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Cu câtva timp în urmă, o 

grupă de vânători din zona 
Zam, mai precis din Grupa 14 
Micănești, a hotărât să se 
desprindă din Asociația Jude
țeană a Vânătorilor și Pescarilor 
Sportivi Hunedoara-Deva 
pentru a pune bazele unei 
asociații în gospodărire proprie. 
In acest scop, un comitet de 
inițiativă format din Viorel 
Nicula, loan Geme, Cornel 
Mariș, Antonie lonaș și Niculae 
Rotar a încercat să discute cu 
conducerea AJVPS, pentru a-și 
explica acest gest. Principalele 
lor nemulțumiri sunt cele legate 
de taxele foarte mari pe care 
trebuie să le plătească fiecare

Șl ÎN CODRU E LIBERTATE...
membru al asociației, taxe care, 
spun ei, nu au o justificare, 
întâlnirea membrilor Grupei 14 
Micănești, la primăria Zam, la 
care a fost invitată să participe 
și conducerea asociației 
județene, a fost considerată 
adunare generală, fiind 
declarată nestatutară. Pentru 
acest motiv “insurgenții” au fost 
chemați de urgență la Deva ca 
să dea explicații. Am încercat și 
noi să luăm parte la respectivul 
dialog, însă am fost poftiți afară 
de către dl Jan-Dorin Calciu, 
președintele AJVPS Hune

doara-Deva. Am fost acuzați că 
până acum am prezentat 
subiectiv anumite aspecte din 
activitatea asociației dezinfor
mând opinia publică, lucru 
complet neadevărat. Cotidianul 
“Cuvântul liber” a fost 
întotdeauna obiectiv, prezen
tând punctele de vedere ale 
tuturor celor care i s-au adresat, 
fără nici un resentiment sau 
implicare. Ca urmare a acestei 
situații, nu putem preciza decât 
punctul de vedere al membrilor 
Grupei 14 Micănești, dintre care 
cei menționați mai sus ne-au 

vizitat la redacție.
Ei ne-au spus că la ședința 

de luni, 6 aprilie a.c., au fost 
acuzați de conducerea 
asociației pentru inițiativa lor, și 
fiindcă au adus presa, au fost 
amenințați că “vor fi căleați în 
picioare”, sugerându-li-se să-și 
vadă de treabă. Astfel de situații 
nu sunt singulare și, probabil, 
vor mai fi și alții “tentați” să 
scape de sub tutela AJVPS. 
Legile economiei concurențiale 
își fac simțită prezența și în 
acest domeniu, dovedind că 
monopolurile nu sunt deloc 

benefice și că o adevărată 
economie de piață nu mai are 
nevoie de ele. Sigur că 
dispariția societăților de 
monopol conduce la 
pierderea unor funcții, a unor 
privilegii, constituindu-se în 
motive suficiente pentru o 
luptă acerbă. Ea nu aduce 
însă nimic bun oamenilor 
cinstiți. în țară s-au schimbat 
vremurile și rosturile, chiar și 
în perimetrul vânatului și 
pescuitului. Nimeni nu-l mai 
poate “vâna” sau “pescui” pe 
celălalt. Este libertate, 
domnilor!

Andrei NiSTOR
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I muzică ! 
J CÎZCȘTiNÂ j 
| Formația “The Mes- | 
| sengers” vă invită să par- | 
| ticipați la un concert de | 
■ muzică creștină azi, ■ 
! 15.04.1998, ora 18,00, în , 
! cadrul Bisericii creștine ! 
! baptiste Deva, str. M. * I Kogălniceanu, nr. 14.

Vă așteptăm cu dragi I 
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in sprijinul țăranilor
“Consumcoop" Geoagiu a 

adus în această primăvară 
erbicide, îngrășăminte și 
insectofungicide în valoare de 
peste 50 milioane lei pe care le- 
a distribuit proprietarilor de 
pământ. Unitatea a adus, de 
asemenea, cartofi de sămânță, 
sămânță de legume, porumb, 
sfeclă ș.a. în schimbul se
mințelor și substanțelor chimice 
cooperativa a încheiat contracte 
pentru plata acestora în produse 
agricole din recolta acestui an.

*;■ Cu tractoare noi
Prin intermediul S.C.

Agroservice SRL Deva, înce
pând din luna februarie a.c. și 

până acum au fost vândute 26 
de tractoare noi. Tot prin 
această firmă, care vinde și 
în rate, au fost comercializate 
și mașinile agricole aferente.

Asistența medicală 
In Județul nostru

Asistența medicală în 
județul nostru se realizează - 
așa cum a relevat ultima 
ședință a Consiliului județean 
Hunedoara - prin 13 spitale 
publice teritoriale - ce au 4875 
de paturi, două spitale de 
specialitate - cu 710 paturi - 
de la Zam și Păclișa - și două 
sanatorii cu 540 de paturi - de 
la Brad și Geoagiu. (Tr. B.)

J g i ■
(In program numit 

speranță
Primul ministru de

semnat Radu Vasile a 
prezentat luni seara națiunii, 

iar astăzi va prezenta și în 
Parlament programul noului 
guvern. Scurt și concis, cu 
termene precise și res
ponsabilități concrete. Se 
spune că este sută la sută 
de concepție românească, 
fără nici o preluare sau 
ingerință a organismelor 
internaționale. Realizat de 
cei mai buni specialiști ai 
tuturor partidelor din 
coaliție, programul cuprinde 
10 puncte clare - tot atâtea 
obiective și direcții de 
acțiune, structurat în două 
capitole importante. Unul cu 
măsurile ce trebuie între
prinse până la sfârșitul 
acestui an, așa-numit pe 
termen scurt, altul cu 
termen mediu de aplicare, 
până în anul 2000.

După cum sublinia pre
mierul desemnat, carac
teristica principală a pro
gramului este restructu
rarea întreprinderilor, întă
rirea disciplinei financiare, 
stabilizarea macroeco

nomică. Sunt prevăzute și 
măsuri de stimulare a 
întreprinderilor mici și 
mijlocii și de încurajare a 
investitorilor, de sprijinire a 
unităților exportatoare, de 
protecție socială ș.a. Radu 
Vasile este convins că 
programul va fi realizat în 
totalitate, chiar dacă vor mai 
apărea greutăți și disfuncțio- 
nalități în derularea lui. în 
acest scop, noul premier a 
încheiat și un protocol cu 
partidele din coaliție, prin 
care acestea se angajează 
să-i acorde tot sprijinul, să-i 
întărească autoritatea, 
putând chiar să-i demită pe 
miniștrii ineficienți sau 
indisciplinați.

Toate bune și frumoase. 
Dar?... Pentru că există și un 
dar. Ținând seama că, față 
de cabinetul Ciorbea, în noul 
executiv nu sunt prea multe 
noutăți și prea mari 
personalități, că bugetul 
este în bună măsură același, 
ce argumente ar putea pleda 
că lucrurile se vor schimba 
curând și mult în bine? Au 
plecat valori ca Valentin

lonescu și llie Șerbănescu, 
au rămas non-valori 
precum Dinu Gavrilescu, 
au venit în câteva posturi 
importante persoane 
contestate, cum sunt loan 
Mureșan - la reformă și 
Radu Berceanu - la 
industrie și comerț, ceea 
ce pune unele semne de 
întrebare privind stabili
tatea și forța guvernului 
Radu Vasile.

Dar, așa cum cu justețe 
susține domnia sa, suntem 
pe un drum fără întoarcere 
spre democrație și eco
nomia de piață și trebuie 
mers dinamic înainte. Este 
ultima șansă a României 
să iasă din impas, să-și 
limpezească fața către 
Europa, să dea poporului 
speranța în mai bine.

Altfel spus, premierul 
Radu Vasile lansează un 
program numit speranță. 
Să punem cu toții umărul 
la împlinirea lui.

Dumitru GHEONEA

• - Spune-mi, Giorgică, 

la ce-ai renunța: la femei 

sau la vin?

- Depinde de anul de 

fabricație...

in fflimi CITITORILOR
Ultimul număr al ziarului 
nostru înaintea Sfintelor 

Sărbători de Paști va apărea 
vineri, 17 aprilie a.c.
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Acum este momentul să câștigi de două ori cu QUASAR! Pag.

CROSUL DE PRIlMIAVARA AL
MINISTERULUI DE INTERNE

ROMÂNEȘTI - ÂRMÂTÂ SI RISERICÂ
♦

Două au fost punctele 
principale asupra cărora 
deputatul de Hunedoara al 
PUNR, Petru Șteolea, a spus 
încă de la început că se va 
insista în conferința de presă 
recent inițiată de respectiva 
formațiune politică. S-au 
prezentat și două comunicate 
de presă semnate de 
președintele partidului, Valeriu 
Tabără.

Primul: "în legătură cu 
încercările repetate de 
denigrare și acuzare ale 
armatei române și ale 
personalităților acesteia. ” în 
comunicat se spune că PUNR 
apreciază eforturile de 
ansamblu ale cadrelor militare 
și ale armatei române de 
perfecționare a activității 
pentru integrarea în structurile 
de securitate euroatlantice.

PUNR salută inițiativa 
președinției de a scoate 
armata din sfera intereselor și 
jocurilor oculte. “Armata nu 
poate și nu trebuie cul- 
pabilizată de nimeni, întrucât

aceasta își desfășoară 
activitatea și acționează după 
legi și regulamente proprii, în 
conformitate cu jurământul 
militar depus. ”

în comunicat se mai arată 
că apărarea demnității și 
onoarei armatei române, a 
ofițerilor și cadrelor militare a 
reprezentat și reprezintă una 
dintre dimensiunile esențiale 
ale activității politice și 
parlamentare a partidului. S-a

precizat că, împreună cu 
biserica națională, armata 
constituie un pilon de bază în 
apărarea unității, demnității și 
credinței neamului ro
mânesc.

