
z

Ziua de 23 aprilie 
reprezintă un moment cu 
dublă semnificație în con

știința creștinească a 
poporului român și a oștirii 
sale, prin sărbătorirea atât a 
Sfântului Mare Mucenic 
Gheorghe, cât și a Trupelor de 
Uscat din Armata României, al 

\_____________ ___________________

cărei patron spiritual a fost 
recunoscut Sfântul Gheorghe, 
Purtătorul de Biruință.

în această zi sărbă
torească întregul personal al 
celei mai cuprinzătoare și 
reprezentative( categorii de 
forțe ale armatei (2/3 din 
efectivul armatei), Trupele de

Uscat, de la comandant până 
la ultimul soldat, nutresc un 
respect cu totul deosebit față 
de tradițiile glorioase ale 
Armatei Române și, în același 
timp, speranțe pe deplin 
justificate față de viitor.

Regimentul de Geniu 
“SARMIZEGETUSA" din muni-

cipiul Deva, parte com
ponentă a Trupelor de Uscat, 
sărbătorește cu întreg 
efectivul ziua de 23 aprilie 
prin activități organizate în 
unitate și la Cercul Militar.

Lt. col. Arghir PĂCURAR 
U.M. 01719 Deva A

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA

Purtătorul de Biruință
condamnat prin tăierea 
capului Sfântului Gheorghe. 

Este unul dintre cei mai 
cunoscuțisfinți, multe dintre 
bisericipurtându-i numele. La 
fel, multi dintre oameni 
poartă acest nume. A fost 
ocrotitorul armatei române.

In această zi de mare 
praznic urăm tuturor celor cu 
numele de Gheorghe ani 
mulți și fericiți, cu sănătate și 
bucurie!

Această primă joie de după 
Paști comportă o semnificație 
aparte. Este ziua in care 
credincioșii sărbătoresc pe 
marele mucenic Gheorghe, 
putătorul de biruință. A trăit pe 
vremea împăratului Dioclețian, 
unul dintre cei mai aprigi 
dușmani ai creștinismului. 
Acesta din urmă, nereușindsă- 
l convingă să se lepede de 
Hristos, l-a amenințat cu 
moartea și până la urmă l-a și

ANUL X ■ Nr. 2122 ■ Joi, 23 aprilie 1998 8 pagini n 500 LE)

r 8,C. Jflacon
Construct Expo ’SMS

Dl ing. Olimpiu Matei, 
director tehnic al S.C. Macon 
S.A. Deva, ne-a informat că, 
și la actuala ediție a Construct 
Expo, cunoscuta și consa
crata firmă deveană, ca și alte 
unități hunedorene cu profil 
de producție de materiale sau 
prestații în domeniul con
strucțiilor, este prezentă cu 
stand propriu la Pavilionul

Central din București.
în cadrul expoziției, 

care este deschisă în 
perioada 23-27 aprilie a.c., 
S.C. Macon prezintă în 
special vată minerală și 
țiglă în diferite sortimente, 
precum și machete privind 
punerea în operă a vatei 
minerale și polistirenului. 
(N.T.)

Cum a lucrat SIF
Banat-Crișana m
1997
Așa cum am mai relatat 

prin intermediul ziarului 
nostru, în interviul cu dl 
Cuzman, 
Consiliului 
nistrație al SIF Banat- 
Crișana, la 
acestei iuni 
adunarea

președintele 
de admi-

începutul 
a avut loc 

generală a 
acționarilor acestei in
stituții. Din materialele 
supuse dezbaterii adunări! 
generate s-a desprins o 
serie de aspecte ce merită 
să fie relevate, având în 
vedere faptul că numeroși 
acționari sunt din județul 
nostru, ei fiind Interesați 
să cunoască rezultatele 
economico-financiare ale 
anului de gestiune expirat, 
lată, în sinteză, prin
cipalele aspecte desprinse 
și modul de realizare a 
indicatorilor, așa cum a 
reieșit din Raportul de 
gestiune pe anul 1997 al 
consiliului de adminis
trație, din Raportul co
misiei de cenzori, Raportul 
cenzorului extern inde
pendent, Bilanțul contabil, 
Contul de profit și pierderi 
și Repartizarea profitului 
pe anui 1997 și a 
dividendelor cuvenite 
acționarilor pentru exer
cițiul financiar pe anui 
trecut.

Cu privire ia posturile 
de bilanț s-a relevat faptul 
că au scăzut activele 
imobilizate, ca urmare a 
compensărilor parțiale cu 
FPS, tendință ce se va 

^manifesta și în anui 1998,

au crescut activele 
circulante, în special pe 
seama creșterii valorii 
titlurilor de plasament, a 
depozitelor bancare, 
precum și a disponibi
lităților valutare cu 
aproape 40 miliarde lei; 
capitalul propriu s-a 
diminuat față de anul 
anterior ca urmare a 
operațiunilor de regu
larizare cu FPS și a 
procesului de privatizare, 
contul de rezerve dlml- 
nuându-se cu peste 1500 
miliarde iei.

Privitor ia contul de 
profit și pierderi, este de 
notat că, față de 
prevederile bugetului de 
venituri și cheltuieli, în 
1997 veniturile s-au 
realizat în proporție de 
125 la sută, cheltuielile 
totale - 65,5 la sută, 
profitul brut -139 la sută, 
iar profitul net - 155 la 
sută. Ca urmare, s-au 
constituit rezervele 
legale, sursele proprii de 
finanțare și s-au aprobat 
dividendele în sumă de 
55 miliarde iei. In 
legătură cu dividendele 
s-a aprobat ca plata 
acestora să fie făcută 
prin sistemul bancar, 
inclusiv în conturi 
personale indicate de 
acționari, precum și prin 
mandate poștale.

Adunarea generală a 
acționarilor a aprobat, de 
asemenea, materialele aflate 
pe ordinea de zi a AGA. (N. T.)^

Sindicatele refuză
pactul social

A părăsit locul 
crimei

Miercuri, 22 aprilie a.c., în 
jurul orei 6, pe DN 7, între 
Orăștie și halta Geoagiu, a fost 
accidentat mortal un bărbat în 
vârstă de 35-40 de ani. Din 
primele cercetări rezultă că 
victima a fost lovită de un 
autovehicul de tonai mare, al 
cărui conducător auto a părăsit 
locul accidentului.

Victima purta cizme scurte, 
de culoare neagră, pantaloni de 
blugi de Guloare-neagră, o bluză 
bleumarin din PNA cu mâneci 
lungi, cu modele de culoare gri, 
peste care avea o vestă de 
velur. Decedatul are o înălțime 
de 1,75 -1,80 m, părul șaten, 
tuns scurt, iar asupra sa nu s-a 
găsit nici un act sau vreun 
bagaj.

Victima a fost descoperită 
de către un biciclist, care 
mergea în dimineața zilei de 
ieri la pescuit. Acesta 
observând victima, în șanț, a 
încercat timp de o jumătate de 
oră să oprească un autoturism 
pentru a fi anunțată Poliția.

Pentru identificarea 
victimei și a autorului faptei, 
Poliția Municipiului Orăștie și 
Serviciul Poliției Rutiere al 
Județului Hunedoara roagă pe 
cei ce pot da relații asupra 
acestui eveniment, să se 
adreseze la telefon 241423.

Cercetările continuă 
pentru identificarea autorului 
accidentului, sperându-se ca 
într-un timp scurt cazul să fie 
elucidat.

Cornel POENAR

r
"Umamtatea
Publicația Asociației Handicapaților Neuromotori din 

județul Hunedoara “Umanitatea” a ajuns la numărul 8. 
întrucât ultimul număr a văzut lumina tiparului în ajunul 

Paștilor el cuprinde mesajul dlui protopop Alexandru 
Hotăran, o felicitare adresată membrilor asociației și 
ilustrația adecvată. Dar numărul 8 al revistei mai 
cuprinde: “Din obiectivele anului 1998”, “Sfaturile unei 
mame - medic”, un portret al unui membru al asociației 
(Nicolae Simon), poezii semnate de Horvath Aladar, 
Florin June și Simion Condur, cugetări și maxime, rețete 
culinare ș.a. (V.R.)

Primul ministru Radu 
Vasile s-a lovit de prima 

baricadă - cea a sindicatelor. 
După preluarea oficială a 
mandatului, noul premier a 
apelat la marile centrale 
sindicale pentru încheierea 
unui protocol prin care 
guvernul să se asigure de 
sprijinul sindicatelor. Dar 
acestea nu și-au dat acordul. 
Ele nu sunt convinse că noul 
executiv le va satisface 
dorințele, revendicările. Și au 
toate motivele să fie cir
cumspecte. Situația econo- 
mico-socială în țară este 
foarte grea, lumea este nemul
țumită, reforma stagnează. 
Relansarea în forță în toate 
aceste domenii presupune 
acțiuni ferme, impopulare, 
cere strângerea curelei în 
continuare. Or, sindicatele nu 
sunt dispuse să accepte noi 
măsuri de austeritate.

Și negocierile dintre 
guvernul Ciorbea și sindicate, 
privind unele revendicări, 
îndeosebi salariale, s-au 
soldat cu certuri, cu eșecuri. 
Foarte adesea, guvernele 
anterioare au făcut promisiuni 
pe care nu și le-au onorat, 
îndepărtându-și sprijinul 
sindicatelor, pierzându-și 
credibilitatea.

Actualul guvern nu a 
promis nimic. Sau nu a 
promis, deocamdată, lucruri 
irealizabile. Dimpotrivă, a 
făcut apel la înțelegere din 
partea sindicatelor de a nu mai 
solicita o vreme indexări 
salariale. Dar atunci liderii 
acestora și-ar pierde obiectul 
muncii. Tocmai de aceea, ei n- 
au acceptat pactul social cu 
guvernul Radu Vasile. Chiar 
există diferende pe această 
temă. Marile centrale sindicale 
au cerut o indexare a salariilor 
în acest an care să acopere 75 
la sută din creșterea prețurilor. 
Guvernul nu acceptă decât 60 
la sută. De asemenea, noul 
executiv a afirmat că va 

^plafona fondurile de salarii

pentru regiile autonome cu 
pierderi sau cu datorii la 
buget, iar pentru celelalte va 
limita indexările la 30 la sută.

Rațiunea este clară. 
Poziția de monopol le-a

permis unor regii să crească 
atât de mult prețurile la 
produsele și serviciile lor 
încât să-și stabilească salarii 
după bunul plac, chiar cu 
prețul neachitării unor 
datorii către stat. Iar indo
lența politică a încurajat 
asemenea fenomene, care 
au acutizat criza economică 
și socială.

Guvernul Radu Vasile 
este decis să facă ordine și 
din acest punct de vedere. 
Aici s-a lovit de baricada 
sindicală. Președintele 
Centralei Sindicatelor 
Democratice din România, 
Radu Colceag, a spus că 
acordă noului executiv o 
perioadă de grație, dar una 
nu prea mare. La rândul său, 
președintele Blocului 
Național Sindical, Dumitru 
Costin, a mărturisit clar că 
nu va face un pact social cu 
cabinetul Radu Vasile, 
deoarece nu au fost 
consultați la întocmirea 
programului de guvernare și 
că acesta nu prevede soluții 
pentru revendicările sindi
cale. Nici CNSLR - FRĂȚIA, 
nici CARTEL ALFA nu s-au 
arătat mai optimiste șl 
încurajatoare în privința 
colaborării cu guvernul.

Se anunță o campanie 
sindicală de primăvară - vară 
fierbinte. Din acest unghi, 
guvernul Radu Vasile nu va 
avea o misiune ușoară. Nici 
din acest unghi..

Dumitru GHEONEA j

“Am aplicat și amenzi» Altfel n-am
menține orașul așa cum este”

în această primăvară, și mai 
cu seamă în zilele pre
mergătoare Sărbătorii de Paști, 
străzile, parcurile și spațiile 
verzi și florale din Hațeg au fost 
primenite, albia râului ce 
traversează orașul a fost 
curățată, numeroase fațade ale 
unor clădiri reparate și 
împrospătate, s-au tuns și s-au 
văruit toți copacii. într-un cuvânt, 
aspectul orașului a devenit cel 
dorit.

