
SALA Di£
lectura

jfeonardo da Vinci și-a
XLintituiat expresiv 

tabloul pe care l-a pictat 
numindu-l “Cina cea de 
taină". Reprezintă ziua în 
care /sus se află pentru ul
tima oară înconjurat de toți 
discipolii săi în Joia Mare, 
în ajunul jertfei sale, liber 
încă, Cristos a făcut din 
această ultimă cină cu 
apostolii memorialul 
jertfirii sale de bunăvoie 
Tatălui, pentru mântuirea 

^păcatelor omenirii.
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La redacție a venit POȘTAÎNTÂLNIREA REPREZENTANȚILOR ' 
INSTITl FIILOR MEMRRE ALE 

CONSILIULUI CONSULTATIV PENTRU 
PROTECȚIA CONSUMATORULUI»

Ieri, în Sala mare a Prefecturii 
județene, a avut loc ședința 
membrilor Consiliului Consultativ 
în cadrul căreia conducerile 
instituțiilor județene componente 
au prezentat rapoartele de 
activitate pe primul trimestru al 
anului în curs.

Au expus date și cifre 
referitoare la activitatea din peri
oada care a trecut de la începutul 
lui '98 conducerile Inspectoratului 
Județean de Poliție, Gărzii 
Financiare, Inspectoratului de 
Sănătate Publică, Oficiului 
Județean de Protecție a 
Consumatorilor și Asociației 
pentru Protecția Consumatorilor, 
Centrului județean de Metrologie, 
Vămii Deva, Laboratorului pentru 
Controlul Medicamentelor, 
Direcției Sanitar-Veterinare,

JOM MARS
Palestina este în 

sărbătoare, fiindcă se 
apropiau Pașteie. în timpul 
Cinei, /sus spală picioarele 
discipolilor săi, arătăndu-ie 
încă o dată că dragostea Lui 
este mare și nu se va 
termina niciodată. Binecu
vântând pâinea și vinul, isus 
a ilustrat semnificația morții 
Sate spunând despre

Inspectoratului de Stat pentru 
Protecția Muncii, Agenției de 
Protecție a Mediului, Inspecției 
județene în Construcții, 
Lucrărilor Publice, Urbanism și 
Amenajarea Teritoriului, Regis
trului Auto Român, Oficiului de 
Autorizare și Control în Turism.

Au fost prezenți repre
zentanți ai Prefecturii și 
Consiliului județean.

întâlnirea a constituit și un 
prilej de dialog între cei care au 
datoria de a asigura bunul mers 
al activității sociale în județ, prin 
măsuri concrete menite să 
protejeze sănătatea populației, 
să contribuie la ridicarea 
ștachetei în domeniul comer
cial, al asistenței medicale, al 
protecției și ridicării calității vieții. 
(E.S.)' 

pâinea pe care ie-a dat-o 
“Luați și mâncați, acesta 
este trupul Meu" (Matei, 
26:26) și despre paharul cu 
vin “Beți toți din el. Acesta 
este sângele Meu, sângele 
legământului care se varsă 
pentru cei muiți, pentru 
iertarea păcatelor. ” (Matei, 
27:28)

Această zi este o zi a

Ieri, la amiază, la sediul 
ziarului “Cuvântul liber” Deva, a 
sosit “masiv" poșta. Redacția 
i-a invitat la festivitatea de pre
miere pe câștigătorii concursului 
diriginților de oficii poștale și 
factorilor poștali, organizat 
pentru ei în perioada lunilor 
ianuarie - martie a.c.

A avut loc un dialog inte
resant și eficient între con
ducerea societății și prietenii 
noștri dintotdeauna - poștașii. 
Noi le-am vorbit despre intențiile 
de continuă îmbunătățire a 
calității ziarului și despre 
perfecționarea colaborării cu 
lucrătorii din cadrul oficiilor 
teritoriale poștale, ei ne-au 
împărtășit secvențe din munca 
lor, ne-au adus la cunoștință idei 
și propuneri în întâmpinarea 
opțiunilor exprimate.

A urmat premierea celor mai 
buni diriginți și factori poștali 
care, în perioada concursului, au 
contractat cele mai multe 
abonamente la ziarul “Cuvântul 

iertărilor. Fiul Domnului' 
și-a iertat prietenii chiar 
și atunci când aceștia 
l-au părăsit în momentul 
arestării Sale, i-a iertat, 
i-a iubit, iar după învierea 
Sa, tot lor ii s-a arătat, 
încercați în această zi să 
vă iertați toți dușmanii, 
fie și numai printr-o 
rugăciune care sigur vă 
va face mai buni și mai 
îngăduitori.

Ina JURCONE _______ _ __________ / 

liber" Deva în zona lor de 
activitate. Aceștia sunt: Florin 
Gostian - diriginte, Simeria și 
Octavian Mircea - diriginte, 
Deva II și următorii factori 
poștali: Jenica Rus - Călan, 
Rodica Ștef și Adriana Herta
- Simeria, Sonia Clej - Băița, 
Aurica Trif - Hunedoara, 
Cărmăzan Rodica - Ilia, Florina 
Simina - Brad, Remus Țic - 
Brănișca, Măriți Popa, Ionel 
Laliș și loan Nistor - Deva II, 
Gabriela Micloșoni 
Sarmizegetusa, Ovidiu Cacuci
- Boșorod.

Premiile au fost în valoare 
de: 250.000 de lei (locul I), 
150.000 de lei (locul al ll-lea), 
100.000 de lei (locul al lll-lea).

Cu ocazia sărbătorilor 
Paștelui, ne-am urat reciproc 
“Sărbători fericite". Mulțumim 
și “Hristos a înviat", stimați 
prieteni ce purtați mereu în 
tolbe și în suflete ziarul 
“Cuvântul liber”.

Dumitru GHEONEA

n frumoasă poveste de 
^'dragoste dintre un 

medic român și o unguroaică 
constituie subiectul celei mai 
recente cărți a lui Pavel Coruț, 
scrisă ■ după propria-i 
mărturisire -“ în stil pur 
românesc “.

Marți seara ( 14 aprilie ) a 
fost rândul municipiului Deva 
să găzduiască lansarea acestui al 
doilea roman de dragoste al 
autorului, momentul fiind 
urmat de un altul, cu caracter 
politic; este vorba despre 
organizarea filialei județene (pe 
lângă cele 38 existente in țară) 
a Partidului Vieții Sănătoase, 
fondat de Pavel Coruț.

Cărții prezentate in cadrul 
intălnirii cu numeroșii săi 
cititori și admiratori, autorul ii 
conferă multiple semnificații. 
“Testând sufletul românesc încă 
din faza de manuscris ", dar mai 
ales după publicarea ro
manului, el a ajuns Ia concluzia 
că " din partea românilor nu 
există discriminare pentru 
populațiile de alte origini" 
(maghiari, secui ș.a.), 
perspectivele unei păci 
naționale durabile fiind consi
derate foarte bune. Pe de altă 
parte, "atunci cănd e vorba de 
dragoste, nu mai contează 
condiția rasială sau etnică, 
averea, situația socială; 
dragostea este sentimentul 
nostru suprem, care ne asigură 
fericirea în viață și, dincolo de 
aceasta, asigură continuarea 

speciei umane". Deși acestei 
povești de dragoste nu-i 
lipsește tragicul, autorul 
conchide că, totuși, cartea se 
termină într-un ton optimist, 
pentru că “blestemul acela 
din poezia (devenită cântec) 
“Ne-om întâlni în cer" este 
sfărâmat: “N-avem nici vreme 
să iubim/ Nu vezi speranțele 
cum pier.'/ Cum înserăm și 
asfințim// Ne-om întâlni, 
iuhito-n Cer..."

Căt despre politică, Pavel 
Coruț mărturisește că o face 
“ numai din sentimentul 
datoriei față de națiunea 
română...Ieșirea României 
din criză și atingerea unui 
nivel economic normal 
înseamnă între 5 și 15 ani de 
efort creator al întregului 
popor, însă bine organizat, 
condus de lideri devotați". 
Pentru aceasta, Pavel Coruț 
oferă ca alternativă Partidul 
Vieții Sănătoase, care 
"militează pentru o Românie 
neutră, dar pentru o țară 
bancară, turistică etc", 
platforma program a 
partiduluiputându-se regăsi - 
preciza fondatorul acestuia - 
în cartea “Imperiul ascuns”. 
în ciuda denumirii foarte 
pașnice, “este un partid de 
luptători, ce are ca siglă inima 
roșie, simbolizând viața, 
dragostea și sacrificiul".

A consemnat 
Georgeta BÎRLA.

Sfintele Sărbători de Paști, care ne aduc 
în suflete și în case bucuria învierii 
Domnului nostru Iisus Hristos, să vă 
găsească în liniște și pace, cu nădejdea 
reînvierii și înfăptuirii speranțelor de mai 
bine!

Dumneavoastră, cetățeni ai municipiului 
Deva, vă doresc sărbători fericite!

Hristos a înviat!
Mircia MUNTEAN, 

primarul municipiului De va

lit

Camera de Comerț și Industrie a 
județului Hunedoara - în sediu nou

Azi, la Spitalul de 
Neuropsihiatrie Infantilă din 
Păclișa a sosit o delegație 
germană, respectiv repre
zentanți ai Bisericii Luterane 
din Nurnberg-Mageldorf, în 
scopul ajutorării financiare a 
instituției. Cum am aflat de 
la dl Virgil Bernat, director 
economic, delegația va 
verifica modul în care a fost 

^nvestită valuta acordată cu 

prilejul vizitei anterioare, 
respectiv dotarea cu 
aparatura medicală achi
ziționată - un encefalograf 
necesar investigațiilor în 
valoare de aproximativ 
30.000 de mărci - și va 
acorda alte ajutoare pentru 
îmbunătățirea condițiilor 
de asistență medicală în 
unitatea spitalicească. 
(E.S.)