Al doilea comunicat se 
referă la măsura Senatului 
Universității din București de 
a interzice tocmai în preajma 
sărbătorilor de Paști orice 
manifestare religioasă în 
spațiul universitar. Partidul 
Unității Naționale Române 
consideră că, prin limitarea 
dreptului la credință, prin 
ingerința în autonomia 
Bisericii Ortodoxe Române 
"se încurajează marxismul, 
comunismul, satanismul, 
ateismul, toate contrare 
moraleicreștine”.(V. NEAGU)

Duminică, 12 aprilie a.c., 
Stadionul Cetate din Deva a 
găzduita doua ediție a Crosului 
de primăvară ai Ministerului de 
Interne. Manifestare de interes, 
întrecerea de duminică a reunit 
un mare număr de participant 
de toate vârstele aparținând 
Inspectoratului Județean de 
Poliție, Jandarmeriei, Pom
pierilor, membri ai familiilor 
acestora, rezerviști ai Mi și 
veterani de război.

După derularea concursului 
în urma tragerii ia sorți, s-au 
detașat în câștigători, în ordinea 
locurilor, după cum urmează: 
categoria până la 12ani: Cătălin 
Alexandru Rusu, CiaudiuJurj și 
Marius Stician; categoria 13-17 
ani: Fiorin Goia, Alin Nasta și 
Remus Mihuțiu; categoria 18-34 
ani: Gabriel Rece, Valentin 
Butucă și George Jeier; 
categoria 35-45 ani: Cornet 
Nasta, Marin Rădos și loan 
Cristian; categoria 46-55 ani: 
Mircea Negru. La categoria 
peste 55 de ani primele trei 
premii speciale au fost obținute 
de: Teodor Rusu, Gheorghe 
Napa, Vasile Aron și Gheorghe 
Pascal.

De asemenea, organizatorii 
Inspectoratului Județean de 
Poliție Hunedoara împreună cu 
DJTS Hunedoara au mai 
acordat două premii speciale: 
pentru cel mai tânăr participant 
premiul special a revenit iui 
Cătălin Rusu, de 4 ani, iar 
pentru cei mai vârstnic partici
pant premiul special a fost 
obținut de către Teodor Rusu; 
de 77 de ani.

Câștigătorilor ii s-au oferit actuala ediție a fost o reușită 
premii în bani, diplome și cupe, prin organizare, rezultate și nu

Potrivit aprecierilor di ui în ultimă instanță prin numărul 
maior Gheorghe Sichet, ad- mare de participant.



Cuvântul liber f Sport = 15 APRILIE 1998

r A

Miercuri, 15 aprilie

3 Berbec
Vă veți remarca datorită 

inteligenței și bunului gust 
de care dați dovadă. 
Soluțiile inteligente pentru 
problemele de la serviciu 
vă vor îmbunătăți situația 
financiară.

O Taur
Dușmanii ascunși 

încearcă să vă prindă în 
capcană. încercați să fiți 
mai prudent și evitați 
bărbații. V-ar aduce unele 
neplăceri!

3 Gemeni
Veți avea o discuție cu 

partenerul de viață, legată 
de chestiunile financiare. 
Vă ajunge la ureche un 
zvon în care nu aveți prea 
multă încredere; în curând 
se va dovedi că este real.

2 Rac
Dorința de a face o 

călătorie se va concretiza 
cu ajutorul unui prieten. 
Partenerii dv. de afaceri nu 
vor fi mulțumiți de aceste 
planuri, dar vor accepta 
fără prea multă zarvă.

3 Leu
Partenerul de viață va 

câștiga niște bani. Veți face 
multe planuri, pentru a-i 
cheltui cât mai chibzuit. 
Ponderați-vă gelozia 
pentru a nu avea neplăceri.

2 Fecioară
Aveți de rezolvat 

corespondență și stați ca 
pe ghimpi. în casă aveți 
multe de pus la punct. 
Faceți un efort pentru a 
termina tot ce v-ați propus.

O Balanță
Interesul dv. pentru 

chestiunile intelectuale nu 
este de nestăvilit. Ați putea 
învăța lucruri noi care v-ar 
aduce aprecierile șefului.

3 Scorpion
Veți da o raită prin 

magazine, ceea ce va crea 
emoții familiei. Dar nu au 
motive de îngrijorare, căci 
veniturile mari vă permit o 
mică nebunie.

3 Săgetător
S-ar putea să câștigați 

banii dintr-o afacere 
secretă, cum posibil este 
să cheltuiți pentru sănătate. 
Dar trebuie să procedați cu 
atenție căci orice mică 
neglijență vă poate 
îngreuna situația.

9 Capricorn
încercările de a pleca la 

drum se vor lovi de 
obstacole. Nu insistați; veți 
constata că orice rău e 
spre bine.

3 Vărsător
O rudenie va pleca într- 

o călătorie în străinătate. 
Realizarea sentimentală vă 
face să uitați tot ceea ce 
aveți în program pe ziua de 
azi. Popularitatea dv este 
în creștere.

3 Pești
Veți primi un semn din 

partea unei persoane 
influente. Vă urmărește 
ideea unui nou domeniu 
care să vă dea satisfacție. 
Cineva vă dă bani spre 
păstrare.

REM,N Tu s.™IȘDARft t femimin
A fost unul dintre cele mai disputate 

meciuri de către formația deveană din ul
tima vreme, repriza i fiind una de excepție, 
intr-un climat de anonimat total! De ce? 
Fiindcă federația de specialitate a găsit de 
cuviință să suspende terenul de joc al 
echipei Remin Deva pe 2 etape in urma 
arbitrajului sub orice critică ai brașovenilor 
in partida Remin.

în această situație, arbitrii n-au permis 
accesul in sală decât ai celor 4 ziariști 
prezenți in tribună, iar pe banca tehnică - 
văduvită și ea de cei doi antrenori ai 
Reminuiui - a fost prezent doar președintele 
A.S. Remin, ing. Gheorghe Cri șan. Din par
tea organelor de ordine erau in sală 4 
polițiști. Vreo 30 de persoane au tot dat 
târcoale sălii sporturilor, dar n-au reușit să 
vadă nici măcar câteva secvențe dintr-un 
joc rapid, cursiv spre poarta echipei AEM 
Timișoara. Repriza ia fost una de excepție 
pentru gazde, atacul ior neputând fi stăvilit 
de apărarea oaspeteior. Ca urmare, ia

pauză, devencele aveau un avantaj 
confortabil: 13-4!

în repriza a ii-a AEM Timișoara a reușit 
să mai echilibreze jocul și să mai reducă 
din diferență, meciul încheindu-se cu 
scorul de 22-17 în favoarea fetelor de la 
Remin Deva.

Cea mai bună jucătoare de pe teren a 
fost Codruța Zavragiu de ia gazde.

Pentru Remin Deva au înscris: 
Codruța Zavragiu - 8 goluri 
Lăcrămioara Alunge - 7 goluri 
Melinda Toth - 4 goluri
Laura Crăciun - 2 goluri 
Simona Bozan - 1 goi
De ia timișorence s-au remarcat 

Mariana Ocoș (6 goluri) și Rodica Tudosie 
(3 goluri).

Au arbitrat ion Băioi din Reșița și 
Constantin Mălcu din Drobeta Turnu 
Severin.

, Sabin CERBU

'IREZULTATE 
RVTfEALE 

LUPTĂTORILOR 
HUNEhORENI

La finala Campionatului 
Național individual de lupte 
libere ai cluburilor sportive 
școlare desfășurată ia 
Brașov în perioada 8-10 
aprilie 1998, sportivii de ia 
CSS Constructorul Hune
doara au obținut rezultate 
care s-au materializat în două 
titluri de campioni naționali, 
doi vicecampioni naționali și 
un ioc trei. Cosmin Nistor, 
Lucian Vîicu, ambii locul 1 ia 
ctg. 76 kg., Darius Dan (cig. 
90 kg.), Marius Ciuciu (ctg 
120 kg.), ambii locul2, Lucian 
Nechifor (ctg. 46 kg.), locul 3.

Sportivii de ia Clubul 
sportiv școlar Constructorul 
Hunedoara au beneficiat de 
condiții bune de pregătire, 
organizându-se pentru 
această finală un semi- 
cantonament pe perioada 
vacanței de primăvară. în 
clasamentul pe echipe CSS 
Constructorul Hunedoara s- 
a clasat pe locul ii pe țară 
după CSS Dinamo Brașov și 
merită felicitări întregul 
colectiv de antrenori format 
din Emit Nicoară, loan Boca, 
Comei Vlad, Gh. Grigore și 
Viorei Oiariu, precum și 
directorul CSS Hunedoara, 
prof, loan istrate.

Prof. Mircea SÎRBU

MIERCURI 
15APR,L,C

TVR I
6.00 România: ora 6 fixl

8.30 Sailor Moon (r) 9.00 TVR 
Cluj 10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Ultimele știri 
(s/r) 13.00 Pentru dvs.,
doamnăl (r) 13.40 Refracția 
gândului: Al. Ghilduș, designer 
14.10 Perla Neagră (s/r) 15.00 
Tradiții: semne și semnale... în 
Calendarul popular de 
primăvară 15.55 Fotbal Divizia 
A: F.C. Național-Rapid (d) 18.00 
Medicina pentru toți: Rabia 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 194) 
19.50 Săptămâna mare 19.55 
Doar o vorbă... 20.00 Jurnal, 
ediție specială 21.30 Fotbal 
Meci din semifinalele Ligii 
Campionilor (înreg.) 23.30 
Jurnalul de noapte 23.45 
Cultura în lume: artiștii români 
cuceresc Viena (mag. cultural)

TVR 2
6.30 TVM. Telematinal 8.00 

^D.a.(r) 8.30 Canary Wharf (s/r)

^HANDBAL MASCULIN 
SIDERURGICA HD ■ CSM REȘIȚA 

M (16-9)
Hunedorenii încep bine partida conducând încă din sec. 

40 cu 1-0, prin golul înscris de Rusu. Practicând un joc într-un 
ritm alert, cu combinații spectaculoase pe semicercul 
oaspeților și cu o apărare sigură și tenace, gazdele au condus 
tot timpul la o diferență de 7 - 8 goluri. în repriza a doua reșițenii 
au sperat încă din min. 35 că prin eliminarea definitivă din teren 
a interului dreapta de la Siderurgica, Rada, să echilibreze jocul, 
însă, elevii lui C-tin Logofătu nu cedează ritmul impus încă din 
prima repriză și acționând în special pe extreme, unde Rusu 
și Aciobăniței au fost în vervă, obțin o victorie clară în final.