Cum am aflat de la dl 
viceprimar Nicolae Timiș, la 
primăria orașului s-a înființat, din 
luna martie a.c., un serviciu de 
salubritate și zone verzi, unde 
au fost angajate 20 de persoane 
care efectuează și întrețin 
curățenia în oraș, se ocupă de 
zonele verzi, doar activitatea de 
transport al reziduurilor la rampă 
rămânând în sarcina SC 
“Prestatorul” SA. S-a reușit ca în

acest an să se planteze 10.000 
fire de gard viu, 200 de trandafiri, 
10.000 flori, câteva sute de pomi 
ornamentali, materialul den- 
drologic adus de la Parcul din 
Simeria costând 30 milioane de 
lei. Molidul și o parte din gardul

beneficiază de ajutor social 
locuind în blocuri. în acest fel se 
reușește să se mențină 
curățenia și în cartierele altădată 
cu probleme.

Legătura consiliului local cu 
asociațiile de locatari, aten-

( Gospodărirea localităților )
viu au fost aduse de la pepiniera 
Reea a Ocolului Silvic Hațeg.

La menținerea feței curate a 
urbei contribuie și asistații sociali 
care, potrivit unei hotărâri 
guvernamentale (nr. 69), au 
obligația să presteze 4 zile de 
muncă în folosul comunității, 
exceptați fiind vâstnicii și femeile 
cu copii mici sau care îngrijesc 
bolnavi. în general li se pretinde 
să facă ordine în jurul blocului în 
care locuiesc, cam 90 la sută 
dintre cele 250 de pesoane care

ționarea locatarilor privind 
obligativitatea efectuării și 
menținerii ordinii pe străzi și în 
cartierele de blocuri sunt 
permanentizate. La nivel local s- 
au stabilit amenzi - în valoare de 
100.000 lei pentru persoanele 
fizice și 200.000 lei pentru 
persoanele juridice - pentru cei 
care nu respectă hotărârile 
referitoare la efectuarea și 
menținerea igienei sau disciplina 
în construcții, care privesc de 
fapt întreaga comunitate. “Noi

am aplicat, după mai multe 
atenționări, și amenzi - preciza 
dl viceprimar. Altfel n-am 
menține orașul așa cum este." 

Orașul oferă în prezent o 
imagine aparte, semn al 
înțelegerii faptului de către 
fiecare locuitor al său că 
aceasta îi reprezintă de fapt pe 
ei și că cel puțin la întreținerea 
aspectului civilizat al străzii 
sunt chemați cu toții. Se 
întâmplă mai rar să fie 
aruncate la întâmplare hârtii, 
pungi sau resturi. Cei care fac 
efectiv curățenia, care au 
investit pentru chipul orașului, 
speră ca respectul pentru truda 
lor să fie același tot timpul 
anului, nu doar primăvara sau 
în preajma sărbătorilor și 
câteva zile după.

Estera SlNA
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Trai, neneacă, pe banii hoțului de păgubaș!
Buna cuviință începe cu 

„bună ziua" sau cu „bună 
dimineața" pe care trebuie să 
le rostim când intrăm într-un 
magazin. Cu atât mai mult 
când se-ntâmplă să nu fie 
aglomerație, să fim unicul 
posibil cumpărător, iar 
vânzătoarea de la tejghea este 
în așteptarea clientelei. în 

atare situație are și ea datoria 
să răspundă cel puțin cu o 
înclinare a capului; aceasta 
ooar dacă nu suntem prea 
pretențioși, căci amabilitatea ar 
presupune mult mai mult.

De regulă în Deva așa se 
întâmplă și așa ar fi de dorit să 

\fie peste tot. Adică respectul să

Ca în fiecare an, 
Asociația Handicapațiior 
Neuromotori din județul 
Hunedoara în colaborare cu 
Secțiunea de tineret a AHN 
a organizat în preajma 
Sărbătorii învierii Domnului 
iisus Hristos “o caldă și 
intimă întâlnire”. La ea au 
fost prezenți membrii, mai 
ales cei foarte tineri ai 
asociației pentru a primi de 
ia “Iepurașul cel bun” 
daruri. Sediul din Deva a 
fost neîncăpător pentru 

țparticipanții la acțiune, care
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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 Pelerinaje (r) 14.10 
Perla Neagră (s/r) 15.00 Dialog. 
Actualitatea editorială 15.30 
Pompierii vă informează! 15.45 
Lege și fărădelege 16.00 
Conviețuiri 17.10 Sailor Moon 
(d.a) 17.35 Katts și câinele (s, 
ep. 6) 18.00 Timpul Europei 
(mag. politic) 19.00 Sunset 
Beach (S, ep. 200) 20.00 Jurnal, 
meteo, sport, ed. specială 
21.15 Dr. Quinn (s, ep. 22) 22.15 
Reflecții rutiere 22.25 Cu 
ochil’n 4 Dreptul la viață 
(anchetă) 23.15 Jurnalul de 
noapte 0.05 Canary Wharf (s, 
ep. 134)

TVR 2
6.30 TVM. Telematinal 8.00 

Regina celor 1000 de ani (d.a/ 
r) 8.30 Canary Wharf (s/r) 8.55 
\  

vină din ambele părți. Dar, din 
păcate, se întâmplă și altfel. 
Un exemplu recent: miercuri 
dimineața, în jurul orei 7,20, 
o persoană a intrat la 
magazinul de pâine din 
centru (cel situat în 
apropierea Direcției de 
telecomunicații). înăuntru, nu 

mai era nici un cumpărător, 
iar la tejghea o vânzătoare 
tânără, blondă, așteptând. A 
fost salutată, dar în locul 
răspunsului a afișat o totală 
indiferență. Suntem oare prea 
pretențioși,, sau vânzătoarea 
nu-și cunoaște nici cele mai 
elementare atribuții? Rămâne 
de văzut... (E.S.)

"O caldă întâlnire"
au ascultat mesajul de 
suflet al diui protopop 
Alexandru Hotă ran cât și 
poeziile dedicate de 
Horvath Aladar, Simion 
Condur și Florin June 
luminatei sărbători.

fntr-o atmosferă gu
vernată de sentimentul 
iubirii față de oameni cei 
prezenți și-au uitat pentru o 
clipă suferința, s-au bucurat 
împreună de sărbătoare. Ei 
au fost serviți cu dulciuri și 
sucuri, oferite de sponsori 
generoși: S.C. “Panimex”

Universul cunoașterii (r)9.55 
Medicina pentru toți (r) 11.30 
Sporturi extreme (do/r) 12.00 
Sunset Beach (s/r) 12.45 
Magazin sportiv 13.15 Doar o 
vorbă... (r) 13.30 Dreptul la 
adevăr (r) 14.00 Emisiune în 
limba germană 15.10 Limbi 
străine. Spaniolă 15.35 Regina 
celor 1000 de ani (d.a) 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 20.10 Ultimele știri 
(s, ep. 38) 21.00 în fața dvs.! 
22.00 Loulou (dramă Franța 
’80) 23.50 Baschet Finala 
Euroligii masculine (înreg.)

ANTENA I
7.00 Dimineața devreme 

10.10 Sirenele (s) 11.00 
Triumful spiritului (f/r) 13.10 O 
iubire de neuitat (s, ep. 119) 
14.00 Știrile amiezii 14.20 
Alondra (s, ep. 34) 15.20 Viață 
sălbatică (do) 16.00 Onyx - 
culorile muzicii 18.00 
Esmeralda (s, ep. 22) 19.00 
Observator/Din lumea

Potrivit unei afirmații a 
consilierului județean ing. loan 
Avram, în același timp 
președinte al organizației 
județene a Partidului Pen
sionarilor, 5 la sută dintre 
pensionarii județului au pensii 
între 3 și 4 milioane de lei 
lunar. Să le fie de bine. E un 
drept al lor care, potrivit 
legislației actuale, nu poate fi 
contestat.

Numai că dreptul acesta 
are în el o doză de imoralitate. 
De unde vine ea? Beneficiarii 
de asemenea pensii nu provin 
toți din sectorul bancar sau al

SRL Deva, S.C. “Euro- 
venus” SRL Deva, S.C. 
“Rombissnis” SRL Deva 
și S.C. “Coca-Cola” S.A. 
Sucursala Deva.

Acțiuni asemănă
toare au avut loc în 
preajma Sfintelor Paști 
și în zonele Orăștie, 
Hațeg, Hunedoara, Brad 
și Căian. Copiii au avut 
parte de surprize 
plăcute și dulci din 
partea Iepurașului, ne 
informează dna Berey 
Eiisabeta și di Marius 
Boldor. (V.R.)

21 aprilie 1816 - s-a 
născut Chalotte Bronte, roman
cieră engleză, autoarea celebrului 
roman “Jane Eyre”, o curajoasă 
pledoarie pentru emanciparea 
femeii. Alte romane din creația sa: 
"Shirley” (1849), “Villette" (1853). 
(m. 1855)

2 21 aprilie 1894 - s-a
născut la București scriitorul și 
publicistul Camil Petrescu, autor 
al romanelor “Ultima noapte de 
dragoste, întîia noapte de război”, 
“Patul lui Procust", “Un om între 
oameni” și al pieselor dramatice 
“Jocul ielelor", “Act venețian”, 
“Danton”, “Bălcescu". (m. 1957)

% 23 aprilie 1564 - s-a
născut la Stratford-on-Avon cel mai 
mare dramaturg și poet al Renașterii 
engleze, William Shakespeare. 
Este autor a circa 37 de piese - 

\ -----------------------------

afacerilor 19.45 Coșmar la 
Bittercreek (dramă SUA 1989)
21.30 Știri 21.40 Falsă 
identitate (s, ep. 10) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimineața! 

9.00Tânăr și neliniștit (s/r) 
10.00 Vărul din străinătate (s/ 
r) 10.30 M.A.S.H. (s) 11.30 Des
tine II (f/r) 12.55 Știrile PRO TV 

13.00 Pro și contra cu Octavian 
Paler (r) 14.30 Walker, polițist 
texan (s) 15.15 Maria (s) 16.10 

Nano (s, ep. 18) 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) 19.00 
Roata norocului (cs) 19.30 
Știrile PRO TV 20.15 Melrose 
Place (s, ep. 72) 21.15 Nikita (s, 
ep. 7): „Treason” 22.05 Știrile 
PRO TV 22.10 Chestiunea zilei 
22.15 Seinfeld (s, ep. 76) 22.45 
Știrile PRO TV 23.00 întâlnire 

cu presa (talkshow) 

asigurărilor, de peste șapte 
ani fruntașe în topul salariilor 
care alcătuiesc baza de calcul 
al pensiei. Foarte multi dintre 
ei au fost manageri în mari 
regii ale statului, subven
ționate de la buget sau în mari 
societăți comerciale cu capital 
de stat.

Datoriile acestora la 
bugetul de asigurări sociale - 
din care se plătesc pensiile - 
se ridică acum la astronomica 
sumă de 1458 de miliarde de 
lei. Potrivit unei afirmații a 
domnului loan Lupșa - 
director adjunct al DPMOS,

într-o documentare în 

mai multe comune de pe 
Valea Mureșului consemnam 
la Burjuc două adevăruri 
care n-au darul să bucure 
sufletul. Ni le relata primarul 
comunei, Eugenia Mariș.

“Să știți că recordmana 
din Tătărăști despre care 
ziarul dv a scris în urmă cu 

(Recordmana și-a schimbat stăpâna)
doi - trei ani și-a schimbat 
stăpâna. Fosta stăpână 
Catița Cib nu mai avea 
putere s-o întrețină și nici cu 
laptele nu mai avea ce face.” 

Joiana din rasa Holstein 
de care vorbea primarul era 
cândva mândria Catiței Cib 
din Tătăreștii Burjucului. 
Care vacă mai dădea 
producții de lapte ca vaca ei!

comedii și drame-și 154 de sonete, 
opera sa influențând puternic 
romantismul european. Dintre 
titlurile ce poartă semnătura sa cele 
mai cunoscute sunt: "Visul unei nopți 
de vară”, "Mult zgomot pentru nimic”, 
“Romeo și Julieta", "Hamlet", 
"Macbeth", "Othello", "Regele Lear", 
“lulius Cezar”, "Timon din Atena", 
“Antoniu și Cleopatra". întreaga sa 
operă dramatică a fost tradusă și în 
limba română, (m. 1616)

S 25 aprilie 1744 - a murit 
fizicianul și astronomul suedez 
Anders Celsius (n. 1701), 
inventatorul scării termometrice 
centezimale care-i poartă numele.

2 25 aprilie 1840 - s-a
născut compozitorul rus Piotr llici 
Ceaikovski, autor al unor 
cunoscute opere (“Evgheni 
Oneghin", "Dama de pică",

PRIMA TV
7.00 La prima oră (mag.) 