De curând Camera de 
Comerț și Industrie a județului 
Hunedoara își desfășoară 
activitatea la noul sediu, situat 
pe str. 1 Decembrie, nr.23, din 
municipiul Deva. într-o scurtă 
discuție pe care am purtat-o cu 
dl ing, Gheorghe Grun, direc
torgeneral al CCI, au fost puse 
în evidență câteva aspecte 
esențiale care merită să fie 
cunoscute de către membrii 
acestei instituții, de către 
agenții economici și de către 
toți cei interesați să apeleze la 
prestațiile tot mai diversificate, 
prompte și pline de solicitudine 
ale salariaților firmei.

Noul sediu a fost realizat, 
cu accent pe calitatea 
lucrărilor, de către firmele de 
renume Ferm Construct și 3M 
Corvinex - această a doua 
unitate nominalizată exe
cutând partea de instalații.

De menționat că la 
Registrul Comerțului pro
gramul de lucru cu publicul 
este zilnic între orele 10-13, iar 

rețeaua de calculatoare se 
găsește acum în funcțiune.

Referitor la noul sediu, 
care oferă condiții moderne 
pentru desfășurarea activității 
specifice acestei instituții, am 
notat că acesta este prevăzut 

cu o sală destinată cursurilor 
și seminariilor, cu spațiu 
separat pentru arhivă, 
bibliotecă și alte utilități, 
precum și cu centrală proprie 
pentru încălzire. Din discuție 
am înțeles că există 

preocupare pentru a 
diversifica gama acțiunilor 
ce vin în sprijinul 
întreprinzătorilor din județul 
nostru.

Nicoiae TÎRCOB



Cuvântul liber 16 APRILIE 1998

Direcția Județeană aF F

Drumurilor R.A. * Deva
La Marea Sărbătoare a 

Nașterii Domnului 
nostru Iisus Hristos - 

sănătate, prosperitate și 
bucurii tuturor familiilor 
lucrătorilor din rețeaua 
drumurilor județene. 

Hristos a Înviat!

. ■ 1Cu prilejul 
sărbătorilor de

Paști 1998, 
conducerea

S.C. Casial SA

ing. Titus iONESCU, 
manager generai 

Ec. Voicu COJOCARU, 
manager

felicită întregul colectiv 
de salariați și 

colaboratori și le urează 
sănătate, prosperitate, 

bucurii și fericire! 
Hristos a înviat!

Manager,
ing. Vasiie DE AC

v________________________ J

S.C. Institutul de 
Proiectare 

Hunedoara-Deva S.A. 
Urează tuturor beneficiarilor, 

partenerilor de afaceri, 
colaboratorilor, acționarilor 

și salariaților, care sărbătoresc 
Sfintele sărbători ale Paștelui, 

multă sănătate, fericire 
și prosperitate alături 

de cei dragi.
Sărbători fericite!

Președinte C.A., 
director general 

ing. Mitică SÎRBU
K- --- '

i S.C. Contransimex Vesti 
| S.A. Deva |

Apropierea Marii Sărbători a ! 
Paștilor ne creează o stare de | 

emoție, de intensă trăire i 

. sufletească, creștinească și ne face, 
să ne îndreptăm gândurile * 

I noastre, cu mulțumiri și dorință I 
I de cooperare și în viitor, spre toți I

salariații societății, partenerii, ! 
beneficiarii și colaboratorii, |
transmițăndude călduroase ,

felicitări și sărbători fericite! J

I
| ing-

I

Director generat, 
Alexandru Ovidiu 

IONESCU

Exploatarea Minieră 
TEREAF

Cu ocazia Sfintelor 
Sărbători de Paști, 

conducerea EM Țebea 
și Sindicatul Liber al 

EM Țebea urează 
salariaților și 

colaboratorilor multă
sănătate, fericire,

succese în întreaga
activitate și 

Sărbători fericite! 
“Hristos a înviat!”
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''5.00 România: ora 6 fix! 8.30

Sailor Moon(d.a/r) 9.00 TVR 
Cluj 10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Ultimele știri 
(s/r) 13.00 Sensul tranziției (r)
14.10 Perla Neagră (s/r) 15.00 
Actualitatea editorială: Târgul 
internațional de carte de la 
Leipzig (II) 15.30 Pompierii vă 
informează! 15.45 Lege și 
fărădelege 16.00 Conviețuiri
17.10 Sailor Moon (d.a) 17.35 
Camera ascunsă 18.00 Timpul 
Europei (mag. politic) 19.00 
Sunset Beach (s) 19.50 
Săptămâna mare 20.00 Jurnal, 
meteo, sport, ed. specială 
21.15 Dr. Quinn (s, ep. 21) 
22.30 Cu ochii’n 4 23.15 
Jurnalul de noapte 0.05 Ca
nary Wharf (s, ep. 132)

TVR 2
6.30 TVM. Telematinal 8.00 

Regina celor 1000 de ani (d.a/ 
r) 8.55 Universul cunoașterii

Conducerea S.C. Agro 
Company SRL Deva
Adresează cu prilejul 
Sfintelor Sărbători ale 
Paștelui cele mai alese 
urări de bine, sănătate, 

bucurii și împliniri 
tuturor angajaților, 

clienților și 
colabora torilor.

Sărbători 
fericite! 

Hristos a înviat!

T 
I
I
I
I
I
I 
I 
I
I
I
I

Managerul
S.C.Fabri

SA
ing. Luca Circo Voicu 
Dorel, urează tuturor 
salariaților societății și 

colaboratorilor un
Paste fericit și plin de

ibricOaran 
iBrad.

Consiliul de 
conducere al 
Sindicatului

"Siderurgistul” 
Hunedoara

Filiala Județeană de
F

Cruce Roșie 
Hunedoara - Deva

transmite, cu ocazia 
Sfintelor sărbători de
Paști, membrilor de 

sindicat, colaboratorilor 
și familiilor acestora, 

sincere urări de bine și 
sănătate!

Hristos a înviat!
Președinte, 

__________________ Petru VAiDOȘ^

Dorește, acum la ceas de 
sărbă to a re, cola bora torilor,
voluntarilor și sponsorilor, 

ca bunătatea și 
generozitatea să le fie 

răsplătite de viață
cu belșug și sănătate, cu
bucurii și zile 

senine.

Hristos a 
înviat!

Regia Autonomă de 
Interes Local

Hunedoara

Consiliul local 
Călan

Sfintele Sărbători ale Paștilor 
ne oferă deosebita ocazie de a

adresa și pe această cale 
salariaților unității noastre, 

familiilor acestora, locuitorilor
municipiului Hunedoara, care 
beneficiază de serviciile regiei, 
precum și colaboratorilor, cele 
mai sincere urări de sănătate,

fericire, împlinirea 
tuturor dorințelor.

Conducerea RA/L 
Hunedoara 

J

Cu ocazia Sfintelor Sărbători 
de Paști urează locuitorilor 

orașului, precum și celor din 
satele aparținătoare, Sărbători 
fericite și o viață mai bună și 

prosperă. 
Fie ca Sfântul praznic al 

învierii Domnului să aducă 
liniște și pace în casele 

dumneavoastră. 
Hristos a înviat!

Conducerea Primăriei și 
Consiliul local

r’jf Batalionul 26 1 
[Vânători de Munte | 

Zarand Brad j 
! Sfintele Sărbători de Paști oferă . 

! deosebita plăcere de a transmite
și pe această cale întregului 

personal al unității, lamiliilor 
I acestora, precum și '
a colaboratorilor, cele mai calde 
| urări de bine,sănătate și numai | 
| bucurii. j
| Fie ca învierea Domnului să vă | 
| aducă o rază de liniște și speranță. | 
I Hristos a înviat! ,
J Lt.coi. Vasiie BÂREA, .

comandantul batalionului'
I______________________________ I

(r) 9.55 Medicina pentru toți (r) 
10.25 Fețele schimbării (r) 
11.30 Lumea sălbatică a 
animalelor (do/r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 13.15 Doar o 
vorbă... 13.30 Dreptul la adevăr 
(r) 14.00 Emisiune în limba 
germană 15.10 Limbi străine. 
Spaniolă 16.00 Veronica și 
chipul iubirii (s) 16.50 Tribuna 
partidelor parlamentare 17.00 
Ceaiul de la ora 5 (div.) 19.10 
Față în față cu autorul: Ana 
Maria Beligan și invitații săi
20.10 Ultimele știri (s, ep. 33) 
21.00 în fața dvs.l 22.00 
Grădina cu trandafiri (co. 
Franța 1994) 23.35 Lumea 
sportului