Siderurgica: Drăgoi, Codreanu, Crainic 1g, Rotar 4g, Rada 
3g, Rusu 9g, Aciobăniței 4g, Radu 2g, Molnar 3g, Butoi 3g, 
Căprioara 1g, Păun.

CLASAMENTUL

SIDERURGICA HD.

1.UCUG 20 18 1 1 721-582 57
2. ARMATURA 20 12 2 6 544-481 46
3. PHOENIX 20 12 0 8 571-517 44
4. ASA 20 11 1 8 488-480 43
5. CSU 20 11 1 8 472-505 43
6. METALUL 20 10 2 8 555-535 42
7. NITRAMONIA 20 9 1 10 552-554 39
8. COMELF 20 8 1 11 465-483 37
9. SIDERURGICA 20 7 2 11 588-605 36
10. SÂNNIC. MARE 20 6 1 13 492-580 33
11.CSM REȘIȚA 20 4 2 14 479-471 30
12. VIDEOCOLOR 20 3 3 14 470-561 29

Etapa viitoare, sâmbătă 18 aprilie: PHOENIX B.M.

Viorei NiCULA

8.55 Cu ochii’n 4 (r) 10.15 
Teleenciclopedia (r) 11.00 
Videocaseta muzicală 11.30 
Comorile lumii (r) 12.00 Sun
set Beach (s/r) 13.30
Mapamond (r) 14.00 Emisiune 
în Ib. maghiară 15.10 Limbi 
străine. Germana 15.35 Regina 
celor 1000 de ani (d.a) 16.00 
Veronica și chipul iubirii (s, ep. 
7) 16.50 Perla Neagră (s, ep. 94)
17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Hei-rupl 
Hei-rapl (cs) 19.10 Club 2020
19.40 Dreptul la adevăr: 
Persistența memoriei: Paul 
Goma (p.l) 20.10 Ultimele știri 
21.00 Avocatul poporului 22.20 
Trenul fantomă (f.România 
1939) 23.25 Opera mundi. Să 
ne amintim de Donizettil

ANTENA I
7.00 Dimineața devreme 

10.10 Sirenele (s) 11.00 
Povestea din Howard Beach (f/ 
r) 12.40 Mizerabilii (d.a) 13.10 
O iubire de neuitat (s) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Alondra (s) 
15.20 Viață sălbatică (do) 16.00 
Onyx - culorile muzicii 18.00

Esmeralda (s, ep. 14) 19.00 
Observator/Din lumea afa
cerilor 19.45 Secretul con
fesiunii (thriller SUA 1981)
21.30 Știri 21.40 Voi cuceri
Manhattan-ul (s) 22.30
Milionarii de la miezul nopții

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimineațal

9.15 Tânăr și neliniștit (s/r) 
10.00 Vărul din străinătate (s/r)
10.30 M.A.S.H. (s) 11.00 Chi
cago Hope (s/r) 11.45 Avocații 
(s/r) 12.30 Camera ascunsă 
12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Profesiunea mea, cultura (r)
14.30 Walker, polițist texan (s)
15.15 Maria (s) 16.15 Nano (s) 
17.00 Știrile PRO TV 17.15 
Tânăr și neliniștit (s) 18.00 
Vărul din străinătate (s) 18.25 
Știrile PRO TV 18.30 Ches
tiunea zilei 18.35 Riști și câș- 
stigil (cs) 19.30 Știrile PRO TV
20.15 Buffalo Girls I (w. SUA 
1995) 22.05 Știrile PRO TV
22.15 Seinfeld (s, ep. 74) 22.45 
Știrile PRO TV. Prima pagină
23.15 Pro și contra cu Octavian 
Paler 0.20 Dosarele X (s, ep. 11)

DIVIZIA 9/
Rezultatele etapei a 24-a: Rocar București - Astra Ploiești 1- 

3; Tractorul Bv. - Poiana Câmpina 1-0; Precizia Săcele - Poli lași 
1-1; Dunărea Galați - Metrom Bv. 2-0; Foresta II - FC Onești 2-3; 
Dacia Brăila - Petrolul Moineștl 1-0; Gloria Buzău - AS Midia 
Năvodari 1 -1; Metalul Plopeni - FC Brașov 1 -1; Dunărea Călărași 
- Nitramonia Făgăraș 3-0.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare (miercuri, 15 aprilie):

1. ASTRA PLOIEȘTI 24 19 4 1 52-12 61
2. FC ONEȘTI 24 19 2 3 59-19 59
3. FC BRAȘOV 24 14 5 5 34-21 47
4. TRACTORUL BV. 24 14 3 7 41-20 45
5. MIDIA NĂVODARI 24 12 4 8 36-32 40
6. PETR. MOINEȘTI 24 11 2 11 40-32 35
7. PRECIZIA SĂCELE 24 10 5 9 35-28 35
8. ROCAR BUC. 24 11 2 11 39-35 35
9. METROM BV. 24 10 4 10 22-25 34
10. POIANA CÂMPINA 24 9 4 11 38-42 31
11. “POLI” IAȘI 24 8 4 12 31-33 28
12. DACIA BRĂILA 24 8 2 14 35-43 26
13. GLORIA BUZĂU 24 6 7 11 28-45 25
14. MET. PLOPENI 24 6 6 12 15-35 24
15. NITRAMONIA 24 7 2 15 30-42 23
16. FORESTA II FĂLT. 24 6 5 13 25-44 23
17. DUNĂREA GALAȚI 24 5 6 13 28-52 21
18. DUNĂREA CĂL. 24 6 3 15 25-53 21

FC Onești - Dunărea 
Galați; FC Brașov - Dunărea Călărași; Metrom - Met. Plopeni; 
Nitramonia - Dacia Brăila; Astra - Foresta II; Poiana Câmpina - 
Gloria Buzău; AS Midia - Rocar; “Poli” lași - Tractorul; Petr. 
Molnești - Precizia.

Rezultatele etapei nr. 21 din 12 APRILIE: 
Victoria Călan - Constr. Hunedoara 
Casino Ilia - FC Paroșeni - Vulcan 
CFR Marmosim - Metalul Crișcior 
ASA Aurul Brad - Minerul Aninoasa 
Min. Bărbăteni - Min. Livezeni 
Retezatul Hațeg - Min. Teliuc 
Min. Ghelari - Dacia Orăștie

CLASAMENTUL

Etapa viitoare: Constr. Hunedoara - Min. Ghelari; FC 
Paroșeni - Vulcan - Victoria Călan; Met. Crișcior - Casino 
Ilia; Min. Aninoasa - CFR Marmosim; Min. Livezeni - ASA 
Aurul Brad; Min. Teliuc - Min. Bărbăteni; FC Dacia Orăștie 

V Retezatul Hațeg.___________________________________ y

1. AURUL BRAD 21 17 2 2 104-19 53
2. FC PAROȘENI - VUL. 21 15 4 2 81-21 49
3. DACIA ORĂȘTIE 21 14 3 4 77-26 45
4. CFR MARM. SIM. 21 13 3 5 55-29 42
5. CONSTR. HD. 21 11 4 4 82-40 37
6. MIN. BĂRBĂTENI 21 9 4 7 55-41 34
7. VICTORIA CĂLAN 21 9 4 8 41-38 34
8. MIN. ANINOASA 21 8 2 11 48-59 26
9. MIN. GHELARI 21 8 1 12 35-42 25
10. MIN. LIVEZENI 21 5 5 11 42-55 20
11. MIN. TELIUC 21 5 1 15 34-73 16
12. MET.CRIȘCIOR 21 5 0 16 28-69 15
13. RETEZATUL HAȚEG 21 4 2 15 32-113 14
14. CASINO ILIA 21 4 1 16 25-124 13

PRIMA TV
6.30 La prima oră (mag.) 

9.00 Frecvența radio 74,5 (s/r) 
10.00 Meșterul casei (s/r) 10.30 
Prietenul nostru Jake (s/r) 
11.00 Celebri și bogați (s/r) 
12.00 Starea de veghe 
(talkshow/r) 13.30 Lexic (cs/r) 
14.00 Xuxa (show pentru copii)
14.30 Rocky și Bullwinckle 
(d.a) 15.00 Frecvența radio 74,5 
(s) 16.00 Fotbal Oțelul Galați- 
Dinamo București 18.00 
Prietenul nostru Jake (s) 18.30 
Lexic (cs)19.00 Știri 19.30 
Meșterul casei (s, ep. 84) 20.00 
Atingerea îngerilor (s, ep. 17) 
21.00 Decepție fatală (dramă 
SUA 1987) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe (talkshow)

ACASĂ
10.30 Dragoste și putere (s/ 

r) 11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Trip with 
Anita (f/r) 16.00 Secrete de 
familie (s/r) 17.00 Antonella (s, 
ep. 97) 17.45 Concursul de 
Acasă 18.00 Antonella (s, ep. 
98) 18.45 Marielena (s, ep. 88)

2-1; 
0-4;
3-0;
9-0;
2-1;
2-0;
0-2.