10.00 Celebri și bogați (s/r) 
11.00 Frecvența radio 74,5 (s/ 
r) 12.00 Pretutindeni cu tine (s/ 
r) 12.30 Prietenul nostru Jake 
(s/r) 13.00 Știri 13.05 Lexic (cs)
13.30 Starea de veghe 
(talkshow/r) 15.00 Xuxa (show 
pentru copii) 15.30 Rocky și 
Bullwinckle (d.a) 16.05
Pretutindeni cu tine (s) 16.30 
Prietenul nostru Jake (s) 17.05 
Frecvența radio 74,5 (s) 18.00 
Celebri și bogați (s, ep. 90) 
19.00 Știri 19.45 Meșterul 
casei (s, ep. 89) 20.15 
Contralovitura (s, ep. 3) 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 Prințul și 
dansatoarea (f/r) 16.00 Secrete 
de familie (s/r) 17.00 Antonella 
(s, ep. 111) 17.45 Concursul de 
Acasă 18.00 Antonella (s, ep. 

dacă datornicii județului 
nostru și-ar plăti respectivele 
datorii s-ar echilibra bugetul 
de asigurări sociale al 
României. Datoriile în dis
cuție s-au acumulat în ani, 
când pensionarii barosani 
erau manageri în funcțiune 
și încasau salarii sfidătoare 
pentru truda lor managerială 
soldată cu asemenea 
rezultate.

Trai, neneacă, pe banii 
hoțului de păgubaș sau, cum 
mai zice românul, de-aia n- 
are ursul coadă.

Ion CIOCLEI

Schimbarea stăpânului unei 
vaci de înaltă performanță 
productivă într-un sat 
oarecare nu-i doar un fapt 
divers. El ilustrează o reali
tate tristă. Se decimează 
șeptelul de animale mari de 
la sate. La Burjuc, din 20-25 
de vaci pentru lapte care 
ieșeau pe pășune în urmă cu

2-3 ani acum mai ies 5. 
Lăsați cu marfa-n donițe, 
adică negăsindu-se un 
fabricant care să colecteze 
laptele la un preț convenabil 
și pentru țărani, aceștia au 
vândut vacile, au tăiat vițeii. 
Aici ne-au adus importatorii 
de produse agricole și agro
zootehnice. Și încă nu este 
sfârșitul sfârșitului. (I C.)

----------------------------------------------------

“Mazeppa"), al muzicii de balet 
("Lacul lebedelor", “Frumoasa 
din pădurea adormită", “Spăr
gătorul de nuci"), precum și al 
unor concerte, piese pentru pian, 
romanțe și uverturi ("Romeo și 
Julieta”, "Furtuna", "Hamlet") (m. 
1893)

S 25 aprilie 1859 - a 
început construirea canalului 
Suez, canal maritim ce unește 
Marea Mediterană cu Marea 
Roșie, având o lungime de 161 
km. A fost deschis pentru 
navigație în 1869.

2 26 aprilie 1792 -
Rouget de Lisle lansează la 
Strasbourg cântecul "Cțiant la 
guerre pour Farmee du Rhin", 
cunoscut și devenit celebru sub 
numele de "La Marseillaise" - 
imnul național al Franței

112) 18.45 Marielena (s, ep.^ 

95) 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 
Marea despărțire (f.p. SUA 
1973) 1.45 Secrete de familie 

(s, ep. 3)

PRO TV - DEVA
05.50-06.15 Desene ani

mate 06.15-06.45 Program 
comercial PRO TV Deva 
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-
18.30 “Vorbiți aici!” și “No 
comment” - realizator A. 
Bena 22.05-22.15 Știri locale 

ANTENA VDEVA
10.00-10.15 Știri (r) 10.15-

10.30 Interviul săptămânii (r)
10.30- 11.00 Muzică, publi
citate 16.30-17.45 Actualitatea 

(talk show) 17.45-18.00 Știri
21.30- 21.45 Știri (r) j

Joi, 23 aprilie

2 BERBEC
Faceți eforturi să vă 

afirmați. Posibil să călă
toriți în interes profe
sional. Pretutindeni aveți 
ocazia să vă faceți noi 
prieteni, să vă fie apre
ciate calitățile.
O TAUR

Vă surâde șansa. Puteți 
semna un contract avan
tajos, demarați o afacere 
rentabilă. Aveți ocazia să 
vă ocupați de lucruri 
serioase, aveți inspirație 
și asta e pe placul dv. 

Z> GEMENI
Multă lume vă va căuta 

dar n-aveți chef să-i 
ascultați pe toți. Răs
pundeți totuși la telefon 
căci veți afla o veste 
bună. Primiți un cadou de 
la unul dintre părinți.
C RAC

Obțineți sprijinul unei 
persoane importante, dar 
acesta nu-i un motiv 
pentru a vă asuma riscuri 
inutile. Conjunctura gene
rală nu e prea bună, deci 
fiți prudent. 
O LEU

Relațiile cu persoana 
iubită evoluează așa cum 
v-ați dorit. Orice idee vă j 
vine este extraordinară 
dar n-o împărtășiți oricui. 
Partenerul de viață vă 
comunică ceva. Evitați 
investițiile. i

O FECIOARĂ
La seryiciu, o lucrare vă 

trezește interesul, deve- 
niți conștiincios și 
perseverent. Atitudinea 
dv va fi foarte apreciată 
atât de șefi, cât și de 
colegi. Posibil să primiți 
bani.
3 BALANȚĂ

Relațiile cu rudele ’ 

apropiate încep să intre în 
normal și vă simțiți mai 
ocrotit. Posibil ca unul din 
părinți să facă o călătorie 
la distantă.
O SCORPION

Vă preocupați de pro
blemele dv de suflet. 
Posibil să trăiți o mică 
aventură, escapadă senti
mentală. Nu fiți incorect 
față de cineva căci se va 

afla.
O SĂGETĂTOR

Sentimente neclare vă 
fac să vă certați cu per
soana iubită. Din fericire 
vă trece repede și totul 
revine la normal. E posibil 
să aflați o veste de la un ' 
frate.
O CAPRICORN

încercați să fiți mai 

conciliant și să faceți voia 
familiei, nu pentru că aveți 
nevoie de sprijin ci pentru 
că nu aveți dreptate. 
O VĂRSĂTOR

Gândurile zboară și nu 
reușiți să vă concentrați, 
La serviciu evitați 
lucrurile dificile. Puteți da 
în schimb sfaturi altora. 
Ar trebui să vă și odihniți, 
O PEȘTI

Cineva vă promite un 
ajutor pentru călătoria 
proiectată. Primiți oas
peți. Deși nu sunteți pre
gătit, inspirația vă ajută să 
vă descurcați. i
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Ce este, vasăzică, protecția consumatorului și 
cum se realizează această activitate?

Campionatul județean de fotbal

La redacția ziarului nostru vin 
aproape zilnic oameni să reclame 
tot felul de aspecte cu care se 
întâlnesc și care-i nemulțumesc 
în calitatea lor de consumatori, li 

| primim și-i ascultăm cu atenție și, 
în cele mai dese situații, îi între
băm: “Ați reclamat problema la 
Oficiul pentru Protecția Consu
matorului?". Unii spun că nu, alții 
recunosc că n-au știut că există 
așa ceva. Pornind de la această 
realitate, am inițiat o discuție cu 
dl ing. loan Marcu, directorul 
Oficiului pentru Protecția Consu
matorului Hunedoara-Deva, care 
a început cu întrebarea noastră:

- Ce este Oficiul pentru 
Protecția Consumatorului și cu 
ce se ocupă?

- Organul abilitat, aflat sub 
directa subordonare a guvernului, 
să-i protejeze pe consumatori în 
relațiile lor cu agenții economici, 
societățile comerciale, prestatorii 
de servicii ș.a. Activitatea noastră 
este organizată și se desfășoară 
în lumina prevederilor Ordonanței 
nr. 2/1994 transformată în Legea 
nr. 11/1994 ce reglementează 
obligațiile și drepturile ce le avem. 
Ajungând aici, aș menționa că ne 
confruntăm cu un vid de legislație

II și mai ales cu lipsa Legii comer

țului, act foarte necesar pentru o 
activitate eficientă în ce privește 
protecția consumatorului.

- Asta-I situația, în momen
tul de față. Consemnând-o, v- 
am întreba cum este organizată 
protecția consumatorului în ju
dețul nostru?

- Sediul oficiului se află la 
Deva, str. Mihai Viteazul nr. 3, 
telefon 054/214971, fax 05 215936. 
Avem două filiale - una la Hune-

sesizările și reclamațiile cetățenilor.
- Vin oamenii cu sesizări la 

dvs?
- Da. Primim circa 15-20 lunar. 

Și telefonic și în scris.
- Ce reclamă, în principal, 

consumatorii?
- Cele mai frecvente se referă la 

defectarea foarte repede a bunurilor 
de folosință îndelungată, vânzarea de 
produse cu termen de garanție de
pășit, lipsa instrucțiunilor de folosire,

Discuție cu dl ing. loan Marcu, 
directorul OPC Hunedoara-Deva

doara și una la Petroșani. Am făcut 
precizările de mai sus pentru ca 
cetățenii să știe unde să ne gă
sească, atunci când au necazuri 
cu calitatea mărfurilor cumpărate, 
serviciile la care au apelat ș.a.

- în ce constă activitatea 

oficiului, die director?
- Organizăm, prin cei 11 in

spectori pe care îi avem - mult mai 
puțini decât ar fi nevoie - controale 
la producătorii de bunuri de con
sum, societățile comerciale și 
prestatoare de servicii. Aceste 
controale au la bază teme stabilite 
pe plan național sau județean ca și

netraducerea acestora în limba 
română etc. îi sfătuim ca atunci când 
se confruntă cu prima dintre cele trei 
aspecte să ni se adreseze în scris.

- Verbal nu?
- Nu, deoarece trebuie să a- 

vem un act de la care să pornim 
pentru a-l determina pe vinovat să 
înlocuiască aparatul defect înainte 
de vreme sau să restituie contra
valoarea acestuia.

- Aveți un termen de solu
ționare a ceea ce reclamă oa
menii?

- în 10 zile suntem obligați să 
începem cercetările. Rezolvarea se

poate înscrie tot în acest termen, 
sau poate dura săptămâni și chiar 
luni, când problemele sunt com
plicate și depășesc teritoriul 
județului.

- Adevărul este că în co
merț se află mari cantități de 
marfă proastă, produse create 
clandestin, cu termen depășit. 
Cum procedați când constatați 
asemenea aspecte șl altele?

- Aplicăm amenzi care sunt 
între 100.000 și un milion de lei.

- Amenzi modeste, după 
părerea noastră.

- Așa este. Pentru cei ce 
învârt zeci sau sute de milioane și 
chiar miliarde, amenzile sunt un 
mizilic. Le plătesc fără măcar să 
se mire-. Ar trebui aplicate, în 
cazurile grave, amenzi mai mari, 
sancțiuni foarte dure. După cum 
v-arți spus, n-avem încă Legea 
comerțului.

- Cum am putea încheia 
acest interviu, die Marcu?

- Cu asigurarea tuturor con
sumatorilor din județul nostru că 
oficiul se străduiește să-și împli
nească menirea. Și reușește 
treaba asta tot mai bine, deși încă 
nu la nivelul cerințelor, fapt ce nu 
ni se poate imputa în totalitate.

Traian BONDOR

Rezultatele etapei din 18.04.19«ri: UNIREA VEȚEL - CIF 
ALIMAN BRAD 2-3; GL BRETEA ROMANĂ - FORESTA ORAȘTIE 0- 
3; SANTOS BOZ - FOTBAL START DEVA 1-0; VICTORIA DOBRA - 
GLORIA GEOAGIU 4-1; AVÂNTUL ZDRAPȚI - MIN IIGHELAR 4-1

CLASAMENTUL
1. SANTOS BOZ 13 11 0 2 26 7 33
2. UNIREA VEȚEL 13 7 4 3 35 20 25
3. ALIMAN BRAD 13 7 2 4 28 20 23
4. FORESTA ORAȘTIE 13 7 2 4 27 18 23
5. AVÂNTUL ZDRAPȚI 13 7 1 5 26 20 22
6. VICTORIA DOBRA 13 5 3 5 33 19 18
7. GLORIA GEOAGIU 13 4 3 6 19 29 15
8. FOTBAL ST DEVA 13 3 2 8 19 24 11
9. MIN II GHELAR 13 2 1 10 17 38 7
10. GL BRETEA ROM. 13 2 0 11 11 36 6

Etapa viitoare din 26 aprilie: CIF ALIMAN - AVÂNTUL ZDRAPȚI; MIN. 
II GHELAR - VICTORIA DOBRA; GL GEOAGIU - SANTOS BOZ; FOTBAL 
ST DEVA - BRETEA ROM; FORESTA ORĂȘTIE - UNIREA VEȚEL

DIVIZIA O-JUNIORI
Rezultatele etapei din 18 aprilie '98: CONSTR. HUNEDOARA

- MINERUL GHELAR 12-0; FC PAROȘENI VULCAN - VICTORIA 
CĂLAN 1-0; METALUL CRIȘCIOR - CASINO ILIA 3-2; MIN. ANINOASA
- CFR MARMOSIM SIMERIA 4-2; MINERUL LIVEZENI - AS AURUL 
BRAD 1-3; MINERUL TELIUC - MINERUL BARBATENI 1-0; DACIA 
ORAȘTIE - RETEZATUL HAȚEG 9-0.