ANTENA I
7.00 Dimineața devreme

10.10 Sirenele’ (s) 11.00 
Secretul confesiunii (f/r) 13.10 
O iubire de neuitat (s, ep. 114) 
14.00 Știrile amiezii 14.20 
Alondra (s, ep. 30) 15.20 Viață 
sălbatică (do) 16.00 Onyx - 
culorile muzicii 18.00 
Esmeralda (s, ep. 15) 19.00 
Observator/Din lumea afa

cerilor 19.45 Dragoste și 
credință (dramă Canada 1994, 
p. I) 21.30 Știri 21.40 Falsă 
identitate (s, ep. 10) 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 Buf
falo Girls I (f/r) 12.55 Știrile 
PRO TV13.00Proși contra cu 
Octavian Paler (r) 14.30 
Walker, polițist texan (s) 15.15 
Maria (s) 16J5 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 Chestiunea zilei 
18.35 Riști și câștigi! (cs) 19.30 
Știrile PRO TV 20.15 Melrose 
Place (s, ep. 71) 21.15 Nikita 
(s, ep. 6) 22.05 Știrile PRO TV
22.15 Seinfeld (s, ep. 75) 22.45 
Știrile PRO TV 23.00 întâlnire 
cu presa (talkshow) 0.00 Știrile 
PRO TV. Prima pagină 0.15 
Dosarele X (s, ep. 12)

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
Pretutindeni cu tine (s) 16.00 
Frecvența radio 74,5 (s) 17.30 
Celebri și bogați (s, ep. 83)
18.30 Lexic (cs)19.00 Știri
19.30 Meșterul casei (s, ep. 
85) 20.00 911: Apel de 
urgență! (s) 21.00 Insula 
morții (thriller SUA 1995) 
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 John and 
Mary (f/r) 16.00 Secrete de 
familie (s/r) 17.00 Antonella 
(s) 17.45 Concursul de Acasă

18.00 Antonella (s) 18.4: 
Marielena (s, ep. 89) 19.31 
Noile aventuri ale Omulu 
Păianjen (d.a) 20.0:
Dragoste și putere (s) 21.0 
Verdict: crimă! (s) 21.4 
Nimic personal (s) 22.4 
Cinemateca de acasă: L 
dolce vita (dramă It./Fr. ’59 
1.45 Secrete de familie (s)

PRO TV - DEVA
06.00-06.15 Desene ani 

mate 06.15-06.45 Progran 
comercial PRO TV Dev< 
06.45-07.00 Știri locale (r 
10.00-10.30 Program co 
mercial PRO TV Deva 18.00 
18.05 Știri pe scurt 18.05 
18.25 Oameni de milioane 
realizator Cătălin Hosu 22.05 
22.15 Știri locale

ANTENA VDEY^
10.00-10.15 Știri (r) 10.15 

10.30 Interviul săptămânii (r
10.30- 11.00 Muzică, publi 
citate 16.30-17.45 Actualitate; 
(talk show) 17.45-18.00 Știr
21.30- 21.45 Știri (r)

Joi, 16 aprilie

2 Berbec
Activitățile casnice vă 

vor ocupa o mare parte a 
zilei, căci s-au adunat 
multe de făcut. Unul dintre 
părinți are o mare 
realizare.

3 Taur
Nemulțumirea ce v-a 

cuprins complică relațiile 
cu ceilalți. Nu luați singuri 
decizii importante, aveți 
grijă să nu vă păcăliți.

O Gemeni
Dialog constructiv cu 

partenerul de viață. 
Stabiliți întâi prioritățile. 
Telefonul unor prieteni vă 
va binedispune. Nu 
refuzați invitația ce vi se 
face.

O Rac
Partenerul de viață 

trăiește alături de dv. 
bucuriile și necazurile pe 
care le aveți. Păstrați-vă 
calmul în discuțiile cu 
rudeniile.

2 Leu
Cineva din familie are o 

problemă de sănătate pe 
care tinde s-o trateze cu 
indiferență. Insistați să se 
interneze pentru analize. 
Starea dv. psihică nu-i cea 
mai bună.

O Fecioară
Nu neglijați serviciul 

pentru a face ochi dulci 
unei persoane. Aveți și 
așa discuții cu șefii, iar 
idila dorită nu se va 
înfiripa. Afacere secretă.

3 Balanță
Cineva din familie se 

opune realizării planurilor 
dv. secrete. O întâlnire 
romantică vă distrage 
atenția de la aceste 
neplăceri.

3 Scorpion
Veți cunoaște o per

soană care v-ar putea 
ajuta în realizarea dorită. 
Noi cheltuieli se profilează 
la orizont; bine că mai 
faceți față.

3 Săgetător
Indispoziție de scurtă 

durată; spre seară vă veți 
relua activitățile presante. 
Veți munci din greu pentru 
a realiza tot ce v-ați 
propus.

□ Capricorn
Puteți face unele spe

culații de pe urma cărora 
veți câștiga. Lucrurile iau 
o întorsătură neașteptată. 
Nu încetați să fiți cu ochii 
în patru.

O Vărsător
Nu-i momentul cel mai 

potrivit pentru a vă pune în 
aplicare planurile secrete. 
Partenerul de viață va avea 
o problemă de sănătate; 
abuzul de medicamente 
nu-i face bine.

2 Pești
Reuniune de familie 

care vă deconectează. 
Una dintre rudeniile dv. 
este implicată într-o 
afacere riscantă. Surpriză 
plăcută din partea unei 
colege de serviciu.
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"Bună ziua, Departamentul de Relații cu Clientii,

sunt Răzvan, cu ce vă pot ajuta

dorințele.

Ne ținem de cuvânt și îți răsplătim loialitatea.

Tu cu ei vorbești. Tu

lor le spui problemele

tale.Ei s unt contactul

tău cu universul

CONNEX GSM.

0 nouă generație, cu

a

Cu ei pășești în viitor .

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

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 

Clicnții.

privirea îndreptată spre viitor, o generație 

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

Pentru ei Marea Conexiune ești tu.
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BANCA 
COMERCIALA 

ROMÂNĂ
Transmite dinților, care o ono

rează cu încrederea lor, precum și 
colaboratorilor, urări de sănătate și 
prosperitate, dorindu-le să petreacă 

sărbătoarea 
învierii 
Domnului în 
pace, liniște, 
înțelegere.

HRISTOS 
A ÎNVIAT!

Conducerea Sucur
salei județene Hune
doara - Deva a Băncii 
Agricole adresează, cu

prilejul Sfintei Sărbători a învierii
Domnului nostru lisus Hristos,
pentru toți clienții actuali și viitori, 
pentru colaboratori și cei ce ne sunt 
apropiați, alese gânduri de bine, 
sănătate și împliniri în tot ceea ce-și

doresc.

8ărbâiopf

Direcția Silvică 
Deva

Acum, la trezirea la viață a naturii și 
cu ocazia praznicului învierii Domnului, 
adresăm tuturor silvicultorilor, sala- 
riaților ocoalelor, direcției și familiilor 
acestora, colaboratorilor și tuturor celor 
care cu inima, sufletul și gândul se 
găsesc mereu alături de inestimabila 
bogăție a țării - pădurea, sincere urări de 
împliniri în muncă și în viață. Tuturor le 
dorim "Sărbători fericite" și le adresăm 
creștineasca urare HRISTOS A ÎNVIAT!

Ing. Ion Crișan
director

MACON S.A.

Sărbătorile Sfintelor Paști ne pri
lejuiesc deosebita bucurie să adre
săm alese urări de bine, împliniri și 
sănătate tuturor colaboratorilor și 
beneficiarilor, salariaților firmei și 
familiilor acestora.

împreună cu aceste gânduri do
rim să transmitem și tradiționalele 
urări

Sărbători fericite!
HRISTOS a 

îNviari
Consiliul de 

administrație

Cu prilejul Sărbătorilor de Paști, 
Camera de Comerț și Industrie a 
județului Hunedoara urează mem
brilor săi, întreprinzătorilor, precum 
și tuturor celor implicați în viața 
economică a județului, Sărbători 
fericite!
HRISTOS H 
înVIHT!
Președinte 
ing. Cornel 
Burtec

N ' —- ———------------
SC Decebal SA

Deva
(Industria Cărnii)

• Avem deosebita plăcere să trans
mitem, cu ocazia Sfintelor Sărbători 
de Paști, tuturor colaboratorilor, cli- 
enților, producătorilor agricoli - cres
cători de animale, angajaților firmei și 
familiilor acestora, curate gânduri de 
bucurii și sănătate însoțite de crești- 
neștile urări

Sărbători fericite!
HRISTOS A 
ÎNVIAT!
Consiliul de 
administrațief

.

' -

SC Aproterra SA 
Simeria

Apropierea Sfintelor Sărbători de 
Paști ne oferă deosebitul prilej să 
adresăm clienților, colaboratorilor și 
concurenților, salariaților firmei și 
familiilor acestora, cele mai bune 
urări de sănătate, 
pace sufletească și 
bucurii. însoțimI 
aceste gânduri de 

urarea HRISTOS A 
ÎNVIAT!

SC Suinprod SA 
Orăstie r

Exprimăm cele mai alese gânduri 
de bine, sănătate, bucurii și de împli
nire a năzuințelor pentru toți colabo
ratorii, clienții, partenerii apropiați, 
salariații firmei și familiile lor, acest 
deosebit prilej fiindu-ne oferit de 
apropiatele Sărbători ale Paștelui. 
Tuturor le urăm

Sărbători fericite!
HRISTOS A 
ÎNVIAT!
Manager 
general 
medic veterinar 
loan Jula

[ SC Hortina SA [
i Deva
I i
| Sfintele Sărbători de Paști să | 
I aducă satisfacții, liniște în suflete și I 
I bucurii tuturor clienților, colabora- I 
| torilor și beneficiarilor, salariaților j 
I firmei și familiilor acestora. j
| Sărbători fericite! j

HRISTOS A ' 
ÎNVIAT! ;

Ing. Ludovic j 
Soos |

manager j
L ——— — — — — — — _ —.1

<-

DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU 
AGRICULTURĂ SI

■N

ALIMENTAȚIE HUNEDOARA - 
DEVA

Fie ca Sfintele Sărbători de Paști 
să ne dea puterea și înțelepciunea de 
a putea înfăptui fapte care să ne 
bucure și să ne facă feri
ciți pe toți cei care lu
crăm în agricultură și al
te sectoare de activitate.