19.30 Noile aventuri ale^ 
Omului Păianjen (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s) 21.00 
Verdict: crimă! (s) 21.45 
Nimic personal (s) 22.45 
Cinemateca de acasă: John 
and Mary (dramă SUA 1969)

PRO TV - DEVA
06.00-06.15 Program 

muzical 06.15-06.45 Program 
comercial PRO TV Deva 
6.45-07.00 Știri locale (r) 
10.00-10.30 Program co
mercial PRO TV Deva 18.00- 
18.05 Știri pe scurt 18.05- 
18.25 No comment - 
realizator Alin Bena 22.05-
22.15 Știri locale

ANTENA 1-DEVA
10.00-10.15 Știri (r) 10.15-

10.30 Plai de cânt și dor 10.30- 
11.00 Muzică, publicitate
17.30- 17.45 Interviul săp
tămânii 17.45-18.00 Știri
21.30- 21.45 Știri (r) y
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Spitalul municipal 
Brad

Sfânta sărbătoare a învierii 
Domnului ne prilejuiește 

marea bucurie de a adresa 
tuturor salariaților noștri, 

familiilor lor, 
colaboratorilor și 

locuitorilor municipiului, 
cărora Ie asigurăm asistență 

medicală, cele mai calde 
urări de bine, fericire, 

sănătate și numai bucurii. 
Z/Z/f.j rSfZsrWff/Z

Consiliul de administrație 
ai spitalului 

Director 
Medic primar 
eno COSTiNA

| Sărbătoarea 
| Sfintelor 
| Paști ne 
| prilejuiește
I marea bucurie de a I 
I adresa locuitorilor 
! municipiului Brad,
* tuturor celor care 
! trăiesc în Tara 
i Zarandului, cele mai 
I calde urări de bine, 
I fericire, sănătate și 
| numai bucurii în viață. | 

.7/r/j/r j rr wwffZ |
I I
| Aurei BENEA |
l_ _ Primarul municipiului Brad j

Primâria 
Criscior

In preajma Sfintelor
sărbători de Paști, adresăm 

din toată inima cele mai 
calde urări de bine și fericire 
în viața locuitorilor comunei 

noastre, salariaților 
instituției, cât și 

colaboratorilor, învierea 
Domnului fiind un prilej de 

liniște și împăcare sufletească 
pentru a acumula sănătate, 
putere de muncă și împliniri 

personale.
Z rfu/r J rr .Zsrrvrr//
Primăria și Consiliul local 

Primar 
loan BAȘA k_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ >

Sfânta sărbătoare a 
învierii Domnului 

Iisus Hristos ne 
oferă deosebita

‘x

ocazie de a adresa și pe 
această cale întregului 

public călător, salariaților 
și acționarilor societății, 

precum și colaboratorilor 
și beneficiarilor 

serviciilor noastre, cele 
mai sincere urări de 

sănătate, fericire și numai 
bucurii!

rZZl/j/td rrZZ/r r/rr/7

Marea sărbătoare a 
învierii Domnului nostru 

Iisus Hristos îmi oferă 
plăcutul prilej de a ura 

membrilor și 
simpatizanților Partidului 

Unității Naționale 
Române, tuturor 

cetățenilor județului, cele 
mai alese și luminoase 

gânduri, sincere dorințe 
de sănătate și speranța că 

vom trece cu bine 
perioada grea ce o 

parcurgem noi și țara.
.ZZi/jZd rr .Z^t'/rr//

Petru ȘTEOLEA 
Deputat PUNR în 

Parlamentul României

■
Sărbătoarea 

invierii 
fiului lui 

Dumnezeu îmi oferă
ocazia foarte plăcută de a 

ura colaboratorilor, cei 
cu care am conlucrat 

împreună la gospodărirea 
localității, tuturor 

cetățenilor comunei 
Șoimuș, cele mai 

luminoase gânduri, 
sănătate, putere de 

muncă și speranță că 
lucrurile vor merge 

spre mai bine.
■ 7/z/j/ru rr ///trvrr/7

Laurențiu NISTOR 
Primarul comunei Șoimuș 

\ - z

Sfintele
sărbători de
Paști oferă 
ocazia Organizației 

județene a Partidului
Social Democrat 

Român, membrilor, 
simpatizanților și 
tuturor cetățenilor 

județului Hunedoara 
un Paste fericit!9 * 

iZZwZm fftZZwZsZ'

Președinte 
Marius SURGENT 

k_________________________ >

| Cu ocazia Sfintelor
I 
I
I
I
I
I

sărbători de Paști tin> r
să felicit cu căldură și 

dragoste angajații
S.C. "Metal-

Expres",
I

I
I precum și pe cei cu I
I care colaborăm cu 

bune rezultate. Să 
sperăm în mai bine

I pentru noi și pentru j 
România. |

fZZiZZai rr fZsrwrvZ/ '
I IZ~ rI - ' / jlDorin Drăgoesc.
I ‘ k Patron
l----- —____________________J

Cu ocazia Sfintelor 
sărbători de Paști, 

deputatul Partidului 
Social Democrat 

Român ' Dumitru 
Ifrim urează 
membrilor, 

simpatizanților și 
cetățenilor județului 

Hunedoara 
un Paște fericit.

Dipl.ing. Mircea BĂGĂIANU, 
Director general 

b --------- ------ - . . .

SO padiețeCaMVEXGOI

CONNER

CONTEXT (Serviciul de Mesaje Scurte) se oferă GRATUIT până la 30 iunie Oferta este valabilă numai 
pentru abonatii CONNEX GSM care folosesc acest serviciu în România in afara teritoriului României se 

taxează conform tarifelor partenerilor de Roaming CONNEX GSM.
" Cele 100 de minute șef vor credita pentru prima sau a doua factură.

’** Convorbirile efectuate peste limita celor 300 de’ mlnute/lună se vor taxa la tariful CONNEX CLUB. 
Nu sunt incluse convorbirile Internationale și Roaming.
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Regia Autonomă 
a Cuprului Deva
Sfintele sărbători de Paști oferă 

Comitetului director al Regiei Auto
nome a Cuprului din Deva fericitul 
prilej de a adresa, cu toată căldura 
sufletească, tuturor salariaților, mi
nerilor, preparatorilor și angajaților 
de la toate minele din cadrul Regiei, 
colaboratorilor și beneficiarilor, sin
cere felicitări, sărbători fericite de 
Paști, multă sănătate alături de cei 
dragi și apropiați.

Comitetul director, 
ing. Nicolae Stanca, 
manager generai

k

f Electoratului 
hunedorean

j

De Sfintele Sărbători ale Paștilor 
din acest an, 1998, îmi este plăcut să 
mă adresez întregului electorat hu- 
nedorean, colegilor de la S.C. ICSH 
S.A., siderurgiștilor, tuturor celor ce 
trăiesc și muncesc în județul nostru 
și să le adresez călduroase felicitări, 
cu gândul de a traversa cu bine a- 
ceastă perioadă mai grea a tranziției. 
Doresc să asigur pe concetățenii 
mei, pe alegători, că voi continua să 
militez în Parlament pentru înfăptu
irea propunerilor și a sugestiilor 
electoratului și rezolvarea unor pro
bleme sociale.

Doru Gaița,
senator de Hunedoara

k y

S.C. ICS
Hunedoara S.A
în aceste zile premergătoare Săr

bătoririi Sfintelor Sărbători de Paști, 
în condițiile mai puțin favorabile ale 
tranziției, ne îndreptăm gândurile 
spre toți angajații și salariații so
cietății noastre, către beneficiarii și 
colaboratorii noștri, cărora le dorim 
să aibă parte de sănătate și fericire 
alături de toți cei apropiați.

Sperăm să învingem greutățile, 
să revenim pe șantiere, acolo unde 
este locul constructorilor. Tuturor 
mult noroc și sărbători fericite!

Manager generai, 
ing. Victor Bucaleț

k. j

<
RAGCL Deva

Ne face o mare bucurie ca de 
Sfintele Sărbători ale Paștilor să vă 

adresăm dumneavoastră, angajaților 

Regiei noastre, celor ce muncesc în 

secții și servicii, beneficiarilor ser
viciilor noastre, precum și furni
zorilor și colaboratorilor noștri, cele 

mai alese gânduri de bine, sănătate 

și fericire!

Hristos a înviat!

Comitetul director
Director generai, 
ing. Corneliu lonescu

/------------------ 7 Clui-

Napoca, 
Filiala Deva

Acum, când ne aflăm doar la 
câteva zile de Sărbătoarea Paștilor, 
ne este deosebit de plăcut să adre
săm felicitări salariaților filialei 
noastre din Deva, conducerii socie
tății din Cluj, precum și construc
torilor, colaboratorilor și benefi
ciarilor, însoțite de urările noastre 
de bine și sărbători fericite!

Hristos a înviat!
Director,
ing. Victor Pascu

Exploatarea 
Minieră 

Coranda-Certej
Comitetul director are plăcerea 

ca în apropierea Sfintelor Sărbă
tori ale Paștilor să felicite pe toți 
angajații exploatării - mineri, pre
paratori, funcționari -, pe colegii 
de la RAC Deva, beneficiari, furni
zori și colaboratori și să-i asigu
răm de aprecierile și recunoștința 
noastră.

Sărbători fericite!
Comitetul director
Director,
ing. Nicolae Mogoș

Exploatarea 
Minieră Deva

Cu prilejul Sfintelor Paști ale 
anului 1998, felicităm călduros pe 
toți angajații exploatării noastre, 
mineri, preparatori, funcționari, pe 
ortacii de la mina Brusturi, 
sectoarele Muncel și Bolcana, 
precum și pe colegii noștri de la 
Regia Autonomă a Cuprului Deva.

Tuturor mai multe satisfacții și 
bucurii, sărbători fericite!

Comitetul director 
Director, 
ing. loan Frâncu

Exploatarea 
Minieră Vetel- r 

Mintia
Sfânta Sărbătoare a învierii 

Domnului lisus Hristos ne prileju
iește necuprinsa bucurie de a ne 
adresa cu toată căldura minerilor, 
ortacilor noștri din adâncuri, munci
torilor de la suprafață și din Prepa- 
rație, ortacilor de la Troița și Vorța, 
colegilor noștri de la celelalte mine 
ș! de la RAC Deva, colaboratorilor, 
beneficiarilor și furnizorilor, și de a 
le ura să aibă parte de satisfacții, 
împliniri și bucurii!

Hristos a înviat!
Director,
ing. loan Trosan
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Sucursala Minieră 
Brad

Acum, când ne mai despart pu
ține zile până la marea sărbătoare a 
învierii Mântuitorului nostru lisus 
Hristos, ne adresăm întregului per- | 
sonal medical, celor care se află pe | 
paturile suferințelor, colegilor noștri 
din spitalele municipale și orășe
nești, Policlinicii de la Direcția sani
tară județeană, pentru a le ura cu 
toată căldura sufletelor noastre mul
tă sănătate și sărbători fericite!

