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CUVÂNTUL
LIBER

Lanfă deschidere spre producția 
nități cu profil metalur
gic, minier și chiar din 
domeniul construcției de 
mașini. Cum multe dintre 
acestea se găsesc în blocaj 
financiar, pentru decontări 
s-a acceptat modalitatea 
compensărilor

Orientarea spre dezvol
tarea exporturilor, în spe
cial a produselor refractare
---------- -------------- .

• Șansa noastră că nu am intrat în blocaj eco- 
nomico-fiiTanciar total este exportul • Comenzi e- 
xistâ, dar nu toți benpficiarii pot plăti • Cerințele 
la export sunt în creștere • Ofertele sunt diversi
ficate • Tn competiție reușește cine-este exigent la 
calitate și vinde la prețuri accesibile 
SNCFR »m livraț marfă și cu două 
târziere • Noroc.că beneficiarii sunt 
nu ne-au penalizat.

Ideile principale care au 
reprezentat subiectul ” 
cuției purtate recent 
cei doi interlocutori 
evidențiate de bumbii 
mai sus. Grație măsurilor 
bine gândite și strategiei 
stabilite pentru producția 
firmei, S.C. Refractara are, 
an de an, o activitate pro
fitabilă, în același timp 
nefăcându-se șomeri din 
rândul celor 550 de sala-

• Din cauza 
săptămâni în- 
înțelegători și

In urmă cu aproape 
două mii de ani, îngerul 
Gavriil a venit în Bise
rica din Nazaretul Gali- 
leii, unde se afla în ru
găciune Fecioara Maria, 
aducându-i vestea cea 
mare că va aduce pe 
lume pe Fiul lui Dum
nezeu. Acest eveniment 
este consemnat in ca
lendarul Bisericii orto
doxe creștine in ziua de 
25 martie sub denumirea 
de Buna Vestire. Nici
când nu a răsunat pe 
pământ o veste mai bună. 
Este praznicul in care 
evlavia creștinilor se 
trăiește astăzi? ca și a- 
cum aproape două - mii 
de ani, in fața smeritei 
fiice a lui Israel, fecioara 
Maria, aleasă de nesfâr
șita înțelepciutie a lui

dis- 
cu 

sunt 
de

riați. Firește 
de bază ai

că beneficiarii 
produselor re-

Discuție cu dl. ing. IOAN MIHUT, manager, 
și dl. ing. IOAN POCANSCHI, inginer șef la 

S.C. Refractara Baru
ț

asigurare a disponibilită
ților bănești necesare e- 
vitării blocajului total. 
Dacă beneficiarii interni 
fac decontările abia după 
3—4 luni de la primirea 
mărfii, cel din Ungaria 
virează anticipat, ei negâ- 
sindu-se în blocaj ca noi, 

. 20 la 
mărfii 
livrare 
grală.

In legătură ou derularea 
exportului, interlocutorii 
spuneau că au apărut

sută din valoarea 
comandate, iar la 
se face plata inte-
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Itâțește să o numim pri

măvara vieții noastre spi
rituale. Sâ încercăm să 
privim acum icoana Bu
nei Vestiri pe care lacov 
a văzut-o în vis - închi
puită de o scară pe care 
urcau ți coborau îngerii. 
Pe una dintre ușile îm
părătești este înfățișat în
gerul Gavriil. El vine dc 
SU3, aducând un mesaj |
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fractare, care dețin pon
derea producției ■realizate, 
au fost și rămân combi
natele siderurgice, alte n-

semiușoare, pentru side
rurgie, destinate partene
rilor din Ungaria, a consti
tuit o importantă șansă de

A consemnat 
NICOLAE TÎRCOB

(Continuare în pag. a 2-a) i
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PENTRU

Foto: ANTON ȘOCACIOrațtic în prag de primăvara.

VETERANII 
DE RĂZBOI

( ora 10, se ține adunarea ț 
\ generală în sala de șo- ț 
| dinte a Primăriei

Filiala Deva a Uniunii 
Veteranilor de Război și 
a Urmașilor Veteranilor 
face cunoscut tuturor 
membrilor UVRUV ce 
aparțin dc Filiala jude-
(ului Hunedoara, că în ț 
data dc 28 martie a.c., ț

conduccrii Uniunii 
rănilor participă preșe- f 

’ dintele acestui for, Ștefan 1 
> Cucu. (M.B.) l,

ț dinte a Primăriei Muni- 
cipîuluî Deva. Din partea

preșc- J
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ceresc. Pe un plan supe
rior esțe înfățișat Duhul 
Sfânt în chip de porum
bel. De la el pleacă 
care luminează pe 
cioara Maria, care 
află in genunchi in 
găciune. -Acum îi 
spune îngerul vestea 
mare. „Sfântul care 
va naște din tine, , 
lui Dumnezeu se va che- 

Dumnczeu, de a fi dătă-- ma“. fLuca 1. 35). 
toare’ de viață Fiului lui 
Dumnezeu.

Buna Vestire revarsă 
întotdeauna bucurie in 
sufletele noastre și săr
bătorirea ei, chiar în a- 
notimpul când primăvara 
bate la ușă, ne indrep-

f r t a a

raze
Fe
se

ru- 
va

cea 
se 

Fiul

Credincioșii bisericii 
noastre, imitând chipul 
de salut al îngerului Ga
vriil, o prcacinstesc . pe 
Fecioara Maria, spunând: 
„De Tine se bucură toată 
făptura ceea ce ești plină 
de dar, mările Ție“.
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OPINII DE PARLAMENTAR

Cederizare ?
Insinuările lansate de 

noua opoziție privitoare la 
așa-zisa cederizare a insti
tuțiilor statului efectuată 
de partidele aflate la pu
tere fac necesare câteva 
întrebări.

Crede cineva sincer că 
noua putere poate sii-și 
îndeplinească programul de 
guvernare cu o mare parte 
din conducătorii de insti
tuții și întreprinderi care 
au fost instalați în funcții, 
uneori abuziv, de către 
cei ce au părăsit metere
zele puterii? Meritul cel 
mai important al multora 
dintre ei este aoartenența 
politică la PDSR.

Susțin public că 
din foștii prefecți ai ju
dețului Hunedoara 
locuit pe aproape toți di
rectorii, de la cel mai mic, 
pănă la ’cel mai marc, cir 
oameni fideli PDSR. A- 
cest lucru nu ar fi avut 
mare importanță dacă mulți 
dintre cei puși în funcții 
de PDSR 
obedienți 
nu ar fi 
serviciu, 
că nu vor da

unul

a în-

nu ar fi fost 
și. în special,

făcut abuzuri în 
fiind convinși 

socoteală

ladeoarece sunt ocrotiți 
nevoie, scăpați .din neca
zuri. Să ne gândim numai 
la câte dosare penale au 
fost blocate atunci și 
acum sunt repuse pe 
In felul acesta au 
distruse întreprinderi 
instituții ale statului 
repercusiuni

care 
rol. 
fast 

Și 
cu 

deosebit de 
grave asupra economiei și 
nivelului de trai al popu
lației Populația județului 
Hunedoara cunoaște bine 
această situație și se pot 
da exemple concludente. 
Crede actuala opoziție că 
sc poate merge mai de- 
ț>arte cu acești conducă
tori7

Vreau să atrag atenția 
în mod special că nu ge
neralizăm. Făcând o ana
liză a actualelor conduceri 
din diverse direcții jude
țene, s-a ajuns la conclu
zia că o parte din acestea 
au merite reflectate 
competență. Acestea

dc 
își

Or. CONSTANTIN BLEJAN. 
senator

(Continuare in pag. a 2-a)

l’E ORDINEA DE ZI — PROBLEME DE 
LARG INTERES PENTRU POPULAȚIE 

în dezbaterea Consiliului local Deva se 
în ședința de marți, 25 martie, mai multe 
de hotărâri. Câteva dintre ele prezintă un 
interes sporit pentru oraș și populația sa.

Astfel, urmărind sporirea surselor de

vor af^a 
proiepte 
grad de

venit la 
bugetul local, se vor dezbate două proiecte de asociere 
a consiliului Ia două activități economice. Este vorba 
de asocierea cu S.C. „Shell România" S.R.L., la con
struirea și exploatarea unei stații de alimentare cu 
combustibil auto și cu S.G. „Bob Star Prod“ S.R.L., 
pentru construirea și exploatarea unui Euromarket.

Se mai află, de asemenea, proiectul de hotă
râre privind studiul de prefezabilitate pentru intro
ducerea gazului metan în localitatea aparținătoare 
Archia și de aprobare a construirii, pe strada Mă< 
răști, a unui bloc de locuințe sociale. (1.0.)
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• ȘEFUL.. STATULUI 
MEDIAZA. Președintele 
PDSR, Ion Iliescu, a tri
mis două scrisori șefului 
statului, Emil Constanti- 
nescu, în care l-a rugat 
să medieze între majori
tatea parlamentară și o- 
poziție, a căror dispută 
politică a ajuns într-un 
punct critic, reprezentanții 
celor trei principale forțe 
ale opoziției — PDSR, 
PUNR și PRM — boico
tând lucrările Parlamen
tului, prin părăsirea șăli- 
lor de dezbateri. Preșe
dintele României a dat 
curs mesajului șl, în ur
ma discuțiilor purtate cu 
reprezentanții opoziției, 
aceștia și-au anunțat în
treruperea frondei și par
ticiparea la lucrările ce
lor două Camere. „

mânii trecute a avut loc, 
în Capitală, ^Convenția 
Națională Extraordinară a 
Partidului Unității Națio
nale Române. !n prima 
zi a lucrărilor, Convenția

REȘTI. Centrul Mondial 
de Afaceri World Trade 
Center din Capitala țării 
a găzduit a treia ediție 
românească a forumului 
Crans-Montana — mani-

rat de prezența șefului 
statului român, au consti
tuit un real succes pen
tru dementul „intitulat 
,.România la treabă".

• PUNR S-A PRIME
NI®. -La sfârșitul săptă-

r

''R.eJj'.os qw.etuuT.

noile

l-a revocat din funcție pe 
președintele partidului — 
Gheorghe Funar — și a 
dizolvat Biroul... Perma
nent. In cea de a doua 
zi au fost alese
structuri de conducere. 
Președinte, al PUNR a 
fost ales Valeriu Tabără. 
Fostul președinte Gheor
ghe Funar și fostul se
cretar general loan Gavra 
au rămas simpli membri 
ai partidului. „■

• FORUMUL GRANS- 
MONTANA — LA BUCU-

m-
.să

testare de anvergură 
ternațională. menită 
reflecte imaginea Româ
niei la adevărata ei di
mensiune în privirea 
străinătății. Peste 200 de 
oameni de afaceri șl po
liticieni din 20 de state 
membre ale Uniunii E- 
uropene au luat pulsul 
țării noastre privind a- 
udiența și credibilitatea 
cu care îi poate atrage 
pe investitorii străini în 
România. Lucrările Re
uniunii, care s-au bucu«

• SCURT-CIRCUIT LA 
RENEL. 6000 de salariați 
din sectorul de.distribuire 
a energiei electrice din 
cadrul RENE1», afiliați la 
Federația „ Sindicatelor 
„UNIVERS", au partici
pat la un miting de 
protest, organizat în Piața 
Revoluției din Capitală. 
Motivul nemulțumirii: 
Carențele Legii 130 din 
1996 privind . contractul 
colectiv de muncă și a- 
cordarea în cuantum li
mitat a indexării, sala
riilor — în funcție de 
posibilitățile financiare 
ale regiei.
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Comisia Anticorupție 
are mult de lucru

Un turneu de recunoaștere

• aproximativ 100 de sesizări
* peste 15 la sută dintre ele sunt anonime

Cea de-a patra ședință 
a Comisiei Anticorupție a 
județului s-a desfășurat pe 
durata a mai bine de două 
ore și a fost urmată de o 
întâlnire cu jurnaliștii. 
Președintele Comisiei, dl. 
Gheorghe Barbu, a decla
rat ziariștilor că s-a sta
bilit ca în cadrul ședin
țelor să nu se discute 
cazuri punctuale, în afara 
celor care aduc prejudicii 
majore.