CLASAMENTUL

Contestație - 
Protest

în județul Hunedoara, există, la ora ac

tuală, peste 100000 de pensionari. în numele 

acestora Consiliul Director al Alianței Forțelor 
Democrate de Stânga, Centru-Stânga și 

Centru din județul nostru a elaborat recent o 

Contestație-Protest adresată Președinției 
României, Parlamentului și Guvernului țării în 

care își exprimă nemulțumirea totală și chiar 

repulsia și indignarea în legătură cu majo
rarea cu 5 la sută a pensiilor pe lunile martie- 
aprilie și cu 3 la sută pe lunile până la finele 
anului 1998. în documentul respectiv se 

precizează că "majorarea este lipsită de 

orice raționament, ea este vădit antide

mocratică, antisocială și antiumană, o jignire 

obscenă la adresa oamenilor cu cea mai 

grea situație din societatea românească".

Documentul la care ne referim aduce critici 
aspre la adresa forțelor politice aflate la putere 

în România și se încheie cu următoarele fraze: 

"dacă nu aveți măcar o brumă de grijă față de 

această colectivitate de oameni, continuați să 

săvârșiți o infracțiune gravă care va grăbi 

mersul acestor oameni către vătămarea gravă 
a integrității lor fizice și morale, la crearea unor 

condiții tot mai inumane de existență care, mai 
devreme sau chiar înainte de vreme, vor con
duce la distrugerea și dispariția lor. Altfel spus, 

săvârșiți un act social cu elemente și aspecte 
de genocid pentru care istoria, cu tot ceea ce 
va aduce ea, nu vă va ierta, dimpotrivă, vă va 

judeca și condamna după faptele murdare pe 
care le faceți acum în mod deliberat, jignitor și 
fără scrupule".

< — - — .....................—

într-un comunicat de presă al Partidului 

Național Român se exprimă, pe de o parte, sprijinul 
acestei formațiuni politice față de noua echipă 
guvernamentală condusă de către premierul Radu 
Vasile, iar pe de altă parte, sunt relevate și unele 
rezerve în legătură cu succesul inițiativelor foarte 
bune promise la acest început de drum.

în context, delegația permanentă interimară 

a PNR (prin președintele Mihai Berea și secre
tarul general Virgil Măgureanu) își arată îngrijo
rarea privind starea actuală de criză în care a 
fost adusă țara, revenirea la o stare de norma-

Scepticism 
priOiiul noua 

guvernare
litate nemaifiind posibilă pe termen scurt, iar 
aducerea ei la normele minime ale UE impunând 
costuri de circa 2500 miliarde dolari US și o 
perioadă de 3-4 decenii pentru a atinge un 
asemenea obiectiv.

Afirmând că cineva trebuie, totuși, să-și 
asume răspunderea de refacere a țării, mai 
distrusă acum decât după al doilea război 
mondial, în comunicat se subliniază că este 
nevoie să se schimbe în regim de urgență 
"decizia politică", în lupta ce se duce, pe baza 
algoritmilor, pentru acapararea puterii neluându- 
se în seamă suferințele electoratului, ale plă
titorilor de dări și făuritorilor de bunuri.

Pornind de la astfel de considerente, în 
finalul comunicatului se arată că: "De aceea, noi 
nu credem că dl Radu Vasile va avea noroc de 
o susținere politică, de o decizie care să-i facă 
munca ușoară, deși îi dorim mult acest lucru. 
Dacă nu va avea această susținere, domnia sa 
va eșua, din nefericire împreună cu întreaga 
coaliție, căci pentru îndreptarea lucrurilor este 
nevoie de mult mai mult.” (N. 7?}

Succesul 
se învață 
___________ •___

Cu prilejul lansării 
celui mai recent roman 
al lui Pavel Corut la 
Deva, autorul a făcut 
cunoscută una din in
tențiile sale pentru mu
nicipiul nostru. Este 
vorba despre înființarea 
unei școli particulare de 
artă a succesului, Pavel 
Coruț susținând (și prin 
cartea sa “Curs practic 
de artă a creației și a 
succesului") că “succe
sul se învață; că tot ce 
înseamnă factor de suc
ces poate fi însușit de 
fiecare persoană între 
vârsta de 15-16 ani și 
70-80 de ani".

La ora actuală există 
deja asemenea școli în 
șapte orașe din țară și, 
cu sprijinul celor inte
resați (psihologi, asis
tenți sociali etc), iniția
torul speră că în curând 
și devenii vor putea în
văța cum să aibă succes.t

D.G.M.P.S. - Oficiul Județean de Foiță de Muncă și Șomaj Deva 

SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE, LA DATA DE 21.04.1998

Informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Oficiul Județean de Forțe de Muncă și Șomaj Hunedoara-Deva puteți primi de la Centrul 
de Informare și Documentare, Clubul Șomerilor Deva, precum și de la Birourile de Forțe de Muncă și Șomaj din Hunedoara, Călan, Orăștie, Brad, Simeria, 

^Hațeg, Petroșani, Lupeni, Vulcan, Ilia, în zilele detuni, marți, miercuri, joi, între orele 8.30-12.30

1.ASA AURUL BRAD 22 18 2 2 107 20 56
2. FC PAROȘENI VUL. 22 16 4 2 82 21 52
3. FC DACIA ORAȘTIE 22 15 3 4 86 26 48
4. CFR MARM. SIMERIA 22 13 3 6 57 33 42
5. CONSTR. HUNEDOARA 22 12 4 4 94 40 40
6. MIN. BARBATENI 22 10 4 8 55 42 34
7. VICTORIA CALAN 22 10 4 8 41 39 34
8. MIN. ANINOASA 22 9 2 11 62 61 27
9. MIN. GHELAR 22 8 1 13 35 54 25
10. MIN. LIVEZENI 22 5 5 12 43 58 20
11. MIN. TELIUC 22 6 1 15 35 73 19
12. MET. CRIȘCIOR 22 6 0 16 31 71 18
13. RETEZATUL HAȚEG 22 4 2 16 32 122 14
14. CASINO ILIA 22 4 1 17 27 127 13

Etapa viitoare din 23 aprilie *98 (intermediară): CONSTR. 
HUNEDOARA - PAROȘENI VULCAN; VICT. CALAN - MET. CRIȘCIOR; 
CASINO ILIA - MIN. ANINOASA; CFR MARMOSIM - MIN. LIVEZENI; 
AURUL BRAD - MIN. TELIUC; MIN. BARBATENI - DACIA ORAȘTIE; 
MIN. GHELAR - RETEZATUL HAȚEG.

JUNIORI Al
Rezultatele ultimei etape din 11.04.1998: VEGA DEVA - CIF 

ALIMAN BRAD 3-0; JIUL PETROȘANI - VICTORIA ‘90 CALAN 7-1; FC 
CORVINUL HUNEDOARA - FOTBAL START DEVA 1-2

CLASAMENTUL

Rezultatele ultimei etape din 11.04.1998: VEGA DEVA - CIF
ALIMAN BRAD 4-0; JIUL PETROȘANI - VICTORIA 90 CALAN 1-3; FC
CORVINUL HUNEDOARA - FOTBAL START DEVA 2-3

1. JIUL PETROȘANI 12 10 0 2 56-14 30
2. VEGA DEVA 12 9 1 2 38-12 28
3. FC CORVINUL HD. 12 8 0 4 39-27 24
4. FOTBAL START DEVA 12 6 0 6 20-15 18
5. VICTORIA '90 CALAN 12 4 0 8 18-45 12
6. CIF ALIMAN BRAD 12 3 2 7 12-29 11
7. AURUL BRAD 12 0 1 11 6-47 1

JUNIORI 81

CLASAMENTUL

JUNIORI C ’ VALEA MUREȘULUI
Rezultatele ultimei etape din 04.04.1998: MINERUL CERTEJ - 

METALUL CRIȘCIOR 7-0; FC CORVINUL HUNEDOARA - TEHNO- 
SPORTING SIMERIA 8-0;'VEGA DEVA - CSS HUNEDOARA 3-1; FC 
DACIA ORAȘTIE - STA

1.FC CORVINUL HD. 12 10 0 2 47-10 30
2. FOTBAL START DEVA 12 9 0 3 28-12 27
3. VEGA DEVA 12 6 0 6 19-17 18
4. ASA AURUL BRAD 12 5 2 5 20-26 17
5. CIF ALIMAN BRAD 12 4 2 6 17-25 14
6. JIUL PETROȘANI 12 2 2 8 11-27 8
7. VICTORIA'90 CĂLAN 12 2 1 9 14-39 7

JUNIORI C • VALEA JIULUI

CLASAMENTUL
1.FC CORVINUL HD. 12 11 0 1 91-7 33
2. FC DACIA ORĂȘTIE 12 9 0 3 90-19 27
3. MINERUL CERTEJ 12 8 1 3 44-19 25
4. VEGA DEVA 12 6 2 4 39-33 20
5. TEHNO - SPORTING SIM. 12 4 1 7 32-43 13
6. CSS HUNEDOARA 12 2 0 10 13-78 6
7. METALUL CRIȘCIOR 12 0 0 12 6-116 0

Rezultatele ultimei etape din 11.04.1998: FC PAROȘENI -
VULCAN - MINERUL URICANI 4-0; PARÂNGUL LONEA - JIUL 
PETROȘANI 0-5; MINERUL LUPENI - STA

CLASAMENTUL
1. JIUL PETROȘANI 12 9 0 3 53-25 27
2. FC PAROȘENI - VULCAN 12 7 2 3 44-20 23
3. MINERUL LUPENI 12 6 1 5 37-32 19
4. PARÂNGUL LONEA 12 5 0 7 18-53 15
5. MINERUL URICANI 12 1 1 10 23-45 4

Sancțiuni ale Comisiei Campionatului județean
Jucători suspendați pentru abateri de la normele de etică sportivă, injurii 

la adresa arbitrilor, lovirea intenționată,violență, a adversarului - fapt pentru 
care comisia campionatului județean a hotărât în ședința din 09.04.1998 
reținerea din activitatea competițională: Bal Marius - CFR Marmosim 
Simeria , 2 etape și amendă 30.000 lei; Dimiresc Valentin - Minerul 
Aninoasa, 2 etape și 30.000 lei amendă; Slnd Răzvan - Metalul Crișclor, 
2 etape și 12.000 lei amendă; Boko Vasile - Minerul Livezeni, 1 etapă și 
20.000 lei amendă; Nedeloiu Gheorghe - Minerul Livezeni, 1 etapă și 20.000 
lei amendă;Golda Cornel - Avântul Zdrapți, 1 etapă și amendă 7000 lei; 
Nicuță Valentin - Unirea Vețel, 1 etapă și amendă 7000 lei; Cancelarie loan, 
instructor sportiv de la AS Unirea Vețel, a fost suspendat din activitatea 
competițională 3 luni și amendă 100.000 lei.
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Azi, 23 aprilie, ziua Sf. Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință, își sărbătoresc 

onomastica doamnele și domnișoarele cu numele de Gheorghița, Georgeta, Georgiana, Geta 
sau Gina. Lor cât și domnilor care se numesc Gheorghe ori George le urăm să fie sănătoși și 

învingători în lupta cu greutățile vieții. La multi ani!