Director,
Dr. Romeo Stănescu, 
medic primar /

I
I
I
I
I
I
I
I

✓ \

Sfintele Sărbători de Paști ne oferă 
plăcutul prilej de a transmite salariaților 
Sucursalei Miniere Brad și familiilor lor, 
colegilor de la RAC Deva, colabora
torilor, multă sănătate, noroc și fericire. |

Bucuria învierii Mântuitorului 
lisus Hristos să-și afle gazda în su
fletele fiecăruia dintre noi, iar sănă
tatea sufletească să ne fie crez și 
călăuză în viață.

Hristos a înviat!
Adm. Sucursalei Miniere Brad 
Director,
ing. Dorel Oprean

I 
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✓ S

Primăria orașului 
Simeria

în preajma marilor Sărbători ale 
românilor, Sfintele Paști, adresez 
locuitorilor orașului Simeria, 
consilierilor, colegilor de la Primărie, 
tuturor celor ce lucrează în societăți 
comerciale și instituții, privatizaților,
colaboratorilor noștri, să aibă parte | 
de clipe plăcute alături de cei dragi și | 
apropiați, de seninătatea creștină a | 
unui Paște fericit!

Primarul orașului Simeria, 
sing. Ionică Rovinaru
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Sucursala 
județeană 

Hunedoara a 
Loteriei Naționale r

De Sfintele Sărbători de Paști, cu
credință în Dumnezeu, ne face o de- | 
osebită plăcere să felicităm pe toți 
participanții la sistemele de joc Loto- 
pronosport, angajaților și colabora
torilor din județul Hunedoara, dorin- 
du-le din tot sufletul sărbători fericite, 
mult noroc la viitoarele concursuri și 
câștiguri cât mai mari, prosperitate!

Director,
jurist loan Stănilă

i 
i
i 
i
i
i
i 
i 

✓

Automobil 
Clubul Român
Filiala Hunedoara-Deva

De Sfintele Sărbători de 
Paști, ne face o mare bucurie să 
vă adresăm dumneavoastră, 
celor peste 5000 de membri ai 
ACR din județ, angajaților noștri 
din Deva, Petroșani și Hune
doara, respectaților noștri cola
boratori și clienți, sărbători feri
cite, drum bun automobiliștilor.

Director, 
loan Ștaier

Asociația r 

județeană de fotbal 
Se apropie marile Sărbători 

ale Sfintelor Paști și le trăim cu 
bucurio în suflet, po care o îm
părtășim și cu colegii noștri de 
serviciu, cu toate conducerile 
asociațiilor sportive și ale secții
lor de fotbal din județ, cu toți 
antrenorii și fotbaliștii - juniori și 
seniori - din campionatele jude
țene șl din Divizia D. dorindu-le 
sărbători fericite!
Președinte. Prof. Mircea Sârbu 

Secretar, Vasile Nemeș

S.C. Combrut
SRL Cristur

Minunatele sărbători ale 
primăverii, Sfintele Paști, ne 
prilejuiesc momente de 
bucurie, pe care le trăim alături 
de angajații și clienții noștri, de 
parteneri și furnizori, cărora le 
transmitem călduroase felici
tări, urări de sănătate și 
sărbători fericitei

Administratori,
Etelka și Ovidiu Drijman

S.C. Stercom 
SRL Covragiu

• Din datini străbune 
sărbătorim cu credință și 
sufletul plin de bucurie 
Sărbătorile Sfinte ale Paștelui 
pe care, în fiecare an, Io 
așteptăm cu nădejde și 
încredere în viitor. Cu această 
ocazie felicităm pe clienții 
noștri, pe toți cotățenil din 
Covragiu și Țara Hațegului, pe 
toți cei care ne trec pragul.

Administrator, 
lullus Sterean
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sunt Răzvan, cu ce vă pot ajuta

■

"Bună ziua, Departamentul de Relații cu Clientii,

dorințele.

Pentru noi, tu ești cel mai important. Ce crezi tu despre noi, cât de 

aproape te simți de noi - este cheia succesului nostru.

Te apreciem și te respectăm. Suntem accesibili și îți anticipăm

Toate acestea le spun în fiecare zi și le cred Răzvan, Raluca, Andreea,

Mircea și încă 200 de tineri de la Departamentul de Relații cu 

privirea îndreptată spre viitor, o generație 

Tu cu ei vorbești. Tu

lor le spui problemele

tale. Ei sunt contactul

tău cu universul

CONNEX GSM.

O nouă generație, cu

schimbării. Ei sunta

nerăbdători să comunice cu tine, să te ajute, să le îndrume.

Cu ei pășești în viitor .

Pentru ei Marea Conexiune ești tu.
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CUMPĂRĂRI

• Vând casă în Călan, str. 7 
Noiembrie, nr. 25. Informații 069/ 
223149, după ora 17 (3310)

• Vând utilaje panificație. Tel. 
213345(3349)

• Vând chioșc din material 
plastic și sticlă, 2,5x2 m,stare 
foarte bună. Brad tel. 651535 
(3559)

• Vând țuică 40 grade, calitate 
superioară, preț 12.000 lei/l. Tel. 
215603, 212512 (3562)

• Vând cântar, capacitate 500 
kg. Tel. 215398 (3554)

• Angajez șofer categ. D. 
Deva, Grigorescu, nr. 21 tel. 
211618(3069)

• Vând apartament 2 camere, 
zonă centrală. Tel. 225309 (3592)

• Vând apartament 4 camere, 
ultracentral, etaj 1, renovat. Tel. 
219325(3558)

• Vând apartament 2 camere, 
zona pieței. Tel. 218991 (3565)

• Vând autoutilitară,TV 14 F A, 
motor Bv. Tel. 225384; după ora 
16 (3305)

• Vând ARO 10, fabricație 
1991, rulaj 23950 km. Tel. 213234 
(3568)

• Vând Raba izotermă, cabină 
dublă, 10 tone, stare bună, tel.

Chergheș, nr. 29,• Radu losif. 
(3571)

• Vând frigider, congelator, 
butelie aragaz, pianină. Tel. 
215572. (3576)

• Vând garsonieră mobilată, 
Dacia, Aleea Plopilor, bl.8, et.3, 
ap.46, orele 17-20, tel. 623914. 
(2584)

• Vând urgent apartament 2 
camere ultracentral. Tel. 218301. 
(3594)

• Vând combină Gloria C12, 
Bretea Română, sat Vâlcele Rele, 
nr. 59. (3569)

• Vând casă în Balșa, din 
cărămidă și anexe. Informații 
Geoagiu Sat, fam. Dan loan, nr.34. 
(3451)

• Vând SRL fără activitate, 
Deva, după ora 16, tel. 627006. 
(3075)

• Vând urgent cazan de țuică 
100 I, fân, stupi cu albine. Preț 
negociabil, Zam, tel. 134A. (3073)

• Vând ieftin videorecorder 
Philips, preț negociabil: 1.300.000 
lei, tel. 223076; 092/710773. 
(3070)

• Vând Dacia 1310, an fabri
cație 1990. Tel. 218841. (4952)

• Colectivul Secției Chirurgie și 
Urgență Chirurgie a Spitalului 
județean Deva este alături de fa
milia Balica la greaua pierdere a 
fiicei lor

FAVIA
care a decedat în urma unui tragic 
accident. Sincere condoleanțe 
familiei îndurerate! Dumnezeu s- 
o odihnească! (3074)

• Familia Stănescu Dragoș și 
Bianca anunță cu nespusă du
rere trecerea în neființă a nașei 
lor dragi

dr. FELICIA NECȘAWINTERKORN
Rugăm pe Bunul Dumnezeu 

să o odihnească în pace! (3588)

• Colegii de la Tribunalul 
Hunedoara sunt alături de dl 
judecător Blaj Simion la greaua 
pierdere pricinuită de decesul 
tatălui său. Sincere condoleanțe 
familiei îndurerate! (3589)

• Soția Mariana, fiul Cornel, 
fiica Lorena, ginerele Dan și 
nepoțica Beatrice, cu adâncă 
durere în suflet, anunță încetarea 
din viață, după o lungă și grea 
suferință, a celui care a fost un 
bun soț, tată și bunic

CORNEL CORNEA
de 66 ani, din Mintia. Tați dragă, 
vei rămâne veșnic în amintirea 
noastră. înmormântarea va avea 
loc astăzi, 15 aprilie 1998, ora 14, 
în Cimitirul din Mintia.

• Cu adâncă durere, familia 
Băleanu anunță decesul celei 
care a fost

prof. BĂLEANU MARIA
în vârstă de 69 de ani. Corpul 
neînsuflețit se află depus la 
Casa Mortuară. înmormân
tarea, joi, 16 aprilie 1998, ora 
13. (5149)

.tJ DECESE
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S.C. ICPM S.A, PETROȘANI

DEPOZITUL EN-GROS 
"AROMA"

Din Deva, str. M. Eminescu, nr. 48 
(localul fostei Fabrici de mobilă) 

Oferă la cele mai reduse prețuri:
•Zahăr • Ulei • Făină • Orez • Sare • Oțet •Apă 
minerală Biborțeni la 1 I și 1,5 I • Vinuri din renumitele 

podgorii Odobești, Valea Călugărească si Târnave • Alcool 
dublu rafinat • Băuturi alcoolice diverse • Țigări 

românești și de import • Dulciuri.
Informații la fel: 212057sau 094/561810. 

■»

S.C. Prestatorul S.A. Hațeg 
Livrează răsaduri de flori pentru amenajări 

de rondouri în parcuri din speciile: 
salvie. gazania, bănățene, portulaca la 

prețuri negociabile.