Din acele aproape 103 
de sesizări aflate pe masa 
de lucru a comisiei, 20 la 
sută privesc nemulțumiri 
ale cetățenilor în , modul 
de aplicare a Legii fon
dului funciar. 15 până la 
20 la sută din sesizări se 
referă la unele proceduri 
de privatizare considerate 
incorect făcute, acestea 
fiind în atenția FPS și 
ANP, în timp ce altele au

ca obiect utilizarea ba. 
nilor publici. De remarcat 
este faptul că peste 15 la 
sută din sesizări sunt a- 
nonime, ele fiind luate în 
considerare cu titlu de 
informare. „Nu este tra
tată o anonimă așa cum 
se întâmplă cu un fajit 
sesizat și semnat, în care 
omul își asumă o respon
sabilitate11, preciza dH. 
Gheorghe Barbu.

Sesizările ce vizează 
anumite persoane care de
țin averi considerate a fi 
mai mari decât posib’lită- 
țile lor de câștig pot a- 
junge Ia Comisia Antico
rupție, deși, potrivit legii, 
ele ar trebui adresate Par
chetului de pe lângă 
Curtea de Apel Alba (In 
cazul județului Hunedoara). 
Semnarea acestor sesizări 
este obligatorie. (S.B.) M

)• La alegerile din anul 2000, liberalii lui Quintus 
se vor vioara I la putere, în cadrul CDR.

• Viorel Cataramă se spală pe mâini de SAFI, 
ca Pilat din Pont. . _

Ștaful Partidului Națio
nal Liberal, în fruntea că- 
ruia se află Mircea Ionescu

Quintus; cel puțin deocam
dată.

— Domnule. Cataramă, 
sunteți inițiatorul unor mo
dificări la legea «privind

Quintus, a pornit în tur
neu. Potrivit« afirmațiilor conferința de presa

Larga deschidere spre
producția

(Urmare din pag I)

unele greutăți, sperăm 
temporare, acestea constând 
în neasigurarea vagoanelor 
corespunzătoare de către 
SNCFR. Norocul este că 
pentru o întârziere de 
circa două săptămâni la 
livrare, partenerii externi 
au fost înțelegători și n-au 
trecut la aplicarea de pe
nalități.

!n ciuda faptului că 
mărirea prețurilor la gaz 
și la energia electrică a 
însemnat o creștere a 
cheltuielilor la acest ca
pitol de la 200 milioane 
lei lunar la- circa un mi
liard de lei, există preo
cupare pentru a reduce pe 
cât posibil. consumurile 
Specifice. Având în vedere

de export
că pentru a te menține în 
competiție cu produse de 
calitate, dar nu neapărat 
și scumpe, în cadrul fir
mei (fără a avea un sec
tor special de cercetare în 
domeniul produselor re
fractare), se desfășoară 
permanent o activitate 
susținută pentru realiza
rea de noi produse, în con
text înscriindu-se aportul 
a numeroși oameni cu 
chemare și pasiune, de la 
manager la șef de secție. 

Ținând seama de evo
luția pieței și de necesi
tatea asigurării flexibili
tății producției, la S.C. 
Refractara există preocu
pări notabile pentru a 
răspunde prompt cerințelor 
tranziției și stabilității în 
perspectivă.

Cederizare ?
(Urmare din pag. 1)

vor continua activitatea 
fără teama că vor fi schim
bate.

Au fost perpetuați în 
diverse funcții foarte im
portante conducători care 
erau știuți de toată lumea 
că au adus atâtea preju
dicii economiei naționale, 
precum reiese în fiecare 
zl la iveală De ce nu s-a 
desolidarizat PDSR de ei, 
de ce nu o face acum?

Deci, domnilor reprezen
tanți ai opoziției actuale, 
vă chemăm sincer să a* 
jungem la o înțelegere 
bazată pe rațiune, corec
titudine și bună intenție 
de recunoaștere a unor gre
șeli șl abuzuri, care s-au

făcut și mai ales de con
lucrare pentru îndrepta
rea lor. Altfel vom pierde 
cu toții, țara va pierde 
prin întârzierea reorgani
zării conducerii instituțiilor 
și întreprinderilor pe bază 
de competență, dar și 
printr-o imagine falsă care 
se va crea asupra acestei 
acțiuni. Dumneavoastră în
șivă aveți de pierdut Oa
menii și-au format o pă- 
•rere precisă despre cei 
care i-au condus până 
acum, motiv pentru care 
au vrut și au făcut schim
barea. Or, și această ima
gine trebuie corectată îh 
bine.

In concluzie să facem 
îmoreună o treabă bună 
pentru țară; corect și 
cinstit.

făcute la Deva, turneul e 
unul de recunoaștere a 
stării de fapt a partidului 
în teritoriu, pregătirea ac
țiunii de creare de orga
nizații ale acestuia în 
fiecare unitate administra- 
tiv-teritorială, astfel ca 
la alegerile din anul 2000, 
PNL (Quintus) șă devină 
principala forță politică 
a puterii, în cadrul CDR.

La Deva s-au aflat sâm
bătă, 22 martie, dnii aca
demician Constantin Bâ- 
lăceanu Stolnici și Viorel 
Cataramă. Domniile k>r 
au susținut cu acest pri
lej o conferință de Dresă 
La conferință au mai par
ticipat dnii Petru Păun 
Jura -— secretar de stat

la MMPS, dr. Constantin 
Blejan — senator, preșe
dintele Organizației jude
țene a partidului, alți 
lideri locali liberali. In
teresant dialogul presei cu 
liderii liberali.

Afirmându-și intențiile 
de a deveni forța politică 
nr. 1 în Convenția Democra
tă. PNL își reafirmă, toto
dată, atașamentul la a- 
ceasta.

O precizare pe care a 
ținut s-o facă, expres. Vio., 
rel Cataramă, a fost că 
domnia sa, personal, nu 
vede alt lider pentru PNL 
decât pe dl. Mircea Ionescu

proprietatea asupra pămân
tului pe care capitalul stră
in a investit în construcții 
și tehnologii. Ați avut în 
vedere vreun risc pentru 
țară prin această vânzare?

— In momente grele, 
pentru țară, după cum cu. 
noașteți, s-au ivit multe 
temeri. Propunerea mea de 
modificare a legislației re
feritoare la proprietatea 
asupra pământului a avut 
în vedere ce efect a in
dus o asemenea măsură 
în țări ca Ungaria, în a- 
tragerea capitalului străin. 
Și apoi nimeni nu va lua 
pământul din România.

să-l ducă în țara de ori
gine a investitorului

Să te afli față în față | 
cu Viorel Cataramă și să 
nu-1 întrebi despre SAFT 
înseamnă să ratezi o șansă. 
Și totuși

— N-am participat la 
vreo conferință de presă, 
a afirmat interlocutorul, 
la care să nu fiu întrebat 
despre două lucruri: SAFJ 
și unificarea liberală. In- i 
trebarea cu SAFI nu tre
buie să mi-o adresați mie. 
Din decembrie anul trecut, 
nu mai am nici o funcție 
executivă în cadrul, fon
dului

Având în vedere că în
tre FMOA (administrat de I 
SAFI — n.n.) și „Elvila" 
(grupul de firme ale dlul | 
Cataramă — n.n.) există 
in contract care are fina | 
litate în anul 2000, pentru 
a stopa orice discuții, ev 
intenționez ca până la 
sfârșitul acestui an să 
restitui integral finanțarea 
pe care o am de la FMOA.

Scurt!
ION CIOCLEI

] ȚIGANII PROTESTEAZĂ LA GEOAGIU î
| Țiganii de pe străzile 

I Muzicanților și Teilor
* din Geoagiu au organizat 
ț ieri, 24 martie, o acțiune 
« de protest în fața primă- 
« riei din . localitate. Ei

sunt nemulțumiți că nu
I au primit ajutorul social,
* începând din luna, de-
* cembrie a anului trecut. 
« Romii mai per să li se 
j . dea pământ în propne- 
J tate, extinderea cimitiru- 

I lui și organizarea, unei
* cantine sociale. „Din cei
* aproape 500 de țigani 

care trăiesc în zona Mu-
| « zicanților peste 20 au 
j j furat de foame și acum 
! I se află în pușcărie", spu-

* nea Horia Bacrău. .. .
* — Primarul, comunei 
« Geoagiu, Traian Gher-
* ghel, declara că pentru
* • • - • • —*—a « • •

plata ajutorului social pe • 
o lună ar fi nevoie de» 
22 milioarțp de lei. Pen- » 
tru că nu a fost adoptat » 
bugetul pe 1997 consiliul i 
local nu poate plăti de- * 
cât 1,66 milioane, în con- * 
dițiile în care Primăria ț 
Geoagiu are datorii în » 
valoare totală de 840 mi- » 
lioane lei. Dnul Gher- » 
ghel spune că în cazul . 
în care ar rămâne pă- 
ynânt (Disponibil, ar fi 1 
de acord să dea țiganilor 
teren în folosință, dar * 
nu în proprietate. Pri- * 
mărul crede că dacă ți- » 
ganii primesc pământ, » 
l-ar vinde imediat. Astăzi i 
o delegație a romilor va [ 
prezenta situația la Pre- > 
fectura județului. (S.B.) *

MARȚI, 25 MARTIE
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’• DAklIZ HCI/ACREDIT BANK DEVA

Vinde Ia licitație publică ce va avea loc
::

!;în data de 27. 03. 1997, ora 10,00, in Deva,
>Btr. B. St. Delavrancea, nr. 13:

I
>1994;

i;

• autoizotermă 8 t, an fabricație 1993;
• autoturism „Dacia*1 1310 L, an fabricație h
• autoutilitară camion cu cabină retrasă ■!

l
I
i
I i

6,00 România: ora 6 fix; 
8,30 Cei din Mogador (s); 
9.20 Santa Barbara (r); 
10,00 Știri; 10,05 Limbi 
străine: franceză, engleză; 
11,05 Jurnal pentru copiii 
mei (f/r); 12,55 Ritmuri
muz.; 13,05 D.a.; 13,30
Tradiții; 14,00 Știri; 14,10 
Muzica pt. foii; 14,50 Gre
cia - - sub semnul zeilor; 
15,00 TVR lași; 15,35 D.a.; 
16,00 Parlamentul în direct; 
17,00 Știri; 17,10 Katts și 
câinele (s); 17,35 Pro Pa
tria; 18,30 Transfocator; 
19,00 Căsuța cu - povești; 
19,05 Video-tonomatul de 
seară (I); 19,25 Medicina 
pt. toți; 19,50 La zi în 
agricultură; 19,55 Doar o 
vorbă...; 20,00 Jurnal; 
21,00 Baywatch («); 21,55 
Universul cunoașterii; 22,30

Zona de impact; 23,00 
Jurnal; 23,20 Memoria e- 
xilului românesc; 0,00 Scena

□yED
7,00 TVM; 8,30 D.a.; 

9,00 „Prinful negru (tea
tru /r); 10,50 Mag. satelit; 
13,05 Baywatch (r); 14,00 
Irr fața dvs. (r); 14,50 D.a.;
15.20 Limbi străine (r|;
16.20 Top Model (s); 17.15 
Zodia Balanței (dezb.); 
17,40 Andrea Celeste (sj; 
18.30 Club 2020; 19,00 Op
țiuni; 19,40 Meridianel > 
dansului; 20,05 Puterea, 
pasiunea (s); 20,30 Forme 
și culori; 21,00 Ce-i de 
făcut?; 22,00 1VM. Mesa
ger; 22,30 Santa Barbara

(PRO - TV)
7,00 Ora 7, bună dimi

neața; 9,00 Tânăr și ne

h 

:: 
S.C. DECEBAL S.A. DEVA ;!

