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CONFERINȚE D^ PRESĂ

„Socotim presa un partener 
de dialog și

1
de lucru

spune 
di interne

ministrul

acestui moment are 
de 15 mar- 

zi în care, pentru

Vineri. II 
dețul nostru 
oaspete pe dl Gavrii De. 
jeu. ministru de interne 
în Guvernul Ciorbea. La 
încheierea discuțiilor strict 
profesionale pe care le-a 
purtat eu cadre de co. 
mandă din Inspectoratul 
Județean de. Poliție ?i din 
Poliția Municipiului De. 
va, ministrul a susținut 

“o conferință de presă, la 
care au fost invitați — 
și au răspuns invitației 

din presa 
audiovizuală, lo- 
centrală. cu ac. 

in județul Hu

martie. ju. 
a avut ca

ziariști 
scrisă și 
cală și 
tivita le 
pcrloara

Din motive , pe care or
ganizatorii n.au mai so
cotit necesar să le ex
plice, conferința a înce . 
put cu o întârziere de 
aproape două ore.

tn debutul conferinței, 
ministrul Dejeu a infor. 
mat succint presa asupra 
preocupărilor curente 
Ministerului de Interne și 
asupra celor discutate 
organele județean și mu
nicipal de poliție. Dom. 
nia sa a insistat asupra 
necesității ca în munca și 
în concepția organelor de 
poliție să. se instaureze 
o nouă optică, în care 
respectul față de lege, de 
drepturile și îndatoririle 
cetățenești, să aibă cuvân. 
tul hotărâtor. De ase
menea, ministrul a acj 
cent.uat asupra neceâi . 
tații ca poliția, la toate

ale

cu

Gavrii De.iu
nivelurile să se implice 
hotărât în combaterea co
rupției. devenită flagel al 
societății românești ac. 
tiiale.

întrebările ziariștilor 
pentru ministrul Dejeu 
n.au fost nici puține, nici 
prea comode, în ciuda 
timpului pe care demni
tarul a afirmat că.l 
la dispoziție pentru 

15 minute. Iată 
va .■

Care este stadiul ■ 
cotărilor efectuate în ca. 
zul creditelor 

-preferențial, de 
bănci, 
poliție ? 
vantajele 
implicării 
nistrului, 
torului de Interne ? 
ministrul 
schimbări la nivelul 
menzii Inspectoratului Ju
dețean de Poliție? 
cst< 
velul 
presei
-acte 
mod i 
ție ? 
nor 
amplitudine, generate 
nemulțumiri 
cu aplicarea programului 
de reformă al Guvernu. 
lui, Ministerul de Interne 
are în vedere măsuri 
misiuni speciale ?

în fiecare an. luna mar
tie poartă pe aripile pri.s 
măvăratice un eveniment 
importau li pentru consu
matorii din întreaga lu. 
me — Ziua Internațională 
a Consumatorului. Marca
rea
loc în ziua 
tie, 
prima oară în anul 1962, 
drepturile 
au fost 
ficial de i 
ședințe ; 
Kennedy, 
ani, 
fost preluate prin Rezo
luția nr. 39/248 din 1985 a 
Adunării Generale a ONU, 
care a adoptat un set 
de principii directoare 
menite să ajute guver. 
nele statelor dumii.

în țara noastră, mișca
rea consumatoristă este 
tânără, ca luând ființă, 
în mod practic, după de
cembrie 1989, odată cu 
formarea pieței libere. La 
elaborarea legislației care 
a pus bazele mișcării con. 
sumatoriste în țara noastră 
contribuie în principal Oî 
donanta Guvernamentala 
nr. 21/1992, aprobată prin 
Legea nr. 11/1994. Ast
fel se materializează un 
principiu de drept, potri. 
v-it căruia, pe de o par
te statul se angajează 
în protejarea consumato-

> consumatorilor 
recunoscute o. 

către fostul pre- 
al SUA, 

După 23 
aceste drepturi

J. F. 
de 
au

rului, iar pe de 
parte consumatorii 
constituie în forme 
ciative, având drept 
apărarea ------
rose.

Politica 
vernului 
varea 
maiorilor în societatea ro
mânească sunt determi. 
nate de existența la ni
vel național a unor pre
mise dc ordin econo, 
mic, social, legislativ, Ia 
care se adaugă premise- . 
le legate de procesul in
tegrării economice în U. 
niunea Europeană. Tre
buie adăugat faptul că o 
politică de protecție a 
consumatorilor Doate con. 
tribul la evidențierea a- 
vantajelor oferite de c- 
conomia de piață, corn, 
parativ cu economia de 
comandă.

Un act normativ prin 
care Guvernul are în ve
dere protecția consuma
torului este și Legea Con 
curcnței care în art. 1 
prevede protecția. men-. 
ținerea și stimularea și a 
unui mediu concurențial 
normal, în vederea pro
movării intereselor con., 
sumatorilor.

altă 
se 

aso. 
scop 

propriilor inte-

și strategia Gu. 
vizând promo, 

intereselor consu-

Dr. MIHAIL RUDEANO, 
directorul O.J.P.C. 
Hunedoara—Deva

lCf.r-

arc 
presă 
câte.

Catedrala ortodoxa Oră știe. Foto ; ANTON SOCACI

IN EDIȚIA DE MÂINE :
• Dura lex, sed Lex • Fcmina • Sport 

• Falimentul bate la ușa multor privatizați • 
Mozaic simerian1 • Valoros este martorul și 
bun la gust cârnațul.

acordate 
anumite 

unor lucrători din 
Care sunt a. 
și dezavantajele 
politice a mi. 

în cazul Minis.
Dacă 

intenționează 
co.

Cum 
apreciată, la ni. 

M.l.,. contribuția 
i la dezvăluirea unor 

infracționale și în 
deosebit de corup. 

Dacă în cazul u- 
mișcări sociale dc 

de 
în legătură

A consemnat 
ICN ClOCLEi

ți

(Continuare in pag. a 2-a)

Proiectul de modificare 
a Legii 18 a fost o greșeală
„Proiectul de modificare 

a J.cgii 18 (a fondului fun
ciar) a.fost o greșeală a 
parlamentarilor care l-au 
inițiat", arăta senatorul 
PNL Constantin Blejan, 
în cadrul unei conferințe 
de presă desfășurate Ia 
Deva. PNb este împotri
va proiectului, cu 
că la varianta ] 
legislativului a s 
și un senator liberal, 
firmă sursa citată.
Blejan mai crede că Le
gea 18 „nu a fost bine 
gândită”, însă modificarea 
ei acum, în primăvară, 
ar duce la „perturbarea 
unei situații stabilizate cât

i toate 
propusă 
subscris

a. 
Dl.

da cât'*.  Drept o eroare a 
fost catalogată .și propu
nerea de mărire a su. 
prefeței împroprietărite de 
la 1.0 la 50 de hectare.

In cadrul aceleiași con
ferințe de presă, liderii 
filialei județene a PNb 
au declarat că preferă să 
nu se implice în conflic
tul din PNLCD. Președin
tele filialei, senatorul 
Constantin Blejan, consl. 
deră că 9'8 la sută din 
liberalii din județul Hu
nedoara aparțin PNb șl 
că, în timp, celelalte par. 
tide de factură liberală 
își vor pierde importanța.

SORIN BLADm

— Extraordinar! Câinele tău știe să joace 
țah ?!

— Știe pe dracu ! Deja a pierdut doua 
partide !

motociclistulmeazu ca
nu purta cască de pro
tecție. Pe o distanță de 
50 de metri au 

sita componente 
tocicletă, care 
distrusă într.o 
măsură. (S.B.).
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C Dan Râul Topliceanu,
? de 38 dc ani, din mti-
S nicipiul Hunedoara a de.
î cedat joi, 13 mar-tie,
? împ re j u rări ’ tragi ce.
£ jurul orei 14, el
S cea pe bulevarul
5 din localitate o
S cletă Kawasaki,
AY.¥,V,YAVAVA¥rAW/AWAVAV.W?///A7W.WW//?AW/AW?AYAVAW?/AV^AWAVW/

in 
în 

condu- 
Corvin 

motoci- 
impru.

UN MOTOCICLIST 
mutată de la George Ra. 
du. Datorită vitezei ex
cesive, Topliceanu a 
pierdut controlul moto
cicletei și s-a izbit fron.

A MURIT PE
tal de un copac 
marginea străzii, 
ma a decedat pe loc.

Poliția rutieră din mu
nicipiu] Hunedoara infor.

LOC
de pe 
Victi-

fost gă- 
dîn mo- 
a fost 5*■

mare <

1 
î
<

■

• •

• G.V. TUDOR 
FAR A IMUNITATE? In 
absența de la vot a re
prezentanților opoziției — 
PDSR, PRM, PUNR —, 
Senatul României a vo. 
tat pentru valabilitatea 
hotărârii luate în le
gislatura trecută, când i 
s.a ridicat imunitatea 
parlamentară lui Sorne- 
liu Vadim Tudor. Xces. 
ta a bălăcărit și actuala 
putere, cum a făcut . șl 
cu fosta putere — care 
acum îl apără (I?) — șl 
a anunțat că va contesta 
decizia Ia Curtea Son- 
stituțională. Ge-i drept, 
măsura este pripită, for. 
țață și cam ilegală, în
cât tribunul va putea 
bălăcărl în continuare pe 
cine vrea.

■ DlSjPUTA BABEȘ— 
BOLYAI. Declarația fă- 
cută de premierul Victor 
Giorbea Ia Budapesta, 
potrivit căreia se va 
reînființa Universitatea ‘ 
„Janos Bolyai" Ia Sluj. 
Napoca a stârnit eontro-

iar 
Gon. 
tran- 
vorba

verse aprinse în țară. 
Premierul a îndulcit su. 
btectul declarației, 
președintele Emil 
stantinescu a spus 
șanț că nu este
de reînființarea Univcr. 
sității „Janoș Bolyai", 
ci de dezvoltarea unei 
secții maghiare în cadru] 
actualei universități clu. 
jene, care să funcțione.

cetină

care prevede, între al. 
tele, înființarea Gasei 
Naționale Autonome de 
Pensii, va revoluționa 
sistemul de pensii și a- 
sigurări sociale și va 
crea premisele înființă
rii unor sisteme private 
de pensii.

• GUVERNUL A A- 
DOP1AT PROIECTUL 
LEGII BUGETULUI. în-

ze în paralel cu secția 
română.

• SEMINAR INTER. 
NATIONAL PE PRO
BLEME SOCIALE. - La 
Sinaia s-au desfășurat 
lucrările Seminarului in
ternațional pe probleme 
sociale. In alocuțiunea 
sa, secretarul de stat în 
Ministerul Muncii și Pro. 
tecției Sociale, Petru 
Radu Păun Jura, a spus 
că noua lege a pensiilor,

trunit într.o ședință ex. 
cepțională, la sfârșitul 
săptămânii trecute, gu
vernul României a ana. 
Iizat șl adoptat pro - 
iectul Legii bugetului 
stat și al bugetului 
sigurărilor. sociale pe 
nul 1997. De acum, 
cest extrem de impor
tant document va face 
obiectul dezbaterilor în 
cele două Camere ale 
Parlamentului. Să spe. 
răm că îl ' v.or Isprăvi

*

de 
a- 
a. 
u-

repede șl îi vor da 
drumul spru materializare.

• COMEMORAREA 
REVOLUȚIEI MAGHIA
RE. In orașele cu 
populație maghiară din 
România a fost sârbă, 
torită împlinirea a 149 
de ani de la revolu‘ia 
pașoptistă din Ungaria. 
La festivități au parti, 
cipat reprezentanți ai 
autorităților locale șl 
centrale, politicieni, in
vitați din țara vecină.

■ ALEGERI LOCALE. 
La mai puțin de un an 
de la alegerile locale din 
iunie 1996, în 17 co. 
mune și două orașe din 
țară au fost organizate 
duminică alegeri pentru 
desemnarea posturilor 
de primari rămase va. 
cânte din diferite mo
tive : demisii, demiteri, 
decese. în câteva dintre 
cele 19 localități, unde 
primarul nu a fost de
semnat, alegerile se vor 
repeta peste două săp
tămâni.

*
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Apariția H.G. nr. 12/ 
1997 a adus în prim- 
plan modul de cesio
nare, respectiv de transfer 
al proprietății de la S F 
Ia noii proprietari, drept 
dobândit prin subscrie
rea titlurilor de proprie
tate, acțiune care s-a 
încheiat la 31 martie 1996. 
Câteva precizări în legă, 
tură cu tema în discuție 
ne-au fost aduse în ca
drul discuției cu specia
liști din domeniu.

între altele este de sub
liniat că, în primul rând, 
trebuie organizată o a- 
dunare generală a acțio
narilor noi — SIF-FPS și, 
eventual, dacă mai exittă 
acționari care au cum
părat Ia o societate ac. 
'țiuni, în vederea clari
ficării la zi a cotei de 
capital, deținut de fiecare 
parte. Această adunare 
a acționarilor vizează ce
sionarea cotei de '•a. 
pital către noii proprie
tari deveniți prin sub
scriere.

întrucât există societăți 
comerciale unde s-a în. 
registrat o suprasubscrie- 

Transferul de proprietate 
și adunările generale 

ale acționarilor
re, este necesar să se 
micșoreze valoarea mi. ' 
nimă a acestor acțiuni, iar 
în cazurile unde s-au 
produs divizări în peri
oada cât societățile erau 
înscrise în lista de pri. 
vatizare, trebuie -clari
ficată situația acționari
lor în funcție de opțiu
nea acestora și impli
cit aduse corecțiunile la 
valoarea reală a capita
lului și la valoarea no
minală a acțiunilor.