242228 (3422)
• Vând Dacia 1310, Orăștie, 

complex extravilan, tel. 241215 
(3418)

• Vând VW Sciroco și Nissan 
Datsun, înmatriculat. Informații 
Geoagiu, tel. 218 sau 648117 
(3420)

• Vând tractor U 650, plug 
remorcă, disc, Orăștie, Libertății 
40.(3421)

• Vând vin alb Riesling de la 
Focșani, județul Vrancea. Tel. 
621784(5126)'

• Vând SRL înființat în 1996, 
multiple activități, preț negociabil. 
Informații la tel. 627942 (3575)

• Spray contra ejaculării rapide, 
medicamente potentă, afrodisiace. 
01/6376273, 092/342628, 092/ 
342629. (OP)

• Cumpăr familii de albine. Tel. 
621063.(3577)

• Vând trestie împletită pentru 
construcții. Preț negociabil. Tel. 
215847. (3574)

• Cu mare durere în suflet ne 
despărțim astăzi de scumpa 
noastră fetiță

• • . ‘ •’ SA. . ■ i

FAVIA BALICA
decedată în urma unui tragic ac
cident rutier, în Hațeg. Imaginea 
ei va rămâne veșnic în amintirea 
noastră. înmormântarea azi, 15 
aprilie, ora 14, la Săcel. 
Dumnezeu s-o odihnească în 
pace! Părinții Zarie și Oprița 
Balica.

Str. Mihai Viteazul, nr. 3
Organizează în data de 20.04.1998 licitație 

deschisă cu oferte închise în plicuri sigilate 
pentru vânzarea de mijloace fixe din dotare.

în cazul în care licitația nu se va ține din 
diferite motive se va relua în data de 
23.04.1998.

Informații suplimentare la sediu sau la 
telefon 541463.

-/tfătuii de noi
Dorința de a face bine este motivul suprem al forței din noi.
Să fii alături de noi înseamnă să fii tu însuți, să înțelegi că nu 

este important numai să trăiești, ci cum trăiești. Prin acțiuni cultural- 
educative și legături de prietenie suntem alături de orfanii de la 
casele de copii nr. 1 și 2 din Deva, ajutându-i, sprijinindu-i să învingă 
nesiguranța și singurătatea, sentimente strecurate în sufletele lor 
din neputință sau din indiferență.

De dumneavoastră depinde să fiți alături de ei pentru a le oferi 
' împreună un început de speranță.

Asociația non-profit "Alter Ego" Deva face un apel către agenții 
economici și toți oamenii de suflet să fie alături de noi în acțiunea 
pe care o vom organiza în data de 20 aprilie 1998. Să oferim copiilor 
o zi de Paști în care să simtă căldura sufletească pierdută încă din 
prima clipă a vieții lor.

Vă așteptăm zilnic la sediul nostru din strada Andrei Șaguna, 
nr. 1, între orele 16-18 sau la telefon/fax 226179. Se pot face donații 
și sponsorizări în contul nr. 4540402001, deschis la BCR Deva.

Publicație economică bilunară

Talon de abonament
Abonat...........................................Adresa.........................................

85.000 lei □ 3 luni 160.000 lei □ 6 luni 300.000 lei □ 1 an

Pentru abonamente trimiteți talonul însoțit de copia instrumen
tului de plată pe adresa Str. General Dona nr. 20, sector 1, Bu
curești sau prin t'el/fax: 614.55.38 și E-mail: barter @ fx.ro
Cont nr. 251100922008183 BRD-SMB. Beneficiar SC Barter SRL.

GOLDEN MONKEY
SC SINOROMA INDUSTRY COM SRL, 

unic producător în România de țigări 
chinezești, marca "GOLDEN MONKEY", cu 
o vechime de 6 ani în istoria vânzărilor pe 
piața românească, angajează persoane cu 
experiență pentru activitate de distribuire 
pe plan local.

Orice companie autorizată care ne 
poate oferi servicii avantajoase de 
comercializare este rugată să ne 
contacteze la tel: 01-3207055/66, fax: 01- 
3217206.

Focul bacterian al rozaceelor
(Erwinia amylovora)

Această boală de carantină, 
care a fost semnalată pentru 
prima dată în lume ca o "dezor
ganizare" la meri, peri și gutui, în 
jurul anului 1780, s-a extins cu 
repeziciune pe mapamond. La 
noi în țară a fost semnalată în 
anul 1992 -, iar pentru prima dată 
în județul nostru în iunie 1997.

Focul bacterian al rozaceelor 
este boala cea mai păgubitoare 
din pomicultură, putând distruge 
tot pomul în trei luni de la infecție. 
Boala poate fi ușor recunoscută, 
cu unele excepții, deosebindu-se 
de alte boli ale pomilor.

Simptomul caracteristic es
te arsura frunzelor de pe lăstarul 
afectat, iar lăstarii tineri se în
doaie sub formă de "cârjă". 
Simptomele apar mai repede la 
soiurile de păr decât la cele de 
măr, dar cel mai sensibil dintre 
specii este gutuiul.

Boala este produsă de bac
teria Erwinia amylovora, care 
poate ataca toate organele aeri
ene ale plantelor.

Evoluția bolii cuprinde trei 
faze, fiecare dintre acestea cu 
simptome caracteristice și mă
suri de protecție specifice: (1) 
arsura inflorescențelor; (2) ar
sura lăstarilor; (3) dezvoltarea 
ulcerațiilor. Nu toate aceste

simptome apar în fiecare an.
Arsura inflorescențelor este 

de obicei primul simptom care 
apare primăvara devreme și se 
realizează prin infectarea directă

0 boala extrem 
de periculoasa la 

pomi

a florilor deschise. Poate fi afec
tată o singură floare sau toată 
inflorescența. Floarea la început 
apare hidrozată apoi se ofilește, 
se brunifică și se înnegrește. 
Infecția progresează spre pedun- 
cul care, de asemenea, poate să 
se hidrozeze și în final se înne
grește. Pe timp călduros și umed, 
din peduncul exudează picături 
de lichid.

Arsura lăstarilor. La lăstari in
fecția progresează mult mai rapid. 
Ei pot fi infectați în două feluri: 
sistemic, când bacteria invadează 
intern sau prin' infecții externe.

Ulcere. La pomii care sunt 
mai sensibili față de această boa
lă, infecția poate coborî de la 
inflorescențe, lăstari sau fructe, la 
ramuri mai vechi, șarpante și

trunchi, producând leziuni sau 
ulcere și exudări.

în județul nostru în anul 1997 
a fost depistată această boală 
de carantină la speciile gutui, 
măr și păr din zonele: Hațeg, 
Sântămărie Orlea, Simeria, De
va, Geoagiu, Orăștie și Romos.

Măsurile ce se impun a fi 
luate sunt: în cazul depistării bolii, 
se vor elimina lăstarii afectați, 
printr-o tăiere radicală (cu 15-20 
cm sub zona afectată); lăstarii 
bolnavi vor fi distruși pe loc, prin 
ardere, pentru a împiedica extin
derea bolii și la pomii sănătoși; 
tratamente fitosanitare cu produ
sul CHAMPION - 50 WP (pe ba
ză de cupru) care se aplică astfel: 
Tratamentul I - pe vegetație, în 
faza de înălțare și răsfirare a 
inflorescențelor, în doză de 
0,17% iar tratamentul al ll-lea -în 
timpul înfloritului, în doză de 
0,04%.

Aceste tratamente se efec
tuează la speciile: măr, păr și 
gutui, conform avertizărilor emise 
de stațiile de prognoză și averti
zare din cadrul Inspectoratului 
Județean pentru protecția Plante
lor și Carantină Fitosanitară Deva.

Inspector de carantină: 
Biolog Doina MANEA

Doriți să lucrați pentru o firmă de succes într-un program 
flexibil și alături de o echipă tânără?

S.C.T & B COMPANY TOBACCO 
DISTRIBUTION S.R.L

Distribuitor autorizat R.J.Reynoids Tobacco
CAMEL • WINSTON • MONTE CARLO • WINCHESTER

angajează: AGENT DE VÂNZĂRI

Condiții de participare:

• persoană ambițioasă și 
comunicativă

• vârsta 20-30 ani
• studii medii sau superioare
• spirit creativ și 

organizatoric
• carnet de conducere
• experiența în vânzări 

reprezintă un avantaj.

• Firma oferă un sa
lariu și condiții de lucru 
atractive cu posibilitatea 
dezvoltării unei cariere, 
de asemenea cursuri de 
instruire în domeniu.

Persoanele interesate sunt rugate să ne contacteze la telefon 233508.

y
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S.C. ELCO 
S.A. Deva

X 
I 
I

Asigură orice cantități de îngrășăminte cu plata prin I 
instrumentele de decontare cunoscute și prin cupoane agricole. J

Prețul îngrășămintelor este cuprins între 75:000 tei și 
105.000lei/sac, în funcție de sortiment și conținut de substanță 

I activă.
De asemenea, livrează întreaga gamă de pesticide, fără 

I adaos comercial, din producția OLTCHIM - Rm. Vâlcea, fiind distri- 
| buitor al acesteia.

Livrarea se face la prezentare, având stoc asigurat, en gros 
j și en detail.

Pentru această acțiune căutăm distribuitori și remizieri din 
| județ.
I
I 
X

r S.C. APROTERRA S.A.
i
i
i
i
i
i

I

I 
I

informații la sediul S.C. APROTERRA S.A. Simeria, 
telefoane: 054/260424, 260966.

’’CUVSKTUls ÎL!——5?”

I
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I

✓

str. George 
Enescu, nr. 39 

Deva 
Execută pentru 

orice localitate din 
jud. Hunedoara:
> proiectări con

strucții și instalații 
electrice;

> verificări (ates
tat) proiecte de con
strucții;

> expertizări 
construcții metal, 
lemn, miniere;

> pardoseli din 
mozaic, marmură, gre
sie;

> placaje din fa
ianță și marmură;

> construcții de1 
garaje din prefabricate 
și metal.

Informații la tele
fon: 215750 sau 
219570, int. 186.

S.CAUROCAr 

SERV SRL Praștie 
Dealer autorizat al 

S.C. Automobile Dacia 
Pitești, vinde toată 

gama de autoturisme 
Dacia, cu doar 30% 

avans. 
Informații la sediul> 

societății din Orăștie, 
str. Unirii, nr.30, tel. 

247468.

Uoriescui 
Ccrnprest 

SNC 
din Hunedoara, 

Aleea Cocsarilor, 
nr. 6/37 

anunță 
dizolvarea 
societății conform*
sentinței civile nr. 
205/1998.