Sărbători fericite!
HRISTOS A ÎNVIAT!
Director general

ing. Gheorghe Io van

---------------- ■ ....... *

© chimica s a 
orăstie

SC CHIMICA SA
Orăstie

Urează tuturor angajaților și 
colaboratorilor creștineștile urări 
"Sărbători fericite" și HRISTOS A 
ÎNVIAT!

SC Marmosim 
Simeria

Cu ocazia Sfintelor Sărbători de
Paști transmitem tuturor colabora
torilor, clienților, partenerilor, pre
cum și angajaților firmei și familiilor 
acestora, cele mai bune gânduri de 
împliniri în viață și în muncă îm
preună cu creștineștile urări 

Sărbători fericite!
HRISTOS A ÎNVIAT! 
Ec. loan 
Hațegan 
manager genera!

■y

(---------------------------------------'
General Simprest SA

Simeria
Cu ocazia Sărbătorilor de Paști 

conducerea General Simprest SA 
Simeria adresează salariaților socie
tății, familiilor acestora, asociațiilor 
de locatari, precum și tuturor cola
boratorilor și beneficiarilor servi
ciilor unității, cele mai alese gânduri 
de bine, sănătate, împliniri în muncă 
și viață, alături de creștineștile urări 
"Sărbători fericite" și

HRIJTOJ A
ÎNVIAT!

Manager
Nicolae loan Pârvt

Cu ocazia Sfintelor Sărbători 
de Paști, Primăria Romos și 
Consiliul local adresează tuturor 
cetățenilor din satele aparțină
toare comunei noastre crești
neștile urări

/ --------

Liga sindicatelor miniere 
"Solidaritatea '92" Deva

Sfintele Sărbători de Paști ne 
oferă deosebita ocazie de a 

transmite și pe această cale mem
brilor noștri de sindicat, familiilor 
acestora, precum și colaboratorilor, 
cele mai sincere urări de bine, sănă
tate și fericire alături de cei dragi.

Mristos a înviat!
Președinte,
Nicolae

Ciocan
...... '

Societatea Națională 
a Petrolului S.A.

Sucursala PECO 
Hunedoara

Cu prilejul Sărbătorii'Paștelui 
avem plăcuta ocazie de a adresa 
salariaților și beneficiarilor urări de 
sănătate, fericire și îndeplinirea 

tuturor dorințelor.

Hristos a muiat!
Director, 
ing. Rus 

Mlhâilă loan
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Mai exista imperfecțiuni
Discuția pe care am avut-o 

recent cu dl Nicolae luga, agri
cultor consacrat, care lucrează 
anual peste 250 ha teren arabil 
în satul Lăpușnic, a adus în prim 
plan și unele aspecte ce denotă 
existența unor imperfecțiuni de 
ordin legislativ, dar și de natură 
financiară. Cu ani în urmă, valo
rificând vocația și cunoștințele în 
domeniul agriculturii, a pornit pe 
cont propriu, cu riscuri dar și cu 
mult curaj, împreună cu fiii săi, o 
serie de activități legate de culti
varea pământului și de creșterea 
animalelor. Cu toate că a întâm
pinat opreliști de tot felul, a în
vins greutățile, practica agricolă 
făcând casă bună cu știința, cu 
tehnologiile moderne. Abece
darul a pornit de la sămânță, 

V.......

De veghe la “liniștea 
munților”!

9
tate și dreptate socială ale lui 
Horea și Avram lancu.

"Ne pregătim să sărbătorim, la 
01.06.1999, 30 de ani de existență 
a acestui batalion numit "Avram 
lancu" până în octombrie 1990, 
dată la care și-a schimbat denu
mirea în "Zarand" ne spunea prin
tre altele dl It col. Vasile Bârea, 
comandantul unității.

După ce cu pricepere, strădu
ință și abnegație colonelul Horia 
Șerbănescu a reușit să pună ba
zele organizatorice ale primei uni
tăți de vânători de munte din a- 
ceastă parte a țării, destinele uni
tății au fost preluate de alte cadre 
formate la școala dură a muntelui: 
It. col. Gheorghe Șișu, It. col. Ion 
Ungureanu, It. col. Axenti Miclăuș, 
mr. Ștefan Andreica și col. Mircea 
Tămăzlăcaru, ultimii doi ofițeri fiind 
în momentul de față comandanții 
marilor unități de vânători de mun
te de la Bistrița și respectiv Alba- 
lulia.

Caracterul dârz, curajul și te
nacitatea vânătorilor de munte de 
la Brad nu s-au făcut remarcate 
doar la activități cu .caracter militar 
desfășurate în conformitate cu 
prevederile programelor pregătirii 
de luptă și care au cuprins aplicații 
demonstrative, trageri de luptă cu 
armamentul din dotare, ci și la 
stăvilirea puhoaielor de apă dez
lănțuite în 1970, 1975 și 1995 
când vieți omenești și bunuri ma
teriale au fost salvate. Sau nu de 
puține ori au participat la stingerea 
unor incendii.

- încercăm să fim o prezență 
activă în viața municipiului Brad, 
ne-a mai precizat dl Vasile Bârea, 
comandantul unității, și cred că ne 
bucurăm de aprecieri frumoase 
din partea celor cu care întreținem 
relații de serviciu sau colaborăm la 
realizarea unor manifestări cultu
rale, multe dintre ele cu rezonanță 
pe plan național.

Referitor la aceste manifestări 
culturale aș aminti pe cele dedi-

Existența zonelor muntoase 
a făcut necesară constituirea 
unor trupe speciale organizate, 
înzestrate și pregătite în confor
mitate cu cerințele luptei în munți. 
Pionieratul l-au făcut statele pe al 
căror teritoriu zonele muntoase 
cuprindeau arii destul de întinse: 
Elveția, Franța, Germania, Aus
tria, Italia.

Deși relieful României repre
zintă un unicat prin rânduiala 
armonioasă a munților, dealurilor, 
podișurilor și câmpiilor totuși 
oficializarea acestor trupe s-a 
făcut mult mai târziu, față de 
statele amintite mai sus, la 3 
noiembrie 1916, la comandă fiind 
numit căpitanul Virgil Bădulescu.

Primind botezul focului în 
războiul de reîntregire, aria de 
răspândire a acestor unități cu
prinde întreg arealul muntos, de 
acest lucru beneficiind și Țara 
Zarandului prin înființarea în pe
rioada interbelică, între anii 1934- 
1939, în orașul Brad, a Bata
lionului 11 Vânători de munte

Legat de perioada celei de a 
doua conflagrații mondiale nu 
putem să nu amintim persona
litatea generalului Leonard Mo- 
ciulschi, figură marcantă a vână
torilor de munte, în fruntea cărora 
s-a aflat, atât în campaniile des
fășurate în Est cât și în Vest.

După război, diferitele orga
nizări și reorganizări ale orga
nismului militar au condus la 
desființarea treptată a unităților 
și marilor unități de vânători de 
munte. Dar, sub presiunea puter
nică a tranziției și a necesității 
istorice obiective, cu aportul 
hotărâtor al unor adevărați patri- 
oți, se reînnoadă, începând cu 
toamna anului 1964, existența 
acestor trupe în armata română.

Nu putea lipsi o astfel de 
unitate în "Țara de piatră a mo
ților" în acest legendar și sfânt 
pământ al țării care, peste timp, 
se face eboul strigătelor de liber- 

știind că 20-30 la sută din recoltă 
se obține ca urmare a folosirii unor 
semințe valoroase - din categoriile 
superelită și elită.

Având făcute pregătiri temeinice’ 
din toamna trecută, acum, în primă
vară, dl luga a reușit să realizeze în 

Ce ne spune un agricultor consacrat
bune condiții plantatul cartofilor pe 50 
de ha, precum și cultivarea cu or- 
zoaică a 60 de ha.

în continuare, se află în atenție 
însămânțarea porumbului pe 100 ha, 
cultură care intră oarecum în diz
grație, având în vedere că piața 
acestui produs s-a redus simțitor 
datorită asanării sectorului zootehnic.

De asemenea, s-a restrâns și 
suprafața cultivată cu grâu, cele 30 
de ha cultivate în toamna trecută 
acoperind cerințele proprietarilor de 
pământ. Pentru a avea rentabilitate, 
important este ca producția la ha să 
depășească 3-4 tone boabe.

Discutând despre imperfec
țiuni, dl luga afirma că actualele 
condiții în care un agricultor do
rește să apeleze la un credit ban
car nu sunt nici pe departe conve
nabile, la îndemâna agricultorilor. 
Cine își poate asuma oare riscul 
să'ia credite cu 60-65 la sută do
bândă? Poate comercianții se maț 

cate lui Avram lancu, acțiuni ce 
se desfășoară anual la Țebea și 
După-Piatră, pe cele de la Cu- 
rechiu și Crișcior care ne reamin
tesc despre răscoala izbucnită în 
Apuseni la 1784 sau de îndră
gitul târg de fete de pe Muntele 
Găina.

- Die comandant, cum apre- 
ciați pregătirea de specialitate și 
dacă există dificultăți în asigura
rea bazei tehnico-materiale?