Piața Unirii, 8, angajează în condițiile le- J 
un jurist pentru oficiul juridic.

|!tip ARO 320, 1994.
Informații suplimentare la tel. 054/211853,^

>S'i

|o..
ț: 

Relații suplimentare la tel. 054/211760, >! 
‘ 21. (8876) J62, interior 21.

liniștit (r); 9,45 Sport la 
minut; 10,00 Cine este șe
ful? (r); 10,30 înrobită de 
iubire (r); 11,15 Spitalul 
de urgentă (s); 12,00 A-
venturile lui Brisco County 
(s); 12,55 Știri; 13,00 Stră
inul (f); 15,05 Verdict: cri
mă! (s); 16,00 Tânăr și ne
liniști (s); 16,45 înrobită 
de iubire (s); 17,30 Peș
tera monstrului sacru (s); 
18,45 Sport la minut; 18,30 
Știri; 18,35 Cine este șe
ful? (s); 19,00 Știi și câș
tigi! (cs); 19,30 Știri; 20,00 
Chicago Hope (s); 21,00 
Gala Premiilor Oscar; 22,30 
Viața ca în filme (s); 23,00 
Știri; 23,15 Afaceri ris
cante (f); 0,55 Sport la 
minut — știri sportive.

(ANTENA 1)
7,00 Știri/Rev. presei; 

7,15 Văduva (r); 8,00 In 
vizită la Antena 1; 10,30

Viata în trei (s); 11,00 
Știri; 11,10 Iluzii (rj; 12,00 
Curcanii (s); 13,00 Dincolo 
de realitate (s); 13,30 
Digby (s); 14,00 Știri; .4,20 l 
Omul cu o mie do fete !
(r) ; 15,10 A treia planetă | 
de la Soare (r); 15,40 Me- | 
dalion; 16,00 Lumină că- j 
lăuzitoare (s); 17,00 Știri; 
17.10 Iluzii (s); 18,00 D.a;
18.30 Cu cărțile pe masă;
19.30 Văduva (*); 20,30 
Observator; 21,15 Din lu
mea afacerilor; 21,30 Nash 
Bridges (s); 22,30 Sparks
(s) ; 23,00 Milionarii de la 
miezul nopții;

(DEVASAT+)
10,00 — 11,15 Reluări; 

1215 Film; 13,45 Video
text; 19,00 Obiectiv; 19,15 
„Trei destine" (ultimul e- 
pisod); 20,00 . Jurnal 
TVR; 21,00 Strada tinereții; 
22,00 Film; 23,30 Obiectiv

»*••••>
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»
IIERI LA DEVA

II

A ÎNCEPUT

zonă la box
I » I * I 

I' Ieri, în sala spor tur i-
1'! lor din Deva a început * 
i • etapa de zonă a Cam- • 
I.! pionatului național de * 
|. I box, ta care participă „ 

pugiiiști din 14 juae. 
i?țe. Luni dimineața de* 
’'la ora 11 s-a desfășuratf 

J« ședința tehnică, după • 
care, ia ora 16,30 a a-» 
vut loc deschiderea fes- J 
tivă, oficiată de prof. I 
Mircea Sârbu, inspec- * 
tor al Direcției județe- ♦ 
ne de Tineret și Sport 
Hunedoara, care a urat • 
un bun venit tuturor „ 
participanților la aceas
tă importantă .compe-* 
tiție. Apoi dl Nicolăe • 
Gavrea de la Deva Sat * 

; a prezentat pe; 
sportivii participant la • 

■’? și invitații'

I * 
!<

I
1

I

i
Plus

■ tporl
* competiție 

ie onoare.
:« Aseară la ora 19.30 * 

1 a avut loc premierea
I unor personalități de *
* seamă din lumea boxu- »
♦lui amator și 1
j nist. pentru merite deo-

| « sebite în boxul din ta- 
l "«
i 
I 
i
i
I*

1
I♦

I

profesio- i 

ra noastră : Nicolae * 
Linca, campion olirr-’ 
pic în anul 1956 la Mei- • 
bourne, Eustațîu MSr-» 
gărit. antrenor emerit. 
Fr~ncisc Vaștag, triplu * 
eampion mondial la ca- * 
te^oria sernimijlocie u- 
șoară și 
campion 
box profesionist.

Miha* Leu, 
mondial de •

1

I

Ieri la sediul Federației 
Române de fotbal s-a reu
nit lotul reprezentativei 
noastre de fotbal, convocat 
de selecționerul Anghel 
lordânescu : Stelea, Prunea, 
Stângaciu, D. Petrescu, 
Prodan, Doboș, Ciobotarlu, 
Selymeș, Contra, Baciu, 
Hagi. Gâlcă, D. Șerban, Fi- 
lipescu, D. Munteanu, Lu- 
pescu, V. Moldovan, Vlă- 
doiu, Ad. Ilie, Craioveanu.

întregul lot vâ începe 
pregătirile în vederea par
tidelor oficiale cu Liechten
stein (29 martie la Bucu
rești) și Lituania (2 aprilie 
în deplasare).

Tot ieri s-a întâlnit la 
FRF și lotul olimpic condus 
de Victor Pițurcă : Tufiși, 
Lulelaru. Reghecompf, Cră- 
ciunescu, leneși, Stoican, 
Lăcustă, Miu, Florea, Liță, 
Taravache, Hâldan, Frăsi- 
neanu. Roșu, Luțu, Dănciu- 
lescu, B. Andone, Pancu, 
Mariș, Petre Florin.

LOTURILE 
TRICOLORILOR ȘI 

OLIMPICILOR

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT- • SPORT • SPORT • SPORT •

CORVINUL PE TOBOGAN?

7c. .DIVIZIA NAȚIONALA

REZULTATELE 
CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN 28 MARTIE 
Atalanta — Milan 
Fiorentina — Parma 
Inter — Verona 
Napoli — Juventus 
Perugia — Cagliari 

6. Piacenza — Sampdorir 
Regg:ana — Udinese x 

- ' x
2 
2 
1 
1 
1 

’ fond DE CÂȘTIGURI : 
261 417 634 lei.

X

1.
■ 2.

3.
4.
5.

7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.
13.

Roma — Bologna 
Vicenza — Lazio 
Rari — Ravenna 
Cesena — Salernitana 
Chievo — Lecce 
Cromonese — Pescara

TRAGEREA loto special
DIN 23. 03. 1997 

13 33 37 16
TRAGEREA NOROC

DIN 23. 03. 1997
9 12 3 5

5
*

1

,6/19'

22

8

Pagină realizată de 
SABIN CERBU

2
1
1
x
1
X
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după UN „GALOP“ de sanatațe

Vega Deva—Metalul
Bocșa 5-1

Deși terenul a fost acoperit cu un strat de ză. 
padă, jocut nu a avut nimic de suferit, devenii în
cepând debordant partida in care au condus auto, 
ritar de la inceput până la sfârșit, scorul (deși ma. 
re/ reflectând doar parțial superioritatea tehnică Si 
tactică a gazdelor.

Pe întregul parcurs al meciului, devenii au ini
țiat dese atacuri la poarta lui Periam, și-au qreat 
numeroase faze de gol in careul- advers. Primiți gol 
a fost inserts destul de repede in min. 13, când Dan. 
ciu centrează in careu, aproape de bara din dreapta 
porții oaspeților și Berindet (care după expresia 
antrenorului său. Stanca, se „lipește" mereu la gol) 
introduce mingea in plasă. După ce in min. 17, 25, 
27 șt 30, gazdele trec pe lângă majorarea scorului, 
în min. 34 are loc o acțiune de atac rapidă. Popa 
trimite mingea la Rădos — ce trage puternic, dar 
portarul respinge în bară șt mingea revine în teren, 
iar Danciu venit in plin fuleu, înscrie imparabil: 
2 -0. Înainte de pauză (42) e rândul fundașului Ră- 
ducănescu să inscrie, 3—0.

După pauză „recitalul" devenilor continuă și mai 
înscriu de două ori C46 Rădos) și (’48), după două „în
toarceri" a apărării oaspeților in careu — Berindet 
marchează plasat: 5—0. Goiul oaspețior a fost rea. 
iizot de Olarut în min. 54.

VEGA a aliniat formația: Rahoveanu' Fartușnic 
(56 Stan), Tănasă, Răducănescu (75 Macavei), Popa, 
Dobrescu, Danciu, Luca, Dan Gabriel (67 Voinea), 
Rădos, Berindet.

• REZULTATELE ETAPEI: Gloria Bistrița — FO 
Național 1—1; FC Brașov — CF Chindia 2—0; Fa
rul C-ța — Steaua 3—4); FC Argeș — Dinamo 0—0; 
Jiul Petroșani — Univ. Craiova 2—4; Sportul Stud. 
— Poli. Timișoara 
1—0: Oțelul Galați 
Ceahlăul P.N. 1—3.

1—0; Petrolul 
—• FCM Bacău 1—2;

,U" Cluj 
Rapid

N.

Argeș; Dinamo — Oțelul;

CLASAMENTUL
1. FC Național 22 14 3 5 43—25 45
2. Steaua 22 13 3 6 45—28 42
3. Dinamo 22 11 5 6 36—19 38
4. Oțelul Galați 22 11 5 6 36—27 38
5. „U" Cluj Napoca 22 10 4 8 43—37 34
6. Ceahlăul P.N. 22 9 6 7 34—33 33
7. FC Argeș 22 8 7 7 29—25 31
8. FCM Bacău 22 9 4 9 30—29 31
9. Rapid 22 9 3 10 32—31 30

10. CF Chindia 22 9 3 10 22—30 30
11. FC Petrolul 22 8 3 9 30—27 29
12. Univ. Craiova 22 8 8 9 35—34 29
13. Farul C-ța 22 8 4 10 28—33 28
14. Jiul Petroșani 22 8 4 10 23—39 28
15. Sportul Stud. 22 8 3 11 23—33 27
16. Gloria Bistrița 22 6 5 11 23—30 23
17. FC Brașov 22 6 3 13 30—44 21
18. Poli. Timișoara 22 3 4 13 27—45 19

ETAPA VIITOARE (5 aprilie):: Poli. Timiș —
Jiul; U. Craiova — FC
„U" Cluj — Sportul: CF Chindia — Gl. Bistrița; 
FC iaționa! — Petrolul; Steaua — FC Brașovj 
Ceahlăul — Farul; FCM'Bacău — Rapid.

Câteva surprize de
proporții

treiIn etapa a 22-a din D.N. s-au înregistrat 
surprize de proporții: Militarii (după un joc dez
orientat, haotic la Constanța/ au suferit o înfrânge
re la scor (3—0) care scutură serios scaunul antre
norului principal Dumitriu; La Galați, FCM Ba
cău a reușit performanța să învingă pe Oțelul Ga- 
laț* chiar acasă la ei, pe malul Dunării, cu l—2 
și să plece la Bacău cu 3 puncte mari, nesperate; 
După ce a reușit un egal în Ghencea, în fața e.

• chipei Steauc — cu două etape in urmă. Ceahlăul 
a făcut să derapeze Rapidul in propria gară! Sâm
bătă, Ceahlăul a învins in Gtutești cu 3—1 o echipă 
lipsită de coloana vertebrală.

O surpriză frumoasă au făcut suporterilor lor 
si studenții craioveni, cucerind o victorie clară, cu 
4—2 la Petroșani, deși din formația craioveană au 
lipsit 6 titulari suspendați după 
partida cu Sportul. Și uite așa, 
reușit nici O victorie in retur și 
cui 14 in subsolul clasamentului. Suporterii din Pe. 
troșani au inceput să ceară demisia celor care se 
ocupă de echipă.

incidentele de la 
Jiul Petroșani n-a 
a ajuns de pe lo-

Dacia Pitești-Corvinul 4-0
Sinceri să fim, nu ne așteptam tu un asemenea 

rezultat. Credeam că după înfrângerea suferită pe 
teren propriu, tn fața Eteciroputeru, huneaoremt se 
vor mobiliza pentru acest șoc la Pitești (echipă a- 
flată pe locul 15/ șt se vor înapoia măcar cu un. 
punct. Când colo, înfrângere la scor! începutul n-a 
fost rău pentru Corvinul, Looonț intervenind de 
câteva ori cu succes. Deși s-au încercat atacuri spre 
poarta lui Bratu, atacanții hunedorem nu reușesc 
nict In acest meci să înscrie intrând se pare în e. 
elipsă de forma: m mm. 26, la o centrare a lui 
Hanganu, Costăchescu de la 6 m nu reușește go. 
tul, negăsind nici măcar spațiul porcii... Și dacă oas
peții au ratat prin Hanganu șt Muncă de două ori, 
gazdele in schimb in mm. 44 deschid scorui prm 
Bratu, la o aglomerație 
priza a l/-a. Preda (’53 
scorul la 4—0.