X. _ , .... —•

CPC Foods Romania SRL
angajează

REPREZENTANT VÂNZĂRI r
în

HUNEDOARA
DEVA

POSTUL

Candidatul ales va munci în mediul de înaltă profesionalitate al unei companii 
multinaționale americane din industria alimentară și va fi implicat în activități de 

vânzare și promovare produse.

PROFILUL CANDIDAȚILOR

Aceștia vor fi: motivați și entuziaști, vor poseda carnet de conducere, cunoștințe de 
bază pentru utilizarea computerului și vor efectua frecvent călătorii în interes de 

serviciu. Cunoștințele de limba engleză sunt un avantaj.
Se oferă o muncă și un salariu atractive, șansele unei cariere într-o organizație 

tânără, precum și posibilitatea perfecționării profesionale prin experiența acumulată 
zi de zi.

Dacă îndepliniți cerințele necesare, trimiteți un CV și o fotografie recentă la:

TIMIȘOARA, CP 99, OFICIUL POȘTAL 1, până la data de 30 aprilie 1998

MENȚIONAȚI PE PLIC: COM-APR

r

Sistemul de Gospodărire a 
Apelor DevaOrganizează licitație publică pentru vânzarea următoarelor subansamble rezultate din dezmembrări:

1. Caroserie completă cu șosiu de ARO 10/4. Preț de vânzare: 9.759.000 lei;
2. Caroserie ARO 244 D. Preț de vânzare 7.167.000 lei.
Licitația va avea loc în ziua de 11 mai 1998, ora 10, în Baza de producție din str. 

C.A. Rosetti Nou, nr. 9.
Relații suplimetare la telefon 221323 sau 211773.

Judecătoria Deva
%

SENTINȚA CIVILA Nr. 678/1998 (fragment) 
ședința publică din 26 februarie 1998 
președinte Andreev Vera - judecător

- Benteu Lidia - grefier 
Judecătoria 
în numele legii 

Hotărăște:
Admite acțiunea introdusă de reclamanta Turcanu Geor- 

geta, domiciliată în Deva, str, Mărăști, bl,24, ap.45, județul 
Hunedoara, împotriva pârâtului Turcanu Cezar cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Deva, str. Mărăști, bl.24, ap.45, județul 
Hunedoara și în consecință declară desfăcută din vina pârâtului 
căsătoria încheiată la data de 03.03.1990 și înregistrată sub nr. 93/ 
10990 în registrul stării civile al Primăriei Municipiului Deva, județul 
Hunedoara.

Reclamanta Turcanu Georgeta va purta numele de Crăciu- 
noiu, iar pârâtul Turcanu Cezar de Turcanu.

L _ _______ _____________ . —J

C ’ B Cn-ed/t Bm£ Oev-a
Vinde la licitație publică, ce va avea loc în data de 17 

aprilie 1998, ora IO, la sediul băncii din B-dul Decebal, bl.8, 
parter:

Izotermă 8 tone, an fabricație 1993, proprietar S.C. 
PRODIMPEXCOM SRL. Prețul de pornire este 55.000.000 Iei.

Informații suplimentare la telefon 211853 sau la sediul 
băncii.
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Comerțul trece printr-o perioada 
de supraviețuire

Societatea comercială 
“Crișul” SA din Brad, societate 
de comerț cu amănuntul, 
funcționează prin cele 7 unități: 
una cu profil alimentar, cinci 
magazine cu mărfuri industriale 
și o unitate de alimentație 
publică.

Dacă anii trecuți au fost 
mulțumitori, începând de anul 
acesta ceea ce se întâmplă în 
sfera comerțului este îngri
jorător. Directorul societății, dl 
Marcel Socol, susține că 
această scădere a vânzărilor 
are, în primul rând, determinări 
economico-sociale.

- Totuși, ce trece în comerț 
în ziua de astăzi?

- Practic, se vând produsele 
de care are zilnic omul nevoie. 
Mai nou, lumea cumpără cu 
mare zgârcenie, puținii bani de 
care dispun fiind orientați pentru 
mâncare. S-a ajuns ca omul să 
cumpere 100-200 g de mezeluri, 
atât cât îi trebuie copilului pentru 
un pachețel la școală.

- Spuneați, la începutul

Doi domni din Baru - loan 
și Barbu Crăciunescu - au 
venit recent la redacție să 
reclame o situație și iată 
care: dumnealor și alți 
consăteni au pământ și pe 
raza comunei Pui, dar n-au 
primit cupoane acordate de 
guvern pentru suprafața de 
circa 4 ha pe care o dețin 
aici. Cei doi domni ne-au 
spus că au fost de mai multe 
ori la Primăria din Pui și au 
solicitat așa ceva. Li s-a 
promis, dar cu atât au rămas. 
Situația îi îngrijorează 
întrucât a venit vremea 
plantatului și semănatului de 
primăvară.

Am vorbit la telefon cu dl 
Traian Bașiu, primarul 
comunei Pui, care ne-a spus:

într-o epistolă condensată 
în 12 puncte, dl Gheorghe 
Cătană, din Deva, str. M. 
Eminescu, bloc C(, scara C, 
ap. 41, expune „dezastrul în 
întreținerea blocurilor turn nr. 
60, 61,62, 63, 64 din cartierul 
Bejan”. - Asociațiile de 
locatari sunt numai de formă 
- La intrarea în aceste blocuri 
te atacă țânțarii, la subsol te 
întâmpină șobolanii, iar în 
apartamente mișună goan
gele. Locatarii nu au odihnă 
din cauza acestor oaspeți, iar 
banii pentru deratizare 
lipsesc. Pe cititorul nostru îl 
neliniștește rata ridicată a 
natalității din județ, îl doare 
soarta pensionarilor, care nu- 
și mai pot cumpăra bruma de 
medicamente pentru exis
tență, îl înfurie promisiunile 
nerespectate făcute de mai 
marii municipiului și ai 
județului.

în multe privințe, dl 
Gheorghe Cătană are drep
tate. însă, împreună cu alți 
pensionari, cu alți locatari din 
zonă, ar putea găsi unele 
modalități și inițiative, necos- 

discuției, că situația Bradului 
nu este una din cele mai 
fericite, orașul confruntându- 
se cu o rată mare a șomajului, 
urmare a disponibilizărilor. 
Care este situația după 
primele luni ale acestui an?

- Cu toate că am asistat la 
dinamica cheltuielilor foarte mari, 
nivelul vânzărilor este cam în

Convorbire cu dl 
Marcel Socol, 

directorul 
SC “Crișul” SA Brad 
aceleași limite ca și anul trecut. 
Au crescut cheltuielile la energie 
termică, transport etc, precum și 
dobânzile bancare, în timp ce 
vânzările au scăzut sau au 
stagnat, ceea ce grevează acti
vitățile economice și financiare 
ale societății.

- în această situație cum 
sunt salariile personalului?

- Salariile sunt în corelare cu 
veniturile din vânzări. Vânzătorii 

Cât de repede se poate
- Nu știu de ce s-au dus la - în câtă vreme?

ziar. Să vină la noi și rezolvăm - Cât de repede se poate
problema. Traian BONDOR

Primăria municipiului Deva

Vă facem cunoscut că în data de 30.04.1998, ora 
10 se va organiza concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi din cadrul Serviciului Public de 
Gospodărie Municipală - Zone verzi:

• muncitor - lăcătuș întreținere;
• muncitor - mecanic utilaje;
• șofer - posesor permis de conducere, inclusiv 

categoria D.
Actele necesare pentru înscriere la concurs vor fi 

afișate la avizierul Primăriei Municipiului Deva, cu 
sediul în Piața Unirii, nr.4.

Depunerea dosarelor se va face la Biroul Resurse 
Umane Salarizare până la data de 27.04.1998.

Cu înțelegere și prețuire
tisitoare, de întreținere și 
gospodărire deopotrivă a 
spațiilor de locuit și a anexelor 
din blocuri, a zonelor verzi și 
aleilor din cartier, deter- 
minându-i și pe alții la ordine, 
igienă, microclimat social.

Chiar dacă ne caută cu 
lumânarea cele mai mici 
greșeli, iar uneori comitem și 
erori mai mari, dintr-o serie de

stjajssai
motive (în nici un caz din 
intenție sau cu bună știință), 
noi îi prețuim dlui Cornel A. 
Cosmescu, str. Aleea 
Pescarilor, nr. 10, din Deva, 
atașamentul față de ziarul 
nostru și îi mulțumim pentru 
observațiile și sugestiile 
făcute. Greșim și noi, oameni 
suntem, dar avem tăria să 
recunoaștem și să ne corec
tăm. Nici o greșeală însă, dar 
absolut nici una, nu a afectat 
interesele ori doleanțele 
vreunei persoane. Aveți 
dreptate și se află în atenția 

sunt remunerați după cât vând. 
Datorită situației existente în 
zonă, s-a ajuns ca din totalul 
magazinelor doar două să fie cu 
profit, celelalte să înregistreze 
pierderi, când anul trecut, în 
această perioadă era invers.

- Cum priviți viitorul, die 
director?

- Este greu de anticipat ceea 
ce va fi, întrucât ceea ce a fost 
până acum ne spulberă visele 
și speranțele de a avea o 
activitate pe care și-o dorește 
fiecare. Efectiv trăim o perioadă 
de supraviețuire și dacă lucrurile 
se mențin tot așa este imposibil 
să se realizeze o corelare între 
salarii și venituri. Sperăm, totuși, 
ca noul executiv să elaboreze 
un pachet de măsuri care să 
vină în sprijinul micilor agenți 
economici printr-o politică fiscală 
mai lejeră, altfel soarta micilor- 
întreprinzători va fi din ce în ce 
mai dificilă.

A consemnat 
Cristina CÎNDA

»
noastră publicarea unor 
hotărâri guvernamentale 
sau ordonanțe de urgență 
care prezintă interes major 
pentru populația județului.