'ETauft
(21.04 - 20.05)

Frumoasă și feminină, 
cu trăsături armonioase, 
privire seducătoare; e în 
general sveltă și grațioasă, 
senzuală și cu mult farmec 
conferit de planeta Venus 
care domină zodia. îi place 

tot ce e legat de artă. Va ști 
să îmbine activitățile pro
fesionale cu obligațiile 
familiale, fără să le 
prejudicieze pe nici unele, 
își iubește familia și este 

preocupată de a-și ajuta 
eficient soțul. Atunci când 
este trădată, devine 
geloasă și periculoasă.

Este în pas cu moda, îi 
plac călătoriile, colecțiile 
de orice fel și mai ales 
bijuteriile. Nu-și încredin
țează secretele cu ușu
rință, ba chiar dă dovadă 
de un anume ermetism. Va 
prefera să treacă singură 
peste dificultățile survenite 
în viața sa. Fidelă și foarte 
dependentă, rar va divorța 
din proprie inițiativă, pre
ferând să meargă înainte 
pe același drum și re
parând ceea ce e de 
reparat. își alege în 

general bine soțul, fiind 
foarte exigentă.

*;• Borș de verdețuri. 
Zarzavatul (morcovi și pătrunjel) 
tocat se pune la fiert în 1,5 I apă 
rece cu sare. Când s-a muiat se 
adaugă puțin orez ales și spălat și 
verdețuri spălate și tocate (lobo
dă, salată verde, urzici, ștevie, 
ceapă verde, frunze de 
mărar, pătrunjel și 
leuștean). Când orezul e 
bine pătruns se adaugă 
un litru de borș fiert 
separat și se potrivește 
de sare. Ciorba se drege 
cu ouă bătute cu smântână.

^Prăjitură rapidă. în tava 
unsă cu unt se pun 300 g nuci tăiate 
bucățele. Peste ele se pune un blat 
din 5 ouă și se dă la copt. După ce 
s-a copt și s-a răcit i se adaugă 
prăjiturii următoarea cremă: un 
pachet de unt se freacă pentru a se 
înlătura zerul apoi se amestecă bine 
cu o cutie mare de ciocolată 
“Finetti". Se întinde crema (peste 
partea cu nucă a hiatului, după ce s- 
a răsturnat din tavă) și se presară 
deasupra nucă de cocos.

■  

uctt din inima.
(Vauvenargues)

r 
I 
I
i „Și te-ai dus dulce
■ minune
! Și-a murit iubirea noastră" 
I - Da, l-am iubit poate 

| prea mult, i-am dăruit iubirea
■ mea cu tandrețe, gingășie,
■ într-un mod total, inocent și 
I copilăros, i-am dăruit vise, 

| speranțe, o lume doar a 
I noastră construită special
■ pentru NOI. Mi-am permis să 
I visez despre NOI îmbă- 

| trânind împreună, mergând
■ mână în mână spre marele 
! sfârșit. Am iubit, am luptat, 
I am suferit... Am dat totul, nu 

| am știut să păstrez nimic
■ pentru mine, până și 
! amintirile comune mi le-a 
I luat, nu am nimic palpabil

I_____ —_________ ____

£7 Se impune o curățire 
profundă a tenului. Efectuați un 
gomaj cu amestec de făină de 
mălai și puțin bicarbonat. Frecați 
bine-bine pe fața aburită in 
prealabil cu acest amestec, după 
care spălăm și aplicăm o mască. 
De preferat, o căpșună frecată 
bine-bine pe față și pe gât; lăsați 
o jumătate de oră, după care 
cpălați cu apă rece. Aplicăm o 
cremă hidratantă. Repetați 
masca cu căpșuni ori de câte ori 
timpul v-o permite - închide porii 
și dă tenului strălucire și 
prospețime;

£7 Tenul uscat și sensibil, 
lipsit de suplețe, va fi șters

'A Ficat cu ceapă. Se 
curăță, se spală și se taie sol- 
zișori 300 g de ceapă; se călește 
în grăsime încinsă. Se adaugă 
600 g ficat tăiat felioare, puțină 
boia și apă caldă. Se lasă să se 
înăbușe 20 de minute. Se 

potrivește de sare și piper și 
jii/P se servește.

Praz cu carne.
600 g carne de vită se 
curăță de pielițe și vine, 
se spală și se taie în 
bucăți potrivite, prăjindu- 

se în ulei încins. După ce s-a 
rumenit, carnea se scoate pe 
un platou și în grăsimea 
rămasă se prăjesc 500 g praz 
opărit dinainte. Se așază apoi 
și el împreună cu carnea. 
Peste ele se toarnă un sos 
făcut din făină rumenită în 
grăsime și stinsă cu bulion și 
zeamă de carne, după care i 
se adaugă sare, piper, zahăr. 
Mâncarea se servește cu 
pătrunjel verde tocat fin 
deasupra.

-r

prea mu ft a iubire
decât aburii aducerii aminte 
ce se destramă precum ceața 
și mai licăresc frânturi de 
memorie precum scântei ce 

sar dintr-un jar ce îl 
zgândărești în cenușă, când 
nu mai e nici un lemn să-l pui 
pe foc. L-am iubit prea mult și 
aceasta m-a ajutat ca iubirea 
să nu degenereze în ură 
atunci când a plecat.

l-am dat mai mult decât a 
putut el duce, mai mult decât

Să ne întinerim ni bani puțini! W
dimineața și seara cu un lapte 
demachiant vitaminizant (Doina), 
apoi vă ștergeți cu un tampon 
îmbibat cu apă minerală și prin 
masaj aplicați o cremă hrănitoare; 

U Pentru toate tenurile se 
impune protejarea porțiunii din 
jurul ochilor cu o cremă grasă, 
hrănitoare, până la absorbție 
(executăm în fiecare seară înainte 
de culcare);

U Pudra va fi folosită doar 
de tenurile foarte grase, cu 
tendința de a deveni lucioase, dar 
stratul va fi subțire;

EJ Sub acțiunea razelor 
solare, pistruii se multiplică. 
Folosiți uleiul solar și fața va primi

.............

x ... mirosul parfum urilor 
depinde de pielea persoanelor 
care-1 folosesc? Același parfum 
poate avea mirosuri diferite 
dacă este folosit de persoane 
diferite. Sebumul secretat de 
pielea grasă îndulcește mirosul 
parfumului. în schimb pielea 
uscată lasă parfumul să se 
evapore rapid și rămâne doar 
un miros vag, delicat. Acestui 
tip de piele i se recomandă 
crema corporală Iar pielea per
soanelor vârstnice absoarbe in 
cea mai mare măsură par
fumul, mirosul răspândit în Jur 
fiind slab. Dar, indiferent de 
tipul de piele sau de vârstă, 
tuturor celor care se par
fumează li se recomandă să fie 
calmi (e), deoarece mirosul 
parfumurilor se denaturează 
in cazul celor care se 
enervează.

... verdețurile uscateîși 
recâștigă mirosul dacă, inainte 
de a le pune în mâncare, sunt 
așezate un moment deasupra 
unui vas cu apă clocotită. Dar

J
-n

I
I

a putut el prețui. Eram prea | 
mult, era el prea puțin?... i 

„Cine nu te iubește nu 1 
te merită!” mi-a spus cineva I 

drag... |
Am dăruit totul, mer- ■ 

gând în calea lui cu brațele ' 
deschise și preaplinul iubirii I 

în suflet. Știu acum prea | 
bine că „dăruind vei ■ 
dobândi” și eu într-adevăr ! 
am dobândit acea bucurie I 

de a fi iubit prea mult, de a | 
fi dăruit mai mult decât mi ■ 
se cerea și am dobândit ! 
libertatea pe care ți-o dă I 

iubirea când se ridică la | 
rang de înțelepciune. j

Ina DELEANU I 
________ ______________ I

o frumusețe ca umbrită de 
soare;

£7 Este foarte indicat ca 
o zi pe săptămână să se 
consume, de exemplu, numai 
fructe (căpșuni, cireșe, caise 
etc.) sau numai legume 
(morcovi fierți sau cruzi). O 
cură excelentă de dezin
toxicare a organismului și un 
mod de-a scăpa de kg!

EJ Pentru atenuarea 
ridurilor folosiți creme și loțiuni 
conținând lăptișor de matcă. 
Cearcănele le vom atenua 
folosind comprese cu infuzie de 
tei sau felii de castraveți.

mai bine ar fi dacă le-ați 
transforma în pulbere (se 
trec prin sită, ori se mâ- 
runțesc cu robotul) și se 
adaugă în ciorbe, supe și 
salate (chiar și în alte 
mâncăruri) doar în 
momentul servirii lor.

Ir ... aroma cafelei se in
tensifică dacă imediat după 
măcinare se amestecă cu 
puțină sare. Iar ca această 
aromă să dureze trebuie 
păstrată cafeaua într-un 
recipient bine închis.

r- ... podeaua nu mai 
scârțâie dacă între tăbliile de 
parchet se presară puțină 
pudră de talc.

r ... mătura nouă este 
mai bună și mai rezistență 
dacă inainte de folosire este 
ținută în apă rece cu sare. 
Pentru ca paiele să nu se 
îndoaie în timpul cât nu este 
folosită ea trebuie ținută cu 
coada în Jos (sau agățată 
astfel încât să nu se sprjjine 
pe paie.)

EC A LE... CU C/NE?
Lupta mai mult ori mai 

puțin fățișă purtată de 
mișcarea feministă din întreaga 
lume n-a dus încă, se pare, la “ 
victoriile” scontate. Textele 
numeroaselor declarații la 
diferite niveluri ( de la Carta 
Națiunilor Unite, Declarația 
Universală a Drepturilor 
Omului, până la tot felul de 
pacte internaționale) abundă în 
formulări ce propun eliminarea 
tuturor formelor de discri
minare și promovarea egalității 
în drepturi a bărbaților și a 
femeilor. Cu toate acestea, se 
recunoaște că femeile continuă 
să facă obiectul unor 
discriminări importante, ce le 
împiedică în multe cazuri să 
participe la viața politică, 
socială, economică și culturală 
a țării lor în aceleași condiții ca 
și bărbații.

Dacă la nivel înalt și 
“oficial” lucrurile sunt așa cum 
sunt, iată că, pe ici, pe colo, 
mai în glumă, mai în serios, se 
ivește câte un prilej prin care 
reprezentantele sexului frumos 
încearcă să-și dovedească ... 
bărbăția. Filiala Deva a 
Automobil Clubului Român a 
oferit o astfel de șansă 
acestora, prin organizarea celor

Cu dăruire si grijă 
părintească
*

Este directoarea Cantinei de 
ajutor social din orașul Hațeg din 
martie ’97, de la înființare, și i se 
spune dna Ani. O femeie plăcută, 
chiar frumoasă, ordonată și 
comunicativă. Am cugqscut-o pe 
dna Ana llioni în joia dinaintea 
Sfintei Sărbători a învierii, zi in care 
întreaga suflare, mai cu seamă 
femeile, era antrenată în febra 
pregătirilor de Paști. Chiar și aici, la 
cantină, se intenționa ca din meniul 
acelor zile să nu lipsească unele 
preparate tradiționale.

Intră în atribuțiile dumneaei 
întocmirea meniurilor și apro
vizionarea, supravegherea întregii 
activități astfel ca meniurile să fie 
bine pregătite și servite în condiții 
de igienă ireproșabilă. Pune mult 
suflet și dăruire în ceea ce face, 
pentru ca cei 170 de copii și zece 
vârstnici care mănâncă aici să 
primească mâncăruri proaspete și 
gustoase, chiar și atunci când nu 
se pregătesc feluri cu carne. 
"Mâncarea se face după rețete, o zi 
cu carne și una fără, în ziua fără 
carne completăndu-se cu desert - 
spunea. De la 1 mai se vor rezolva, 
sperăm, și alte cereri existente în 
prezent pentru servirea mesei aici". 
Ne spunea aceasta cu bucurie și 
am observat o oarecare sensi
bilitate față de micuții abonați, care 
n-au uitat de 1 Martie să-i 
dăruiască mărțișoare și uneori câte 
o floare - gingașe simboluri ale 
recunoștinței lor.

Cu duioșie ne-a vorbit dna Ani 
despre anii propriei copilării, 
despre mama și celelalte două 
surori. "Aveam 8 ani când am venit 
de la Târgu Mureș la Orăștie cu 
părinții. Mama lucra din greu să ne 
crească, pe umerii ei rămânând 
întreaga responsabilitate, căci tata 
a plecat. Era salariată la “11 Iunie" 

două ediții de până acum ale 
“Raliului frumuseții”.