Este surprinzătoare 
lui Corvinului. De la 
4 etape, hunedorenii au reușit un singur gol, in 
meciul victoriei cu UTA. In schimb, au primit 6 
„boabe". Șt în etapa viitoare fotbaliștii hunedoreni 
se deplasează

CORVINUL 
deanu, Mociot, 
cu, Chezan (’46 
curar), Mitncă.

REZULTATELE ETAPEI; Dacia Pitești — Cor
vinul 4—0; ARO C-lung — FC Maramureș 1—0; 
Electroputere — UTA 3—0-. CFR Cluj — Gaz Me
tan 0—2; Gloria Reșița — CSM Reșița 1—2; Min. 
Motru CFR Timișoara 4—1; Minaur Zi. — O-

in careul oaspeților, tn re. 
și 55/ și Mocanu '’83) aduc

siuua ejicacuale a acacu. 
reluarea campionatului, in

la Minerul Motru...
a aliniat jorma^ta: Looonț, Bor. 

Tibichi, Petroesc, Dinu, Costăches- 
Ciorea), Bardac, Hanganu (’63 Pă.

Corvinul: CFR Cluj — Electroputere: Dacia — UTA. 
Gl. Reșița — Gaz M.: Inter — CSM Reșița. Mi- 
naur — CFR Timiș.■ ASA Tg.M. — Olimpia S.M.; 
ARO *— Un. Dej; FC Maram. —*Apullum.

limpia S.M. 2—1; Inter Sibiu — 1Unirea Dej 1—0;
ASA Tg. M. — Apullum A.I. 2—0.

CLASAM E N T U L
1. Electroputere 21 12 5 4 28—14 41
2. CSM Reșița 21 12 4 5 33—20 40
3. Unirea Dej 21 5 6 31—20 35
4. ARO C-lung 21 11 1 9 23—20 34
5. Inter Sibiu 21 9 5 7 25—21 32
6. Gaz Metan 21 9 5 7 20—17 32
7. Min Motru • 21 9 5 7 25—25 32
8. Li TA 21 10 1 10 29—Jl 31
9. Corvinul 21 9 3 9 26—25 3010. ASA Tg. M. 21. 9 3 9 25—27 30

11. Dacia Pitești 21 8 4 9 28—30 28
12. CFR Cluj 21 8 4 9 25—27 28
13. Olimpia S.M. 21 9 0 12 37—30 27
14. FC Apullum 21 9 0 12 24—34 27
15. FC Maramureș 21 7 4 10 25—32 25
16. Gloria Reșița 21 7 4 10 23—36 25
17. Minaur Ziatna 21 6 4 11 26—34 22
18. CFR Timisoara 21 5 3 13 21—31 18

ETAPA VIITOARE (12 aprilie) : Min. Motru —

Minerul Certej-Termo Tr. Severin 2-1
Meci mult mai greu de

cât s-au așteptat gazdele. 
Echipa Termo din Turnu 
Severin este mult schim
bată in bine față de e- 
voluția sa din tur. Cu tot 
efortul făcut de conduce
rea asociației din Certej, 
pentru a curați terenul de 
zăpada, terenul a fost des
tul de greu. In pofida a- 
cestui fapt, cele, două for, 
mâții s-au angajat intr-Un 
joc alert, cu multe faze la 
cele două porți. Primul goi 
îl insenu gazdele, in mi
nutul 18. prin Dragnea, la 
o centrare de pe dreap
ta. Nu trec insă nici trei 
minute și oaspeții egalea
ză printr-o lovitură de la 
11 m transformată de Stoi
ca.

Și după pauză, rezulta
tul se menține mult timp 
egal. Cele două formații 
nefiind mulțumite, fiecare 
crezând că poate forța vic
toria. Deși ocazii de a în
scrie au avut ambele for
mații. până la urmă cei 
care au punctat decisiv au 
fost tot gazdele. In min. 
80 este rândul lui Drag
nea să centreze excelent 
și Borșa a reluat în plasa 
porții adverse apărată de 
Badea .
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MINERUL CERTEJ: Groza, Sârghie, 
Stroia, Ohâi, Stănilă, Ciobanu (46 Sa
di), Lavu (70 Preda), Dragnea. Achim. 
Ovidiu Marin (46 Borșa). Zalomir.

REZULTATELE ETAPEI: Petrolul Vi
dele — FC Vâlcea 1—0; Mine-Ral Rovi- 
nari — CS Olt 1—0; Min. Mătăsan — 
Min. Uricani 2—0; Petr. Țiclem — Min. 
Lonea —3: FC Drobeta — Min Anina 
6—0: Min. Certej — Termo Tr. Severin 
2—1; Vega Deva — Metalul Bocșa 5—1; 
AS Paroșeni — FC Alexandria 0—0; 
Min. Lupeni — Unirea Pitești 3—0; Petr. 
Stoina — Min. Berbești 4—0.

’ CLASAMENTUL
1. Drobeta 22 15 6 1 54—18 51
2. Vega Deva 22 14 3 5 52—35 45
3. Min. Certej 22 14 0 8 42—27 42
4. Dacia pit. 22 12 3 7 37—19 39
5. Parângul L. 22 12 2 8 44—36 38
6. Min. Uricani 22 11 4 7 44—33 37
7. Min. Mătăs. 22 11 3 8 34—32 36
8. CS Olt 22 10 6 7 40—28 33
9. Petr. Stoina 22 10 2 10 39—35 32

10. Min. Lupeni 22 10 1 11 31—41. 31
11. Petr. Videle 22 10 1 11 29—41 31
12. Mine-Ral 22 10 0 12 30—40 30
13. Min. Berbești 22 9 2 11 39—42 29
14. FC Vîlcea 22 9 2 11 27—38 29
15. Min. Anina 22 8 3 11 34—35 27
16. Petr. Țicleni 22 8 3 11 35—39 27
17. Termo Tr. S. 22 6 3 13 23—38 21
18. AS Paroșeni 22 6 2 14 21—36 20
19. Met. Bocșa 22 6 2 14 23—48 20
20. FC Alexan. 22 4 4 14 .17—34 16

REZULTATELE ETAPEI: Casino 
Ilia — Min. Livezem 2—1: CFR 
Marmosim — Min. Aninoasa 1—3) 
Min. Bărbăteni — Min. Teliuc 2—0; 
Min. Ghelan — Min. Șt. V'ilcan 
2—1; Favior' Orâștie — Jiul Petri, 
la 9—0; Utilajul Petroșani — Vict. 
Călan 0—1; Aurul Brad — Met. 
Crișcior 4—1; Constr. Hd. — Dacia 
Orâștie 0—0.

CLASAMENTUL
1. Aurul B. 19 14 4 1 54—13 46
2. Vict. Câlan 19 12 2 5 40—17 38
3. Favior 19 10 5 4 34—15 35
4. M. Șt. Vulc. 19 10 2 7 33—25 32
5. Min. Ghel 19 9 3 7 29—24 30
6. Marmosim 19 9 3 7 27—26 30

J. Min. Teliuc 19 9 3 7 16—15 30
8. M. Anin. 19 7 8 4 22—23 29
9. Constr. Hd. 19 8 4 7 24—23 28

10. Jiul Petr. 19 7 7 5 24—30 28
11. M. Bărbat. 19 6 3 10 31—30 21
12. Dacia O. 19 5 4 10 28—30 19
13. Met. Crișcior 19 5 4 10 21—32 19
14. Casino 19 4 312 21—39 15
15. M. Livezeni 19 3 5 11 15—35 14
16. Utilajul 19 2 5 12 13—55 11

ETAPA VIITOARE: Victoria — 
Favior; Jiul Petrila — Min. Ghe- 
lari: Min. Șt. Vulcan — Min. Teliuc; ț 
Min. Aninoast — Casino. Min. Li_ 
vezeni — Constr. Hd.: Dacia — Au
rul; Metalul — Utilajul; Marmo
sim — Min. Bărbăteni.

• - •••..............................................................• • ■ I
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CONVOCARE
Carte și

Legi cadru pentru reformă

.A-mwxwfe.
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Recent, a fost dai pu
blicității setul de legi, 
99 la număr, prin care 
guvernul Ciorbea inten
ționează să asigure ca
drul legislativ necesar 
reformei din România 
Termenele de adoptare 
a actelor normative sunt 
de mai scurtă durată — 
30 aprilie a.c. — pentru 
57 de legi, pentru restul 
stabilindu-se o dată li
mită la adoptare de 31 
decembrie a.c. în princi
pal legile și hotărârile' 
de guvern preconizate a 
fi adoptate vizează do
meniile economic și' so
cial. în plan economic, o 
parte din legi au un ca
racter de premieră, um
plând golul ce s-a făcut 
simțit până acum. Fără 
pretenții de exhaustivi
tate, amintesc Legea mi
nelor, Legea de privati
zare a băncilor cu capi
tal majoritar de stat, Le
gea pentru 
subvențiilor 
producătorii 
gea privind

acordarea 
direct către 
agricoli, Le- 
restructura-

tru dezvoltarea întreprin
derilor mici și mijlocii, 
Legea turismului ș.a. Un 
mare număr din actele 
normative ce urmează a 
fi luate sau deja s-au 
adoptat, constituie mo
dificări și îmbunătățiri 
ale unor legi adoptate 
deja. Este vorba, prin
tre altele, de Legea pen
tru modificarea Legii 
Concurenței nr. 21/1996, 
Legea pentru modificarea 
Legii arendării nr. 
1994, Legea privind 
dificarca Legii nr.
1993 privind datoria 
blică, Legea pentru 
dificarea și completarea 
Legii nr. 15/1990 privind 
reorganizarea unităților 
economice de stat ca re
gii autonome și societăți 
comerciale, Legea pentru 
modificarea Legii priva
tizării societăților comer
ciale nr. 58/i991, Legea 
pentru modificarea și 
completarea Legii ni 27/
1994 privind taxele loca
le, Legea pentru modifi
carea Legii 35/1993 pri
vind sponsorizarea. Și 
în domeniul protecției

16/ 
mo-

91/ 
pu- 
mo.

sociale au fost deja 
doptate sau urmează 

exe- 
de 

Este

primească caracter 
cutoriu un pachet 
măsuri legislative, 
vorba despre H.G. pentru 
majorarea alocațiilor de 
stat pentru copii, H.G. 
privind alocațiile de hra
nă la consumul din in
stituțiile de ocrotire 
tru capii și adulți, 
soane handicapate, 
privind indexarea 
siilor de stat, ale 
cititorilor și ajutoarelor 
de șomaj, Legea pensii
lor, H.G. pentru modifi
carea H.G. 1150/1996 pri
vind funcționarea servi
ciilor sociale pentru o- 
crotirea copilului la con
siliile județene și la con
siliile locale ale sectoa
relor municipiului Bu
curești. Cu un caracter 
aparte se înscriu: Legea 
funcționarului public. Le
gea cadru pentru 
tența 
vind 
tural 
ză a 
la - 
(A.S.)

pe gustul...
turiștilor

pen- 
per- 
H.G. 
pen- 
agri-

asis- 
socială, Legea pri- 
patrimoniul cul- 
național ce urmea- 
fi elaborate până 

31 decembrie a.c.rea regiilor autonome. Le
gea privind măsuri pen-

jumătate 
de normă

sate, unele la mare dis
tanță de centrul de comu
nă. Ei bine, de o vreme 
vizitiul nu mai are o nor- 

- mă întreagă, ci doar ju
mătate. Deci ți calul ce 
se înhamă la șaretă a a- 
juns cu jumătate de nor-

— în reducerea normei 
calului la jumătate con
stă oare reforma în dome
niul ocrotirii sănătății ? 
Nu cred., Acest proces ar 
fi trebuit să înceapă cu 
reducerea drastică a su
praîncărcatei rețele de func
ționari.