Să aruncăm o privire și 
asupra unei scrisori sosite 
de la Ilia și semnată doar cu 
inițiale: I.B. Ne bucură, die 
sau dnă I.B., că sunteți un 
vechi abonat, cititor și 
colaborator al ziarului nostru 

' și că vreți să rămâneți așa în 
continuare. Ne surprinde 
însă conspirativitatea dv și 
regretăm situația generată 
în redacție de un coleg al 
nostru și cunoștință a dv, 
care v-a mâhnit într-atâta. 
Era bine să ne spunem 
lucrurile cinstit, în față. 
Nimeni nu are ce pierde. 
Dimpotrivă. Oricum, ră
mâneți în catalogul prețuirii 
noastre. Mai scrieți-ne!

Relația noastră cu 
cititorii este unul dintre 
elementele de bază pentru 
existența ziarului.

Dumitru GHEONEA

• Dna ing. Maria Popa 
I de la centrul agricol Băița îmi 
| spunea că s-a implicat efectiv 
Iîn sprijinirea agricultorilor din 

zonă, interesându-se de 
| aducerea unor semințe 
I valoroase, de aducerea 
I erbicidelor și altor materiale 
■ necesare bunului mers al 
| treburilor. Apreciind interesul 
■ localnicilor față de mecanizare, 
! acesta se vede și din faptul că 
I în satul Lunca s-au cumpărat 
| 5 tractoare noi în ultima vreme. 
I • O gospodărie - ce are 
■ activitate în două locuri - cu 
I frumoase perspective este și 
| cea în care lucrează dnii 
J Dumitru Topor și Petru Pâs, 
I împreună cu dna Maria Topor. 
| Cu un tractor chinezesc și cu 
i zootehnia (3 vaci cu lapte ce 
J sunt mulse mecanic) fac cu 
I adevărat minuni, deși eforturile 
| nu sunt întotdeauna răsplătite. 
■ Cu excepția porumbului, toate 
• culturile (inclusiv 1 ha cu 
I lucernă) au fost puse sub 
| brazdă, nădejdea agricultorilor 
■ fiind aceea că roadele se vor 
• arăta la vreme.
I • Dl lustinian Borza are 

o nemulțumire personală pe 
care o împărtășesc mulți alți

locuitori ai satului Lunca. El știe 
foarte bine că în țară este o 
mare criză de lapte și de carne 
dar mai știe foarte bine că 
numai aici cam pe 200 ha 
pășune iarba nu măi este 
consumată, deoarece efec
tivele de animale s-au diminuat 
drastic în ultimii ani, în special 
și datorită îmbătrânirii | 
populației locale. Asemenea ■ 
situații există, din păcate, mai [ 
în toate satele, ceea ce face I
ca multe bogății să rămână 
nevalorificate în vreme ce pe 
piață se resimte acut lipsa 
produselor animaliere la 
prețuri accesibile.

• Agricultorii localnici se 
mai plâng de faptul că mistreții 
le dau mult de furcă, 
determinându-i să-și restrângă 
suprafețele cultivate, că nu 
prea găsesc fiare pentru 
pluguri, că deși statul vine 
oarecum în ajutor cu 
cupoanele agricole, acestea 
se folosesc și în alte scopuri 
ce nu au nimic comun cu 
agricultura.

• în contrast cu cei ce 
părăsesc satul și merg la oraș, 
dl ing. Cornel Popa, care 
lucrează la S.C. Casial, a 
abandonat orașul, preferând 
viața tihnită de la țară. Este un 
proces mai greu de înțeles, dar 
raportat la experiența 
personală, interlocutorul 
consideră că va veni vremea 
când satul își va aduna fiii în 
matca sa, adică acolo unde s- 
a născut veșnicia. (N.T.)
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I Câștigi de d<

I un telefon mobil 
_ Motorola b-160 cu 1.499.000 lei

(târoTVA) și primești o husa de piele gratuit.
Te conectezi CONNEX GSM, primești un 

cupon, îi râzuiești și câștigi la siguri 
I toate astea între 23 martie și 18 aprilie.

cu Quasar. Un bun necesari

N0TT:INF0RMATII-OPINII \
„Săptămâna cură

țeniei”
In perioada 3-12 aprilie a.c. pe 

raza municipiului Brad se 
desfășoară o amplă acțiune de 
gospodărire și înfrumusețare a 
orașului intitulată ,,Săptămâna 
curățeniei". In cadrul acestei 
acțiuni se execută lucrări de 
curățire a spațiilor verzi, văruire a 
pomilor, plantare de arbuști 
ornamentali, trandafiri și flori. 
Această acțiune are menirea de a 
da o înfățișare proaspătă localității 
în preajma Sfintelor sărbători de 
Paște. Este un exemplu de 
apreciat pe care îl pot urma și alte 
localități în care se uită că fața 
acestora trebuie să arate civilizat.

■Ț Patru zile pe săp
tămână apă caldă

La întâlnirea de lucru a 
primarului, viceprimarului cu 
administratorii asociațiilor de 
locatari din Brad s-a convenit că, 
începând din data de 1 aprilie a.c., 
programul de apă caldă să fie 
dublat de la două la patru zile. Chiar 
dacă s-a dublat numărul de zile în 
care locuitorii orașului beneficiază 
de apă caldă costurile pentru 
aceste servicii, pe care le vor plăti 
locatarii, nu vor depăși cca 10- 
15%, se apreciază de către 
conducerea primăriei brădene. 
Hotărârea a fost apreciată de către 
reprezentanții asociațiilor de 
locatari neexistând deocamdată 
obiecțiuni.

Prin această măsură s-a avut 
în vedere îmbunătățirea confortului 
fiecărei familii în parte și se speră 
că nu se va depăși consumul de 
apă după vechiul program.

Drenări pe strada 
Moților

In prezent se desfășoară mai 
multe lucrări pe str. Moților din 
Brad care vizează colectarea 
apelor care pun în pericol 
circulația pe artera Brad- 
Gurabarza. In acest sens s-au 
refăcut bordurile, s-au montat guri 
de scurgere. S-au realizat, de 
asemenea, mai multe lucrări de 
decolmatare a șanțurilor etc. 
Valoarea întregii lucrări se ridică 
la aproximativ 150 milioane de lei.

? „Copiii Soarelui”
Este numele unei asdciații 

culturale care s-a înființat recent la 
Brad.

Potrivit spuselor dlui Ardelean 
Farcaș, președintele asociației 
brădene, aceasta are ca scop 
ajutorarea tinerilor fără posibilități 
materiale, orfanilor din casele de copii 
și orfelinate care au împlinit vârsta de 
18 ani și a bătrânilor să se reintegreze 
în societate pentru a avea un trai 
decent și a-și însuși valorile 
tradiționale ale satului românesc, 
beneficiind în acest scop de susținere 
materială, financiară, morală și 
spirituală.

In acest sens, asociația are un 
prim proiect intitulat „Întoarcerea la 
origini” ce își propune repopularea 
unor sate din Ardeal, oferindu-le 
acestor suflete neajutorate 
posibilitatea începerii unei vieți 
cinstite, prin întemeierea de familii și 
gospodării în care să se practice 
agricultura biodinamică, în măsura în 
care condițiile de mediu o permit. In 
acest scop, această asociație, prin 
^programul stabilit, a prevăzut 

cumpărarea de terenuri în mediul 
sătesc de deal și de munte, unde 
sunt prășite, pentru a fi lucrate și pe 
care să se construiască case cu un 
confort decent, unde acești tineri să 
se stabilească. Până în prezent 
asociația a depistat, îi împrejurimile 
municipiului Brad, peste 80 de case 
nelocuite, cu terenuri fertile, care 
prin reparațiile aferente pot fi 
locuibile. Valoarea estimată a 
acestui proiect este de 8,2 miliarde 
lei.

Pentru realizarea acestor 
obiective, conducerea Asociației 
Culturale „Copiii Soarelui” Brad 
solicită sprijin financiar celor cu 
posibilități.

Aceștia o pot face în contul 
asociației deschis la Bankcoop- 
Sucursala Brad, județul Hunedoara: 
251102400256420005-lei; 
25110240025840000-USD.

Cereri pentru 
pădure

In data de 3 aprilie a.c., la 
nivelul municipiului Brad s-a 
încheiat acțiunea de depunere a 
cererilor și completarea dosarelor 
în vederea restituirii terenurilor 
agricole și a celor cu vegetație 
forestieră. Din informațiile primite 
de la Oficiul Agricol, până la data 
încheierii acțiunii au fost depuse 
1030 cereri. Prin dispoziția 
primarului municipiului Brad dl 
Aurel Benea s-a constituit 
Comisia de Analiză a fiecărui caz 
în parte. Urmează ca până la 
data de 30 aprilie să fie încheiată 
balanța fondului funciar, care va fi 
predată Prefecturii.

V Ajutoarele socia
le in discuție: banii se 
vor da numai pe muncă

In urma unei întâlniri între 
conducerea primăriei Brad și 
beneficiarii ajutorului social - 68 
fiind prezenți dintr-un număr 
total de 110 persoane cât sunt 
înregistrate pentru ajutorul 
social -, s-a convenit din 
această lună ca ajutoarele 
sociale să fie acordate numai 
persoanelor care prestează un 
număr de patru zile de muncă în 
folosul comunității.

în luarea acestei hotărâri 
s-au avut în vedere persoanele 
apte pentru muncă, de la 
obligația celor patru zile de 
muncă fiind exceptate 
persoanele cu probleme 
medicale și femeile ce au în 
îngrijire copii sub 7 ani.

Fiecărei persoane apte de 
muncă i se va repartiza un loc 
anume unde își va desfășura 
cele patru zile, evidența 
ținându-se în baza unui pontaj 
individual.

Dacă nu se va realiza 
numărul de zile de muncă 
persoanei în cauză i se va sista 
ajutorul social.

Inițiativa de la Brad pare să 
fie primul pas pe calea realizării 
unei înțelegeri între autorități și 
beneficiarii ajutorului social, cei 
din urmă fiind conștienți că 
trebuie să facă ceva pentru 
banii pe care îi primesc și să nu 
mai trăiască parazitar pe 
spatele tuturor.

Grupaj realizat de 
Cristina CÎNDA, 
Corne! POENAR

a ____ Ziar editat de
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