După clarificarea acestor 
probleme, inclusiv a nu
merotării acțiunilor — 
care nu s-a făcut în n od 
unitar la toate saietă. 
țile, în termen de 15 zile 
de la finalizarea opera
țiunilor anjintite, cum de 
altfel prevede și Legea 31, 
se va «onvoca, prin a- 
nunț la ziarele locale și 
centrale, adunarea gene
rală a noilor acționari. 
Scopul acestei adunări ge
nerale este acela de a 
alege consiliul de admi
nistrație și conducerea so
cietății respective.

Un obiectiv important 
și de durată, în același 
timp, îl reprezintă regu
larizarea cotelor de ca
pital între SlF.uri și FPS. 
Sub aspect legal. întregul 
proces este reglementat 
prin acte normative de 
ansamblu. în haza H.G. 
nr. 12/1997. urmând ca 
SlF-urile, împreună cu 
FPS și cu ANP, care este 

si mediatorul transferu
lui de proprietate, să 
emită normele metodo
logice concrete după care 
va decurge cesiunea. în 
funcție de rezultatul ne
gocierilor între FPS și 
SlF-uri este posibil ca la 
o anume societate. în 
urma înțelegerilor inter, 
venite între cele două 
nării, una dintre file să 
mai dețină sau nu ac
țiuni 'a societatea în cau
ză. De menționat că noii 
acționari își pot exercita 
calitatea numai după ce 
se realizează efectiv ce
sionarea cotei de capital 
în . favoarea acestora. 
Transferul de proprietate 
se intenționează, spre 
exeninlu, a, fi făcut în 
cazul SlF Muntenia în- 
tr.o perioadă cât mai 
smirtă de timp, ceea ce 
nu împiedică actualele 
conduceri ale societăților 
comerciale să convoace 
adunări generale ale ac
ționarilor pentru alegerea 
noii conduceri.

în opinia specialiști
lor de la SlF.uri (foste 
FPS), depunătorii de cu

poane și carnete cu cer
tificate beneficiază de 
dividende, care se cal
culează începând după 31 
martie, dată când se 
consideră încheiat pro
cesul de subscriere. Până 
la data respectivă divi
dendele ce revin pentru 
,pgimul trimestru al a. 
nultii 1996 se reparti
zează, potrivit legii. în 
raport cu cotele de ca
pital deținute și ouve. 
nite FPP și F^S.

în baza H.G. nr. 12/ 
1997 se prevede ca pen
tru societățile comerciale 
cuprinse în lista aproba
tă prin H.G. nr. 626/ 
1995, republicată în Mo
nitorul Oficial nr. 225/ 
30 septembrie 1995, Insti
tutul de Management și 
Informatică din subordi- 
nea Ministerului Indus
triei ■ șî Comerțului va 
transmite, eșalonat, Fon. 
durilor Proprietății Priva
te, în temeiul Legii nr. 
133/1996 (devenite în con. 
tinuare SIF), listele so - 
cietăților comerciale în 
care procedura de apli- 
c re a acțiunilor ți de 
certificare a calității de 
acționar, ca urmare’ a 
schimbului titlurilor de 
privatizare contra acțiuni, 
a fost încheiată, acestea 
fiind avizate și de către 
A.N.P.

NICOLAE IIRCOB 
CORNEL POENAR

| NU MAI IMPRESIONEAZĂ PE NIMENI ?
Se întâmplă ca uneori, 

furați de peisaj, să nu 
mai luăm seama cu su
ficientă atenție la modul 
cum arată terenul de la 
locul de muncă, respectiv 
zonele de incintă ale fir
melor, în‘ mod deosebit. 
Am avut prilejul ca 
recent, cu ocazia unei 
documentări, să constat că 
așa stau lucrurile în rea
litate și în cazul Minei 
Boita

Ceea ce.i atrage aten
ția oricărui vizitator, lă- 
■-ându-î o impresie nu 
tocmai plăcută, este to
tala lipsă de gospodărire ce 
și_a găsit aici loc în pri
vința fierului vechi. Cu 
toate că există o serioa
să criză în organizarea 
colectării acestui metal,

La 8 Martie, familia Crăciun-Simion și Maria, din 
Oră știe au sărbătorit nunta de aur Fiica, ginerele și 
nepoțelul le-au dăruit un coș cu 50 de trandafiri și noi 
verighete do aur. Rudele, invitații le-au urat feri
cire, viață lungă și multe bucurii alăt ri de cei pe 
carc-i iubesc. Foto : ANTON SOCACI

MARȚI,

18 MARTIE

19 9 7

C TVR1 )

6,00 România, ora 6 fix !;
8,30 Cei din Mogador ($., 
Franța’ 95); 9,20 Andrea 
Celeste (r); 10,00 Știri ;
11,05 Aventurile Catherinei 
C. (f/r); 13,05 Desene a-
nimate; 13,30 Tradiții ; 
14,10 Muzica pentru toți ; 
15,00 TVR lași; 15,35 De. 
sene animate; 16,00 Con
viețuiri; 17,10 Katts și 
câinele (s); 17,35 Pro Pa
tria; 19,00 Căsuța cu 
povești; 19,25 Medicina 
pentru toți; 20,00 Jurnal ; 
21,00 Trei culori : albastru 
(film, Franța); 22,55 Un 
cântec, o glumă, un zâm
bet...; 0,10 Gong! 

resimțindu-se cu acuitate 
în unele perioade din 
această cauză lipsa fie
rului vechi din balanța 
economiei, aici sunt mari 
cantități de metal, în 
special material provenit 
din dezmembrări de vago_ 
neți, motoare ș.a. — răs
pândite mai ales în zona 
gurii de mină și a gate
rului.

Dincolo de valoarea me
talului, nu este lipsit de 
importanță să fie recon
siderată optica față de 
gosDoderirea firmei și, de 
ce nu. față .de recupe
rarea și valorificarea fie. 
ruj ni vechi, ținând sea
ma în toate împrejură
rile de valabilitatea zi
calei potrivit căreia „omul 
sfințește locul11. (N. T.).

C_ȚVR2j

7,00 TVM. Telematinal;
8,30 Desene animale; 9,05 
Documentar; 11,05 Video- 
satelit; 13,0p Știri; 14,10 
Baywatch (r); 15,00 De
sene animate; 16,20 Top 
Model (s); 17,10 Zodia
Balanței; 17,40 Andrea Ce
leste (s); 18,40 Club 2020; 
19,00 Opțiuni; 20,00 Mc 
ridianele dansului; 20,30 
Fotbal. Lina Campionilor 
(avanpremieră): 21,00 Cc-i 
de făcut ?; 22,30 Serial.
Sania Barbara; 0,00 Cu 
cărțile pe față.

(pro - tv)
•

7,00 Ora 7, bună di
mineața!; 9,00 Tânăr și

„Socotim presa un partener 
de dialog și de lucru" — 

spune ministrul 
de interne Gavril Dejeu

(Urmare din pag. 1)

La întrebarea cum este 
apreciată contribuția pre. 
se: ministrul a răspuns:
„Socotim presa un par
tener de djalog și de lu
cru responsabil, în dez
văluirea cauzalității fe . 
nomenului infracțional".

Cât privește referirea 
la posibile măsuri sau 
misiuni speciale în cazul 
unor ample mișcări so
ciale, răspunsul a fost și 
mai categoric : ,Nu se au 
în vedere măsuri speciale. 
Dacă majoritatea popo
rului nu va dovedi în
credere în programul gu
vernului, atunci acesta 
se va da la o parte, lă
sând pe umerii altor for
țe politice sarcina gu
vernării. Dacă programul 
de guvernare se va bucu
ra de asentimentul ma
jorității poporului", mă
suri sc vor lua împo
triva celor ce provoacă 
turbulențe sociale”.

întrebarea adresată de 
ziarul „Cuvântul liber" a 
avut acest conținut : Sta

Manifestări 
comemorative

Sărbătoarea națională a 
Ungariei — 15 martie a 
prilejuit și organizațiilor 
județeană și locale ale 
UDMR -o serie de mani
festări comemorative, în. 
re care consemnăm :

• spectacol, comemora
tiv susținut de elevii 
claselor IX—XII de la 
secția maghiară a Liceu
lui „Traian", la muzeul 
sătesc din Cristur ;

• depunere de coroane 
de flori la mormintele din 
cimitirele reformate și ro

neliniștit (r); 9,45 Sport
la minut ; 10,00 Cine este 
șeful? (r); 11,15 Spitalul
de urgență (s); 12,00 A-
venturilc lui Brisco County 
(s); 13,00 Anchetă în stil
italian (co„ Italia—Franța); 
15,00 Verdict: crimă! (s); 
16,00 Tânăr și neliniștit (sj;
17.30 Peștera monstrului
sacru (s); 18,15 Sport la
minut ; 19,00 Știi și câs 
tiqi (cs); 19,30 Știri; 20,00 
Chicago Hope (s); 21,00
Secrete de familie (serial); 
22,00 Familia Bundy fs) ;
22.30 Viața ca în filme
(s); 23,15 Seninul morții
(f SUAJ.

(ANTENA 1)
7,00 Știri • Revista pre

sei ; 7,15 Văduva (r) ;
8,00 In vizită la Antena 1;
10.30 Viața în trei (s); 11,10 

rea infracțională în jude
țul Hunedoara este ridi
cată și aceasta nu din 
cauza nepriceperii sau co
modității poliției în a o 
preveni, ci datorită gra. 
dului ridicat de urbani
zare și eterogenității popu. 
lației din acest mediu, po
liția fiind adesea depă
șita numeric de feno. 
meni Dacă ministrul are 
în intenție să ajute ju . 
detul la depășirea acestei 
stări de lucruri ? '

Răspunsul ministrului: 
„Dimensionarea aparatu
lui poliției din fiecare 
județ este în studiul mi
nisterului, după care ne 
vom putea formula o 
apreciere în legătură cu 
dimensiunea numerică a 
apar tului fiecărui județ, 
pe domenii.

Aparatul însă este de. 
ficitar în specialiști de 
marcă, în domeniul fi
nanciar bancar, în juriști 
specialiști în cercetări pe
nale. Aceste necesități de 
echilibru calitativ va tre
bui să Ie acoperim, în 
primul rând’’..

mano—catolice ale celor 
dispăruți în revoluția de 
la 1848 ;

• spectacol comemorativ 
organizat la Clubul „Si- 
dcrurgistul" de Filiala 
Hunedoara a UDMR ;

o spectacol comemo
rativ : rganizat la Lupeni 
de către biserica bap
tistă

Manifestările s-au bu
curat de prezența dom 
nilor Borbcly Marton — 
președintele Filialei Hu
nedoara a UDMR Nico- 
lae Segesvari — subpn. 
fectul județului, a unor 
lideri locali ai UDMR. 
(I. C.).

Iluzii (s); 12,00 Curcanii
(s); 13,30 Desene animo-
te ; 14,90 Știri; 14,10 O-
mul cu o mie de fețe (r); 
15,00 A treia planetă de 
la Soare (r); 16,00 Lu
mină călăuzitoare (s); 17 10 
Iluzii (s); 18,00 Desene 
animate ; 19,30 Serial • 
Văduva ; 20,33 Obser
vator; 21,30 Serial • 
Sirenele ; 23,00 Milionarii 
de ta miezul nopții; 0,30 
Kassandra.

(DEVASAT+)

10,00 12,15 Reluări ;
13,45 Videotext; 19,00 O- 
biectiv ; 19,15 Trei desti
ne (s); 20,00 Jurnal TVR;
21,00 Strada tinereții ; 
22,00 Film ; 23,30 Obiec
tiv (r); 23,45 Videotext.
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REZULTATELE ETAPEI : Dina
mo — Jiul 3—0; Ceahlăul P.N. — 
F.C.M. Bacău 2—1; F.C. Argeș — 
Otelul Galați 0—0; Univ. Craiova 
— Sportul 1—2; „U" Cluj — Gloria 
Bistrița 1—0; Poli Timișoara — Pe
trolul 1—2: F.C.' Național — F.C. 
Brașov 6—1; F.C. Chindia Târg. — 
Farul C-ța 2—0; Steaua — Rapid 
3—1.
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CLASAMENTUL
1. Național 21 14 2 5 42—24 44
2. Steaua 21 13 3 5 45—25 42
3. Oțelul 21 11 5 5 35—25 38
4. Dinamo 21 11 4 6 36—19 37
5. „U" Cluj 21 10 4 7 43—36 34
6. F.C. Argeș 21 8 6 7 29—25 30
7. Rapid 21 9 3 9 31—28 30
8. Ceahlăul 21 8 6 7 30—32 30
9. Chindia 21 9 3 9 22—28 30

10. F.C. Bacău 21 8 4 9 28—27 28"
11. Jiul 21 8 4 9 21—35 28
12. Petrolul 21 7 5 9 29—27 26
13. Univ. Cv. 21 7 5 9 31—32 26
14 Farul 21 7 4 10 25—33 25
15 Spor'ul 21 7 3 11 22—33 24
16. GI. B-ta 21 6 4 11 22—29 22
17 Poli. Timiș. 21 5 4 12 27—44 19
18. FC. Bv. 21 5 3 13 28—44 18

ETAPA VIITOARE Gl. Bistrița
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— F.C. National: F.C. Brasov — 
Chindia: Farul — Steaua; F.C. Ar
geș — Dinamo: Jiul — Univ. Cra
iova: Sportul — Poli T miț.; Petro
lul — ,.U“ Cluj; Oțe’ul — A.S. Ba
cău; Rapid — Ceahlăul. .
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inny onorai
Etapa a ZJ-a s-a încne.at sâmbă

ta trecuta cu z surprize; Sportul 
znaden/csc a mums cu z—1 in bă
nie pe bnivei si.aiea Craiova, aupă 
un meci cu s„ene de pe maidan, cu 
ualat in toata regula mere câțiva 
jucători aia cele z tabere și victo
ria feiroiUiui ia Poli Timișoara, 
tot cu 2—1, ea o reca.cșâ a înfrân
gerii in tur, suțerita de petroaști 
la Ploiești. Să mai stib.iniem punc
tul obținut de Oțelul Gaiați la F.C. 
Argeș și scutul clapei înregistrat in 
nu ciut F.C. A ațional — F.C. Brașov, 
6—1.