Ocrotirea 
flă, cum

sănătății se 
o știm. 

toții, în plin proces 
iar în acest 
reduc drastic

Iată un exem- 
în acest sens : 
medical uman

a- 
cu 
de

D.ALE REFORMEI 
ÎN DOMENIUL 

SĂNĂTĂȚII

reformă — 
cadru se 
cheltuielile, 
piu concret 
Dispensarul 
din Pui are în dotare un 
vizitiu, un cal și o șare
tă. Un atelaj foarte ne
cesar întrucât comuna es
te foarte întinsă, are 12

A

mă. în acest fel vizitiul 
și calul muncesc numai 
patru ore pe zi, indiferent 
de ce se întâmplă în co
mună. Desigur. vizitiul 
are ce face în timpul li
ber ce i s-a acordat su
plimentar. Dar calului, ce-i 
rămâne de făcut ? Dom
nul ce ne-a adus la cunoș
tință treaba asta zicea:

Intr-o localitate cu spe
cific turistic cum este 
Geoagiu Băi, este inevita
bil ca amprenta acestui 
specific să nu se impri
me și asupra activității u- 
nor instituții de-aici. Este 
și cazul Bibliotecii din lo
calitate, unde, chiar dacă 
îmbulzeala cititorilor a 
rămas doar o plăcută a- 
mintire, tot se mai găsesc 
iubitori de carte, atât din 
rândul nu prea numeroși
lor turiști sosiți în stațiu
ne, cât și printre localnici. 
De altfel, aceștia din ur
mă sunt clienți constanți

LA BIBLIOTECA 
GEOAGIU BAI

Managerul S.C. „Polidava" S.A., cu sediul 
în Deva, str. 22 Decembrie, numărul 257, con
voacă Adunarea generală a acționarilor la 16 
aprilie 1997, ora 14,00, la Casa de cultură Deva 
pentru toți acționarii înregistrați în Registrul 
acționarilor la 31 martie 1997. 
care adunarea nu este statutară, a doua con
vocare are loc 
în același loc. Informații suplimentare la tel. 
054/221i59, între orele 7—15.00.

In cazul in

in 30 aprilie, la aceeași oră,

Banca Comercială
Română

Filiala Hunedoara
Anunță vânzarea prin

P 
d

a următoarelor active 
.■ „Cernafruct” S.A. Hunedoara, 
î Panait Cerna, nr. 4.

ț 961 037 000 lei (plus TVA 18 la sută).
• Fabrica de gheață, preț pornire ■ 

| 155 255 000 lei (plus TVA 18 la sută). * 
1 Activele sunt dotate cu instalație de fa-N 
| bricat gheață și, respectiv, de îmbuteliat sucuri I 
ț și alcool. |
! Licitația va avea loc în data de 4. 04. 1997, B 

ora 11,00, la sediul Judecătoriei Hunedoara, I 
i biroul executorului judecătoresc. fl
i Informații suplimentare la sediul S.C. H 
■ „Cernafruct” S.A. Hunedoara, str. Carpați, nr. 
t 92, telefon 054/715482 sau la BCR Filiala Hir 
i nedoara, telefon 054/712494.

LICITATHE PUBLICA

• Fabrica de răcoritoare,

aparținând S.C. 
cu sediul in str.

preț pornire

9 Fabrica de gheață, preț pornire
permanenți ai bibliotecii 
— menționează dna bi
bliotecară Elena Fistiș — 
predominând elevii și pen
sionarii. în consecință, ce
le mai solicitate sunt căr
țile din literatura pentru 
copii, beletristica, roma
nele nou apărute (3650 de 
volume difuzate anul tre
cut).

încă insuficient pentru 
a satisface cât mai mul
te diqtre preferințele ci
titorilor, poate că anul a- 
cesta fondul de carte e- 
xistent (cea. 16 mii de vo
lume) va crește ceva mai 
consistent decât în cursul 
anului trecut; fiindcă în 
perioada menționată sin
gurele volume intrate (41) 
au fost cele primite de la 
Biblioteca Județeană 
vid Densusianu" “ 
Consiliul local 
nemaigăsindu-se 
pentru achiziția 
Și cum turiștii 
făcut obiceiul de a 
cărțile împrumutate 
acasă,, iar localnicii 
conștiincioși

seringa 
pe bicicletă
Dispensarul medical uman 

'din Baru n-are în dotarea 
sa nici vizitiu, nici cal și 
nici șaretă. Unitatea de 
aici a primit însă pentru 
deplasarea lucrătoriloi a- 
cesteia la oamenii bolnavi 
o bicicletă. Utilajul care 
nu consumă carburanți și 
nici nu poluează nu a fost 
și nu mai este folosit, ru
ginește pe undeva, 
tul este firesc întrucât 
te caraghios să vezi un 
îmbrăcat în halat alb 
dalând spre unul din 
le patru sate ale comunei. 
Așa că, în cadrul refor
mei în domeniul sănătății, 
bicicleta poate fi scoasă la 
reformă că și așa nu mai 
este bună la nimic. Sau, 
eventual, să fie tăiată în 
două, așa cum s-au petre
cut lucrurile la Pui.

TRAIAN BONDOR

S.I.F. BANAT - CRIȘANA
Anunță că 29 martie 1997 este ultima zi 

\ când se mai pot ridica certificatele de acțio
nar de la centrele de distribuire, situate in:

9 Deva — bdul Libertății, bloc 1 A parter 
lângă cofetăria „Scala”.

9 Hunedoara ■
• Petroșani - 

nal“, parter.
• Brad — centru de lângă cofetăria „Mi- 

runa“ vizavi de Banca Comercială.
• Orăștie — sala Astra.
9 Lupeni — Primăria, Oficiu! Forțelor de

„O- 
Deva, la 
Geoagiu 

bani 
de 
nu

— P-ța Alimentara Obor. i
— Redacția ziarului „Mati->

I
*
I
I
I
I
I
I

S.C. POLIDAVA S.A. 
DEVA

Vă oferă prin depozitul en gros, situat in 
incinta societății, str. 22 Decembrie, nr. 257, 
un bogat sortiment de produse agroalimen- 
tare:

* Zahăr • Orez * Ulei • Brânză topită 
i 9 Dulciuri * Paste făinoase 

ambalaj (import) • Pungi hârtie 9 
ț Pungi plastic.

[Vizitați depozitul nostru și nu veți regreta. | 
Informații telefon 22 17 50, int. 27. \

I ____
!• Margarină
• Hârtie am

S.C. ’RANS ■ WEST COMPANY S.R.L 
SATC-MARE

UNIC DISTRIBUITOR
al produselor BIBORȚENI
npă minerală "0IBORȚENI" și băutură răcoritoare BIBCO" 

ambalate la PET de 1,5 litri.

Vizează găsirea unor parteneri 
capabili de a susține colaborarea 

în regim de unică distribuție.

T. jnGportuî e?le asigurat de furnizor
Pentru relații suplimentare sunați la 

tel. 061-713906. 712275

Fap- 
es- 
om 
pe- 
ce-

Și 
carte, 
și-au 
duce 

cu ei 
sunt

și restituie 
cărțile la timp, se poate 
spune că restanțele nu 
constituie o problemă, con
chide interlocutoarea noas
tră.

G. BfRLA

SOCIETATEA COMERCIALA „HORTINA” S.A.
Cu sediul în Deva, str. Horea, nr. 2, tel. 

054/213373; 054/218256.

ORGANIZEAZĂ:

deschisă cu strigare, conform Legii nr. 58/ 
1991, H.G. 634/1991 și H.G. 758/1991, pentru 
vânzarea următorului activ:

SPAȚIU COMERCIAL, situat în Munici
piul Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, bloc 63 
parter.

■ Obiectul: Spațiu închiriat pentru activități 
bancare.

Licitația va avea loc in data de 23 aprilie, 
ora 13, la sediul societății.

Prețul de pornire a licitației: 400 000 000 
lei plus TVA.

1
1i
)
lii
1I
1

I
I
| Muncă.
i • Vulcan — Primărie, Serv, urbanism 

După 29 MARTIE 1997, acestea se vor 
î putea ridica numai de la sediul S.I.F. Banat 
’ Crișana, din Arad.

Documentația de prezentare a activului și 
criteriile specifice pentru preselecția partici- 
panților la licitație pot fi consultate zilnic la 
sediul societății, între orelelO—12.

Ofertanțif selecționați vor depune până la 
data de 14 aprilie următoarele documente:

1. Dovada achitării taxei de participare.la 
licitație în sumă de 3 500 000 lei.

2. Garanția de 10 la sută din prețul de 
pornire a licitației.

3. Copie certificat de înmatriculare.

4.

5.

Scrisoare de bonitate.

Dovada achitării obligațiilor fiscale.

cazul in care activul nu se adjudecăIn
prima fază se organizează a doua fază a li

citației în data de 12 mai, ora 13, și a treia 
fază în data de 19 mai, ora 13.

in

X
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co t idianindependent iii
O „ECHIPĂ * CU GÂNDURI MARI:

Formația „Olly & Gemenii64
în septembrie 1996, chi

taristul Marius Vasilache 
— mai cunoscut Olly —, 
reușea să ducă la bun sfâr
șit intențiile de a-și con
tinua drumul în muzică 
alături de o formație. Du
pă realizarea și lansarea 
albumului „Tornada" (ale 
cărui piese instrumentale 
n-au trecut neobservate), 
Olly s-a hotărât să „atace" 
și un gen (hard-rock) cu 
accente comerciale, „pentru 
că și asta se caută, se as
cultă". Așa încât reperto
riul actual al formației 
„Olly <S Gemenii** cuprin
de piese nu doar sentimen
tale, -ci în care se reflec

V.VUVUSV.WlifJWV.’J’Z.'WrtfJW^rtWZhShWWlA^V 
i s

i Un gând și o poantă?
la CLUB T

> ;■ £ ..Ține minte cum mama ta a fost o viață scoică ,j 
,■ pentru mărgăritarul ființei tale; fără să aibă avuții,J>
* ea îți pregătise mâncarea; ți te-a crescut cu sângele*' 
? inimii, din pântece ți-a făcut loc pe brațele ci; ne->
> prihănitul lapte de la pieptul ei l-ai supt**. j!
£ Giami, CUGETĂRI PERSANE ■!
: :
• — Elev Diamandescu, teza ta e foarte bună dar...;>
> e la fel cu a lui Ionescu. Ce să cred eu despre trea '!
> ba asta? !;

— Păi, dom’ profesor, că ți a lui e foarte bunălj*

l 
J t • 
!

î
1
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CI au din,
„Fie-ți milă de alții : 

trăiește frumos, învață 
mult, creează < bine — 
trebuie să spui fiecărui 
om tânăr. Alții au nevo
ie de împlinirea ta la fel 
de mult ca tine" — spune 
Constantin Noica și poa
te ar fi suficient să-ți 
spun doar atât. Iți înțe
leg revolta și dezgustul. 
Și eu am profesori care 
vin și ne citesc cursuri 
redactate cu 10—15 ani 
în urmă, cu bibliografie 
și exemple care erau o 

tă și aspecte ale vieții co- 
tiaierle.

După o jumătate de an, 
în care formația a apărut 
de două ori în fața publi
cului din Deva, se pare că 
fiecare se simte bine în 
„rolul" său:

• Marcel Anghel (bass): 
„E un gen de muzică mai 
greu accesibil, dar eu am 
mai cântat genul ăsta și 
până acum; pentru mine e 
ca o plăcere, Ca o relaxa
re. De altfel, muzica nu a 
făcut și nu va face rău 
cuiva niciodată".

• Csaba Szabo (tobe): 
„Ou ceva vreme în urmă 
am activat într-o altă tru
pă locală, iar ceea ce fac, 

noutate în domeniu în 
anul 1931 ! Cursurile lor 
sunt plictisitoare și chiar 
enervante, când te gân
dești că va trebui să le 
înveți pentru examen. 
Și eu aveam expectanțe 
prea mari și simt că nu 
mi se dă pe măsura cu
riozității. Asta însă nu 
trebuie să te determine 

fac din pasiune".
• Gabi Kasler (saxofon): 

„La început nu știam cum 
o să mă integrez (prima 
imagine mi-am făcut-o du
pă mai multe repetiții). 
Aici am ocazia să încerc o 
pledoarie pentru rostul și 
locul instrumentului de 
suflat într-o asemenea tru
pă".