- Dispunem de un corp de 
cadre tânăr, omogen, bine înche
gat, conștient de misiunea pe 
care o are - aceea de a pregăti 
și instrui cetățenii României pen
tru a apăra libertatea, obținută cu 
atâtea sacrificii, independența și 
suveranitatea statului român și 
hotărât să-și îndeplinească mi
siunile încredințate. Ne confrun
tăm cu anumite lipsuri, mai ales 
de ordin financiar și material, dar 
nutrim speranța că aceste obsta
cole vor fi depășite. Ne putem 
mândri cu câteva rezultate pe 
plan social, dovadă că atunci 
când ni s-a oferit posibilitatea să 
realizăm anumite lucruri nu am 
stat cu mâinile încrucișate.

S-au construit și s-au dat în 
folosință căminul de garnizoană, 
un bloc de locuințe de serviciu cu 
24 de apartamente, fiind rezol
vată cel puțin pentru perioada 
următoare problema locuințelor, 
o cabană pe muntele Găina care 
satisface nevoile de instruire și 
cazare a militarilor. Am efectuat 
lucrări de reparații și întreținere 
la localul cazarmei și la cercul 
militar.

Cu toate că vremurile pe care 
le trăim cu toții sunt dure, la Uni
tatea de Vânători de munte se 
depun eforturi serioase pentru 
îndeplinirea obiectivelor misiunilor 
încredințate, iar instruirea celor 
aflați sub drapel se face cu res
ponsabilitate. 

Corne! POENAR

încumetă, dar agricultorii se 
feresc de asemenea datorii.

O altă dezamăgire constă în 
faptul că, deși s-a încercat ca 
prin cupoanele agricole să li se 
vină în ajutorul producătorilor 
agricoli, în realitate de cupoane 
beneficiază proprietarii de pă
mânt și nu cei ce lucrează, ceea 
ce denotă că nu s-a găsit soluția 
cea mai bună și cu adevărat 
productivă. Este un semnal ce 
nu poate să nu fie luat în seamă 
de actuala putere, mai ales de 
noul guvern care se spune că 
are un program prioritar pentru 
relansarea acestei ramuri vitale 
a economiei românești.

A consemnat 
Nicolae TÎRCOB

f “FERMIERUL’}

i SFĂTUIEȘTE}
■ Ca de obicei, numărul pei 
jluna aprilie a.c. al revistei! 
I “Fermierul" aduce în fața celor I 
Iinteresați o serie de noutății 
|care-i ajută efectiv pe pfo-|
■ ducătorii agricoli în demer-|
!șurile lor spre rezultate mai! 
•bune. •
I Pe lângă prezentarea a o I 
| serie de substanțe chimice | 
| necesare combaterii bolilor și |
■ dăunătorilor culturilor agri- ■ 
! cole, sunt aduse în atenție • 
I probleme legate de pomi-1 
| cultura biologică, hibrizii de | 
| porumb, cultura pepenilor și |
■ a legumelor în gospodărie, ■ 
! calendarul lucrărilor, acțiunile !
• în vie și cramă, pregătirea 1 
I pășunatului pentru animale, I 
| îngrijirea puilor de o zi, taxa | 
| pe urzici și alte subiecte inte-1 
^esante.

BANCA COMERCIALA 
ROMANĂ 

Comunicat de presă
Reprezentanții Fondului 

Proprietății de Stat și ai celor 5 
Societăți de Investiții Finan
ciare (foste FPP) în Adunarea 
Generală a Acționarilor la Ban
ca Comercială Română s-au 
întrunit la data de 8 aprilie 1998 
în ședința anuală ordinară pen
tru a examina și aproba docu
mentele referitoare la rezulta
tele și activitatea băncii pe anul 
1997.

Raportul de gestiune al ad
ministratorilor BCR, Bilanțul 
Contabil și Raportul Cenzorilor, 
aprobate de acționari, reflectă 
indicatori superiori față de anul 
precedent, stabilitatea și forța 
băncii, precum și consolidarea 
poziției pe care aceasta o deține 
în sistemul bancar românesc.

Bilanțul pe anul 1997, în
tocmit potrivit normelor româ
nești de contabilitate, prezintă 
un total al activelor (și respectiv 
al pasivelor) de două ori mai 
mare comparativ cu 1996 și o 
creștere a capitalurilor proprii 
cu 80%.

Profitul brut al exercițiului 
aferent este dublu față de anul 
precedent, BCR plătind buge
tului 595 miliarde lei impozit pe 
profit. Acționarilor li se cuvin 
333,7 miliarde lei ca dividende, 
iar banca și-a constituit, potrivit 
legii, fonduri în sumă de 450 
miliarde lei.

Acționarii au hotărât ma
jorarea capitalului social al 
băncii, prin aplicarea Ordo
nanței Guvernului nr. 40/96, cu 
199,4 miliarde lei, capitalul 
social ridicându-se astfel la 
493,3 miliarde lei.

Dintre indicatorii de per
formanță pentru 1997, men
ționăm:

> randamentul net al ca
pitalului propriu - 55,17%;

> rentabilitatea activelor 
- 6,2%;

> indicele de adecvare a 
capitalului la active -18,38%.

Un element semnificativ 
privind dinamica activității 
Băncii Comerciale Române în 
cursul anului trecut îl repre
zintă creșterea cu 45% a nu
mărului clienților, ajuns la a- 
proape 1.300.000, în timp ce 
numărul conturilor deschise 
este de peste 2.400.000, mai 
mare de 1,55 ori comparativ 
cu 31 decembrie 1996.

în ceea ce privește activi
tatea de creditare, menționăm 
că BCR a realizat în 1997 pla
samente însumând mai mult 
de 30.000 miliarde lei pe rulaj, 
din care 70% au fost credite 
acordate clienților. Remarcăm 
dinamica mai accentuată a îm
prumuturilor angajate de sec
torul privat, care au crescut în 
volum cu 81,7%, creștere su
perioară celei a plasamentelor 
totale sub formă de credite ale 
băncii.

Adunarea Generală a Ac
ționarilor a accentuat nece
sitatea realizării obiectivelor 
prioritare pentru 1998 vizând, 
între altele, cuprinderea în
tregii activități a băncii într-un 
sistem informatic integrat și 
creșterea în continuare a efi
cienței rețelei de unități terito
riale. De asemenea, deși pon
derea creditelor restante în 
total împrumuturi se situează 
la un nivel considerat accep
tabil, Banca Comercială Ro
mână are ca obiectiv continua 
îmbunătățire a calității porto
foliului de credite.

Acționarii au aprobat inclu
derea în obiectul de activitate al 
băncii a operațiunilor cu valori 
mobiliare, precum și înființarea și 
organizarea Băncii Comerciale 
Române - Sucursala Chișinău, 
care va deveni în curând opera
țională.

in lupta cu înălțimile, vânătorii de murite sunt întotdeauna 
câștigători. în imagine sergentul Marius Faur executând o 

coborâre în rapel.

Tradițional, cartofii timpurii 
erau plantați până la această 
oră. Anul acesta temperatura 
exterioară, constant rece, nu a 
permis aceasta. Acum însă tim
pul nu mai are răbdare; și nici 
oamenii.

Pe la începutul săptămânii 
cu care a debutat aprilie, la ușa 
magaziei în care centrul agricol 
al comunei Zam își depozitează 
diferite materiale necesare agri
culturii era mare înghesuială. 
Ne-am strecurat ușor prin cior
chinele de săteni până ce am 
ajuns la inginerul loan Nicula.

Pentru ce veniseră oamenii 
din satele comunei dis-de-dimi- 
neață la Zam? Se distribuiau 
cartofii de sămânță pe cupoa
nele de subvenționare a produ
cătorilor agricoli.

- Domnule inginer, văd că 
ați adus cartofi de sămânță.

Cartofii de sămânța
Ce alte eforturi ați făcut pentru 
a le asigura agricultorilor din 
comună cele necesare campa
niei de primăvară?

- Eforturi deosebite n-am fă
cut dar de asigurat ce le trebuie 
am asigurat. Am adus de la Bra
șov cartofi de sămânță elită, 7,6 
tone și voi mai aduce 7 care sunt 
deja plătite. Am adus sămânța de 
trifoi, lucernă, porumb, sfeclă.

- Totul pe cupoane?
- Pe cupoane și pe bani; cum 

vrea omul să plătească. Unii își 
păstrează cupoanele pentru cum
părarea de îngrășăminte chimice. 
Apropo de îngrășăminte, fiți atenți - 
și inginerul strigă să se facă auzit: 
de săptămâna viitoare sacul de 
azot nu mai e cu 70 de mii, ci cu 
8O.Azi m-au anunțat cei de la Arad.

------------------------------ 9 -------------
- Vă ajută cu ceva cupoa

nele pe care vi le dă statul? - 
arunc eu o provocare mulțimii din 
jur.

- Ne ajută, sigur că ne ajută. 
Eu am două hectare de pământ și 
am primit trei cupoane - zice Ro
mulus Cucu;-din Almaș Săliște.

O felie de viață, o secvență 
din viața economică de azi a satu
lui românesc. Să ne oprim un 
minut la ea. Specialiștii în agri
cultură sunt unanimi în aprecierea 
că subvenționarea în acest mod a 
producătorului agricol acoperă 
cam 10 la sută din costul unui 
hectar de cultură; că asta e foar
te puțin în raport cu ceea ce sub
venționează alții.