Peste 25 (FIO de spectatori și nu
meroși telespectatori ai PRO TV au 
aștep at 'cu nerăbdare partida de 
duminecă dm.re Steaua și Rapid, 
in prima repriză jocul a face put 
avert și giuleștemi, dornici de re
vanșă (in tur Steaua a câștigat cu 

.deplasare" lângă Grant/, 
și in pri- 
echiliorat 

scorul' in- 
prin golu- 
și Bundea. 
au apărut 

să-și apropie

3—1 in 
au început ome partida 
ma repriză jociu a fost 
și dtept mărturie stă și 
registrat La pauza 1—1, 
rile înscrise de Sabin Ilie

După pauză, sielișlii 
parcă mai motivați 
victoria, D. Șerban, Stan, Rotanu, 
Militaru. Sabin llie, A. Călin și a- 
poi Ciocoiu și Munteanu insistând 
pe ambele flancuri, cu atacuri ra
pide la poarta iui Bratu. Și după 
câteva pase mai periculoase in ca
reul oaspeților și o mare ratare a 
lui Călin, Sabin llie reușește des
prinderea, înscriind al doilea său 
gol in acest meci, 2—1. Rapidul în
cearcă remontarea, dar nu reușește 
străpungerea apărării echipei mili
tare și in ultimul minut de toc Mi
litarii pecetluiește scorul final, 3—1, 
in favoarea militarilor. A fost un 
meci bun, viu disputat, onorant 
pentru Cele două formații bucureș- 
tene.
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REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN IC MARTIE 

Bologna — Napoli (pauză) 
Bologna — Napoli (final) 
Cagliari — Vicenza (pauză) 
Cagliari — Vicenza (final) 
Lazio — Atalanta (pauză) 
Lazio — Atalanta (final) 
Milan — Fiorentina 
Sampdoria — Reggiana 
Sampdoria — Reggiana 
Udinesc — Perugia (p.) 
Udinese — Perugia (f.) 
Verona — Piacenza (p.) 
Verona — Piacenza (f.)

1. 
z. 
X
4.
5. 
«.
7. 
«.
9. 

10.
11.
12.
13.

•97
X
1
K
1
1
1

anulat
1
1
x
1
X
X

(P.) 
If.) 0

—

Corvinul - UTA 1-0
Meciul a început cu dominarea Corvi- 

nului și chiar in primul minut, la un a. 
tac ț>e dreapta al Corvinului, Costăchescu 
aflat la numai câțiva metri de poarta 
lui Papp nu poate „agăța" balonul, iro. 
slnd prima ocazie de gol a gazdelor. 
Faza aproape se repetă in minutul 5, când 
același Costăchescu nu interceptează ba
lonul trimis în careul arădenilor de către 
Bordean. Și așa mereu în atac, Corvinul 
risipește mereu faze bune la poarta ad
versă, trimițând baloane la înălțime sau fă
ră adresă. După ce în min. 9 Costăchescu 
centrează periculos in fața porții lui 
Papp și nimeni de la hunedoreni nu in. 
tervine, e rândul oaspeților — la primul 
lor atac periculos spre buturile lui Lo- 
bonț, în minutul 18 să dea emoții spec, 
tătarilor. Cea mai mare ocazie și spec, 
taculoasă acțiune de atac din prima re
priză s-a produs in careul advers în min. 
25: după câteva schimburi rapide de pa. 
se între înaintașii hunedoreni, Bardac — 
la 4 metri de poartă trage fulgerător și 
ca din pământ apare un picior salvator!

Repriza 1 s-a încheiat cu un rezultat 
alb și repriza a II.a a fost așteptată cu 
un real interes de gazde care, prin ga. 
lerie, tot cereau mult râvnitul gol. Deși 
hunedorenu Mitrîcă, Bordean, Bardac, 
Costăchescu, Hanganu și Ciorea încercau 
să găsească breșe in apărarea arădeană 
nu au reușit golul decât în min. 69. A- 
tunci Bordean aflat in co,țul careului de 
16 m la vreo 20 de metri de poartă re. 
ta din voie ou putere și mingea lovește 
sus bara din dreapta lui Papp și întră 
în plasă, 1—0. Golul a fost primit cu 
multă bucurie in tribune și ca o dzscă. 
tușare pentru hunedoreni care, in ciuda 
insistențelor lor, n-au mai putut înscrie.

Bun arbitrajul lui P. Badea (București).

CORVINUL: Lobonț, Bordean. Țibichi, 
Haidiner, Petroesc, Chezan, Costăchescu 
(85 Stan), Ciorea (88 Mociot), Hanganu 
(80 Jilăvcanu), Bardac, Mitrîcă. UTA: 
Papp, Diaconescu, Moghioroș, Grădtnariu, 
Varga, Toderaș, Balaș, Csipkar, Mariș (84 
Ștefănică), Mănăilă, Volocaru (15 Tuet).

REZULTATELE ETAPEI: Inter Sibiu
— FC Maramureș 1—0: ASA Tg. M — 
ARO C-lung 1—0; Corvinul — UTA 1—0: 
Electropuiere — Gaz Metan 3—0; CFR 
Cluj — CSM Reșița 3—2- Dacia Pitești
— CFR Timișoara 1—3; Min. Motru — 
Olimpia S.M. 2—0. Gloria Reșița — U- 
nirea Dej 1—1; Minaur ZI. —' Apulium 
Alba Iulia 2—0

CLASAMENTUL

1. Electroputere 19 10 5 4 24—14 35
2. CSM Reșița 19 10 4 5 30—19 34.
3. Unirea Dej 19 9 5 5 28—19 32
4. Aro C-lung 19 10 jl ■ 8 22—19 31
5. Corvinul 19 9 3 7 26—20 30
6. Inter Sibiu 19 8 5 6 22—18 29
7. M. Motru 19 8 5 6 21—23 . 29
8. UTA 19 9 1 9 28—28 28
9. CFR Cluj 19 8 4 7 25—23 28

10. ASA Tg.M. 19 8 3 8 21—24 27
11. Gaz M. 19 7 5 7 16—16 26
12. Dacia Pitești 19 7 4 8 23—28 25
13. Gl. Reșița 19 7 4 8 21—29 25
14. Olimpia 19 8 0 11 31—27 24
15. Apulium 19 9 0 10 21—30 24
16. FC Maram. 19 6 4 9 2C—29 22
17. Minaur 19 5 4 10 24—30 19
18. CFR Timiș 19 3 3 13 18—27 15

ETAPA VIITOARE, miercuri, 19 mar
tie: Un. ’ Dej — Minaur-, Apulium — In
ter; FC Maram. — ASA; Gaz M. — Da
cia Pitești; Corvinul — Electropuiere; 
CFR Timiș. — CFR Cluj; CSM Reșița — 
M. Motru; Olimpia — Gl. Reșița; UTA 
— ARO G-lung.

Pagină realizată de 
SABIN CERBU

* REZULTATELE ETAPEI a 21-a : 
C.S. Olt — F.C. Vâlcea 2—1; Min. 
Uricani — Mine-Ral Rov. 3—1; Pa
rângul Lonea — Min. Mătăsari 2—0; 
Min. Anina — Petr. Țicleni 4—1; 
Termo'Tr. S. — F.C. Droueta 0—2; 
Met. Bocșa — Min. Certej 1—2; F.C. 
Alexandria — Vega Deva 0—0, Uni
rea Pitești — A.S. Paroșeni 2—0; 
Min. Berbești — Min. Lupeni 6—2; 
Petr. Stoina — Petr. Videle 1—0.

CLASAMENTUL
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1. Drobeta 21 14 6 1 48—18 48
2. Vega Dv. 21 13 3 5 47—34 42
3. Dacia 21 12 3 6 37—16 39
4. M. Certej 21 13 0 8 40—26 39
5. M. Uricani 21 11 4 6 44—31 37
6. Parângul 21 11 2 8 41—35 35
7. C.S. Olt 21 9 6 6 40—27 33
8. M. Mătăsari 21 10 3 8 32—32 33
9. M. Berbești 21 9 2 10 39—38 29

10. Petr. Stoina 21 9 2 10 35—35 29
11. F.C. Vâlcea 21 9 2 10 28—39 29
12. Peir. Videle 21 9 1 11 26—38 28
13. M. Lupeni 21 9 1 11 28—41 28
14. M Anina 21 8 3 10 34—29 27
15. Petr. Țicl. 21 8 3 10 34—36 27
16. M. Rovinari 21 9 0 12 20—40 27
17. Term o Tr S. 21 6 3 12 22—36 21
18. Met. Bocșa 21 6 2 13 22—43 20
19. A.S. Paroș. 21 6 1 14 21—36 19
•20. F.C. Alex. 21 4 3 14 17—34 15

RF.MIN DEVA — ILSA 
TIMISOARA 24—24 

(13—13)
Cap de afiș al etapei a 18-a din 

ser,a D a Diviziei B la handbal fe
minin dintre primele două clasate 
— timișorencelc lider, eu 49 de 
puncte șt Remin — tocul 2, cu 44 
puncte, meciul s-a disputai și ie 
această dată la înalte cote de ten
siune pe teren, dar și in tribună ' 
După primele atacuri la cele două 
porți, cele care înscriu prtme.e sunt 
oaspetele, în min. 3. Fără să poată 
marca în poarta adversa, fetele noas
tre nu se dezmeticesc in apărare și 
mai încasează 2 goluri, timișoren
celc luând conducerea cu 3—0. Pe 
parcursul ceior două reprize, ie câ
teva ori ILSA a reușit să ajungă 
la diferență de 3 goluri și de fie
care dată- devencele au reușit ega- 
larea de la 0—3 ta 3—j, de ta 7—ID 
la 10—10, de la 11—14 la 14—14 etc. 
De multe ori s-a ajuns ia ega itate, 
la scoruri strânse <un goi diferență/, 
dar niciodată (până in min. 28), gaz
dele nu au putut prelua conduce
rea : In acei' minut, feteie de ia 
Remin, admirabil susținute de nu
meroșii spectatori, ce realmente au 
„aprins" focul echipei. La scorul de 
23 ""
cu 24—23. Au urmat atacuri furi
bunde ia poarta Simonei, „zidul" 
devencelor fiind greu de străpuns 
de către puternica înaintare a ti
mișorene e lor. Cu tot efortul depus, 
de gazde, acestea cedează la numai 
6 secunde înainte de încheierea me
ciului. când arbitrii sancționează 
c> o iovitură de la 7 m echipa gaz
dă și Daniela Icsub înscrie 24—24.

Arbitrii bucureșteni Nicolae Sțo- 
ian st Viorel Ciochitan au arbitrat 
cu scăpări, nesancționând atacurile 
in forță ale oaspetelor șt chiar li
nele faulturi dure în apărare Deșt 
jocul Reminului s-a ridicat la im 
bun nivel spectacular în mu'te mo
mente ale meciului, ne-a surprins 
ușurința cu care au ratat intercep
tările la pase decisive, scăpările 
din mâini ale mingii de câteva con
sacrate ale formației, ce sigur vor 
constitui probleme de analiză a 
conducerii asociației.

Au marcat pentru Remin : Codru- 
ța Zavragiu, 7, Meimda Toth și Lă
crămioara Alunge câte B go'uri, A- 
nisoara Dop 3 și Simona Bozan 2 
Au mai jucat : Simona Buză, Cris
tina Rotar, Violiim Ilențiu și Laura 
Știrbu.
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VICTORIA CĂLAN — A.S.A.
AURUL BRAD 2—2

In Divizia C, derby ul etapei a 18-a 
s-a disput h la Caian intre Victoria ’90 
și ASA Aurul Brad. Deci, s.au întâlnit 
cele mai oune formații ale momentului 
nu numai după locurile ocupate in cla
sament ci șt după eioluția lor din acest 
campionat. Meciul nu s-a ridicat la un 
nivel spectacular deosebit. Echipa bră. 
deană nu u mai manifestat aceeași mo. 
bnizare exemplară in joc și ca niciodată 
in tur și in etapele din retur jucători 
da. oaza ai uraderuior au comis greșeli 
repetate in aparare tar la mtj.oc și în 
față se aștepta mult mai mult de la Al- 
mașan, Mureșan, Ungureanu. Nici Victo. 
na nu a mai repetat jocul său excelent 
din etapa trecuta cu Constructorul Hu
nedoara. Și gazdele au comis multe e- 
ron in apărare — luftâri, respingeri gre. 
șite la adversari. De altfel, golurile am. 
belor formații s-au înscris din greșeli 
de apărare.

in repriza l, in minutul 2, Ungureanu 
scapa pe ^xlrema, dar centrarea sa nu 
este interceptata de met un coechipier. 
Gazdele in.istă in atac și în minutul 10 
beaenciaza de o <.ov,,r.ră liberă de la 22 
de me.rt executată de Bordean, tar în min. 
25 Șandru șuleaza periculos, de puțin pe 
lângă poarta lut Seiimes. In min. 27 insă 
oaspeții deschid scorul: Mihăilă profită 
de ncsmcrontzarea a/Kirârii și după ce îl 
driblează pe Pânzaru rămâne absolut sin. 
gur pe partea stângă, intră nestingherit 
in careu și șuleaza din apropiere in pla 
să: 0 — 1. Apoi, gazdele au trecut pe lân
gă egaiare in mm. 32 și 45

La remarc, in mm. 51, Șandru sane, 
ționează golul imens in apărarea brade 
nilor șt înscrie din apropiere, 1—1. Du
pă numai 14 minute, scorul se modiHcă 
din nou. Aiioaie galcază ca un începător 
și Mihăilă aduce în av.antaj pe oaspeți,
1— 2. In min. 75 se produce și egalarea 
prin Pânzariu care taxează o altă gre. 
șeală a liniei de apărare șt face dreptate:
2— 2. Până la sfârșit gazdele au presat 
serios, dar n au reușit golul victoriei.