• Roxana Olșanschi (vo
ce 2) și Florin Murețan (vo
ce 1) — (soliști la Teatrul 
de Revistă Deva): „E bine 
că majoritatea cunoaștem 
muzică și totul merge mai 
ușor. într-un fel, ceea ce 
facem aici ne lărgește o- 
rizontul. Noi sperăm mul
te, să vedem ce-o să iasă".

să-ți abandonezi studiile. 
Te sfătuiesc să faci doar 
ceea ce încerc și eu, a- 
pelând la biblioteci să-mi 
completez lacunele crea
te uneori tocmai de a- 
cest învățământ care se 
numește superior. Ca să 
devii un bun profesio
nist în viitoarea mese
rie trebuie să iei ceea ce

Speranțele trupei se lea
gă, în fapt, de realizarea 
unei casete și a unui CD, 
la această oră „materialul 
este pregătit spre a sem
na contractul cu o firmă 
producătoare, pentru ca a- 
poi să facem înregistrările 
respective", Olly fiind ‘pe 
deplin optimist în această 
privință. Și poate că to
tul ar decurge mai ușor 
dacă grupul și-ar găsi un 
sponsor, mai ales că una 
din componentele impor
tante ale calității pieselor 
— sonorizarea — încă nu 
poate fi asigurată la un 
nivel cu-adevârat perfor
mant...

GEORGETA BlRLA 

ți se oferă in timpul fa
cultății, doar ca bază de 
pornire, fundația pe ca
re tu vei putea construi, 
altfel spus : ca pe un mi
nim necesar. Diploma ob
ținută îți va da dreptul 
să practici, dar în ce mă
sură și la ce nivel îțrvei 
practica meseria depin
de doar de tine.

Și dacă pentru tine este 
importantă meseria aleasă 
nu uita că, așa precum 
spune marele Noica, e 
la fel de importantă și 
pentru alții, care vor de
pinde de tine.

IN A DELEANU
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Codul manierelor elegante: La restaurant
Scriitori, cărți, personaje

• PIERRE ABELARD 
(1079—1142); filosof (și teo
log) francez, dialectician 
incomparabil („Dialectica", 
„Da și nu“). considerat un 
precursor al raționalismu
lui cartezian. Scrierile au
tobiografice („Istoria neno
rocirilor mele", „Scrisori 
către Heloiza") prezintă un 
interes literar deosebit. “

• ARTHUR ADAMOV

1

in primăvara lui ’95, 
grupul a plecat într-un 
turneu promoțional in A- 
merica, ce a cuprins 123 
de showuri. Pentru trans
portul echipamentului ei 
au adoptat o* soluție bi
zară, inchiriind camioane 
de înghețată. Intr-un in
terviu, Gavin spune: „în
că nu era sezon și de a- 
ceea la închiriere am fo
losit jumătate din suma 
pe care am fi plătit-o 
pentru orice alt mijloc 
de transport. Astfel ne au 
rămas bani și pentru dis
tracții". in luna mai al
bumul Sixsteen Stone a 
fost lansat Oficial și in 
Europa, primind , media 
6,29 în revista germană 
Metal Hammer.

in vara lui '95, grupul 
Bush a revenit în Anglia 
pentru a încerca să sus
țină o serie de concerte 
promoționale, insă fără 
succes. După o scurtă va
canță în care și-au revă
zut familiile, managerul 
lor David Dorrell i-a che
mat in USA, pentru a 
participa la câteva festi- 

(1908—1970); dramaturg 
francez, unul din fondato
rii „teatrului ■' absurdului". 
Eroii pieselor sale („Paro
dia", „Invazia" etc) tră
iesc într-o lume al cărei 
sens nu-1 înțeleg. In ulti
mele piese („Paolo Paoli", 
„Primăvara ’71"), viziunea 
sa socială și istorică in
dică o evoluție spre- rea
lism.

Noul val Grunge (V)
valuri zonale. In. luna 
octombrie, un nou extras 
pe single din Sixteen 
Stone — piesa Testoste. 
rone a intrat în clasa, 

mentul Billboard, figurând 
în Top 10 Modern Rock 
Tracks. Pe 9 octombrie a 
apărut Odd Man Out, un 
film documentar despre 
snowboard, cu o durată

MUSIC BOX
de 55 de minute și ca
re avea un soundtrack 
scos de casa Sony ce in
cludea. piese interpretate 
de Bush, 311, Head Swin, 
„Reef, Schtum, Silver- 
chair, Spell, Sponge, 
H under star, Orange 9 mm, 
Ash și Swervedriver.

La începutul lui ’96, re
vista Rolling Stone a pu
blicat rezultatele refe
rendumului pe anul tre
cut, la categoria Best 
New Band, pe locul 3 
clasându-se grupul Bush. 
Albumul Sixteen Stone,

• ADY ENDRE (1877— 
1919); unul dintre cei mai 
importanți poeți maghiari: 
Ca nuvelist și publicist a 
combătut rânduielile semi
feudale și capitaliste. Ra
dical inovator al formei 
poetice, culegerile sale 
(„Versuri noi", „Sânge și 
aur", „Viața trecătoare** 
etc.) sunt considerate 
punctul de plecare al poe
ziei moderne maghiare.

ajuns la o cifră de vân
zare de 3 milioane de e- 
xempiare, a atins la 4. 
02. 1996 locul 4 în revis. 
ta Billboard. Un nou ex
tras pe single Glycerine 
va atinge la a 18 săptă
mână de top locul 28 în 
Billboard.

In luna mai, Bush au 
un turneu in UK, avân- 

și 
noul 

Pe 
PM

du-i. in deschidere pe 
Souls. Ei au susținut un 
show in orașul lor natal, 
Londra, la celebra sală 
London Astoria, prilej cu 
care au interpretat piese
le Everything Zen, Alien, 
Bomb, Glycerine 
în premieră, 
single Machinehead.
11 mai, la ora 8 
(GMT), grupul Bușh a 
lansat in premieră mondia
lă, via Internet, piesa 
Machinehead. Evenimen
tul a fost urmat de un 
show pe rețeaua IRC (în

Ați fost invitată la un 
local. Ce faceți? Nu Vă 
îmbufnați că a intrat el 
înaintea dumneavoastră, 
într-un local mai întâi in
tră bărbatul și apoi feme
ia. Lăsați-1 să vă ajute 
când vă scoateți haina. Da
că nu v-a tras ușor scau
nul când v-ați așezat nu-1 
mustrați. Rîscați să stricați 
întreaga seară. Lăsați-j lui 
plăcerea să facă comanda, 
după ce ați consultat lista. 
Protocolul cere ca doamna 
să nu se angajeze într-o 
„conversație" cu chelnerul. 
Chiar dacă atmosfera es
te plăcută, nu vă tolăniți 
cu coatele pe masă, nu vă 
tolăniți pe spate, nu vă 

Countdown și 
Modern Rock

lui ’96 Bush a 
la numeroase 

europene și a

temet Relay Chat), în ca
re fani de pretutindeni 
au dialogat cu mmbrii 
grupului. Machinehead a 
figurat pe locul 48 în 
NME, 43 în Hot, 100 Bill
board, No. 1 in US top 
20 Video ~ 
locul 4 in 
Tracks.

In vara 
participat 
festivaluri 
avut un turneu special în 
USA. Comedown, un nou 
extras pe single, a intrat 
in clasamentul Billboard 
în luna august. La 5. 09. 
1996, la Radio City Music 
Hall din New York s-a 
desfășurat festivitatea 
MTV Music Award, la 
care Bush a interpretat 
live piesa Glycerine, a 
fost nominalizat la cate
goria Best Alternative Vi
deo și a câștigat Viewers 
Choice Video Award cu 
piesa Glycerine.

— va urma —

HORIA SEBEȘAN

lungiți picioarele pe sub 
masă și, în nici un caz, 
nu vă scoateți pantofii. Nu 
vă jucați cu șervețelul, 
desfaceți-1 și puneți-1 pe 
genunchi. Lăsați-1 pe el să 
toasteze primul. Dacă pe 
masă sunt o groază de ta
câmuri și nu știți cu ce 
să începeți, nu vă alarmați. 
Folosiți primul „instru
ment" aflat în extremă. 
Chiar dacă simțiți o foa
me mistuitoare, nu răstur
nați farfuria pentru a cu
lege ultimele picături de 
supă. Când ați ajuns la 
friptură, nu vă aplicați să 
tăiați mărunt bucățelele de 
carne și apoi să mâncați. 
Friptura se taie treptat, ți

SEA/lirUTE
PENTRU

nând tot timpui în mâna 
dreaptă cuțitul și în stân
ga furculița. Nu mâncați 
din pâine ca dintr-un măr, 
dar nici nu o rupeți cu a- 
mândouă mâinile Când 
dialogați în timpul mesei, 
nu gesticulați cu tacâmu
rile pentru că nu sunteți 
pe câmpul de luptă. La ca
fea, după folosire, nu a- 
runcați lingurița în zahar- 
niță, ci puneți-o pe margi
nea farfuriei. Pe ușa lo
calului veți ieși dumnea
voastră mai întâi.' apoi el,

MONICA N1COLETA 
ZDRENCTHEA 

elevă, Deva
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CUVÂNTUL LIBER |

EXPONATE IN MUZEUL E.M. CORANDA —CERTEJ 
SI VALOAREA LOR DOCUMENTARĂ

I

i

Existența atestată a mineritului în zona Certej
— Săcărâmb se întinde de-a lungul a aproape două 
veacuri și jumăTntc. Aici se întâlnesc aproape toate 
mineralele, bogăție tare se împletește fericit cu un 
trecut istoric neasemuit. Mineritul pe aceste melea
guri este însă mult mai vechi decât datele atestate 
scriptic. După cum se afirmă într-o monografie din 
anul 1971 aici „au fost aduși mineri din Dalmația 
romană, mai apoi dîn toate regiunile miniere ale 
imperiului austro-ungar". Perimetrul minier Certej
— Săcărâmb se întinde și pe teritoriul satelor Hon- i
doi, Bocșa, Măgura-Topliței de pe versantul sud- J 
estic al Munților Metaliferi. 1

în secolul al XVJII-lea, Curtea de la Vlena a l 
luat o serie de măsuri privind creșterea veniturilor 
din exploatările miniere transilvănene. Profiturile 
societăților Pe acțiuni de la Săcărâmb erau extrem 
do mari. Acum se intensifică exploatarea aurului și 
argintului, se deschid noi exploatări miniere., iau, 
de asemenea, ființă școli, unde pe lângă scris, citit, 
socotit se predau materii legate de minerit, se în
vățau noțiuni practice privind economia rurală, cu
noașterea valorii banilor, a sistemului de măsuri și 

ț grcu.âți, mineralogic, desen etc. La sfârșitul seco- 
' lului ai XVIII-lea, pe lângă școala din Săcărâmb 

funcționa o școală și Ia Certej.
Toate aceste aspecte precum șl altele privind , 

viața locuitorilor acestei zone sunt oglindite suges-l 
tiv de Muzeu] deschis de către E.M. Certej în anul 
1971 cu prilejul sărbătoririi a 225 de ani de minerit ‘ 
aici. Lumea Pe care o dezvăluie este una fantastică. \ 
Prin intermediu] expona clor materiale, prin docu- : 
mente scrise și fotografii luăm cunoștință cu un • 
trecut istoric impresionant și emoționant, cu o tra- ț 
diție puternică de muncă — exploatarea aurului, l

4

I
t bogăție fără seamăn a pământului Apusenilor. Acum : 
’ muzeul din Certej poate fi vizitat cu aprobarea con- I 
‘ ducerii Exploatării miniere. Și meri.ă să fie vizitat l 
i de cât mai multă lume pentru valoroasele sale do- . 

cumenta pe care Io etalează. '
1 MINEL RODEA: Foto : ANTON SOCACI >

I

I

■I
Vechi unelte de perforat vorbesc despre inten

sitatea muncii și creșterea producției de minereuri 
aurifere.

Lămpi și sisteme de iluminat ce foloseau seul 
de oaie; STEARȚURI cu ulei de rapiță, iar mai re
cent — folosirea carbidului.

*
L 
t

\

b?
La CERTEJ se află un muzeu deosebit prin va

loarea exponatelor Ce vorbesc despre prelucrarea 
minereurilor aurifere.

Unelte de prelucrare a minereurilor aurifere — 
RAȘNIȚA, MOJARE, pentru măcinat și ȘAITROC 
(veche unealtă pentru separarea aurului de steril).