Ceea ce spun specialiștii este 
un adevăr incontestabil. El trebuie

completat însă: este vorba de 
alții mai bogați ca noi. State la 
fel de "bogate" ca noi sau mai 
sărace nu subvenționează nici 
în această măsură. Asta am 
spus-o ca să respectăm ade
vărul, ceea ce nu înseamnă că 
am fi și de acord cu el. Pentru 
agricultură, din toată sărăcia, 
trebuie să facem mai mult pen
tru că roadele muncii în agricul
tură ne hrănesc pe toți. Este 
producție multă și ieftină, cum
părăm și noi mai mult, ne hrănim 
mai bine, trăim mai bine. Sub
venționăm agricultura de pe mu
chia cuțitului, de pe muchia cuți
tului vom mânca. Asta trebuie 
înțeles de cei care guvernează. 
Asta și faptul că trebuie pornit 
odată războiul împotriva harpa- 
gonismului băncilor.

Ion CIOCLEI
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l • Vând apartament 3 camere,
j^^S****^^ ultracentral șl Dacia 1310, an

VANZfiRi 
CUMPĂRĂRI

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

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

• 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 loc de casă, fundație, 
apă, proiect, în Brad. Tel. 
218147 (3081)

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

• Vând apartament 2 camere, 
confort redus, Dacia, bloc 9, sc.ll 
ap.15. Informații la domiciliu. 
(4952)

• Vând casă și grădină, 4600 
mp, Băcia, nr, 98. Tel. 212393 
(3597)

• Vând casă, patru camere, 
garaj, dependințe, str. Cărpiniș, 
nr. 5, Hunedoara și casă, parțial 
incendiată, tel. 724674 (3071)

• Vând garaj la parter de 
bloc, în spatele pieței Deva, 
înălțime utilă mare și amenajări 
interioare pentru folosirea efi
cientă a spațiului. Tel. 215592 
(3583) 

Direcția Generală de Muncă și 
Protecție Socială a județului 

Hunedoara
Organizează în data de 13.05.1998, ora 10,00, concurs 

pentru ocuparea următoarelor posturi:
1. Consilier juridic
Condiții de ocupare: studii superioare de specialitate.
2. Inspector IA în cadrul Oficiului de Pensii și Asigurări 

Sociale pentru Agricultori
Condiții de ocupare: studii medii, vechime în muncă de 8 

ani.
3. Referent II în cadrul Oficiului de Asigurări Sociale 
Condiții de ocupare: studii medii, vechime în muncă 5

ani.
Informații suplimentare se pot obține la sediul D.G.M.P.S. 

Hunedoara din Piața Unirii, nr.2, Deva, biroul Salarizare - 
Organizare - Resurse Umane.

■ .....—.......................... ■■■ ■■■■....................-
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Președintele Consiliului de 
Administrație al

SC aWCILILC sa iciesa 
în conformitate cu art. Ill din 

Legea nr.31/199O 
republicată 
CONVOACĂ

Adunarea Generala a Acționarilor pentru data de 
30.04.1998, ora 12,00, la sediul societății din 
Deva, str. 1 Decembrie, nr. 37A, cu următoarea 
Ordine de zi:

1. Raportul Consiliului de Administrație cu privire 
la rezultatele înregistrate la finele anului 1997 și 
prezentarea unui program de măsuri concrete 
menite să redreseze întreaga activitate a societății.

2. Aprobarea remunerației pentru adminis
tratori și cenzori.

3. Aprobarea gajârii, închirierii, vânzării sau 
I desființării unor activități.
V---------- t--------------------------- 1 .

fabricație 1988 Tel. 092/ 
348228.092/348205 sau 054/ 
211868 (3077)

• Vând VW Golf I Diesel, an 
1982, nerulat în țară, stare 
impecabilă, preț 3000 DM. 
Informații la Ilia, str. Unirii nr. 31, 
tel. 117 Ă, după ora 17. (3581)

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

• Vând centrală termică, 
Junches, pe gaz, pentru în
călzire și apă caldă. Tel. 728481 
(3527)

PIERDERI

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Vâlceanu Tamara. îl 
declar nul. (3526)

• Pierdut carte de identitate 
a vehiculului tip remorcă cu nr. 
de omologare UBPG 
12001119205/1991, seria C.I.V. 
este A-05777797. O declar nulă 
(3590)

OFERTE DE
SERVICII

• S.C. Transmin SA Brad 
organizează concurs pentru 
ocuparea postului de contabil 
șef, în data de 29.04.1998. 
Informații la sediul societății, din 
str. Abatorului, nr. 2, tel. interior 
14. (4363)

• Angajăm urgent agenți 
comerciali, profit foarte rentabil, 
indiferent calificare, dinamic, 
inteligent. Tel. 053/226029, 
19,00-21,00. (3568)

• Societate comercială 
angajăm secretară. Condiții: 
contabilitate primară, operator 
calculator, limba engleză (pre
ferabil), studii superioare și 
limba maghiară. Tel.232008 
sau 092/281329 (OP)

• Societate comercială exe
cută la comandă orice tip de 
confecții metalice. Se asigură 
calitate, seriozitate și promp
titudine. Comenzi și relații la tel/ 
fax 054/242580 (3423)

DIVERSE

• Asociația familială Bartha 
Nicolae, din Uricani, funcțio
nează în baza autorizației 
15353/1998, cu activitate de 
prestări servicii, coafură, cos
metică și comerț. (3586)

• Asavinei Daniel din Uricani 
practică activitate de comerț, în 
baza autorizației 15410/98. 
(3587)

ÎNCHIRIERI

• Caut spațiu pentru en-gros, 
în-Deva. Informații 213597 
(3591)

In Price ocazie, 
^PUBLICITATE PRIN 
"CUVÂNTUL LIBER"
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Vești din Brad
Aflăm că, în februarie, la îm

plinirea unui an de la trecerea în 
eternitate a scriitorului George 
Timcu, niște sufletiști din Brad 
au avut ideea normală, frumoa
să și pioasă de a atribui numele 
său Bibliotecii municipale. Cum 
biblioteca e subordonată Consi
liului local, trebuia obținută apro
barea acestuia. S-a făcut o ce
rere, un memoriu, referat, cum 
vreți să-i ziceți, însoțit de o expu
nere de motive, ca și cum domnii 
consilieri n-ar trebui să știe, din 
cultura lor generală, că George 
Timcu e un scriitor al patriei, pro
fund legat de orașul lor, în care a 
copilărit și a învățat. Dar, mă rog, 
astea sunt căile inexorabile ale 
birocrației. Fiindcă, la noi, biro
crația e cea care guvernează: 
ea conservă structurile și men
talitățile reziduale, ea tine în loc 
orice tentativă de reformă și 
progres, ea alungă investitorii 
străini, ea descurajează orice

Printr-o scrisoare adre
sată redacției ziarului "Cu
vântul liber", dl M.O., pen
sionar M.Ap. N. din Deva, 
se dovedește a fi mulțumit 
de diversitatea publicațiilor 
puse la îndemâna cititoru
lui prin chioșcurile 
RODIPET. Buna aprovizio
nare a întregului județ cu 
diferite materiale informa
tive se datorează atât pri
ceperii și promptitudinii 
conducerii, cât și amabi
lității lucrătoarelor. Cele din 
urmă amintite se luptă zil
nic cu greutăți și neajun
suri, lucruri de care am luat 
cunoștință de prin rândurile

EI COMEMORĂRI

• Nimic nu poate stinge dorul 
și durerea din sufletele noastre, 
nici acum, la 10 ani de la 
despărțirea de dragul nostru

OLEA REMUS-LOAICI
fiu, frate, cumnat. Dumnezeu 
să-i odihnească sufletul lui 
bun.(3600)

• Pustie ne este casa, în
durerate ne sunt zilele de când 
în urmă cu 6 luni a plecat dintre 
noi sufletul blând al scumpului 
nostru

PETRU BÎC
Te plâng mereu a ta mamă, 

soție, fiu și nora. îți udăm 
mormântul cu lacrimi și-n veci 
nu te vom uita. (3582)

țijj DECESE

• Familia Ștefănescu Dra- 
goș și Bianca anunță cu ne
spusă durere trecerea în ne
ființă a nașei lor dragi

dr. FELICIA NECȘAWINTERKORN
Rugăm pe Bunul 

Dumnezeu să o odihnească în 
pace! (3588)

inițiativă inimoasă. Așadar, cere
rea aceea sau ce-o fi, cu expu
nerea ei de motive, a fost de
pusă la secretariatul Consiliului 
local. Și de atunci, adică de mai 
bine de două luni, s-a așternut 
tăcerea. Poate cuiva nu-i con
vine numele cinstit al lui George 
Timcu. Poate ar fi mai convenabil 
numele lui Karl Marx, că tot se 
împliniră 150 de ani de la apa
riția manifestului acela cu stafia. 
Mai bântuie și azi stafia și, chiar 
dacă a ajuns desculță și-n iz
mene, o fi apucat și pe la Brad. 
Speculații nefondate, nu-i așa? 
Ce să facem? Neavând certitu
dini, ne dăm la speculații...

Lăsând gluma, speranța ori
cărui om cult la aflarea veștii de 
la Brad este ca "întâlnirea scrii
torilor zărăndeni" din luna mai să 
se desfășoare sub egida ospi
talieră ca întotdeauna a Bibliotecii 
municipale "George Timcu".

Radu CiOBANU

Pe marginea unor scrisori
scrisorii: “Spațiul destinat 
este insuficient și necores
punzător, unde salariatele 
nu au nici aerul necesar 
traiului și lucrului, fără a mai 
vorbi de depozitarea cote
țelor și de sortarea publi
cațiilor, iar transportul cote
țelor de la trenul accelerat nr 
1821 București Nord - Arad, 
de la lirfia a treia la sediu, se 
face manual, cu un căruț tras 
de două femei și împins de 
alte șase."