VICTORIA: luga, Socaci, Pânzariu,
Kollman, Păuna (Ciruceru), Budeic -Ai- 
loate). Chislariu, Gogan >Kaizer), Sandor, 
Bordean, Matei. AURUL: Seimes, Go. 
moi, Filimpaș, Polverea (Gabor/, Bocșa, 
Botici. Almășan 'Văcarul, Nan Mihăilă 

M'Teșan. Ungureanu.
Bun arbitrajul centralului VASILE CA- 

POTESCU, ajutat la cele două linii de 
D. Haidiner și B. Popescu.

REZULTATELE ETAPEI din 16 mar
tie: Min. Șt. Vulcan — Favior Orăștie 
2—O-, Min. Teliuc — Min. Ghelari 2—1; 
Min. Livezem — CFR Marmosim 3—1) 
Dacia Orăștie — Casino Iiia 2—2; Met. 
Crișcior — Constr, Hd. 3—1- Victoria 
Căian — ASA Aurul Brad 2—2: Jiul Pe- 
trila — Utilajul Petroșani 2—1; Min. A- 
ninoasa — Min Bărbăteni 3—1.

CLASAMENTUL

1. Aurul Brad 18 13 A 1 50—12 43
2. Victoria 18 11 2 5 39—17 35
3. Favior 18 9 5 4 25—15 32
4. M n Șt. Vulc. 18 10 2 6 32—23 32
5. Min. Teliuc 18 9 3 6 16—13 30
6. Mm. Anin. 18 7 8 3 22—22 29
7. Jiul Petrila 18 7 7 4 24-21 28
8. Min. Ghelari 18 8 3 7 27—23 27
9. Constr. Hd. 18 8 3 7 24—23 27

10. Marmosim 18 8 3 7 26—26 27
11. Met. Crișcior 18 5 4 9 20—28 19
12. Mm. Bărbat. 18 5 3 10 29—30 18
13. Dacia Orăștie 18 5 3 IC 28—30 18
14. Min. Livezenj la 3 5 10 14—33 14
15. Casino Iha 18 3 3 12 19—38 12
16. Utilajul P. 18 2 5 11 13—54 11

ETAPA VIITOARE; Casino Iha - Min. 
Ltvezeni CFR Marmcsim — Mm. Am- 
noasa: MTn. Bârbâieni — Mm. Teliuc; 
Min. Ghelari — Mm. Șt. Vulcan. Favior 
Orăștie — Jiul Petrila Utilajul Petro
șani — Victoria Căian. Aurui Brad — 
Metalul Crișcior: Constr. Hd — Dacia 
Orăștie.
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CUVÂNTUL LIBER 1

în pofida realității existente, se 
menține „un tonus optimist**

*t*.*.*.~.*............

ANUL IX • NR. 1846

Condiția specialistului și 
a agricultorului român

Ducă cuiva i-ar trece 
prin minte că la Admi
nistrația Permanentă a Ta
berelor Școlare din Deva 
activitatea e în toi doar 
în timpul vacanțelor ele
vilor, s-ar înșela. Fiindcă 
tot ce se întâmplă odată 
cu începerea sezonului de 
vară, în special, e pregă
tit încă de pe acum (mai 
exact de la începutul anu
lui).

Practic la toate taberele 
din județ au început ime
diat după Anul Nou lu
crări de reparații, men
ționează dl DORIN CRT- 
ȘAN, directorul Admi
nistrației Taberelor. „Sunt 
foarte multe lucrări de 
modernizare", preconizân- 
du-se pentru acest an ca 
în fiecare tabără să existe 
pe lângă apă rece și apă 
caldă curentă, iar cele de 
la Căprioara și Sintămă- 
ria Orlea să fie racordate 
la conducta de gaz metan. 
De altfel, taberele din Bră- 
dățel, Orlea și Lăpușnic 
au fost transformate în 
„adevărate șantiere", re
parații capitale impunân- 
du-se la Bulzești și Ohaba 
(și realizabile atunci când 
se vor primi banii necesari). 
Pe lângă acestea, preci
zează interlocutorul nostru, 
„la ora actuală suntem in
teresați de achiziționarea 
unui autocar, precum și a 
unei vile la Geoagiu, care

Ecouri pe marginea 
anchetei

„Șocul tranziției nu 
ocolește alimentul de 

bază-pâinea"
Din ’Hunedoara, strada 

Chizid, 122, dl Marin Po
rumb, tehnolog metalurg, 
ne trimite o scrisoare in
titulată „Cum se vinde sen
timentul", în care face alu
zii la ancheta publicată 
în ziarul „Cuvântul liber", 
din 5 martie a.c. Cităm din 
cuprins : ^Consumurile pen
tru kilogramul de pâine fi
nită rămân constante tot 
timpul. Creșterea artificială 
a prețurilor la combusti
bil nu afectează în pro
cente atât de mult încât 
prețurile „oglindite" în 
produs să ajungă atât de 
sus. Ar mai fi de exclus 
apa și telefoanele. Apa în 
România este de la Na
tură, gratuită, iar pompe
le și consumul acestora au 
timpi de amortizare... Că 
telefoanele personale sunt 
plătite de terți directori 
generali, aceasta nu este 
vina consumatorilor, pen
tru că un telefon la moa- 

. ra cu pricina n-ar însemna 
chiar atât de mult. O spu
nem și noi, tot cu... 
„strângere de inimă", „sti
mați speculanți".

N.A. Noi nu am făcut 
altceva, stimate die Po
rumb, decât să redăm cu
vintele directorului general 
al S.C. „Cetate" Deva re
feritoare la liberalizarea 

"prețului la pâine. Noi nu-» 
avem pretenția că suntem 
specialiști în domeniu și 
nu suntem organ abilitat 
să fixăm prețuri ori să 
anchetăm dacă acestea sunt 
corect stabilite sau nu. 

să. găzduiască o tabără 
permanentă .aici"; ceea ce 
— am completa noi — ar 
fi binevenit nu doar pen
tru activitatea Administra
ției Taberelor, dar și pen
tru o mai bună valorifica
re a unei părți din poten
țialul existent în Geoagiu.

Deocamdată, în vacanța

LA ADMINISTRAȚIA
PERMANENTĂ Ă 

TABERELOR 
ȘCOLARE

de primăvară copiii vor 
poposi în taberele de la 
Lăpușrfle și Căprioara (sin
gurele încălzite în anotim
pul rece). Nu vor lipsi nici 
de-acum înainte excursiile 
(pe Valea Prahovei, în nor
dul Moldovei, la Poiana 
Mărului ș.a.), tariful actual 
fiind de 12 000 de lei pe 
zi (cazare și masă), pre
cizează dna CLAUDIA SI- 
MEDREA, instructor.

O notă cu accente poate 
și mai optimiste pare a se 
menține în . privința tabe
relor externe, remarcându- 
se „diversitatea programe
lor realizate în cursul anu
lui trecut, multitudinea va
riantelor propuse — An
glia, Franța, Italia, Austria, 
Grecia (alternativă itine
rantă sau cu sejur la Ma
rea Egee, al cărei preț a- 
junsese, se știe, mai ieftin

Cum reiese din „cartea de 
vizită" anexată scrisorii, dv 
aveți meseria de tehnolog 
metalurg. Are această me
serie ceva comun cu 
aceea de inginer în dome
niul chimiei alimentare ? 
în privința gratuității apei 
vă contrazicem, căci a- 
ceasta presupune, în afara 
aducțiunii, costuri cu cap
tarea și tratarea, care sunt 
suportate — pentru canti
tatea consumată — de so
cietatea producătoare de 
pâine.

Deși despre incendiile 
de care vorbim astăzi nu 
se poate spune că au avut 
urmări deosebit de grave 
— ele pot constitui sem
nale de alarmă dintre ce
le mai serioase, mai ales 
că primăvara și-a făcut 
din plin prezența. Așadar, 
pompierii avertizează : oa
meni buni, nu vă jucați 
cu focul I Iată câteva 
exemple.

• Din satul Mânerău, 
aparținător de comuna 
Peștișu Mic, pompierii au 
fost anunțați că arde o pă
șune. Au ars aproximativ 
2100 mp de pășune cu iar
bă uscată și mărăciniș. Se 
presupune că incendiul a 
pornit de la o țigară aprin
să aruncată la întâmplare.

• La Vețel a ars o ca
meră a căminului de ne- 
familiști din localitate. 
Cauza ? Un scurtcircuit e- 

decât o variantă similară 
pe Litoralul românesc. .), 
aflăm din cele discutate 
cu dl instructor VALERIU 
GOICIU. în vacanța de 
primăvară autocarul Aa 
ministrației Taberelor Șco
lare se va îndrepta spre 
Austria și Grecia, iar în 
perspectivă se mențin pro
punerile de anul trecut, la 
care se adaugă ca desti
nație Turcia, Scoția, Spa
nia și chiar SUA. în plus, 
„la majoritatea programe
lor permitem accesul adul- 
ților, care vor să benefici
eze în acest mod de con

cediul de odihnă", încercând 
să se creeze o oarecare 
protecție pentru anumite 
categorii — dascăli, stu- 
denți. în general cei cu 
venituri medii.

Oferte diversificate, pre
ocupări susținute pentru 
a răspunde (calitativ și 
cantitativ) solicitărilor, ia
tă doar câteva, aspecte ca
racteristice pentru această 
perioadă la Administrația 
Permanentă a Taberelor 
Școlare a județului Hune
doara; adică într-o institu
ție a cărei principală gri
jă este de a crea posibi
lități, atât elevilor cât și 
adulților, de a-și petrece 
timpul liber . intr-un mod 
cât mai plăcut, mai instruc
tiv și, pe cât posibil, mai 
ieftin...

GEORGETA B1RLA

Agromec Orăștic. Noroc cu puținele zăpezi din iarnă, poate aceste combine 
reușesc în vară să pornească la treieriș, dar cu asemenea acoperișuri de pro
tecție sunt slabe speranțe — ploaia și vântul o să-și facă datoria. O șansă si
gură este casarea. Foto : ANTON SOCACl

Pompierii avertizează:
NU VĂ

lectric. Mai multe bunuri 
au căzut pradă flăcărilor, 
inclusiv instalația electri
că.

• Tot un scurtcircuit 
electric ă stat și la baza 
incendiului din podul ca
sei lui Aurel Neacșu, din 
Petroșani. Au ars planșeul, 
diferite materiale depozita
te etc.

• Mai bine de 15 ha de 
vegetație uscată și mără
ciniș „s-au topit" și în zona 
municipiului Hunedoara.

• Casa lui Matei Rupi 
din Bucureșci a ars în pro
porție de 90 la sută. Și 
aceasta întrucât coșul de

De curând, la București, 
a avut loc o întâlnire a li
derilor de sindicat din sec
torul privat al agriculturii 
(care deține o pondere de 
peste 80 la sută în produc- 

: ția agricolă a țării), cu 
ministrul Agriculturii și 
Alimentației, dl Dorin Ga- 

l vrilescu, cu președintele 
comisiei pentru agricultură 

1 a Senatului, dl Triță Fă- 
niță, cu alți factori de de
cizie din domeniul agricul- 

, turii. Cu acest prilej au 
fost abordate o serie de 
probleme esențiale privind 
prezentul și viitorul agri
culturii românești, între ca
re amintim amendamente
le la Legea 18/1901, mo
dalități de susținere a a- 
griculturii private, activi- 

! tatea și reorganizarea cen- 
( trelor agricole, salarizarea 
1 specialiștilor și a persona- 
i lului din^agricultură, pre

cum și organizarea de vii- 
i tor a agriculturii private 

cu toate structurile sale. 
Detalii despre toate aces
tea ne-a furnizat dl In- 
drea, care a participat la 
întâlnirea respectivă.

Referitor la Legea 18 — 
ne spunea interlocutorul 
— s-a accentuat de către 
consiliul liderilor de sin
dicat și factorii politici 
prezenți, că nu este opor
tună discutarea modifică
rii ei în regim de urgen

JUCAȚI CU
fum nu era protejat ter
mic.

• în schimb, incendiul 
din gospodăria lui Gheor- 
ghe Putoiu din Bozeș, co
muna Geoagiu, a fost pro
vocat intenționat, prin a- 
prinderea chibriturilor. O- 
mul a rămas fără două 
tone de fân, 30 grinzi de 
lemn, 15 căpriori, 40 scân
duri de tavan etc.

• Ca urmare a neaten
ției Letiției Crișan din Șoi- 
muș a izbucnit un incen
diu de pășune. Cauza ? Fo
cul nesupravegheat.

• La uscătoria de che
restea al LL Vața de Jos, 
incendiul a izbucnit în ur- 

ță, important fiind să e- 
xiste timp de reflecții pro
funde pentru a nu se crea 
alte necazuri, să se evite ex
presiile echivoce din textul 
legii, să fie prefigurate cu 
claritate structurile de 
viitor ale agriculturii ro
mânești.