1—1

în 1797, Un meșter lemnar de la minele din 
Sâ-ărâmb, URS MUNTEAN, a construit un mode] 
nou de șteamp și o nouă mașină de spălat minereul 
de aur.

Ventilator cu acțiune manuală, era folosit pen
tru aerisirea galeriilor și un cântar.

Obiecte dîn Muzeul EM. Coranda-CertcJ.
Vagonețl de mină cu două roți de manevră 

și una de sprijin. Acești vagonețl se numeau IIO- 
XITURI; apoi un vagonet mai mare pe patru roțL
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întotdeauna Primii ,
PIONEER. • Performanta •

T

• Calitate •
OFERĂ: cultivatorilor de porumb - pentru anul 1997 - o gama variata 

de hibrizi din toate grupele de maturitate caracterizați prin:
• Potential ridicat de producție; • Proprietatea de a ramane verde ia maturitate;
• Adaptabilitate la recoltarea mecanizata; • Rezistenta la seceta, boli si cădere;
• Capacitate de pierdere rapida a apei in timpul măturări^ © Suporta densități mari;

Alege Acum și vei Câștiga /
IIRABEtlA Hibrid Iriliniai exIralwnpuriu tu potențial de producție naicot (peste 

8000 kg/ha).
NAfAtHA Hibrid .triliniar extratimpvriu, cu potential de producție foai te ridicat

(peste 9000 kg/ha).
HEJGA Hibrid simplu timpuriu fam le pi oductiv (peste 10000 kg/ha)

RAISSA Hibrid simplu hinpuriu cu poteițjial de producție w depășește 11000
krj/hn Se poate cultiva și pentru siloz

P|tiJ(A Hibrid hiliniur semiiinrpuriu, productiv (peste li000 kg/ha)
MĂRISTA Hibrid sanplu serniiirupuriu foarte productiv (peste 12500 kg/ha).
srircA Hibrid simplu semrtimpuriu, cu producție peste 12000 kg/ha
VASI LI CA Hibrid triliniar seinitimpuriu, cu producție de peste 12000 kg/ha.
P.3752-fVELINA Hibrid simplu semiiinrpuriu, cu poienilor de producție (etnie 

ridicol (peste 13000 kg/ha). Se poale cultiva și pentru silâz.
PURA Hibrid simple semitardiv, producție peste 13000 kg/ha.
FLORENGA Hibrid simplu semitardiv, cu o capacitate de producție de peste

1350-3 kg/ha. Se poa e cuftiva și pentru siloz.

DIRECTOR DE ZONA - Grlbincea Nicolai - Simerîa Veche tei; 054/232208'- 018628991

Sâmânta Pioneer Benefic iază de SUBVENȚII !
• •

PIONEER HI-BRED SEEDS AGRO SRL
7i>741 • str. literala 2-4. sc?ro Dl, et 5. apt.’2O, Buoiresti 1. ROMANIA Tel: 0V6131968-3110537 tax: 01/3120647

Pentru relații suplimentare va puteți adresa la
Distribuitorii autorizați ai firmei Pioneer

ALBA
PERLA TÂRNAVErjIDVEt te" 058/831306
AGROMEC ALBA IULIA tel: 058/312656
SEMIRAMIS ALBA IULIA toi &58/851054 
MURES
AGROIND MUREȘENI tel 065/25296 Fax- 
065/253120 i
CLUJ
COOP de CONSUM TURDA tei. 064/316401
COOP ce CONSUM CAMPIZs TURZII tei.* 
064/368360
HUNEDOARA
ALFS'M IMPEX SIMERIA VECHE fel;
054/219234 ’
SIBIU
RAllAD PRODIMPEX tel: 069/213473 ,
BISTRIȚA NASAUD
AGROSERVICE BISTRIȚA' tel1 063/232226
COMP. AGROSEM BISTRIȚA tel 063'212540

VIRȘLI DE SĂLAȘU DE JOS
In comuna Sălașu de 

Sus — cum am aflat clin 
discuția cu dl. viceprimar 
loan Armean — există 18 
asociații familiale ce func
ționează în satul Sălașu 
de Jos. Toate au același 
obiect de activitate și a- 
nume producerea și co
mercializarea de virșli. Si
gur, asociațiile sunt 
înregistrate, au toate auto
rizațiile necesare, dispun 
de spații destinate sacri
ficării animalelor, în spe
cial oi, și fie altele pen
tru confecționarea acestui 
atâ* de apreciat produs 
alimentar.

Virșlii ele Sălașu de Jos 
sunt tăcuți după o rețetă 
adusă — se zice — de la 
Cluj-Napoca, sunt mai groși 
și mai puțin condiment ți 
decât cei din zona Bra
dului. Preparatorii se duc 
cu ei în piețe, târguri, au 
încheiate contracte cu u- 
nități comerciale din Va
lea Jiului, Hațeg și chiar 
de mai departe unde pro 
dusul se bucură de mare 
căutare Asociațiile întâm
pină greutăți în privința 
procurării mațelor, dar nu 
ezită sâ facă drumuri la 
Deva, Timișoara, Reșița 
ș.a. pentru a face rost de 
așa ceva. Este rentabilă 
ocupația celor 18 asociații 
familiale?

— Foarte — opina dl. 
viceprimar. în Sălașu de 
Jos sunt-casc frumoase,

multe noi, sau renovate. 
In toate ogrăzile se află o 
mașină și nu sunt puține

■ cele care au două.

TRAIAN BONDOR

• linii de îmbuteliat lichide alimentare ca
pacitate 1500 +18000 butelii / oră

• fabrici de prelucrat lapte, cap. 2000 l/zi
e instalații pt. camere frigorifice cu ' pL 

de 4 -r 100 m
• schimbătoare de căldură cu plăci inox
• aparate de înghețată la cornet si pe băț*
• lăzi frigorifice cu volume de 240 și 500I
• dulapuri frigorifice, cu volume de 240 I,

320 I, 600 I si 1600 I
• vitrine frigorifice orizontale,lungimea 2m
• răcitoare distribuitoare de bere cu capa-:

citatea de 40 l/oră *

Termene de garanție 12 luni; * Punere în funcțiune GRATUITĂ

Str. F-cii de Chibrituri nr. 5-11,3400 Gluj-Napoca, România 
Tel.: 064-435285,435296; Fax: 435302;Tel./Fax: 435297

FW.w.-.w
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ți UCITATIE PUBLICA
Ș ce va avea loc în data de 28. 03. 1997 în
< localitatea Ilia, 
£ str. Traian, nr. 7, jud. Hunedoara: 
•s — clădire cu destinație restaurant, donată 
^corespunzător — bucătărie, mobilier, .veselă și 
Salte bunuri mobile.

Informații suplimentare la tel. 054/211853.i

M0DEX
Cel mai mare distribuitor en «ros 

din țară de

ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ 
IMPORT VEST

î
ii<c
!; transparent de 5-10 kg):

— cămăși, bluze, tricouri, pantaloni, tre-
!; ninguri.

— pulovăre, geci.
<! — sacouri. baloane etc.

VA OFERĂ

!■
■

0
• ■

• peste 50 de sortimente de îmbrăcămip-1J 
sortată de cca mai bună calitate (în sacii*

•

.1
:• 
• :

! din

I
I
ii

Toate sortimentele de sezon disponibile 
stoc !

NOI GARANTAM PENTRU CALITATE!

-I

sâmbătă : ! •J

baloți mari, nesortați, presați între; 
350—400 kg.

ALEGEȚI CALITATEA !

Mari reduceri de prețuri in luna 
Birouri, luni-vineri ; 8—18;

!8—14.

; , Cluj-Napoca, str. luliu
: 061—194030, 193493.

Maniu. nr. 6, tel.

reveniți I ! j i 
sâmbătă : [ j

ocupat
8-18;

Sunați-ne ! Dacă sună 
Depozit, luni—vineri : 

18-14 ; jud. Cluj, sat Vlaha, 
f T- . .................

Jritat !
.•AV.W.W.V.WAW.W.W.-.VAW.V.'.V.-.-.-.VA'AS

:■
Vizitaține și vă veți convinge că a me-

Dacă nu ati încheiat încă 
ASIGURAREA OBLIGATORIE 

DE RĂSPUNDERE CIVILĂ AU IO 
l’E*TERMGRIUL ROMÂNIEI

Societatea de Asigurare Reasigurare

«societate autorizată de Ministerul Finanțelor 
să incheie această asigurare) 

vă stă la dispoziție în Deva.
Str.Dragoș Vodă nr. IS

Tel-f 054-22 22 99
și în localitățile

Brad, Hunedoara, Orâștie, V ulcan
INVESTI |l ftMRU SIGURANȚA IWMMAVtMSI «A 1

———-,—------— 3
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cereale cu masa de 2 m
Brad, tel. 651587, . după 
masa. (8838)

• Vând casă de marcat 
și dulap frigorific. Orăștie, 
tel. 647360. (8363)

ri mi* \u mu

• Vând urgent aparta- 
mont două camere, Deva, 
Sli Mărăști.» tel. 223996.

(099403)
• Vând casă in Petro

șani, ultracentral. curte, 
excelent privatizare. tel. 
544521 sau 218116. '097850)

• Vând apartament -3
camere ultracentral, bl. 23, 
sc. II. ap 137, bdul Dece- 
bal Tel 216472 (8879)
‘ • Vând orgă Roland E 
38. cartele, sustain, ’ stand. 
(Tel 031 '777223, orele 12— 
16 Miliai (8868)

• Vund urgent aparta
ment amenajat pentru orice 
activitate. Tel. 228875.

(8871)
• Vând apartament două 

camere etaj 2, Simeria, 
zonă centrala 'Ici. 661996.

(8820)
• Vund apartament 3 

camere și apartament două 
camere. Tel. 221553. (8865)

• Vând remorcă 5 tone 
stan; buna, preț negocia
bil fel 633115, Dobra.

(8864)
e Vând ARO Diesel mo

to: Brașov, an fabricație 
1991 plus

. tone sau 
rism plus 
724300.

• Vund
Sânlubalm. Informații
621007, 19—21 (8863)

remorca 
schimb aulotu- 
diferență. Tel.

(8205) 
casă. grădină

• NOU!!! Centrale 
termice HERMAN, 

randament și siguranță 
maxime, PLATA ÎN 

• RATE. .. Distribuitor 
IMPERIAL ORĂȘTIE, 
054 /G42580. ..(8323)

• Vindem cn gros 
îmbrăcăminte second 
hand, sortată, calitate 
deosebită. în Sibiu. 
Tel. 069/228884. (8751)

• Vând .și montez 
parbrize toate tipurile. 
Deva, str. Dragoș Vodă, 
11 Tel.: 225075 : 225077.

(8878)

• Vând scândură, dulapi 
brad. Deva, str. Pescăru
șului 22 Tel. 626493. _

(8841)

• Vând calculator 486,
imprimantă Jet, placa fax 
modem, 7 000 000, nego
ciabil Tel. 660151 (8869)

• Spray contra eja. 
culării rapide, medica
mente potența, frigidita
te zahăr afrodisiac. 01— 
G3.'6'.’73

(8544)
• Vând vacă. Informații

salul Bârsan, nr. 104, preț 
negociabil. (6444)

• and combină pentru

• Vând urgent tractor
U 650, remorcă. plug. 
Orăștie, tel. 641290 (8365)

• Vând microbuz trans
port. 16 persoane, stare 
excepțională, negociabil. 
Tel. 657107.

• SC Ccrnafruct SA Hu
nedoara. str. Carnali, 92, 
tel. 715482. 711296^ vinde 
en gros ceapă, la preț de 
2500 lei/kg, inclusiv TVA.

(9215)

• Vând casă, grădină,
teren, Mânerău, 35. Infor
mații tel. 069/552057 sau 
la domiciliu. (9218)

• Vând urgent camion 
Savicm, Mercedes 280 în
matriculat. Tel. 661365.