Cu permise de conducere 
mai recente ori deja 
“îngălbenite”, cu zeci, sute 
sau mii de kilometri la bordul 
autoturismului propriu, al 
prietenului sau al colegului, 
doamne și domnișoare ( din 
județ și din țară) au lăsat 
deoparte orice urmă de 
teamă, complexe și reticențe. 
Au pus la bătaie nu doar 
toată priceperea și înde
mânarea de care se simțeau 
în stare, dar și mult suflet; ca 
să nu mai vorbim de 
pasiune... Unele au greșit, 
recunoscând asta, unele s-au 
considerat nedreptățite, iar 
altele au fost de-a dreptul 
dezamăgite la un moment 
dat. Cu toate acestea, au 
continuat și au dus concursul 
până la capăt. Poate doar de 
dragul competiției; sau poate 
fiindcă a învins mândria, 
perseverența, ambiția de a nu 
te da bătut. Numai așa se 
poate spune că toate au ieșit 
victorioase, într-o competiție 
ce s-a vrut dintotdeauna un 
“apanaj” al bărbaților.

Georgeta BÎRLA

și noi, când am mai crescut, 
mergeam în vacanțe să lucrăm 
ca să ne facem haine". La câțiva 
ani după terminarea liceului s-a 
căsătorit și în ’88 s-a stabilit în 
Hațeg. “Soțul meu este un om 
deosebit, de loc din Tuștea. A 
rămas de mic copil fără mamă și 
a-nvățat să se descurce singur. 
Multe din responsabilități în 
cămin le preia el, atunci când 
este acasă; spun aceasta căci 
este cadru militar”. Băiețelul lor, 
Alin Andrei, elev în clasa a ll-a, 
este pasionat de matematică, 
bucurându-se de dragoste și 
grijă părintească. “Alin s-a 
născut în decembrie '89. îmi 
amintesc că m-am dus singură 
la spital, singură am venit cu 
copilul acasă, soțul fiind plecat 
din oraș. L-am crescut de una 
singură, nu mi l-a luat nimeni din 
brațe". Poate de aceea în 
sufletul ei s-a născut mai 
puternic sentimentul inegalabil 
de mamă, poate de aceea 
iubirea ei se răsfrânge acum și 
asupra copiilor necăjiți. Cu o 
mare mulțumire ne spunea că în 
ziua de Paște din partea Filialei 
de Cruce Roșie din oraș se vor 
aduce dulciuri copiilor care 
mănâncă aici. A mai ținut să ne 
spună că, din proprie inițiativă, dl 
Nicolae Hodoiu din Hațeg a 
sponsorizat unitatea cu 500.000 
de lei, că in două zile din 
săptămână pâinea este 
asigurată, pe rând, de S C. 
Cristian și S.C. Pan Beni Prodex 
SRL Hațeg. Cu câte 500 de kg 
de cartofi și de rădăcinoase a 
ajutat cantina dl Toth Ștefan din 
Hațeg. Ajutoare oferite din suflet 
și primite, firesc, cu mulțumiri și 
cu bucurie.

Estera SÎNA
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în discuția ce am avut-o re
cent cu dl Octavian Mureșan am 
abordat aspecte foarte impor
tante ale perioadei actuale și 
anume stadiul și evoluția privati
zării și modul cum se încadrează 
în disciplina financiară. înainte de 
a o reda, să menționăm că direc
torul Administrației financiare din 
municipiu este un interlocutor 
ideal pentru un ziarist cu multă 
experiență în domeniul finanțelor 
și un foarte fin cunoscător al 
problemelor specifice acestuia.

Red.: Câte societăți comer
ciale sunt, în prezent, în muni
cipiul reședință de județ?

Oct. M.: în jur de 4.800. Cu 
capital de stat, mixt sau privat. 
Marea majoritate dintre aceste 
societăți sunt particulare, iar 
numărul lor crește de la o lună la 
alta.

Red.: Să ne referim la fir
mele private. Se încadrează 
acestea în disciplina finan
ciară?

Oct. M.: în marea lor majo
ritate da, căci înțeleg importanța 
foarte mare a acestui fapt. Doar 
un procent de circa 5 la sută 
procedează altfel.

Red.: Administrația finan
ciară efectuează controale 
asupra firmelor sub aspectul 
respectării legilor cu privire la 
finanțe. Ce abateri se consta- 

'tă, în principal?
Oct. M.:Efectuăm controale 

periodice, conform unor programe 
lunare ce le stabilim și controale

I

REDUCERI DE 
PREȚURI

Un semnal că economia 
de piață începe să funcționeze 

este și acela că prețurile pro
duselor comerciale o iau nu
mai în sus, ci și în jos. Maga
zinul ''Leonard" de pe bd. luliu 
Maniu, nr. 6, bl 1/B parter, a 
anunțat, înaintea sfintelor săr
bători de Paști, reducerea cu 
10 la sută a prețurilor la îm
brăcămintea și încălțămintea 
ce o desface.

RENOVARE
Sediul Poștei centrale a 

fost recent renovat. A fost 
zugrăvit în interior, s-a reparat

și disciplina financiară
ocazionale. Din păcate, societățile 
sunt foarte multe, iar inspectorii 
noștri puțini. Referindu-mă la aba
teri, cele mai frecvente sunt neres- 
pectarea obligațiilor către bugetul 
de stat - taxe și impozite. Asta și 
din pricina greutăților financiare cu 
care se confruntă societățile, care 
sunt foarte multe. Vine în ordine 
apoi menținerea la zi a evidentelor 
contabile sau ținerea greșită sau 
incompletă a acestora. A treia, ca 
importanță și frecvență, ar fi eva
ziunea fiscală.

Red.: Cum procedați când 
constatați astfel de abateri?

Oct. M.: în primul caz, aplicăm 
majorări de 0,25% pe zi. în al doi
lea, amenzi între 600.000 și două 
milioane, ca și în cel de al treilea 
caz, în care mergem spre limita 
maximă.

Red.: Să ne oprim puțin la 
evaziunea fiscală, fenomen foarte 
răspândit. Cum se manifestă ea?

Oct. M.: Desfășurarea de acti
vități fără autorizație, abatere de la 
obiectul stabilit etc.

Red.: Die Mureșan, mulți din
tre cei găsiți în culpă își moti
vează abaterile prin aceea că 
nu cunosc prevederile legale.

Oct. M.: Așa este, deși necu
noașterea legii nu îi absolvă de 
vină. Am să vă dau un exemplu, cel 
mai frecvent cu ceea ce discutăm. 
Cei ce cumpără case sau aparta
mente au obligația ca în termen de 
30 de zile să anunțe acest fapt la 
Administrația financiară. Mulți însă 
n-o fac și-i descoperim după un an

și completat mobilierul ș.a. în 

prezent, la dispoziția celor ce 
se adresează Poștei și Rom- 
telecom stau două mese și un 
număr suficient de scaune. Bi
ne este că și servirea la ghi
șeele de aici s-a îmbunătățit 
substanțial, manifestându-se 
solicitudine față de cetățeni.

POMPTITUDINE
Cei ce apelează la serviciile 

Filialei din Deva a Banc Post - 

tot mai mulți de la o zi la alta, 
cum ne-a spus un consecvent 
client al instituției - sunt foarte 
mulțumiți de promptitudinea cu 
care se efectuează operațiunile 
oferite cetățenilor. Spațiul este 
foarte elegant, iar amabilitatea 

ș

și chiar doi. Apropo de necu
noașterea legislației noi acordăm 
consultații gratuite în fiecare zi 
între orele 7-12.

Red.: Controale asupra a- 
genților economici, societăți 
comerciale ș.a. exercită mai 
multe organe - poliția, garda 
financiară etc. Cum colaborați 
cu acestea?

Oct. M.; Foarte bine.
în vreme ce stăteam de vor

bă în biroul dlui director a intrat 
un domn cu mai multe hârtii la 
semnat. După ce operația res
pectivă s-a încheiat l-am întrebat 
pe interlocutor.

Red.: Vi se cer hârtii multe?
Oct. M.: Foarte multe. Apre

ciez că în prezent ni se solicită 
de circa patru ori mai multe decât 
cu șapte - opt ani în urmă. S-a 
întâmplat să ni se ceară de două 
ori aceeași situație.

Red.: în Deva s-au întâmplat 
falimente în sectorul privat?

Oct. M.: Da. Sunt vreo trei
zeci până acum.

Red.: Ați fi de acord cu ce 
se afirmă despre fiscalitatea din 
România că este foarte mare?

Oct. M.: Aș fi. Să sperăm că 
guvernul dlui Radu Vasile va pro
ceda - așa cum a promis prim- 
ministrul - la reducerea acesteia, 
la simplificarea și perfecționarea 
activității în domeniul finanțelor.

lată, deci, că - ținând seama 
de speranțele și dorințele inter
locutorului nostru - putem încheia 
acest interviu la modul optimist.

s

lucrătoarelor de la ghișee se 
situează la cel mai înalt nivel.

PE 
CALCULATOR
Magazinul "Muzica" din 

Deva aparținând SC Bibliofor 
SA Deva este prima unitate 
din municipiu ce utilizează 
pentru evidența gestiunii cal
culatoare prevăzute cu citi
toare cu cod de bare - cititor 
automat de prețuri și afișaj 

electronic al acestora.
Noul sistem computerizat 

cu care a fost dotat magazinul 
“Muzica" utilizează un soft con
ceput și realizat la Deva și 
permite o evidență exactă a 
gestiunii în orice moment.

Voci în pustiu
Deși am semnalat de mai multe ori calitatea proastă a lucrărilor 

executate anul trecut pe strada Eroilor din Deva, situația a rămas 
neschimbată.

Aici, în urmă cu luni bune, s-au efectuat lucrări de schimbare a 
conductelor pentru apa rece și canalizare. Cu toate că s-a spart strada 
de către executantul lucrării refacerea covorului asfaltic s-a realizat de 
mântuială. Pe porțiunea decapată au rămas gropi transversale de mari 
dimensiuni, fără ca cei ce au realizat recepția lucrărilor de la Primărie 
să aibă o obiecție.

Dincolo de nota proastă ce definește imaginea executantului lucrărilor, 
este de neînțeles starea de lâncezeală a autorităților locale, a conducerii 
primăriei care se pare că manifestă mai mult dezinteres decât receptivitate 
pentru problemele și durerile celor care i-au ales în fruntea obștii.

Și pentru că s-a ajuns la jumătate de mandat de la alegeri ne-am 
permite doar o singură apreciere: ce se va face în următorii doi ani 
pentru că în timpul ce a trecut am văzut?!

Prețuri în bătaie de joc
Un fenomen mai mult decât curios dar totodată izbitor l-am 

consemnat zilele trecute în piață.
Cu câteva zile înainte de Paști, mai precis la mijlocul săptămânii 

trecute, prețurile la banane, portocale, roșii, castraveți etc se mențineau la 
o valoare aproape constantă. în vinerea de-Paști și apoi sâmbătă, explozia 
prețurilor a șocat. Așa se face că un kilogram de castraveți sau de roșii 
ce se cumpăra marți-miercuri cu 12000 de lei, respectiv 14000 de lei, a 
ajuns până la 20000 de lei, cu toate că piața era plină de legume și fructe.

Fenomenul rămâne așadar izbitor și de neînțeles pentru un cumpărător 
care a mai văzut și alte practici comerciale din alte țări unde în preajma 
marilor sărbători prețurile scad foarte mult. La noi însă este pe dos.

Când vom învăța câte ceva din ceea ce înseamnă un comerț civilizat 
rămâne o întrebare al cărei răspuns este greu de dat.

Risipitorii
în fața alimentarei din cartierul Dacia doi oameni stăteau de vorbă și am 

intrat în discuția dumnealor. Ne-au rugat să nu le dăm numele și nu pricepem 
de ce tot mai mulți dintre semenii noștri țin să rămână anonimi.

- Așa este, oamenii n-au bani, a zis unul dintre cei doi - dar și 
puținii care îi au îi risipesc pe te miri ce. Știu o familie cu un copil. Trei 
zile după ce părinții iau pensia - băiatul nu lucrează - o duc numai într- 
o petrecere. După aia nu știu ce mănâncă. Au de plătit milioane de lei 
la întreținere, dar nu le pasă.

Celălalt arată cu privirea un tânăr ce tocmai ieșea din alimentară 
cu o sticlă de tărie în buzunarul hainei. Zise apoi:

- Asta-i vecin cu mine. A lucrat în multe locuri, dar l-au dat afară 
că e un bețiv de prima clasă. De o vreme îl văd iarăși acasă, înseamnă 
că e pe drumuri.