Discuție cu dl ing. 
ĂLEXANDRU INDREA, 

șef de serviciu Ia 
D.G.A.A. Hunedoara

în legătură cu campania 
agricolă de primăvară, s-au 
abordat aspecte privind 
perfecționarea cadrului le
gislativ, în special siste
mul de creditare, opinân- 
du-se că eliminarea credi
telor cu dobândă bonifi
cată poate conduce la un 
recul în desfășurarea lu
crărilor, cu implicații ne
gative asupra recoltei. Con
cluzia ce s-a desprins : es
te mai important să se gă
sească mbdalități eficiente 
de acordare a împrumutu
rilor, nu să se sisteze a- 
ceste credite care trebuie 
să ajungă rapid și direct 
la producători.

Un loc important în dis
cuții — ne-a precizat dl

FOCUL!
ma protejării căldurii prin 
radiații. Acoperișul din ta
blă de aluminiu de pe o 
suprafață de 1.00 mp s-a 
dus...

• Nu mai puțin de 30 ha 
de pășune aparținând lo
calității Vărmaga, comu
na Certeju de Sus, au fost 
„măturate" de foc. Planta
ția de conifere din apro
piere în suprafață de 3 ha 
a fost pusă în pericol.

• în schimb, la SC „Si
derurgica" SA Hunedoara 
în incendiul care a izbuc
nit a ars o bandă transpor
toare. Putea fi mai rău.

• Pe strada 9 Mai din

Indrea — l-au ocupat pro
blemele vizând activitatea 
specialiștilor și cadrelor de 
la centrele agricole și DAA. 
în context, s-a subliniat 
aportul deosebit al specia
liștilor agricoli la progre
sul agriculturii private. în 
replică la diverse infor
mații eronate, s-a arătat 
că în cadrul DAA lucrează 
numai 21 la sută din sa- 
lariații MAA, revenind în 
medie câte 2,4 specialiști 
Pe o localitate ădministra- 
tiv-teritorială (comună, o- 
raș, municipiu), iar pe o 
localitate 0,55 specialiști. 
Comparativ cu Israelul, de ' 
pildă, unde revine un spe
cialist la 1300 ha teren a- 
gricol, în județul nostru ■ 
există un specialist la pdS- 
te 1700 ha, neluând în con
siderare gradul de disper
sie a parcelelor și a efec
tivelor de animale. De 
menționat că apare falsă 
problema „surplusului" de 
specialiști, conducerea MAA 
argumentând că nu există 
nici o motivație pentru dis
ponibilizarea de personal, 
agricultura fiind sectorul 
care poate asigura redre
sarea economiei cu apor
tul nemijlocit al specia
liștilor, o soluție de reechi
librare a bugetului MAA 
constituind-o privatizarea 
treptată a unor domenii 
cu specițic lucrativ.

în scopul creșterii efici
enței activităților specia
liștilor în sprijinirea produ
cătorilor agricoli, este de 
reținut că s-a elaborat un 
proiect de lege privind 

înființarea și organizarea 
| ocoalelor agricole, care să 

devină organisme cu răs
punderi deosebite în apli
carea tehnologiilor, acti
vitățile legate de aprovi- 
ziorthre, gestiune, - marke
ting, informație și alte ac
tivități specifice, singura 
grija a produr ătorilor agri
coli fiind d>ar aceea de 
realizare a reducției a- 
gricole. aseminMi modele 
existând în multe țări eu
ropene.

Ne place sau nu — a 
conchis inte-locutorul — 
trebuie bine înțeles faptul 
că agricultura reprezintă 

’ singura șansă de a redre
sa economia românească în 
ansamblul ui, itrrarea în 
structurile euroatlantice 
fiind deciși condiționată și 
de evoluția acestei ramuri 
vitale a economiei națio
nale.

NICOLAI TfRCOB

Petroșani a izbucnit un in
cendiu. Este vorba de cel 
din apartamentul lui Ca
rol Șandor. Omul a rămas 
fără mobilic,, lenjerie de 
pat și corp, saltele etc.

• Joaca unor copii cu 
focul a stat la originea in
cendiului dc pc strada E- 
liberării din. Hunedoara. 
Noroc că au ars doar 
deșeuri din lemn și hâr
tie.

• Tot datorita unui in
cendiu, la Vețel o autoizo- 
termă aparținând SC To 
mor SRL Târgu Jiu a ră
mas. fără anvelope și re
zervor. Focul a pornit de 
la sistemul de frânare.

• încheiem grupajul cu 
incendiul din Valea Seacă 
— ’ Hunedoara. Și aici, fo
cul deschis, nesuprave
gheat, a acoperit 15 ha de 
pășune.

-
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Beneficiind de-a lungul 
anilor și de importante 
resurse proprii (dat fiind 
specificul liceului), la Gru
pul Școlar Agricol Geoa- 
giu diversele lucrări ori 
obiective propuse s-au 
derulat, dacă nu chiar „pe 
nerăsuflate", cum s-ar 
spune, măcar într-un ritm 
relativ constant și, de bu
nă seamă, eficient. Așa

și continuarea -lucrărilor 
de împrejmuire a incintei 
liceului, întreținerea și 
curățirea parcului ș.a.

★
Cu toate că la Grupul 

Școlar Agricol Geoagiu se
zonul de lucru e în toi, 
se mai găsește timp și 
pentru acțiuni recreative. 
Astfel, în cursul săptămâ
nii trecute, componenții

GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL GEOAGIU

In plin sezon...
de lucru

II
♦J1Ii i
I
I
1
4

ALIN,

I
încât până la această oră 
au devenit funcționale sa
la de sport, cabinetul de 
mecanizare și clubul li
ceului, de la începutul a- 
cestui an școlar dându-se 
în folosință și laboratorul 
de microbiologic. Realiza
tă exclusiv prin eforturi 
(materiale și umane) pro
prii, magazia pentru ali
mente a fost pusă și ea 
în „circuit", în timp ce 
combustibilul de bază pen
tru- centrala termică nu 
mai este cărbunele, cj mai 
nou, și oricum mai puțin 
costisitor, gatzul metan.

Acestea realizate fiind, 
în momentul de față pre
ocupările se concentrează 
spre efectuarea lucrări
lor de sezon, conform ce
lor precizate de dl loan 
Vălean, directorul Grupu
lui Școlar, respectiv pro
ducerea de răsaduri și lu
crări de îngrijire pe câm
pul didactic, constând în: 
tăieri, tratamente la po
mii fructiferi, tăieri de 
întreținere și rodire la vi
ța de vie, prășilă la vița 
de vie și la arbuștii fruc
tiferi; lucrări de întreți
nere la culturile de sala- - 
tâ și de spanac, fertiliza
rea organică a terenului 
ce urmează să _fie însă
mânțat cu sfeclă de za
hăr și cartofi, curățiri de I 
fânețe și pășuni. La aces- ' 
tea se adaugă îngrijirea 1 
și hrănire.a animalelor din 
ferma zootehnică, precum

ansamblului folcloric al 
școlii, în colaborare cu 
Primăria comunei Geoa
giu, au susținut la cămi
nul cultural spectacolul 
intitulat „Dorule din dor 
făcut", La care au fost in
vitați și cunoscuți inter
pret hunedoreni: Drâgan 
Muntean, Iulius Borza, a- 
lături de instrumentiștii 
Dorel Sparios si Nelutu 
Urs. (G.B.)

Un gând și o poantă la Club T
„Amoral este cine dis

tinge binele de rău nu
mai din instinct sau de 
frică. De aceea, educa- 
țiunea care se reazămă 
numai pe temerea pe
depsei, este o dresare, nu 
o educațiune, căci lasă 
amoralitatea netulbura
tă".

ADINA OLANESCU ’
★

O bătrânică venea
| casă cu o legătură 
. surcele pe cap, așa

I
I
I
I
«

I
I

spre 
de 

cum

I
se poartă în Oltenia. La 
un moment dat s-a îm
piedicat și a căzut. Fu
rioasă a început să se 
vaite:

— Of... unde ești moar
te, să vii să mă iei?

— Uite-mă, sunt aici, 
răspunse moartea.

— Ei bată-te să te ba
tă norocul... io 
ai venit să mă ajuți să 
adun lemnele... 
cine p-aci!

Te 
prea 
prag 
să-ți 
pas prieteni și-ntâmplări.

Alin, ar fi desuet 
amintesc și eu 
tre. generații, 
aceasta nu ar 
o rezolvare a 
tale Părinții, 
mamele, intră 
ză atunci când 
adolescent încearcă să de
vină un om independent. 
Părinților le e greu să 
accepte această indepen
dență mai ales atunci când 
există și o lipsă de în
credere in tânărul om, pe 
care ei se încăpățânează 
să-l vadă tot copilul de 
ieri.

plângi de o mamă 
cicălitoare. Acum in 
de majorat dorind 
controleze fiecare

să-ți 
din- 
fapt 
nici

lupta 
De 
aduce 
problemei 

in special 
intr-o cri- 
copilul lor

Pentru a te putea ajutah 
concret ar trebui să știuL 
mai multe amănunte, arr 
fi necesar să ascult și pă
rerea mamei tale. Nu i 
să dau o rezolvare doar 
în urma unei prezentări Ț 
sumare. Pot doar să te ii 
sfătuiesc să încerci să stai» 
de vorbă cu mama ta, 1, 
încearcă să stabiliți un« 
contract pe care te obligi^ 
să-l respecți, stabilind L 
„pașii" zilnici, lăsându-ti | 
o marjă de intimitate. F 
Respectând acest contract f‘ 
vei putea să-i cucerești f 
încrederea, vei da dovadă -> 
de maturitate și poate apoi*  
și dânsa va realiza că— li 
ai crescut și nu mai eștfcli 
copilul mamei. jj

• Pe copii la bărbăție, 
Ia muncă și înfrânare, iar 
nu la moleciune, desfătări

potf 
oar J

INA DELEANU

■*—•

îi

crez că

eă n-arc

Revista literară 
radio „Sica“

Spectatori „de-o șchioapă" la Teatrul de păpuși al Casei de cuțtură Deva 
Foto PAVEL LAZA

Inițiată de câțiva din 
membrii cenaclului „Dan 
Constantinescu" (redactor 
de emisiune Nicolae Sze- 
kely) revista literară radio 
„Sica" are deja trei ediții. 
Ea poate fi audiată sâm
băta, între 14 și 15 și este 
audiată cu interes, de vreme 
ce ascultătorii dau telefoa
ne în timpul emisiunii.

La edițiile revistei au par

ticipat, printre alții, Robert 
Petrescu, Ioan Barboni. Fe-; 
licia Kovacs, Tiberiu Dîscă, 
Dan Pichiu, Viorica Birta, 
Eugen Evu. Se comentează 
exigent creația literară, no« 
ile apariții, literatura uni
versală. au loc medalioane 
lirice hunedorene, intervi
uri etc. îmbucurătoare este 
prezența celor tineri. (M.B.)

*

*

RUGA
Ascultă-mi neființa
Și ia aminte
la legământul făcut 
în amurgul dimineților 

de mai.

Ascultă-mi pașii 
răsunând pustii ,
Pe aloca 
neființei... taie.

Ascultă-mi gândurile 
pășind sfioase pe cărări 
de beznă.
și ia aminte 
la bucuria 
de-a vedea-mplinită 
eterna taină 
a visurilor seci.

VALENTINA SAV

1

Despre curaj și 
educație

* A
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• Curajul se educă zl. 
de zi printr-o luptă în
dârjită cu greutățile.

N.A. Ostrovski

• Pe copii, de mici să-i 
dedai și să-i deprinzi cu 
necazuri, cu curaj, fără 
frică de primejdii.

Proverb românesc

• Părinți, îndrumați pa
șii "copiilor voștri; ’nu le 
siluiți gustul, ci călăuziți-i 
când sunt mici. Cerceta- 
ți-le deprinderile, aptitu
dinile, curajul. Natura se 
lasă îndrumată, dar nu 
poate fi schimbată.

Vollaire 

și lenevire să-i deprinzi 
de mici.

lordache Golcscu
• Deprinzând pe copil 

să înfrunte teama, noi am ' 
făcut jumătate din drum j 
până la curaj. Rămâne să i 
completăm lucrul deștep- ) 
tând disprețul pentru la- ț 
șitate și entuziasmul pen- l 
tru faptele de bărbăție, / 
împuternicind iubirea de ] 
adevăr, de neam, de bine i 
și dreptate — bare cer ! 
mai mult curaj decât toate 1 
primejdiile de altădată ț 
— și făurind prilejuri în i 
care copiii să aibă de ' 
înfruntat oarecare mici l 
pericole, singure în stare J 
să oțelească prezența de 1 
spirit, sângele rece, ener- ț 
gia de a reacționa și a ț 
nimici piedicile. ț

ANA CONTA ț
• i

Videoclipul piesei E- 
verything Zen a fost rea
lizat de Matt Mahurin, 
cunoscut pentru colabo
rările cu Alice In Chains, 
Metallica, Peter Gabriel și 
UZ. într-un interviu, Ga
vin spune: „L-am cunos
cut pe Matt la patinoarul 
de pe Central Park. I-am 
urmărit mișcările în timp 
ce patina pe Nadia’s 
Theme. Deși era amator, 
avea o coordonare perfec
tă a mișcărilor, care se su
prapunea fondului muzi
cal. Mi s-a părut cel mai 
potrivit producător pentru 
a reda în imagini ceea ce 
am vrut să spunem în 
piesa Everything Zen, Du
pă ce a ascultat-o, a fost 
de acord să-i facă video- 
clipul". Everything Zen a 
început să fie ascultată la 
posturile independente de 
radio, iar videoclipul a in
trat în heavy rotation la 
MTV, VHO și VH-1. Sin- 
glelul s-a vândut destul 
de bine, intrând în topul 
40 american airplay, și în 
top 5 Modern Rock Tracks 
din revista. Billbăard.