(8791)

• Vând mașini înghe
țată ieftine, italiene, ger
mane. Informații tel. 059/ 
341639. ' (6443)

• Vând casă plus pă
mânt, sat Bejan. Informa
ții domiciliu nr. 31. (8884)

• Vând urgent două lo
curi de veci unul lângă 
altul în cimitirul Bejan, 
zona 3. Informații . tel. 
215276, orele 14—16. (8891)

• Vând certificat de în
matriculare pentru autotu
rism Dacia 1300. Tel 
230012. (8885)

• Cumpăr miere de
albină, calitate nelimitată. 
Tel. 623391. (8894)

SCHIMBURI DI

LOCUINȚE

• Schimb (vândj a- 
parlament 3 camere cu 
două. Tel. 211981. (8866)

ÎNCHIRIERI

• închiriez pe termen 
lung apartament 2 camere, 
zonă liceul auto, tel. 218116.

(097850)
• închiriez garsonieră 

mobilată în Simeria. Tel. 
227479,- după ora 20. (6446)

• închiriez casă cen
tral (1500 mp) Deva tel./ 
fax 013/110262. (6447)

OFERTE DE 
SERVICII

• SC Panifcom SRI. Câ- 
lan angajează un sudor, 
autorizat electric și auto- 
gen. Relații tel 731586. _

(8862)

• SC Ely SRL Deva" 
angajează: gestionar (băr
bat) cu experiență în co
merț, vârsta maximă 35 
ani; șofer profesionist ca
tegoria C, vârsta maximă 
40 ani; facturistă cu ex-

periență, vârsta max’mă 35 
ani. Doritorii sunt aștep
tați Ia sediul firmei, str. 
Ch. Barițiu. nr. 1 A în 
spatele restaurantului Ba- 
chus, azi, 25 martie, orele 
10—14. (8877)

• Firmă germană anga
jează urgent maistru tâm
plar mobilă, muncitori ne
calificați pentru tâmplărie 
în Călan. Salariu, acord, 
500 000 — 1 .000 .000 lei.
Informații tel 712208. sau 
în autogara Călan. (9217)

PIERDERI

• Pierdut carnet de ar
tificier, eliberat de ISTPM 
Hunedoara Deva, pe nu
mele IgVeț Dorin, cu nr. 
de evidență 38540, înca
drat la SM Brad. II de
clar nul. (6649)

I
I

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 
AL S.C. COMAT S.A. 

DEVA 
str. Depozitelor, nr. 5, 

cu sediul social Jn municipiul Deva, 
telefon 054.216582 ; 211146, fax 216269

I
*
I
*

I

MANAGERUL SOCIETĂȚII COMERCIALE î 
„A\ RAM IANCU“ S.A. BRAD

Convoacă adunarea generală extraordinară - 
| . acționarilor la data de 12. 04. 1997, ora | 

10,00, în sala cinematografului Brad, pentru • 
| toți acționarii înregistrați în Registrul acționa- I 

rilor la sfârșitul zilei de 31. 03. 1997. j
A doua convocare în data de 26., 04. 1997, ’ 

’ ora 10.00. in același loc. i
I Informații la sediul societății sau la tel. 
1051/651826. |
« * •

DIVERSE

• Biroul executorilor ju
decătorești Orăștie scoate 
la licitație publică în data 
de 27 martie 1997, ora 
10,00. imobil compus din 
casă, curte și grădină, si
tuat în comuna Geoagiu, 
calea Romanilor, nr. 145, 
proprietari Rîpan loan și 
l’îpan Elena. Preț de por
nire 25 milioane lei. ,

(F)

• SC ,.Devacomb“ XSA
Mintia, cu sediul în Min
tia, str. Gării, nr. 26. jud. 
Hunedoara, organizează 
concurș i pentru . ocuparea 
postul ur de manager ’ în 
conformitate cu prevede
rile Legii nr. 66/1993. O- 
ferlelc se depun în plic 
închis și sigilat până la 
data de 30. 04. 1997 la
sediul societății. Concursul 
va avea loc în data de 
12 mai 1997. Informații 
suplimentare se pot obține

' la sediul societății sau Ja 
tel. 054/625880, 054/216625.

(6438)

• împrumuturi în lei 
primiți la Casa de ama
net .,Aristocrat" Deva, Li
bertății. vizavi Comtim; 
Hunedoara, Creangă bloc 
1. vizavi Banca Comerci
ală. Tel. 716896: 214570.

(6433)

• SC Panifcom ȘRL ct)
sediul în Călan Strei â- 
nunță depunerea docu
mentației pentru obținerea 
autorizației- de mediu a 
unităților: magazin ali
mentar, două chioșcuri de 
desfacere a pâinii, resta
urant Cina, Expres — Bar 
.și restaurantului^ Start 
2000. Sesizări în termen 
de 15 zile de la pțiblicara

(8861)

• SC Alph-Tur SRL a-
nunță intenția de autori
zare din punct de vedere 
al protecției mediului n 
chioșcului situat în gara 
Deva, atelier de reparații 
și garare auto din str 
Horea, nr. 68. Reclamații 
si sugestii se depun la 
APM Deva. (6148)

• Managerul., societății
comerciale „Mercur" SA 
Brad convoacă, adunarea 
generală a acționarilor, la 
data de 5. 04. 1997, ora 
10, în sala Cinematogra
fului Zarand, din Brad, 
pentru toți acționarii în
registrați în registrul ac
ționarilor la sfârșitul zilei 
dc 31. 03. 1997. A doua 
convocare în 19. 04. 1997,
ora 10, în același loc. In
formații la tel. 051/650968.

(6646)

• SC Prod TranscOm 
Sarniis SRL anunță depu
nerea documentației pen
tru obținerea autorizației 
dc mediu la depozitul de 
materiale construcții, am
plasat în orașul t Hațeg, 
ștr. Râul Mare, nr’ 21. E- 
ventualcle sugestii și re_ 
clamații ‘ se pot depune Ia 
sediul APM Deva, în ter
men dc 15 zile. (9307)

e S .a scurs un an 
dor si aduceri aminte 
când

COMEMOR \R1

LETIȚIA 
plecat pe

CONVOACĂ I

ADUNAREA GENERALA ORDINARA 
A ACȚIONARILOR

pentru data de 5 aprilie 1997, ora 10. la Casa 
de cultură a municipiului Deva — sala mare, 

următoarea ordine de zi :
1. Raport de gestiune al administrato

rilor asupra rezultatelor economico-financiare 
obținute în anul 1996, pe baza bilanțului și 
contului de profit și pierderi;

2. Raportul comisiei de cenzori privind 
activitatea cconomico-finaneiară pe anul 1996;

a
noiioș 
celălalt 
i-a provocat

a
râm. Răul ce
boala n-a mai fost vinde
cabil. Viața i-a fost frântă. 
Mama, frații, cumnații. ne
poții și unchii. (8875)

Aprobarea bilanțului contabil și 
pe unul 1996 
de Venituri

DECESE

•Soția Mioara, fa
miliile Buște și Ta- 
meș cu adâncă durere, 
în suflete anunță în
cetarea din viață a 
celui care a fost 
tată și bunic

BUȘTE ROMAN 
înmormântarea, ... 
25 martie 1997, la 
14, de la casa 
tuară. 
odihnească în 
Nu-1 vom uita 
dată.

soț.

azi 
i ora 
mor- 

Dumnezeu să-l 
pace, 
nicio- 
(8875)

• Rodica și Ancli Popa 
din București mulțumesc 
tuturor rudelor, prietenilor 
și cunoștințelor - care 
fost alături 
sul tatălui

POPA 
născut în 
răști

au 
de ci la dece- 
lor
OCTAV IAN 
1902. în Tătă-

(8882)

Viorica, copiii• Soția
Levente, Tunde, Alexandru 
mulțumesc rudelor, prie
tenilor, vecinilor, colegilor 
de serviciu dc la Abator 
Deva; fam. ing. Boboc, 
fam. ing. Corb, colegilor 
de la Abator Fornădie, 
dlui patron Chercgi, fam. 
Drăgan pentru sprijinul 
acordat în momentele grele 
la despărțirea de cel care 
a fost un soț iubitor și 
un tată exemplar

BARDl ALEXANDRU 
(SONY)

trecut în eternitate la 
50 dc ani. Totodată 
ț urnim celor care 
respectat ultima dorință 
și i-au condus pe ultimul 
lui drum la cimitirul din 
Jintbolia, județul 
Dumnezeu să-l 
în pa<*e.

• Cu adâncă 
milia anunță 
fulgerătoare din viață 
celui care a - fost . -

GRIGORIU RÂUL
13 ani 

scumpul lor fiu, frate 
nepot. .. înmormântarea 
Brad, marți, 25 
1997, ora 14, de 
liu. Dumnezeu 
nească în pacel 
uita niciodată 1   .„,

• Un ultim omagiu din 
partea locatarilor . scării 
IT, bloc E 14/A pentru

IONESCU NICOLAE
Condoleanțe familiei în

doliate. (8895)

doar 
mul- 
i-au

Timiș, 
odihnească 

(6449)

durere, fa- 
dispariția 

a

și

martie, 
la domici- 
să-1 odih- 
Nu-1 vom- 

(6650)

I*
I
I
I
I

3.
contului de profit si nierderi

4. Aprobarea Bugetului 
Cheltuieli pe anul 1997 ;

5. A’ e probleme, ce 
rea adunării.

I
I
I

»

Șl I

necesită aproba-
I

f I

NOUTATE ESM NOUTATE
■■■llllllll... I

I♦
I*
I*
I
| NOU • NOU • NOU • NOU • NOU • NOU
*
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I
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I
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I
I
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ASTRA S.A.
Societate de Asigurare — Reasigurare 

cu capital de stat 
prin

AGENȚIA DEVA 
realizează :

ASIGURAREA OBLIGATORIE DE 
RĂSPUNDERE CIVILA PENTRU 

PAGUBE PRODUSE PRIN ACCIDENTE 
DE AUTOVEHICULE

(conform H.G. nr. 1259M996)
Adresați-vă cu încredere Agenției ASTRA 

S.A. Deva, str. Duiliu Zamfirescu, bl. Q, sc. 
A, ap. 4, tel./fax. 22 63 21.

Vă așteptăm zilnic între orele 8—16.
NOU • NOU • NOU • NOU • NOU • NOU

R.A. ROM TELECOM 
DIRECȚIA DE TELECOMUNICAȚII 

. HUNEDOARA

REANUNȚĂ

ORGANIZAREA LICITAȚIEI PUBLICE 
DESCIIJSĂ, FĂRĂ PRESELECȚIE

1 Obiectivul licitației •. 
12.000 linii.

Lucrări dc proiectare în 
studiu do fezabilitate, proiect

— Extensie CTD Deva CU

I•
I fie

I
I

I
I
1 
l

I
*
I
•»

Iw
I
I
*

I
*

I
I*
I

lelecomunicații: 
tehnic și detalii

Elaborare 
de execu-

Obiecte de proiectare :
1 Extensie CSND Deva
2. Instalare CSND
3. Instalare CSND 

Entitatea achizitoare:
dc Telecomunicații 

Sursa de finanțare : 
Organizatorul licitației s

Simeria 
Orăștie.

R.A. ROM 
Hunedoara. 
Surse proprii.

. ' : Direcția de Teleco
municații Hunedoara, localitatea Deva, str. Libertății nr. 
2, cod 2700, județul Hunedoara, tel. 054—2)1042 ; 
054—230270, fax: 054230031; 014003319 Telex 7221;
72111.

5. Termenul limită do depunere a ofertelor : 4. IV. 
1997, ora 15,30 la secretariatul Direcției dc Telecomu
nicații Hunedoqro.

6. Deschiderea licitației publice : 7. IV. 1997, ora 
9, la sediul Direcției dc Telecomunicații Hunedoara.

7. Documentele dc licitație se pot procura do la 
Direcția dc Telecomunicații Hunedoara, la prețul 
200.000 Ici,

8. Vizitarea amplasamentului: începând cu
III. 1997, în localitățile Deva, Simeria, și Orăștie, 
soțiți de delegați ai Direcției dc Telecomunicații 
nedoara.

9. Condiții do participare: Pot participa la 
citație numai ofertanți români specializați în lucrări de 
proiectare în domeniul telecomunicațiilor,. posesori ai 
acordului actualizat emis de Ministerul Comunicațiilor 
(Ord. 58/90, 62/90, 290/92).

2.
Direcția

3.
4.

TELECOM,

do

21. 
în- 
Hu-

li-

• MARȚI, 25 MARTIE 1997