- Și din ce trăiește? am întrebat.
- Știe-I Sfântu'. Cred că lucră la negru pe la cine știe ce patroni. 

A avut nevastă, are doi copii cu ea. Acu' vreo săptămână, nevasta și 
copiii i-au plecat, după un scandal ce s-a auzit în tot cartierul.

- Eu zic una și bună, interveni celălalt. Sigur, țara trece prin necazuri 
mari, da' cine vrea găsește de lucru. Și câștigă cât să trăiască. Banii îs 
puțini că salariile-s mici, dar marea majoritate a oamenilor se descurcă.

ț Să sperăm în mai bine? Să sperăm, că atâta i-a mai rămas românului.

Prostituatele
Recent, Poliția municipiu-1 

| lui a organizat o acțiune pen-1 
tru a le depista pe cele ce fac | 
cu mâna șoferilor străini pen- ■ 
tru a le oferi plăceri. Cu aceas-! 

tă ocazie au fost depistate • 
două asemenea individe care | 

au fost sancționate contra-1 
vențional cu câte 200.000 lei | 

fiecare. Acestea sunt Cristi- J 
nela Maria Hirlet din comuna 1 

I Lechința, județul Bistrița-Nă-1 
| săud, și Alina Maria Hirlet din | 

| Hunedoara. Prima are 21 de |
■ ani, cea de a doua 20 . Dacă ■
! or fi rude între ele - ținând ! 

I seama de numele de familie - I 
I n-avem de unde ști - dar ocu-1 
| pația o au aceeași. j

Șmenarii
, în cadrul unei acțiuni orga-. 
• nizate în vederea combaterii ■ 

I schimbului ilegal de valută, I 
| poliția i-a depistat și a sanc-1 
| ționat contravențional pe Fio-1
■ rea Cherteș din Deva și Petru 

J loan Groza din comuna Băița
■ care schimbau lei contra 
| mărci sau invers. Treaba este 

| foarte bună - considerăm noi
■ - numai că în stația Opera din 
! centrul municipiului sunt foar- 

I te numeroși cei ce manipu- 
I lează mărci și dolari care-și 
| desfășoară treaba fără să le

aibă cineva de grijă, poliția 

adică.

I
I
II
I 
I

La plimbare prin centrul 
vechi al municipiului

Foto Eduard CHIROIU
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Gestionarul fraudulos I
Daniel Ciomag din Deva, I 

gestionar la S.C. Lotus Ser-1 
vice 2000 S.R.L. Deva, n-a | 
depus, în perioada ianuarie- ■ 
martie a.c., banii obținuți din . 
încasările de la șase unități' 

comerciale, însușindu-și su-1 
| ma de 2.402.000 lei. Pentru | 

| treaba asta i s-a întocmit do-1 
sar penal, fiind cercetat în sta- ■ 
re de libertate.

—    ~ L    ------------------

Pagină realizata de

Traian BONDOR, 

CorneJ POENAR
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Gara este locul unde nicio
dată nu se doarme, în sensul că 
aici întotdeauna se mișcă ceva, 
fie și numai arătătoarele ceasului 
de peron. Gara municipiului de 
reședință a județului este una 
dintre cefe mai mândre clădiri din 
județ și chiar din această parte a 
țării. Poate puțini știu că clădirea 
a apărut prin grija unui om care, 
din păcate, a trecut în lumea de 
dincolo, fără știința conducerii 
superioare a partidului comunist. 
Gara Devei are ceasurile ei de zi, 
precum și ceasurile de noapte, 
iar acestea din urmă sunt foarte 
interesante. Să punctăm câteva 
repere ale acestora.

Taximetriștii și 
facialele

Nu exagerăm defel dacă afir
măm că în fața gării se află cea 
mai mare încărcătură pe metru 
pătrat de taximetre particulare. 
Faptul este firesc întrucât aici 
este una din porțile de intrare în 
•municipiu. Dacă până la miezul 
nopții taxiurile găsesc clienți, 
după ora 24 taximetriștii nu prea 
mai au clienți și atunci se adună 
la taclale lângâ una din mașini.

Gara — la ceasurile nopții
spun bancuri și diverse pățanii.

- Adevărul este - îmi spunea 
un taximetrist - că în ultima vreme 
lumea rju prea mai circulă cu taxiul, 
că nu au oamenii bani nici pentru 
mâncare. Dacă prindem un Micro 
15 e o treabă faină.

- Cât costă o cursă până în 
Micro 15?

- Zece mii, dar o lăsăm și mai 
jos. în afară de asta evităm să 
luăm în mașină pe oricine, mai ales 
noaptea.

Pantofi pe post de 
pernă

Gara Devei are două săli de 
așteptare. Sigur, cea de clasa I se 
bucură de mai multă căutare fiindcă 
are fotolii și canapele comode. Cea 
de clasa a ll-a este mobilată cu 
scaune din plastic, dar se umple și 
ea în fiecare seară. Le umplu, nu 
atât cei ce călătoresc cu trenul, ci, 
mai ales, cei ce n-au treabă cu 
calea ferată și nici loc unde să 
pună capul jos, când vine noaptea. 
Sunt oameni care dorm de luni de 

zile în gară. După ce se umplu cele 
două săli, oamenii se întind și pe 
marmura de pe holurile de la etaj. 
Unii se culcă pe bagaje, alții pe 
haine. Am văzut unul dormind, în 
apropierea sălii de clasa a ll-a, 
desculț, pantofii și-i pusese drept 
pernă. Nu știm dacă cei ce folo
sesc cele două săli drept dormitor 
plătesc vreo taxă, deși ar trebui, 
pentru cei ai sălii de clasa I. Poate 
că ajuns din nou în fruntea Ministe
rului Transporturilor dl Băsescu va 
găsi o formulă în acest scop. Am 
văzut un om dormind în picioare 
rezemat de un calorifer. Cum o fi 
reușind treaba asta nu pot pricepe.

Mărturisirea
Două unități comerciale funcțio

nează în clădirea gării și amândouă 
sunt particulare. La cea situată la 
etaj, cu o mie de lei poți servi o 
cafea filtru destul de bună. Cerând 
un asemenea obiect l-am auzit pe 
un bărbat tânăr zicându-i femeii de 
la bar:

- în afară că sunt cocoșat și 
tâmpit mai am și alte lipsuri?

Omul vorbea serios și nici prea 
beat nu se afla.

- Mai ai multe, i-a răspuns 
femeia.

-Care? Spune-le.
în mica săliță - să-i spunem 

cofetărie - se aflau și câteva apa
rate electronice de jucat poker. La 
două dintre acestea doi inși își 
tocâu timpul și banii. Unul din ei 
lovea cu putere în clapele unui 
astfel de aparat și totuși nu-i ie
șeau cărțile ce le-ar fi dorit.

Femeia’tu T-eul
La ceva vreme după miezul 

nopții, în holul central a apărut o 
femeie ținând într-o mână o găleată 
plină cu clăbuci, iar în cealaltă un 
instrument de lemn - așa numitul 
T-eu. A blocat una din cele două 
uși ce duceau pe peron și a început 
să spele pe jos. Lucra cu spor. 
Când ajungea lângă oamenii ce 
stăteau la taclale îi ruga frumos:

- Puteți să mergeți mai încolo, 
că am treabă?

Iar oamenii îi îndeplineau rugă
mintea. Mai dificil era cu cei întinși 

pe jos. Unii se ridicau, alții nu și pe 
aceștia din urmă îi ocolea cu T-eul.

Dialog între etaje
Când noaptea era în deplină 

stăpânire asupra gării, între un 
individ rezemat de balustrada eta
jului întâi și unul din holul central de 
la parter a avut loc un dialog pe 
care-l redăm pentru că este intere
sant:

- Un' te duci așa de noapte? a 
întrebat cel de sus.

- La Arad.
- Cu care?
- Cu ăl de patru și cinșpe.
- De ce nu meri cu acceleratu' 

de patru și jumătate?
- Fin'că ajung prea repede și 

tre' să stau două ceasuri în gară.
- Ce treabă ai la Arad?
- O afacere. Tu un’ te duci?
- La Orăștie. Tot cu o afacere.
- Să ai noroc!
- Mersi, la fel și ție!

Rondul de noapte
Patru indivizi solizi - doi poli

țiști și doi jandarmi - soldați în 

1 _ ' 
termen, parcă - au dat de mai 
multe ori târcoale gării. Treaba 
asta mi-a adus aminte de cele
brul tablou al lui Rembrandt numit 
"Rondul de noapte". L-am auzit 
pe un polițist zicându-le, pe la 
patru dimineața, celorlalți:

- Am avut o noapte liniștită.
- Da - i s-a răspuns. Să spe

răm că se va încheia tot în liniște.
Prin fața și spatele gării s-au 

plimbat aproape toată noaptea o 
haită de câini vagabonzi în căutarea 
a cine știe ce. Interesant este 
faptul că n-aveau treabă cu oa
menii. Intrau în mare viteză pe sub 
gardul care înconjura sediul fălos al 
unei filiale a unei bănci puternice și 
ieșeau tot așa de acolo.

Se face ziuă
Încet-îhcet ziua își anunță 

sosirea înălbind ferestrele de la 
răsărit apoi și pe celelalte. în 
gară începu animația. Plecau cei 
ce călătoreau cu primele trenuri 
ale zilei și cei ce veneau în reșe
dința județului la muncă sau cu 
cine știe ce treburi. în Deva în
cepea o nouă zi. Bună sau rea? 
Depinde de ce i s-a întâmplat 
fiecăruia dintre noi în acest aprilie 
umed și cam friguros.t
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• Au trecut doi ani de lacrimi 
și durere de când scumpa 
noastră soție și mamă

it COMEMORĂRI • Regrete adânci și un dor 
incredibil însoțesc inimile noas
tre îndurerare la împlinirea a doi 
ani, în 26 aprilie 1998, de la 
trecerea în eternitatea iubitului 

nostru

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând urgent apartament 2 
camere, ultracentral. Informații 
tel. 218301 (3594)

• Vând apartament 3 camere, 
etaj 3, apartament 2 camere, 
parter, central, garaj, teren, Rîu 
Mare, Hațeg. Tel. 777535 (2597)

• De vânzare autoturism 
Honda Civic, stare perfectă. Tel. 
218436, după ora 16 (3612)

• Vând tractor 445, cu cabină, 
în garanție sau schimb cu chine
zesc, plus diferență. Ilia, tel. 142 
(3611)

• Vând Lada 1200 S. Vând 
teren construcție, cabana Rîu 
Mare Retezat. Tel. 094/636390, 
092/301912(3614)

• Vând Renault 11, fabricație 
1985, 4 uși, înmatriculat Ger
mania, combină muzicală turn 
Schneider, cameră de filmat 
Samsung, Hifi, stereo, 8 mm, 
aparat foto Canon și mașină de 
găurit cu bătaie Bosch. Tel. 
242355 (3427)

• Vând sau schimb Opel 
Record 2,21, înscris, 3500 DM, 
negociabil. Tel. 260844 (3617)

• Vând tractoare U 650, per
fectă stare, preț 30.000.000 lei, tel. 
094/515446,094/511953 (3092)

• Vând microbuz Ford Tranzit, 
benzină, 9 locuri, neînmatriculat, 
stare de funcționare foarte bună. 
Tel. 543340.