Mulțumiți de rezultat,

MUZIC BOX

Noul val Grunge (IV)
cei de la casa Trauma au 
lansat pe piață la finele 
lui '94 albumul de debut 
întitulat „Sixteen Stone" 
(Interscope Records/Trau- 
ma). La realizarea albu
mului au participat ca in
vitați Vinces Bundza (har
monica), Gavin Wright 
(violine, violă), Carolina 
Dale (cello), Jasmine Le
wis (vocals), Allesandro 
Vittorio Taleo (vocals) șl 
Winston (vocals) Sixteen 
Stone este dedicat lui Ken 
Pulsforcb și Peter Stephan, 
toate piesele fiind compo
ziții Gavin Rossdale. Din 
partea casei Trauma la 
realizarea LP-ului au par
ticipat Debra Burley și 
Jackie Holland.

Albumul s-a bucurat de 
o critică favorabilă în USA, 
însă în Anglia principale
le reviste muzicale l-au 
acuzat pe Bush .pentru â- 

linierea soundului lor la 
standardele americane și 
desprinderea de curentul 
rock-pop britanic. De a- 
ceea vânzările -au cunos
cut cifre diferite în USA 
și în Europa (unde de alt
fel albumul a fost lansat 
de abia în primăvara lui 
1995). Pe disc sunt inclu
se următoarele piese: E- 
verything Zen/ Swim/ 
Bomb/ LittleThings/ Co
medown/ Body/ Machine
head/ Testosterone/ Mon
key/ Glycerine/ Alien și 
X-Girlfriend. Sixteen Stone 
redă atmosfera explozivă 
a prestațiilor lor live, fiind 
un album sarcastic dar în 
același timp încărcat de 
sentimente. în spatele u- 
nui voal criptic al ambi
guității, subiectele sunt 
personale și relevante: 
moartea (Little Things), se
xualitatea (Testosterone), 
egoul (Machinehead). de

presia (Glycerine), întâm. 
plări adevărate (Bomb — 
ce descrie ultimele clipe 
ale vieții unui om ce moa
re într-o explozie dintr-un 
bar londonez) și cultul 
(Comedown). într-un in
terviu, Gavin spuneai 
„Cântecele noastre au în
țelesuri diferite, dacă le 
asculți în zile diferite. As
cultătorul poate să le dea 
înțelesul după :um vrea 
el. Eu nu sunt decât un 
povestitor care le spune 
câteva experiențe trăite 
pe parcursul vieții"

Sixteen Stone a intrat 
în clasamentul Billboard 
200 Albums la 4. 02. 1995, 
cronica discului fiind: „Al
bumul a fost lansat in 
USA deși a fost înregistra» 
în Anglia și asta pentru 
că Bush nu are nimic in 
comun cu noul val de oop- 
rock britanic ci %unt ur
mașii lui Nirvana Alături 
de grunge-ul traditional 
(Seattle Sound) pe disc se 
simt influențe The Pixies, 
Breeders. Neil Young, Bob 
Dylan și Patti Smith".

— va urma —

IIORIA SEIIEȘAN
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O inițiativă pe care, 
am dori-o

însușită și de alții
Convins că în comuni

carea cu cetățenii munici- 
; piului ziarul îi poate fi- un 
sprijin prețios, Consiliul 
Local Deva a adoptat prac
tica de a comunica săptă
mânal prin fax redacției 
ziarului nostru principa
lele acțiuni pe care le-a 

' amorsat sad finalizat în 
râptâmâna expirată. Con
semnăm deci, pentru săp
tămâna 4—10 martie.
• S-au aplicat plombe 

, de mixtură asfaltică pe 
t străzile Bejan și M. Emi-
nescu;
• Au fost decolmatate 

rigolele de pe DN 7 în 
porțiunea care traversează

; municipiul și decantorul de 
pe strada Aurel Vlaicu;
• Au fost contirfuate 

tăierile de corecție a co-
' Toanelor arborilor orna- 

nentali;
• S-a făcut reabilitarea 

digului pe malul stâng al 
râului Cema, în zona Bâr-

i cea Mică, precum și a dru- 
' mului ce leagă satul Ar
ch ia de Deva;
• S-a încheiat dalarea 

| rigolei stradale în satul 
Cristiir;
• Primăria, a efectuat 

l tn zona gării CFR con- 
| troale cu privire la exis
tența tuturor documentelor

care atestă funcționarea 
în legalitate a agenților 
economici din zonă. Pa
tronii găsiți în neregulă au 
fost avertizați pentru a in
tra în legalitate-
• In piața centrală, s-a 

început recuperarea chirii
lor restante de la societă
țile comerciale cu datorii 
de acest gen. (LC.)

O fetiță de doi ani
accidentată mortal

Un camion a surprins și accidentat mortal în 
Petroșani o fetiță în vârstă de doi ani, care se ju. 
ca nesupravegheată. Tragicul eveniment s-a produs 
marți, 11 martie în jurul orei 11,00, pe un teren 
viran din apropierea străzii Egalității, unde se e- 
fectuau lucrări la conducta de apă.

Conducătorul autocamionului 31 HD 7274, Dănuț 
Bogneriuc, de 39 de ani, din Petroșani, șofer la Pe. 
gia Autonomă a Apei Valea Jiului efectua mișcări 
de manevrare a camionului înapoi, moment în ca
re a surprins și accidentat mortal pe minora de doi 
ani, Georgeta Camelia David.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de 
Poliție al Județului Hunedoara, cercetările continuă 
cu făptuitorul în stare de libertate.

8 Martie — la Școala Waldorf din orașul Sime- 
ria s-a organizat un mare carnaval, unde au partici
pat elevi și părinți. S-au premiat cele mai deosebi
te măști, ca : Prințesa, Goc, Rățusca etc.

Foto: ANTON SOC ACI

*

it
jI
i!

I*

I
jI
I
I

l
F

I

ț
ț

j
J

lI

ț

Gănduri
pentru

sosit la redac- 
scrisori 

închi. 
relatarea 
i dedi- 

Zilei de 8 Martie

Printr-o muncă colectivă s-au 
depășit dificultățile 

din anul trecut
— Die președinte, uni

tatea Pe care o conduceți 
es.e una de referință, ca
re s-a înființat acum câți
va ani, prin reorganizarea 
fostei Cooperative Moțul 
Brad. Cum a evoluat coope
rativa în ultimii ani și în 
mod special in anul tre
cut?

— Ultimii ani au fost 
pentru cooperativa noas
tră foarte dificili, dar prin
tr-o muncă colectivă am 
reușit să trecem cu bine, 
pregătind in același timp 
premisele anului 1997. De
și primele luni nu au fost 
prea favorabile, facem e- 
forturi să asigurăm de lu
cru la toți angăjații noș
tri. încât să putem să creș
tem și salariile tarifare. 
Ne-am propus, încă din 
acest an, să reproiectăm 
o serie de produse. în spe
cial in domeniul protec
ției muncii, să ne prezen
tam la toate târgurile și 
piețele care- sunt organi
zate de Camera de Co- 
rnevt și la Târgul național 
al României. Credem că 
printr-o participare ma: 
intensă ia asemenea ma
nifestări, vom putea extin
de mai mult producția pe 
piața internă.

— Există posibilitatea u- 
nor colaborări cu parte- 
ne-i din afară?

— Avem în intenție ex
tinderea colaborării și eu 
firme străine. Chiar în a- 
ceste zile vom avea o a- 
semenea întâlnire ce vi
zează comenzi pentru fe
țe de încălțăminte. Dacă 
vom ajunge la «n înțeles, 
ne vom asigura de lucru 
pentru un an de zile.

— Ce activități ie des-

Discuție cu dl 
SABIN STEFAN, 

președintele 
Cooperativei 
Horia Brad

fășoară în prezent in ca
drul cooperativei?

— La ora actuală reali
zăm produse in serie, la 
încălțăminte, confecții și 
lemn. De asemenea, mai 
avem unități prestatoare 
de servicii, precum ar fi 
broderia, curățătoria, spă
lătoria chimică, autoser- 
vice-ul, reparații încălță
minte. argăsătone. unități 
care au avut rezultate bu
ne.

— tn majoritatea fir
melor, în ultimii ani s-au 
disponibilizat oameni. Ce 
se poale spune in acest 
sens?

— în anul 1992, Coope
rativa Horia avea 322 de 
salanați, iar la ora actua
lă avem 410. Deci, numă
rul personalului. în spe
cial al celui muncitor, a 
crescut foarte mult. Pu
tem să spunem că și ve
niturile sunt față de alte ' 
unități mai bune. Deși a- . 
vem oameni recalificați, 
veniturile lunare ale aces
tora sunt de cel puțin 
170 000—180 000 de lei Si
gur, noi dorim să creștem 
aceste venituri și nu nu- • | 
mai în cazul acestei cate- , 
gorii de personal, ceea ce 
cred că se va putea ma
terializa în - perioada ur
mătoare. Față de salariul ! 
de încadrare, am avut de
pășiri lunare între 10 și I 
20 Ia sută. Sunt încă mul- j 
te de făcut, sunt încă mul
te dificultăți, dar credem ' 
că vom putea face față a- , 
cestora pentru a menține ■ 
atât personalul, cât a asi- ( 
gura și o creștere a ve
niturilor salariaților.

în opinia președintelui. 
Sabin Ștefan. activitatea 
cooperației ia un nou con
tur de la o zi la alta, ceea 
ce face ca ziua de mâine, 
pentru cei 410 salariați, sâ 
fie totuși una mai sigură'

CORNEL.POENAR

F ii

feme.
Ne au

ție mai multe 
conținând versuri 
nate mamei, 1 
unor manifestări 
cate
sau gânduri, urări și fe
licitări destinate lucră
toarelor ziarului.
4- PRIMAVARA, FLORI 

SI HARȚI SO ARE. „So
sește primăvara/ Și adu. 
ce-n poala ei/ Atâtea 
viorele/ $i-atâția ghiocei". 
Acesta a fost motto-ul 
spectacolului artistic or
ganizat de Clubul Copii
lor Brad in colaborare cu 
cele 4 grădinițe și Școo 
la Generală Nr. 2 Brad,' 
dedicat pr.măverii și Zi
lei de 8 Martie. Gându
rile exprimate prin cân 
tece și dansuri au fost 
cele mai frumoase măr- 
țișoare oferite tuturor fe
meilor și mamelor pre
zente la spectacol. Au 
colaborat la rea.izarca lui 
formațiile „DO-RE-MI” și 
„Ritmic 16“ ale clubului 
și școlii, pregătite de 
dnclc prof. Cornelia Cir
ca ș» înv. Elena Rusu; 
grupul vocii al Grădi
niței cu Program Nor
mal Nr, 1 Brad, condus 
de dna educ. Rozalia lu- 
ga, dansuri c populare ci
le grădinițelor cu program 
prelungit șt cu program 
normal nr. 1, instruite 
de educatoarele Georgeta 
lancu, Mariana Joldcș, 
Rozalia duga și Mariana 
Rusu, 
'vocali
Ioana 
vel 
{prof, 
directorul Clubului Co
piilor Brad).

precum și soliștii 
Andreea lancu. 

Dineș, Florinei Pa
și ioana Neamț
NICOLAE IGA,

Eleva 
de la 
Certe) 
cu ti-' 

pri-

+ „MAMEI".
Camelia Macarie 
Școala Generală 
ne-a trimis poezia 
tlul „Mamei", lată 
ma strofă: „Cu-n soare ce 
cânta cu voci tremurân 
de/ Ce-n lacrimi prefac 
orice suflet de gheață/ 
Cu candela lunii, cea pa
lidă n față / Cu scări de 
văpaie ce țes pe pământ/ 
Firișoare plăpânde/ 
viață/ Așa cu-al 
suflet cu vreau să

De 
meu 

te 
cânt/ Făptură divină dă. 
tătoare de viață".

4- „CINE ȘTIE CAȘ 1 
TIGA". Ana Mana Jur) i 
in numele colegilor din ț 
clasa a Vl-a a Școlii Ge
nerate Rapolt floana, Es- 
tera, Milicp, Adina, Ma
riana, Manti, Ionela, Cris
tina, Adriana, Mircey și 
Cornet) ne scrie despre 
acțiunile lor închinate 
Zilei Femeii. -Pentru ma 
melc lor și pentru cadre
le didact.ee ei au pre
gătit. un program artistic 
și un concurs „Cine știe 
câștigă". De asemenea, 
le au re.alizăt cu mânu, 
țeie lor câte o felicitare 
frumos coiorată. O ast
fel de felicitare, au tmnis 
și pentru doamnele și 
domnișoarele din reduc, 
ție, pe care au avut oca 
zia să le cunoască in 
iarnă, când au venit să 
nc colinde.

Le mulțumim elevilor 
din Rapolt pentru feli
citare și ceea ce ne.'ju 
scris. La fel mulțumim 
și Casei de Copii Nr. 2 
Deva și Măriei Geamna \ 
Sto.col pentru felicitarea 
cu versuri și mărțișor.
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Era o zi frumoasă de 
început de primăvară și 
ne plimbam, eu și vechiul 
și bunul meu amic, prin 
centrul municipiului re
ședință de județ. Călcam 
agale., vorbind de una, 
de alta. Deodată, cel de 
alături zice:

— II vezi pe cel ce mer
ge în fața noastră, dom
nul acela înalt și drept ca 
bradul, cu plete cărunte?