în continuare, dl M.O. con
sideră aceste dotări rudimen
tare ca fiind rușinoase, acum, 
în preajma mileniului III, iar 
străinii aflați la noi în țară "fil

Societatea româno-canadiană 
Luxten lighting S.A.București

LUXTEN DEVA
Tel/fax - 054 - 232 008

OFERĂ LA PREȚUL DE FABRICAȚIE :
Becuri iluminat public și industrial LUXTEN
OFERTĂ SPECIALĂ PENTRU PRIMĂRII:
Corpuri iluminat stradal, design '97
Tuburi fluorescente, balasturi, startere
Lămpi cu lumină mixtă (cu autoaprindere)
Lămpi cu vapori de mercur și balasturi aferente
Lămpi cu vapori de sodiu, balasturi și ignitere

ATESTARE RENEL; Sistem calitate ISO 9001; 
Certificare internațională KEMA Olanda

Becuri General Electric Tungsram
Becuri uz casnic,colorate, auto, speciale, halogene 
Corpuri iluminat Italia, Germania și Ungaria: 
spoturi și plafoniere pentru, tavane false, aplice 
Corpuri iluminat hale industriale

Asigurăm transportul cu livrare imediată

FaGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU DEZVOLTAREA 
Șl IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR DE 
RECONSTRUCȚIE A ZONELOR MINIERE r

Organizează un concurs la sediul Regiei Autonome a 
Cuprului Deva pentru ocuparea următoarelor posturi 
pentru colectivul zonal al Agenției Deva-Brad:

1. Director colectiv zonal:
- absolvent studii superioare.
2. Inspector specialitate I:
- absolvent studii superioare.
3. Inspector specialitate II:
- absolvent studii superioare
4. Referent IA:
; absolvent studii medii.
înscrierile la concurs și informații suplimentare până la 

24.04.1998, la Serviciul Personal al RAC Deva, tel.. 054/ 
213040.

Președinte: Sindicate:
A.N.P.D.LP.R.Z.M
Radu Mironovici Morariu Benone

Adevăruri statistice, adevăruri umane, adevăruri triste
Prezentarea în fața Consiliului 

județean a informării cu privire la 
activitatea desfășurată de serviciile 
publice descentralizate pe anul 
1997 i-a oferit prefectului județului 
prilejul unei reflecții amare. "Potrivit 
datelor statistice, zicea prefectul, 
nivelul șomajului în județ reprezintă 
14 la sută din populația activă a a- 
cestuia. Potrivit datelor existente la 
Direcția Muncii și Protecției So
ciale, 20 la sută din populația activă 
a județului se află în așteptarea sau 
în căutarea unui loc de muncă."

Două procente. Alăturându-le, 
prefectul n-a avut, suntem siguri, 
intenția de a demonstra preca
ritatea informațiilor statistice după

mează, fotografiază și nu le 
vine să creadă".

Un alt cititor fidel și îm
pătimit al cotidianului "Cu
vântul liber" este și dl loan 
Grohotean, din satul 
Ciungani, comuna Vața. De 
multă vreme este abonat al 
ziarului nostru pe care îl ci
tește cu plăcere, urmărind 
cu atenție evenimentele pe
trecute în județ și țară. Scri
soarea sosită pe adresa re
dacției noastre punctează 
două chestiuni.

O primă problemă ar fi 
aceea că, deși dumnealui 
plătește lunar abonamentul, 
"de câtva timp distribuirea 

cum nici în intenția noastră nu a stat 
acest lucru. în fond, ambele pro
cente reprezintă un adevăr dra
matic. La statistică se raportează 
șomerii în plată și beneficiarii de 
alocație de sprijin: Direcția de spe
cialitate a Ministerului Muncii și 
Protecției Sociale deține date despre 
toată populația activă aflată într-o 
formă sau alta în căutarea unui loc 
de muncă. Din 5 oameni apți de 
muncă unul caută un loc de muncă. 
Mai încape aici opțiunea personală 
pentru o anumită îndeletnicire? 
Greu de crezut. Și ceea ce este mai 
dureros, în situația aceasta se află, 
ca majoritar, fondul de pur al unei 
națiuni - tineretul. (i.C.)

ziarului a început să șchio
păteze, să nu-l mai pri
mesc la timp, uneori lip
sind cu desăvârșire. Nu 
am pretenția să primesc 
ziarul zilnic, dar măcar de 
două ori pe săptămână".

în ultima parte a scrisorii, 
dl loan Grohotean aduce 
mulțumiri studentei Marta 
Crișovan pentru articolul pri
vind însemnătatea postului 
Sf. Paște, articol ce "trezește 
pe fiecare credincios la vo
ința lui Dumnezeu, la apro
pierea Sa prin rugăciune și 
post."

Cristina CÎNDA
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Regia Autonomă de 
Interes Local 
Hunedoara

Anunță:
Organizarea de licitație publica cu 

vânzare în fiecare zi de joi, ora 9, pentru 
mijloacele fixe propuse pentru casare: 
autogunoiera compactoare - 1 buc; Dacia 
break - 1 buc; semiremorca Padiș- 1 bucși 
altele.

Lista mijloacelor fixe scoase la licitație 
poate fi consultata la sediul regiei din b-dul 
Republicii, nr. 5, Hunedoara, biroul tehnic, 
telefon: 711056 sau la sediul secției 
STLUGC, din strada Rotarilor, nr. 140, 
telefon 712040,

Z*

Auto schrott Transit
Arad

Calea Lipovei, nr. 211
Tel: 057/267089, 057/266033.

Fax: 057/259833.
Vinde din stoc piese auto second hand 

pentru autoutilitare: Ford Transit model 1982, 
1988 diesel, benzină; Fiat Ducato, Iveco diesel, 
Renault Master, Trafic diesel, VW LT, 
Transporter diesel.

De asemenea, aducem la comandă piese noi 
cât și second hand pentru autoturisme și 
autoutilitare în regim de urgență 2-7 zile, în 
funcție de complexitatea piesei comandate.

S.C. INFOMIN S.A. DEVA

Petroșani
f Prin tipografia Matinal i)

S

viodtfiea ouă/oi w/i
Românii vopsesc ouăle de "Hristos a înviat!" și nevasta îi 

Paști din timpuri străvechi, răspunde "Adevărat a înviat"! 
anterioare creștinismului, a- După ce ciocnesc întâi soții, 
preciază specialiștii. Indiferent părinții ciocnesc cu copiii, cu 
de zonă românii obișnuiesc să rudele, cu prietenii. Pretutindeni 
ciocnească ouă de Paști; obli- oul spart trebuie dat partene- 
gatoriu se ciocnesc doar ouă 
vopsite, existând superstiția 
că ciocnirea celor albe i-ar 
umple de "bube mari cât oul" 
pe cei..."vinovați".

Ritualul ciocnirii ouălor roșii 
diferă de la o zonă la alta, dar 
are și multe elemente comune.
Astfel regula generală este că se mai întâlnesc pe lumea 
acest lucru se petrece după cealaltă. Spargerea oului e 
liturghie, când creștinii au luat semn bun, vei fi voinic tot a- 
paști; dreptul de a lovi îl are nul, cred bănățenii, 
bărbatul și cel mai bătrân, pe Iar în Vâlcea există obi- 
când femeia și cel mai tânăr ceiui ca oul spart să fie mân- 
trebuie să tină oul. Bărbatul zice cat și cojile aruncate pe drum.

— —
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rului, altfel existând riscul de a 
avea "buboaie pe trup".

în Bucovina în prima zi se 
ciocnește numai cap cu cap, 
lunea se poate și cap cu dos 
iar în zilele următoare dos cu 
dos. Iar în Basarabia se crede 
că rudele care nu ciocnesc nu

Conform tradiției ger- de spus cu precizie. Și pe 
mane copiii cred că ouăle cei mici nici nu-iprea intere- 
coiorate sunt aduse de ie- sează. Pentru ei contează ca 
puri și ascunse, ca ei să ie Iepurașul să ie aducă ceva 
găsească. Și micii elvețieni frumos sau dulce, întrucât 
știu că ouăle de Paști sunt acum ei nu ie mai dăruiește 
aduse de iepuri. De aceea, doar ouă roșii (eventual de 
copiii pregătesc din fiori ciocolată). Poate uniipregă- 
de primăvară un cuib pen- tesc un ioc anume unde ie- 
tru ouă. Tot ei caută ouăle purașui să ie lase darurile, 
ascunse prin livezi, obi- sunt chiar mai cuminți în 
ceiui numindu-se "vânatul așteptarea iui. Pentru că toți 
iepurelui de Paști". îi așteaptă. Numai că nu se

Când și de unde a venit știe dacă dorințele tuturor 
Iepurașul ia români? E greu se vor împlini.

p r
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Str. 22 Decembrie, 37/A, tel: 213915, tel/fax: 214718 
Organizează în data de 24.04.1998, ora 10, 

Concurs pentru ocuparea unui post de 
operator tehnoredactare computerizată.

Condiții de participare:
!■& vechime minimă 5 ani în domeniu; 
[fe cunoștințe WINDOWS, WORD, EXCEL.

Cererile se pot depune la sediul firmei până în data 
de 23.04.1998, ora 9.

Execută cu promptitudine orice 
comandă de tipărituri, alb-negru-color.