• Spray contra ejaculării ra- 
Dide, medicamente potență, afro- 
disiace. 01/6376273,092/342628, 
092/342629. (OP)

• Vând vitrină frigorifică pentru 
mezeleuri și doi cățâi Bichan 
Maltez. Tel. 223236 (4970)

• Vând tablă zincată de 0,5 
mm, cu 72.000 lei coala (7800 lei/ 
kg). Tel. 219232,211041 (3084)

• Vând societate comercială, 
fără activitate, Hunedoara, preț 
400.000 lei. Tel. 717401 (3533) '

• Vând piese Lada, noi, bloc 
motor, vibrochen, ax came, chiu- 
lasă și capac chiulasă. Hațeg, str. 
Caragiale, 35. (2598)

• Vând societate non profit cu 
active,tel. 233026. (3618)

• Vând și montez parbrize 
auto, toate tipurile. Deva, str. 
Dragoș Vodă, 14, tel. 225075, 
225077(3094)

• Vând mânză, trei ani, semi
greu, remorcă auto, 6 tone, Leș- 
nic, 151 (3090)

• Vând drujbe Husqvarna, 
Sthil, convenabil, aduse din Aus
tria. Tel. 223520 (3630)

ÎNCHIRIERI

• închiriez apartament, zona 

pieței, pentru familie, plata anti
cipat. Tel. 229622 (3093)

OFERTE DE
SERVICII

• Montăm interfoane de 
scară, vile, birouri, mărci renu- 
mite. Tel. 624055 (3593)

• Angajăm urgent agent co
mercial. Tel. 233593, orele 9-16 
(4974)

• S.C. Tasnad Deva anga
jează agenți comerciali, câști
guri nelimitate, tel. 620915 
(4981)__________________________

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

DIVERSE

• A.F. Varga Vasile din Călan 
anunță deschiderea activității 
începând cu data de 23.04.1998. 
(4980)

PIERDERI

• Pierdut certificat cod fiscal nr. 
5300769, aparținând SC Hermes 
Prod SRL Deva. Se declară nul. 
(3615)

ABONAMENTUL IA "CUVÂNTUL LIBER"
"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul 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 DE 8000 DE 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!
Abonamentele se fac la ghișeele oficiilor poștale din 
județ, la factorii poștali, la firma RODIPET, în numerar și 
prin virament.

RĂMÂNEȚI CU NOI! 
RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.

r S.C. “Zori Noi” SA Petroșani

Prin tipografia Matinal
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. Bă/cescu, nr. 2 sau !a telefoanele:

\054/541662; 054/542464. • Fax. 054/545972 J

MĂRIȚI CIOCAN
ne-a părăsit pentru totdeauna. 
Chipul tău drag va rămâne 
veșnic viu în sufletele noastre. 
Dumnezeu să-i odihnească 
sufletul ei bun și generos! Vasile 
și Gabi. (3604)

DAN FLAVIUS TURCIN
la numai 32 de ani. Parastasul 
de pomenire duminică, 26 
aprilie, ora 11, la Biserica 
Ortodoxă Băița. Părinții Emil și 
Nuți. (3613)

^Societate comerciala
VINDE EN GROS

ȘI
EN DETAIL

itI ROM 30
VODCĂ 30*

RACHIU ALB 25
NEAGRĂ 1/2 ’ chior cireșe negre 20*

SILVA 1/2 
REGLJN 1/2

[Aoă minerală BIBORȚENI1,5 L

1

k

. TT <•> . • • • • vhârtie igienica
• Zărnești
• Petrești ‘w

Prundul Bârgăului
••

Relații la depozitul-magazin din 
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 257 

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

CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI BRAD 

organizează LICITAȚIE PUBLICĂ în 
vederea concesionării terenurilor pentru 

construcții situate în intravilanul»
municipiului Brad.

Amplasament nr.l - teren în suprafață de 90 mp 
situat pe str. Victoriei, în vederea realizării unui 
spațiu comercial în regim P+1E.

^Amplasament nr.2 - teren în suprafață de 297 
mp situat pe str. Avram Iancu, nr.8, lângă bloc 32 - 
Piață în vederea realizării a 18 garaje auto.

Durata concesiunii va fi pe perioada existenței 
construcției.

Taxa minimă anuală este de 13.803 lei/mp pentru 
amplasament nr. 1 și 8.989 lei/mp pentru amplasament 
nr.2

Garanția de participare la licitație este egală cu 
redevența minimă anuală pentru suprafața de teren 
din ofertă.

Taxa de participare la licitație este de 53.000 lei.
Documentațiile la licitație se pot ridica contra cost 

de la Primăria municipiului Brad, camera 23.
Ofertele se pot depune la sediul Primăriei muni

cipiului Brad până la 13.05.1998, ora 16.
Licitația va avea loc în ziua de 14.05.1998, la sediul 

Primăriei, începând cu ora 10,00.
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eIlcedo
PRIETENUL RECOLTBLOR SĂNĂTOASE

Avem soluția: 
împotriva celor mai diverși dăunători 
din agricultură și pomicultură. 
Pentru tot timpul anului, în toate 
fazele de evoluție a recoltelor.

Z I
PRIETENUL RECOLTELOR SĂNĂTOASE

Vă năpădesc buruienile, gândacii? 
Aveți probleme cu pomii? Doriți 
culturi sănătoase și recolte mari?

Nu mai pierdeți bani! 
Aprovizionați-vă acum cu erbicide, 
fungicide, insecticide de la ALCEDO 
S.R.L., distribuitor al OLTCHIM S.A. 
și al celor mai importanți producători 
de pesticide din lume.

ALCEDO primește 
cupoane agricole în 
schimbul pesticidelor livrate.

Perfecțiune în calitate

Tel: 058/71 1.528, 056/351.602
i. (7

Vă oferă în perioada
1-30 aprilie: 

Impnrtantereduceri de prețuri 
la toate produsele!PREMII 

PE LOC!

Societate comercială
unic distribuitor în Transilvania

Angajează

AGENȚI COMERCIALI 
pentru DEVA și HUNEDOARA 

Telefoane 064/415659, 092/705006.

Anunț
Căutăm unitate

comercială specia 
lizată cu profil aii 
mentar pentru a
provizionarea can- 
finei miniere Voita - 
zona Ilia.

Informații la se
diul E.M. Vetel, str.

1 7

Barajului, nr. 2, 
Mintia, telefoane: 
212488; 627825 
sau fax: 627827.

S.C. AUROCARSERVȘRLOrasîie
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.

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: autogunoieră compactoare - 
1 buc; Dacia break - 1 buc; semire
morcă Padiș - 1 buc și altele.

I Lista mijloacelor fixe scoase la 
licitație poate fi consultată 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.

Pentru asociații, colaboratorii dvs.! 
Pentru părinți și copii!

MESAJUL DVS. il POATE GĂSI 
ORICÂND Șl ORIUNDE!

S.C. Transilvania Multi Media S.R.L
Tel. 217860 * 219204

asnice

ADUCE CALITATE VIEȚII

INVESTIȚI ÎN CALITATE!

PUBLICITATE 

MBER”

Gf Frigider ART 785
Două uși, volum total 235L (congelator ■ 48L)

Gf Mașină de spălat rufe AWM 807
încărcare frontală, 500 roU/min., 12 programe

Gf Cuptor cu microunde AVM 401
Comenzi mecanice, volum 20L, 900 W

de la 2.799.000 lei
fără TVA

de la 2.899.000 lei
fără TVA

de la 1.820.000 lei
fără TVA

Direcția de Telecomuncații Hunedoara
Str. Libertății nr. 2, Deva

ANUNȚ I)E LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ
1. Obiectivul licitației "Instalare CTD ALCATEL E10 B Hunedoara - 20.000 linii. Rețea telefonică" din care:

I. OCB Hunedoara
II. CSND1 Micro V
III. CSND2 Club Siderurgistul
IV. CSND3 7D Pitic
V. CSND4 Hațeg
VI. CSND5 Călan
VII. CNE Ghelari

2. Natura lucrărilor similare: Rețele telefonice urbane și interurbane
3. Persoana juridică achizitoare: Direcția de Telecomunicații Hunedoara
4. Surse de finanțare: Surse proprii
5. Organizatorul licitației: Direcția de Telecomunicații Hunedoara, str. Libertății, nr. 2, Deva, telefoane: 
054/204315,204401,204417, fax (01) 4003319
6. Termenul limită de depunere a ofertelor: 11.05.1998, ora 16.00
7. Deschiderea licitației publice: 12.05.1998, ora 10.00
8. Documentele licitației: 305.000 lei, se pot cumpăra de la Direcția de Telecomunicații Hunedoara din 
Deva, str. Libertății nr. 2, începând cu data de 24.04.1998
9. Vizitarea amplasamentului: 24.04 ■ 30.04.1998
10. Condiții de participare: îndeplinirea condițiilor de calificare prevăzute în Anexa DL-I la Normele 
Metodologice, la care:

a) Cifra de afaceri pe ultimii 3 (ani) (actualizate) minim:
b) Valoarea pentru fiecare lucrare similară terminată (actualizată) - minim.
c) Capacitatea financiară (la ultimul an încheiat) - minim

-11.000 linii. Rețea telefonică
- 1.500 linii Peștișu Mare. Rețea telefonică
- 1.000 linii. Rețea telefonică
- 1.000 linii. Rețea telefonică
- 2.500 linii. Rețea telefonică
- 2.500 linii. Rețea telefonică
- 500 linii. Rețea telefonică

Notă: preturile pol fi modificate funcție de cursul USD

I
Jll

3200 
780
190

3900
950
450

5200 
1260
560

770
180
86

EZlZZ
a) 10000
b) 2430
c) 1100

11. Informații suplimentare: Sediul organizatorului din Deva, str. Libertății, nr. 2, Serviciul Dezvoltare, 
tel. 054/204401 054/204417,054/204315.— ... — . ■ --- -----  — ------  - . .

In perioada
8 Martie - 30 Aprilie, 

profitați de 
oferta specială 
WHIRLPOOL 
în magazinele:

DEVA-SAT - Str. Avram lancu Bl. HI, parter, Deva 
DOMUS - Bd. Mihai Vitcazu Bl. 43
ELECTROSTAR - Str 1 Decembrie 1918. nr. 85, Petroșani
ELECTROSTAR - Str. Mihai Viteazu nr. 44, Vulcan 
QUASAR - 
QUASAR 
QUASAR - 
QUASAR
SILOG ELECTRONICS - Bd. Decebal Bl. S, parter. Deva 
SIMAI - Bd. Decebal, Complex Com, Deva
TRANSERNA - Str. 1 Decembrie 1918, nr. I09A, Petroșani

Bd. Decebal, Bl. R, parter. Deva
Bd. Dacia nr. 20, Hunedoara
Str. I Decembrie I918 nr. 59, Petroșani 
Bd. Eroilor Bl. E, Orăștie

J
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Telemobil n mt
SE AUDE PESTE TOT!

Ce mai 
poți face 
azi
cu
100 LEI ?
Sunați la:

01-222.22.22
018621092

Poți vorbi in 
fiecare zi cu 

100 lei/minut 
intre 

10 seara 
si

6 dimineața 

cu Telemobil

- chioșc PFL, Piața 
Dunărea Hunedoara, 
cântare 500 kg și 
Terezia, mobilier 
comercial, lăzi PVC 
1/12 și 1/22. Licitația 
va avea loc în 
30.04.1998, ora 9, la 
sediul societății, 
urmând să se repete 
în fiecare zi de Joi. Se 
pot prezenta acei 
solicitanți care 
posedă c.v. acestor 
\punurl._____________>

acompania ds-max
CANADA

Selecționează persoane dinamice, 
dornice de un profit zilnic avantajos 
(150.0001ei/zi), pentru a-i iniția în: 
vânzări directe, administrație și ma
nagement.

Locuri limitate - experiența nu este 
necesară.

Informații de luni până vineri la 
telefon: 054/627527 (4976)

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.

SOCIETATEACOMERCI^Ă ) 
“ZARANDTRANS” S.A. BRAD

cu sediul in Brad, str. Vânătorilor, nr. 47, județul Hunedoara, 
telefon 054/651310, fax: 054/650778

Organizează la sediul societății in ziua de 07.05.1998, ora 12, 
LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE pentru vânzarea unor mijloace 
fixe disponibile. Licitația se va repeta în fiecare săptămână în zilele 
de marți și joi.

Autobasculanta R 19215 DFK - preț strigare 50.580.000 lei 
Autobasculanta R 19215 DFK - preț strigare 50.580.000 lei

Autobasculanta R 19215 DFK - preț strigare 37.902.000 lei 
Autobasculanta R 19215 DFK - preț strigare 41.758.000 lei 
Autotractor R 16215 FA - preț strigare 51.270.078 lei 
Semiremorcă SRP 22 to - preț strigare 27.654.000 lei 
Autofurgon R 10215 FFI - preț strigare 67.980.000 lei

Listele complete și prețurile de pornire a licitației pot fi consultate 
zilnic între orele 8-14 la sediul societății, biroul tehnic.

înscrierile la licitație se vor face pe baza taxei de participare, în 
valoare de 50.000 lei (nerambursabilă) împreună cu taxa de garanție 
care este de 10% din valoarea opțiunilor virate în contul de virament 
nr. 302500301 deschis la B.C.R. Filiala Brad, ori prin numerar sau 
CEC la casieria societății până la ora deschiderii licitației.

în caz de neadjudecare a unor mijloace fixe, licitația se va repeta 
în fiecare săptămână în zilele de marți și joi.
\__________________________________'
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