— îl văd.
— Ehej, ce om a fost la 

viața luil A avut funcții 
importante, tremurau mulți 
în fața lui și pe mulți i-a 
nenorocit.

— Acum este în pensie, 
cred.

— Este. A ajuns vai de 
capul luil Nimenj nu stă 
de vprbă cu el. toți 11 
ocolesc, se fac că nu-i văd. 
Nu mai are pe nimeni, so
ția i-a murit, iar copiii — 
o -fată și un băiat — au 
plecat în lumea largă și 
nu mai vor să știe de el. 
Uite-1 pe cel ce vine spre 
noi, cel cu pălărie. Ei ăsta 
a fost un om să-1 ungi pe 
pâine, nu alta. Este pro
fesor de meserie. Adică a 
fost, că acum este pensio
nar. In viața lui a format 
generații și generații de 
oameni. Numai că și el a 
ajuns într-o situație...

— Ce fel?
— N-a avut copii, nu 

Știu din ce cauză. Soția 
i-a decedat acum câțiva 
ani și a adus în casa lui 
un nepot, pe care a inta

bulat apartamentul în 
scuimbul întreținem Ei 
bine — adică rau — ăs
ta și cu nevasut-sa iși 
bai joc de el. u maltratea
ză pur și stmplu. Mi-a 
spus chiar dumnealui. De 
aceea nu sta acasă, e mai 
mult pe stradă, prin par
curi. Va salut, domn pro
fesori

Omul cu pălărie a tre
cui pe lângă noi fără să 
zică nimic, fără să arunce 
măcar o privire.

CUCII
Ne-am așezat, o vreme 

mai apoi, pe o bancă in 
parcuiețul am fața poștei 
centra te. Am aprins câte 
o țigară. Pe banca de a- 
lături, stătea un bătrânel 
mic și sfrijit, puternic a- 
dus de spfete.

— Cel la care te uiți — 
grăi amicul meu — a fost 
la viața lui un mare crai. 
Nu-i vorbă că și era un 
bărbat fain. Avea trecere 
teribilă la femei. A avut 
familie — soție și trei co
pii — pe care a părăsit-o 
și a dispărut in lume, să
rind dintr-un amor în al
tul. A revenit acasă când 
l-au lăsat puterile. Fami
lia — fosta familie — 
nu l-a primit. Copiii 
s-au așezat fiecare la 
casa lui și nici unul nu

vrea să știe de el pentru 
că i-a părăsit când erau 
mici. Așa că este și el pe 
drumuri și singur.

— Văd că vorbești nu. 
mai de bărbați, am zis

— Pentru că i-am întâl
nit pe stradă, dar se poa
te discuta și despre femei. 
Este o femeie ce locuieș
te pe seara a Il-a a blo
cului meu, ce a fost ceva 
funcționară la viața el. A 
fost căsătorită, dar pe la 
50 de ani a divorțat și 
s-a cupiat cu unul mult 
mai tânăr. Individul i-a 
vândut tot ce avea in ca
sa — și avea multe. A ră
mas numai cu un pat și 
o masă in garsonieră De 
câțiva am este bolnavă, nu 
știu ce are și a îmbătrâ
nit foarte tare. De o vre
me, nu mai iese din casă. 
N-o caută nimeni, vecine
le ii fac cumpărături, îi 
gătesc câte o supă, o cior
bă.

— Deh, bătrânețe, haine 
grele, cum se zioe.

— Așa este. Dar eu cred 
că omul e bine să se gân
dească, încă de când se 
află in putere, la vârsta 
asta. Cei despre care am 
discutat astăzi sunt sin
gurii vmovați că au ajuns 
precum cucii, că nu le a- 
re nimeni grijă, nu capătă 
de nicăieri un pahar cu 
apă. Ac fi bine sâ știe 
toată lumea adevărul că 
bătrânețea ți-o pregătești 
singur.

TRAIAN SONDOR
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ALCEDO VA RECOMANDA

rra*ilA tradiționalaTRATAMENT CU BUTIZIN

S.C. MOL ROMANIA 
ARAD

S.C. GRAFOPRINT 
SEBEȘ

Vinde ghilotină perfectă 
tipar inalt.

Informații tel. 058/733011,

>
și mașină

743504.

S.R.L.

ARAD,

de

Anuol pierdeți o paiI» din rereftâ 

din cauza buruienilor sau pierdeți 

timp si barsi pentru prășiți

De oii inointe, gata cu prăslful 

porumbului!

Trofall acum culluc.il» de porumb 

cu BUTIZIN ți nu vor moi exista 

buruieni pe cote să le prășiți. 

BUTtZIN est» etblcidul cu două

substanțe activ», produs de 

OLTCHIM Râmnicu Vâlcea. Dacă e 

cald, substanța volatila din 

BUTIZIN se evaporă si distruge 

buruienile. Dacă plouă, cealaltă 

subslan|t activă, nevolalltă, se 

dizolvă. Oricum, BUTIZIN le 

scopă de buruieni.

Nu moi pierdeți banii folosiți acum

BUIIZIH - UN PRODUS AL OLTCHIM RÂMNICU VÂLCEA

/Ilcedo
ttâxHIM
l >bomamu .

TBdul Decebal, nr. 2-A, 
cod 2900; tel. 057—280895

Intenționează să amplaseze o
STAȚIE DISTRIBUȚIE -CARBURANȚI 
în municipiul ORÂȘTIE, pe un teren pro

prietatea societății, situat pe drumul național 
DN 7, pe partea stângă, direcția de mers, 

ț dinspre Simeria, la intrarea în municipiu, 
; o parcelă situată lângă primele case de 
. această parte, la intersecția dintre DN7 
’ strada General Zănescu.
) în cadrul STAȚIEI DE DISTRIBUȚIE 
’ vor desfășura activități de distribuție a 
i buranților, servicii pentru automobiliști, 
ț tivități de comerț cu accesorii auto. 
I Prin amplasarea acestei STATII 
^DISTRIBUȚIE A CARBURANȚILOR nu 
i ---- J--_ ----~------ 4.Î * • J-A •*!
I 
t

i 
ț
1I 
»

pe 
pe 
cu

se 
car- 
ac-
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se 
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Tel: 01.321.19 86,056 145 897» 056.311.602
â — • a ..a

«
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Is.P.I. CARMETAPLAST DEVA
♦ la A.T.P.M. Deva „D______ ... ____________
♦ autorizării**  din punct de vedere al protecției
♦ mediului a obiectivului „Cariera Zam”.
ț Orice observații se primesc la A.T.P.M.
♦ Deva, în termen de 30 de zile de la publi- 
ț carea anunțului.
♦! — ----- ' --------------- '
î S.C. APRGTERRA S.A.
i SIMERIA

distribuitor autorizat al firmelor 
BIRSTEIN COMPA SIBIU 

t Vinde en gros, la prețul producătorului, 
amerttzoare pentru DACIA, ARO, TV, MER- 

î CEDES etc.
La livrările cu amănuntul se practică un 

l adaos comercial de numai 10 la sută.
Tel. 054/660421 : 660966.

CARMETAPLAST DEVA
Cu adresa nr. 1363 din 10. III. 1997, 

S.A. a depus 
„Documentația în vederea

I
I*
I 
? 
4
I

II r » i r i
î * 
Ii**
♦

*• 

i

1
*

i
i(1

produc în zonă agenți poluatori datorită 
chipării cu utilaje și tehnologii moderne la 
nivel vest-european.

Pentru începerea execuției lucrărilor S.C.. 
MOL ROMÂNIA SRL ARAD solicită ACORD • 
DE MEDIU, în baza Legii Protecției Me- J 
diului nr. 137/1995 și a Ordinului nr. 125/» 
1996 al M.A.P.P.M. î

Documentația este depusă la Agenția 
Teritorială de Protecția Mediului a județu- 

ț lui Hunedoara, situată pe str. A. Vlaicu, nr.
25, tel. 054—615445 ; fax 054—612252. Data 
limită până la care se primesc propuneri și 
contestații este 22 aprilie 1997. (8741)

S.C. CETATE S.A. DEVA

Str. Mureșului, nr. 4. 
Tel.: 054/211225; 051/213356.

ACHIZIȚIONEAZĂ ,
• GRÂU ȘI PORUMB BOABE
— La STAS.
— Prețuri negociabile.
Informații la serviciul aprovizionare — 

desfacere. (099188)

I

MQDEX
Cel mai mare distribuitor en gros 

din țară de

ÎN AII MIA 
POSESORILOR DE \l TOVEÎHCOU

1 .•> ■ ■ . Caic tiedn âirtb'vfiksjli.'
■ .i ii tănl ■ '• ■ nt ir-IUatr’1.; Ic aștrriik-

,k ra?f ■ i tiic-rt itm^r • :rpăynK’Hir
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a nu f» m n-cavia situare nepLUulâ. 
vă ui Im atârn ; â.

pentru prima rlatS aveți 
posibilitatea de A ALEGE societal ca 

ta care doriți să va asigurați 
Sodefotea de Asigurare Reasigurare 
A5 ARDAF

• • t"i>r»tna m i. -atc' i iuilori/.i’â . pracitvc

ASIQU1AREA OBLIGATORIE 
OE RĂSPUNDERE CIVILA AUTO

_________________ ■:__________' • '-...Ji i
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ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ 
IMPORT VEST

VA OFERĂ

te

din

• peste 50 de sortimente de inibrăcămin- 
sortată de cea mai bună calitate (în saci

transparent de 5-10 kg):
— cămăși, bluze, tricouri, pantaloni, tre

ninguri,
— pulovăre, geci,
— sacouri, bidoane etc.
Toate sortimentele de sezon disponibile 
stoc !

NOI GARANTĂM PENTRU CALITATE!
• baloți mari, nesortați, presați între

350—400 kg.
ALEGEȚI CALITATEA î

Mari reduceri de prețuri în luna martie a.c. 
Birouri, luni-vincri : 8—18;

8—14.
Cluj-Napoca, str. Iuliu 

064—194030, 193493.
Sunați-ne ! Dacă sună 
Depozit, luni—vineri:

) 8-14; jud. Cluj, sat Vlaha.
' Vizitați-ne și vă veți convinge că a me- 
l ritat !
I

sâmbătă :

Maniu,

ocupat
8-18;

nr. 6, tel.

reveniți I 
sâmbătă :

l

...... ■ . ...........
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S.C. SARGEȚIA FOREST S.A. 
t COMUNICAT NR. 1181, DIN 14. III. 1997, 

DE CONVOCARE A ADUNĂRII 
GENERALE A ACȚIONARILOR

Comitetul Director al S.C. SARGEȚIA 
FOREST S.A. Deva, cu sediul în Deva, str. 
1 Decembrie, nr. 30, înregistrată la Registrul 
Comerțului cu nr. J/20/1224/1994, cod fiscal 
6146243, în temeiul art. 79, alin. 1, din Le
gea nr. 31/1990, la cererea «acționarului ED*  
F. MAN COMMODITIES ROMANIA SRL BU
CUREȘTI, deținător a 39,99 la sută din ca
pitalul social al societății, în baza contractu
lui de vânzare—cumpărare încheiat cu F.P.S. ’ 
București, convoacă adunarea generală extra- | 
ordinară a acționarilor, Ia data de 3. IV. 1997, ' 
ora U). la sediul S.C. SARGEȚIA FOREST I 
S.A. Deva, cu următoarea ordine

1. Modificarea statutului de 
societății.

2. Alegerea Consiliului de 
și a comisiei de

Propunerile 
tului constau in

a) Capitalul 
milioane lei, împărțit in 504.680 
valoarea nominală de 25.000 Iei, 
totalitate de acționari, în următoarea struc
tură de actionariat:

— S.C. ED & F. MAN COMMODITIES 
SRL BUCUREȘTI — 201.867 acțiuni, cu o va
loare nominală de 25.000 lei. respectiv 
5.016.675 mii lei = 39,99 la sută ;

— FPS BUCUREȘTI — 151.088 acțiuni, 
cu o valoare nominală de 25.000 lei, respectiv 

‘ 3.777.200 mii Iei = 29,94 la sută ;
— FPP BANAT I — 151.400 acțiuni, cu 

valoarea nominală de 25.000 lei, respectiv 
3.785.100 mii lei *=  30 Ia sută.

Echipa managerială — 321 acțiuni, cu va- 
! loarea nominală de 25.000 Iei, respectiv 8.025 
| mii lei = 0,07 la sută.* -- - -- — u ..
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| incinta Casei de Cultură din Deva. |

Informații: J
— la telefoane 230703 și 716501 I
— Ia Casa de Cultură din Deva, etaj L î 

camera 2, între orele 10—20. J
1 
A 

I 
a

Angajează de urgență un jurist specializat | 
drept comercial.

Relații la serv, personal — învățământ, | 
telefon 716121 — interior 1028. j

cenzori.
pentru modificarea 
următoarele : 
social este fixat
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Administrație

statu-

la 12.617,0 
acțiuni, cu 
subscrise in

b) Modificarea atribuțiunilor adunării ge
nerale a acționarilor.

c) Modificarea atribuțiunilor Consiliului 
de Administrație.

Informații suplimentare Ia sediul societății

S.C. CASIAL S.A. 
DEVA — CHIȘCĂDAGA

ORGANIZEAZĂ

în data de 20. III. 1997. ora 10,30, la se
diul unității pentru asigurarea necesarului de 
echipament de lucru și protecție.

Licitanții vor trebui să prezinte următoarele 
acte:

— Ofertă de preț ;
— Avizul Ministerului Muncii pentru 

producerea acestui echipament ;
— Mostră din sortimentele supuse licita

ției.