Execută orice tip de imprimate. 
Tipar offset, calitate deosebită 
Comenzile se pot lansa la sediul 

societății din Petroșani, str. N. 
Bălcescu, nr. 2 sau la telefoanele: 054/ 
541662; 054/542464. • Fax. 054/ 

^545972 ,z

S.C. AUROCAR SERV SRL Orâstie
,z
S
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Adică vreau
Oferta MediaCom’95
pomi Mrvlclla Iii»!'

SI vreau totul Bacum!
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.
v- ........................... - z

r :irmă franceză cu filiala în Orăștie, specializată în\ 
produse electrocasnice, cu o cifră de afaceri de 5 
miliarde lei anual, angajează:

RESPONSABIL DE FILIALA
care să aibă calități de leader, să fie dinamic și 

bun cunoscător al relațiilor comerciale:

Vârsta maximă 40 ani
noțiuni de: management, marketing și Excel 
mobilitate geografică și agresivitate comercială 
Avantaje oferite: - remunerație: - fixă, foarte 

avantajoasă
- % din cifra de afaceri
- autoturism de serviciu
- servirea mesei la restaurantul firmei
Pentru informații sunați la tel. 094504369, 054/ 

k242883, 054/241296, fax 054/247978
./

Vă oferă în perioada 
1-30aprifie: 

Importante reduceri de prețuri 
la toate produsele!

Hp1o
PREMII 
PE LOC!

z
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h pus. w«aa să orimesc îl ub accasMiu griiutt |

GUAL TEAM EXIM 8.31. 

Magazin: GUAL TEAM HIM 

Str. Libertății ir. 7 

054-23 34 71

DEPOZITUL FVfiROS 
"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 !a tel: 212057sau 094/561810.

GOLDEN MONKEY

*

-z

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 ofari servicii avantajoase de 
comercializare este rugată să
contacteze la tel: 01-3207055/66, fax: 01- 
3217206.

ne

<

Dc sărbători ,

BARTERl„LEASING,SrVANZARI.IN RATE
Publicație economică bilunară

Talon de abonament
Abonat. AdresaO 

or
pj
<Z), Pentru abonamente trimiteți talonul însoțit de copia instrumen
tal tului de plată pe adresa Str. General Dona nr. 20, sector 1, Bu- 
JU| curești sau prin tel/fax: 614.55.38 și E-mail: barter @ fx.ro

Cont nr. 251100922008183 BRD-SMB. Beneficiar SC Barter SRL.

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

6x86/166 Mhz
HARD DISC 1.08 GB 

MEMORIE RAM 16 MB >
MONITOR DIGITAL , MOUSE , TASTATURĂ 

la un preț incredibil !
4.990.000 lei

inclusiv TVA
OFERTA ESTE VALABILĂ IN IT.KIOADa

09-17 APRILIE 1998

1

X.
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• TELEVIZOARE COLOR • RADIOCASETOFOANE ȘI COMBINE MUZICALE» FRIGIDERE, CONGELATOARE, VITRINE ȘI COMBINE FRIGORIFICE
• MAȘINI DE SPĂLAT» ARAGAZE CU 3,4 ȘI 5 OCHIURI • BOILERE ELECTRICE «VIDEO PLAYERE ȘI VIDEO RECORDERE

• ASPIRATOARE» MIXERE ȘI ROBOȚI DE BUCĂTĂRIE»STORCĂTOARE DE FRUCTE»COVOARE ȘI MOCHETE... »ȘI MULTE ALTELE III

Calculatoare (PC) în orice configurație!!! PENTIUM 166,200,233,..., AMD, CYRIX,...

Produse electronice și electrocasnice ale renumitelor firme
Whirlpool! < > îndesit

*'NEl'* SATU MARE

NUMA! 
mN

întotdeauna cu un pas in fa ta
f

Magazine în jud. Hunedoara:
DEVA, str. 1 Decembrie, nr.llA (la parterul Primăriei) • tel. 213222 

^ORĂȘTIE, str. N. Bâlcescu, nr.11 • tel. 247496

f Un fel de
Urmărind datele statistice, 

| rezultă că in anui precedent în
■ județul nostru, deși se resimte 
j acut lipsa de teren arabii, au 
I rămas necultivate mai mult de 
j 3200 ha. Comparativ cu aite 
. județe nu se poate spune că
■ ar fi o situație prea rea, dar 
| este totuși inacceptabilă o 
i astfel de stare a lucrurilor 
! când mâncarea este tot mai 
I puțină și mai scumpă.
| Campioni ia necuitivarea 
l pământului, sau ce! puțin pe

un ioc de frunte, sunt o I 
serie de proprietari din | 
comuna Mărtinești, in ■ 
special din Dâncu Mare și ’ 
Măgureni, unde peste 900 I 
ha nu s-au mai reluat în | 
cultură. O cauză o con- . 
stituie și gradul scăzut de ■ 
fertilitate și categoria de soi | 
greu, însă cum bine se ■ 
cunoaște „omui sfințește ! 
iocui", cu interes și I 
preocupare, bineînțeles. I

________________ J

Societate comercială
VINDE EN GROS

ȘI 
EN DETAIL

PRO1WO Concursul din 
19 aprilie 1998

QQCu durere îm suflet )
Dl loan Haneș, domiciliat în 

satul Nojag, comuna Certeju de 
Sus, ne scrie cu multă 
amărăciune și cu durere în 
suflet despre o problemă care îl 
frământă de mai multă vreme, 
mai exact spus de pe la sfârșitul 
lunii noiembrie a anului trecut, 
în acea vreme, vecinul său a 
tăiat de pe un hat niște stejari 
care aveau rol de protecție, 
terenul fiind fugător, cum ne-a 
precizat. Pentru a clarifica 
situația, petentul s-a adresat 
primăriei, postului local de

polliție și ocolului silvic, 
deținând chiar confirmarea de 
primire a scrisorilor făcute.

Din păcate însă, în ciuda 
promisiunilor și asigurărilor de 
tot felul, nici până acum nu s- 
au elucidat lucrurile. Ca 
urmare, dl I. H. insistă ca 
factorii de decizie să-și ia în 
serios atribuțiile și să nu mai 
tărăg ăneze răspunsul. Vom fi 
bucuroși să consemnăm cât 
mai repede posibil răspunsul 
cam de prea multă vreme 
așteptat.(N.T.)

BERE:Ș
SILVA 1/2

BEGUN 1/2 
NEAGRĂ 1/2 1

ROM 30 u

VODCĂ 30' L>
RACHIU ALB 25* (g

Lichior cireșe negre 20'

•
Apă minerală BIBORȚtN11,5 L ]

Hârtie igienica
• Zărnești
• Petrești
• Prundul Bârgăului

V-____________________________ _ z
Relații la depozitul-magazin din 
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 257 

(în incinta S.C. Polidava S.A.), 
tel: 225904, între orele 10-14.

1. Ataianta (16) - Fiorentina (7) 2 
în situația în care se află,

gazdele nu pot să opună mare 
rezistență florentinilor dornici 
să prindă C3.
2. Bologna (10) - Milan (8) X2 

Aflată pe un loc liniștitor,
Bologna poate ceda 
insistenței oaspeților.
3. Empoii (12) - Juventus (1) 2 

Elevii lui Lippi vor forța
victoria - necesară păstrării 
primului loc ocupat în 
clasament.
4. Inter (2) - Udinese (4) 1 

Meci greu pentru aceste
formații. Ar fi necesar să se 
joace cu cele trei variante...

5. Lecce (17) - Parma (6) 1X 
Gazdele luptă cu disperare

pentru salvarea de la 
retrogradare. Și un rezultat 
egal se poate înregistra.
6. Napoli (18) - Sampdoria (9) 2 

“Samp" încă mai are
speranțe să prindă un loc 
european. Napolitanii să le 
mai pună o piedică? Nu este 
exclus.

7. Piacenza (15) - Bar! (13) 1
Setea de puncte a 

gazdelor trebuie potolită.
8. Roma (5) - Brescia (14) 1 

în mod normal, romanii
nu pot scăpa victoria.
9. Vicenza (11) - Lazio (3) 1X

După succesul din Cupa 
UEFA, Lazio poate juca mai 
deconectat.

10. Ancona (19) - Padova (17) 
1

O întâlnire în care orice 
rezultat este posibil. 
Gazdele pot profita de 
avantajul terenului.

11. Foggia (18) - Monza (15) 
1X

O partidă ce se joacă tot 
pentru supraviețuire...

12. Genoa (8) - Verona (12) 
1X

Deși prima șansă o au 
genovezii, oaspeții pot 
pleca cu un punct.

13. Venezia (2) - Reggiana (5) 
1X

Meci strâns, dar 
Reggiana nu poate smulge 
mai mult de un punct.

| ABONAMENTUL]LA "CUVÂNTULLIBER"
"CUVÂNTUL LIBER" este ziairul cel mai apropiat de dumneavoastră, IAR 
ABONAMENTUL este calea cea mai avantajoasă de a intra în posesia lui. 
COSTUL UNUI ABONAMENT PE LUNA MAI ESTE DE8000DE LEI/LUNĂ, 
PLUS TAXELE POȘTALE.
NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ ABONAMENTUL LA "CUVÂNTUL LIBER", iar 
dacă nu aveți abonament, solicitați factorilor poștali să vă facă.
FOARTE IMPORTANT! Miortarruinteie se fac la ghișeele oficiilor poștale din 
județ, la factorii poștali, la firma RODIPET, în numerar și prin virament.

RĂMÂNEȚI CU NOI! RĂMÂNEM A! DUMNEA VOASTRĂ.
■ ■ - . ------------------■
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