CALCULATOARE

Ia dispoziția publicului larg
O puternică rețea Windows NT la dispoziția | 

dumneavoastră pentru: *
— instruire |
— închirieri cu ora în scopuri personale * 
Prin MEMORII — DATA TECH SER- I

VICE S.R.L. și GURNEY SISTEM S.R.L: în I

S.C. SIDERURGICA S.A. 
HUNEDOARA

in”■

. I
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DIRECȚIA GENERALA 
PENTRU AGRICULTURA 

ȘI ALIMENTAȚIE 
HUNEDOARA—DEVA

I
.’.W.'.W.WA’

J*
*

I
■

Organizează în data de 27. III. 1997, ora 
10, concurs cu reprezentantul MINISTERU
LUI AGRICULTURII ȘI ALIMENTAȚIEI BU
CUREȘTI, pentru acordarea gradului profe
sional I inspectoi^le specialitate — 2 locuri.

Tematica și relații suplimentare la corn, 
partimentul personal, telefon 21 85 55.

I
*
I
■
I

I

. &5a
j HfiLIGIYAYC

Sibiului, ora 11, preț mi. 
nim 11 milioane. Taxa: ga. 
ranție 10 
mâții tel.
715277.

la sută. Infor.
221549; 230009 ;

S.C. POLIDAVA S.A.
, DEVA
Vă oferă prin depozitul en gros, situat in I 

incinta societății, str. 22 Decembrie, nr. 257, ■
,un bogat sortiment de produse agroalimen- ■ 
îtare: •

• Zahăr • Orez • Ulei • Brânză topită;.
• Dulciuri • Paste făinoase ■

«
a 
:■

; • • Margarina
Hârtie ambalaj (import) • Pungi hârtie • 

î; Pungi plastic.
Vizitați depozitul nostru și nu veți regreta. 
Informații telefon 22 17 50, int. 27.

I
«

I

EXECUTAM TRANSPORT MARFĂ
1,5 tone

Tel. 211275
Fax 218061

î
*I

ii
I
I

ii
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S.C. AGROCOMPANY S.R.L. DEVA
Cu sediul în Deva, str. Sântuhalm, nr. 123. 
SCOATE LA VÂNZARE:
• Mașini și utilaje agricole
• Mijloace de transport auto
• Magazin alimentar, Sântuhalm, nr. 70
• Chioșc alimentar, Cristur
Relații suplimentare la telefon 054/624374.

I*
I
I
%

I
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I

mente a două camere, e_ 
ventual diferență. Tel. 
230068.

(8771)

\ AN ZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

• Biroul, executorilor 
judecătorești organizează 
licitație publică la se
diul din municipiul Brad, 
în data de 20 martie 1997, 
ora 10, pentru vânzarea 
următorului imobil: casă, 
eurțe și grădină, sat Or. 
minderi. ur. 48 A, 
na Băița, proprietar 
prean Gheorghe 
Preț de nornire 
t<

• Vând casă 
sl< Libertății, 
gitidină 1200 mp cu pomi 
fructiferi, posibilități pri. 
v.iîizare. tel. 621351.

(097844)
Vând casă 4 camere, 

gaz, grădină 6000 
în comuna Bâcia, nr. 

(8755)
Vând casă, șură, gră-

(8769)
Dacia 

teren 
vițică

• Vând 
lemn tei, 
3700 mp, 
Simeria, tel. 660791.

1300, 
arabil 

8 luni.

(8765)
• Vând apartament 3 

camere central Simeria. 
Tel. 672133.

comu.
O. 

și Elena, 
22.000.000 

(F) 
Simeria, 

31, gaz,

(6413)
• Vindem casă și gră _■ 

dină, 2700 mp, str. Aurel 
Vlaicu, 39, Deva. Tele
fon, Timișoara 056/. 
193933.

(8708)

• 
lu-Ti 
n.i . 
250.

•
fiinâ, cu pomi în sat Hăr. 
țâlr.'inî

• Vindem en gros 
Îmbrăcăminte 
hand sortată, 
te deosebită, 
biu. Tel. 069/228884.

(8751)

second 
calita. 

în Si.

• Vând societate 
mercială, preț 
Tel. 624693.

I

Tel. 628078.
(8756)

* 
piat 
brute 
Tel. ■

Vând mașină co. 
chei, cu 500 chei 

auto și yală. 
230788.

(8757)

• Ofer casă și te. 
ren contra întreținere 
(vând) sau schimb cu 
aoartament Deva, sat 
Rovina, lângă Brad. 
Tel. 221974.

co. 
avantajos.

(8772)
• S.G. Alimturn SRL

Deva vinde mașină izo. 
termă TV 35; 1,6 tone.
Relații la tel. 215323.

(6414)
• Vând 800 mp loc casă, 

cu fundație, Chimindia ; 
Oltcit (1990). 6,5 milioane, 
mobilier ABG — 3,5 mi
lioane. Tel. 
ora 21.

226386, după

(6417) 
contra ejacu- 

medicamente 
frigiditate, zahăr

(8763)

• NOU ! ! I Centra, 
le termice -HERMAN, 
randament și sigu_ 
ranță maxime. PLA
TA IN RATE. Distri. 
buitor IMPERIAL 
ORAȘTIE, .054/642580.

(8323)

• Spray 
larii rapide, 
potentă, 
afrodisiac. 01—6376273.

(8544) 
osii 

184.
• Vând car nou, 

Winter, Bariu, 
familia Teacoi.

nr.

(8350) 
Beriu. In. 
nr. 132,

• Vând apartament 2 
camere decomandate, zo. 
nă centrală, Zamfirescu, 
bl. 11, sc. 4, etaj II, ap. 
49. 18.000 DM.

• Vând casă, 
formații Beriu, 
familia Spiridon.

(8352)
■ Vând urgent VW Golf, 

neînmatriculat, stare per. 
fectă. Brad, tel. 651094. ' 

(6642)
• Vând societate SRL, 

preț negociabil. Telefon 
7202S8.

• Vând și 
auto, 

Deva,.
. brize
rile.
Vodă, nr. 14.
225077.

(8743) 
montez par. 
toate tipu . 
str. Dragoș 
Tel. 225075;

(9202)

• Asigurări 
i Deva vinde 
; Dacia 1310, 
1 rie avariată, 
i a'oi, 
1 Dacia Service

(8762)
Ion Țiriac 

Ia licitație 
1997, carose. - 

Licitația — 
20 martie 1997, la 

Miercurea

ÎNCHIRIERI
• închiriez garsonieră 

mobilată în Simeria. Tel. 
227479, după ora 20.

(6412)

SCHIMBURI DE 
LOCUINȚE

• Schimb apartament 3 
camere două balcoane, 
Gojdu, cu două aparta.

I

1

TRAGEREA
LOTO SPECIAL 6/49 

din 16 martie 1997 
12, 9, 23, 46, 19, 37.

Fond de câștiguri : 2.365.343.422
TRAGEREA
N O R O G 

din 16 martie 1997 
0 3 9 5 6 1 6.

Fond de câștiguri : 518.307.631 lei. i
’ ■ ■-’AW.W.C-.WZ.'AV."1.1-'.1' ■.■■V.VAY/.W.

lei.

ti-------.'.........................................■.................

l . • • •

ANUL IX • NR. 1846
WtVAVA

OFERTE DE 
SERVICII

e Tipografia și Editura 
,,PC GRAF" organizează 
concurs pentru ocuparea 
postului de. director. Data 
concursului 22 martie 
1997, ora 10. Adresa : 
bdul Decebal, bl. G, par. 
tcr. tel. 224559.

(6415)
• Angajăm agenți co.

merciali pentru vânzarea 
produselor noastre în târ
guri și piețe, cu mașină 
proprietate personală. • Te
lefonați la 230034, orele 
10—14. (F)

• Meditez engleză in. 
tensiv, orice nivel, emi
grare, admitere. Telefon 
621609

dragul lor soț, tată,' bu_ 
nic și socru

BOGDAN GAVRILA 
trecut în lumea umbre
lor, la vârsta de 68 de 
ani, după o lungă și grea 
suferință. Nu.l vom uita 
niciodată. (GRT)

• Cu adâncă du
rere familia anunță 
trecerea în neființă a 
celui care a fost

I’RODAN 1‘EȚRU
înhumarea are loc 

azi, 18 martie, în ci
mitirul greco—catolic 
din str. Călugăreni, 
la ora 14. Te vom 
iubi mereu și te vom 
păstra în sufletele 
noastre. Odihnește-te 
în pace !

(878(5)

(6387)
• Efectuăm transport 

cu izotermă. 20 -tone. 2700 
lei/km. Informații - 054/ 
641918

(8347)

DIVERSE
• împrumuturi avanta. 

joase la CASA DE AMA. 
NET PRESTIGE", din 
Deva (vizavi de Liceul 
Decebal). T&. 219184.

' (6395)
• S.C. 

TEMS 
str. I.
ap. 13, 
pus 
cumentația pentru obține
rea autorizației de mediu 
a unității de cursare și 
închiriere calculatoare din 
Deva, Casa de Cultură, 
etaj I. camera 2.

(8758) .
I

GURNEY -SYS. 
SRL cu 
Grcangă, 

anunță 
la APM

sediul în 
bl. 29, 

că a de. 
Deva do.

• Salariații de la 
S.P.I. Carmetaplast 
Deva S.A. aduc un 
ultim ' omagiu celui 
care a Cast • director,

T»g.
1‘ROJJAN PETRU
un om de o ade

vărată omenii;, stimat 
și apreciat.

Fie_i în veci cinsti, 
tă și binecuvântată 
memoria.

Transmitem 
ceastă cale 
condoleanțe 
îndoliate.

pe a. 
sincere 

familiei

(F)

S.G. 
SRL 
prie- 
Pro. 
orele

comemorări
• Un an trist și greu a 

trecut de 
.despărțit de 
mamă, soție

EIBEN
Bunătatea 

drag ne vor lipsi mereu. 
Dumnezeu să te odih.’ 
nească, suflet nobil. Fa. 
milia. (8766)

când ne-am 
draga noastră 
și bunică 
MARIA 
șî chipul ei

DECESE

• Personalul In. 
spectoratului Școlar 
al județului Hune, 
doara exprimă sin- 
cere condoleanțe fa. 
miliei îndoliate și re. 
greță pierderea su. 
ferită de corpul di
dactic prin dispariția 
celui ce a fost pro. 
fesor
NICOLAE ANDREI

amg
la Grupul Șco- 
Industrial Mi. 
Barza — Griș-

de 
iar. 
nier 
cior.

• Familia mulțumește 
tuturor celor care i.au fost 
alături și i-au împărtășit 
durerea la despărțirea de

. ............... ... . . . .---------. ■ ■ . !

• Conducerea 
Simako Invest 
este alături de 
tenul lor Mihai 
dan în clipele 
pricinuite dc trecerea' 

tatălui 
condo- 

în_

în neființă a 
său. Sincere 
leanțe familiei 
doliate.

(8795)

•• Consiliul local Deva, 
conducerea executivă a 
Primăriei și întregul co. 
lecțiv de colaboratori sunt 
alături de familia Prodan 
la greaua despărțire 
distinsul om

PRODAN
și transmit, 
cale, sincere 
familiei 
nezeu 
pace

de 
fostcare a

PETRU
pe această 
condoleanțe 

îndoliate. Dum- 
să.1 odihnească în 

!
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„AROMA PÂINII44
PENTRU BRUTĂRIA—PATISERIA 

DIN DEVA
ANGAJEAZÂ 

următoarele categorii de personal: 
6 1 

12 I
brutari—patiseri (cu experiență) 
personal necalificat
ingineri (tehnicieni) industrie 
alimentară

locuri 
locuri

locuri4
Curriculum vitae însoțit de o fotografie 

se vor depune zilnic la sediul societății, pe 
str. Călugăreni, nr. 14, între orele 14-17, 
până la data dc 21. III. 1997. (9191)

str Codrului, nr. 24
Produce și comercializează țeavă PVC tip 

ușor pentru scurgere la următoarele dimen- 
| siuni ■ 0 50—100.

I

I
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I
I
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Pentru relații suplimentare, vă puteți adre
sa la sediul societății sau la telefon 054-642250 
— serviciul Desfacere.

SOCIETATE COMERCIALA DIN DEVA 
Angajează paznici.
Condiții:
• Stagiul militar satisfăcut.
• Vârsta maximă 55 ani;
• Fără antecedente penale;
• Starea sănătății" corespunzătoare;
• Posibilitate dc garanții materiale.
Telefon: 213445, între orele 9—14. (8750)

I

S.C. „ARDELEANA44 S.A.
cu sediul în Deva, sir, N. Grigorescu, nr. 45 

ORGANIZEAZĂ :
Licitație publică fără prcsclecție de oferte

| pentru întocmirea documentației de evaluare 
J — studiu de fezabilitate, în vederea evaluă- 
| rii pentru vânzare a unui spațiu comercial 
» situat în Hațeg, str. Sarmizegetusa, nr. 2. 
! Pot participa agenți economici și experți 
I evaluatori abilitați.• -----
I 
I* 
I 
w 

I* 
I*
I

Documentația de licitație se poate procti- 
raide la sediul societății până Ia data de 25 
III. 1997. Valoarea documentației este de 
50.000 lei.

Termenul limită de depunere a ofertelor 
este 31 martie 1997, ora 10, când va avea 
loc și licitația publică la sediul societății. în 
caz de neadjudecare, se repetă licitația în data 
de 7 aprilie 1997, ora 10.

^AW.SW.W.W.V.’.W/JV^W.V.W.V.
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ÎN ORIOE 
OOAZIE 

PUBLICITATE 
PRIN

UBER
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