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Credincioșii catolici au 
sărbătorit Sfintele Paști

Credincioșii catolici 
sărbătorit duminică 
luni Sfintele Paști, 
ment de mare încărcă
tură sufletească, de 
schimbare la față și bu
curie odată cu venirea 
Primăverii. In acest an, 
diferența dintre Paștile 
catolicilor șl ortodoașl- 
Ior este mal mare, ne 
gândim la timp. Gândva, 
prin înțelegerea dintre 
conducerile celor două 
instituții, sărbătorile se 
vor apropia ca dată, pro
babil până la Identi
ficare. Va fi un lucru

au
ȘÎ 

mo

benefic, întrucât cu 
ții credem în același mare 
Dumnezeu, în învierea 
Fiului său, Mântuitorul 
nostru al tuturor.

Salutul „Hristos a. în
viat", rostit de credin
cioșii catolici în Ziua de 
Paști, l-a bucurat pe 
oameni, pentru că în a- 1 
ceastă zi ei au fost che- î 
mâți în biserica stră- î 
bună la întâlnirea cu* 
Iisus cel viu. în această £

MINEL BODEA l 

(Continuare în pag. a 2-a) J

jurământ sub tricolor

I n t â i n i r e
Petroșani, din 
Pre'ședintelul 

județean, dl

Vineri, Ia 
inițiativa 
Consiliului 
Ghcorghe Barbu, a avut 
loc o întâlnire a prima
rilor din orașele Văii Jiu
lui cu cei doi secretari 
de stat de Ia MMPS, pre- 
zenți în acea zi în județ.

La întâlnire a 
participat dl Nicolae 
gesvari, 
dețului.

Tema i 
una de 
clanșacea

subprefectul

mai 
Se 
flU-

fostîntâlnirii a 
actualitate : de- 

i în Valea Jiu
lui a unor programe de

reconversie a forței de 
muncă, de folosire a po
tențialului local cu finan
țare PHARB, căutarea de 
alternative pentru modi
ficarea structurii ocu- 
paționale a forței de mun
că active, din Valea 
Jiului.

Prezent la întâlnire, dl 
director Gabriel Mă- 
țăoanu, reprezentantul pro
gramului PHARB în Ro
mânia, a expus în de
taliu programele locale 
care derivă din acest pro
gram global. R.8.).

Sâmbătă, 29 martie a.o., 
la Centrul de Instrucție 
Jandarmi Orăștie a avut 
Ioc un eveniment cu o 
semnificație deosebită — 
depunerea jurământului 
militar de către un nou 
contingent de tineri ostași. 
Alături de soldați! din 
cadrul centrului, aici au 
jurat credință patriei și 
poporului român ostași de 
ia Batalionul de jandarmi 

~ ’ Jude-

Orăștie a fost 
ospitalieră

O
pentru

Deva și Grupul 
țean de Pompieri.

Au fost de față 
prezentanți ai puterii 
administrației locale 
stat, ai cultelor, 
instituții, ziariști.

Ea acest important e- 
veniment din viața ostași
lor au ținut să partici
pe un important număr 
de părinți, frați, surori, 
prieteni șl cunoștințe ve- 
niți din toate colțurile ță
rii. Și, ca de obicei, Gen 
trul de Instrucție Jan-

re-

&
unor

darmi 
gazdă 
toți cei care au ținut să 
trăiască alături de soldați 
clipele de' neuitat ale 
jurământului militar.

■Din partea Comanda
mentului Trupelor de Jan. 
darmi, Ia Orăștie a fost 
prezent dl col. Gheorghe 
Gîrstina, care, în cuvân
tul său, a subliniat fap
tul că jandarmeria româ
nă are o bogată și plină 
de glorie tradiție, ea 
participând cu demnitate 
șl vitejie la toate marile 
momente ale istoriei 
mâniei.

Jandarmii 
urmașii de 
remarcabili 
arme, 
muntului pe care 
depus, ei trebuie să poar
te mai ’-----
onoare!, 
hirii de

de astăzi 
drept ai 

bărbați

Ro-

sunt 
unor 

de 
în spiritul jură-

1-au

departe 
a vitejiei și 
țară.

flacăra
iu-

V. NEAGU

• Factorii poștali dispun de un aparat 
special care detectează televizoarele fără • 
abonament, iar amenda este de 300.000 lei. 
Televizoarele ascunse în dulapuri nu vor 
putea fi detectate» (P.b.).

din Gâmpia Ialomiței, 
sunt reținute Infrac
țiunile de înșelăciune în 
dauna avutului publio și 
privat, fals șl uz dc fals.

a
IN ZIARUh DE ASTAZI i
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VREMEA
Vremea va ti răcoroasă, 

cu cer variabil, temporar 
noros. Se vor semnala ploi 
slabe și izolate. Vânt 
moderat din nord-est. Mi
nime —• minus I și plus 
3 grade ■ maximele 9— 
11 grade. (Raisa Pleter).

l_

Prezenți în județul Hu
nedoara, cu prilejul inau
gurării unor instituții de 
organizare ș! reconversie 
a forței de muncă dispo
nibile în orașele Hațeg, 
Vulcan și Lupenl, dnll 
Petru Păun Jura șl Dan 
Nicolae Pârvu — secre
tari de stat în Ministerul 
Muncii și Protecției (So
ciale, au susținut vineri, 28 
martie, la Lupenl, o con
ferință de presă pe tema 
șomajului și reconversie! 
forței de muncă în Va
lea Jiului.

La data de 25 martie, 
cele trei mari localități 
ale Văii Jiului — muni
cipiul Petroșani, ora-j 
șele Vulcan șl Lupenl —- 
prezentau rate ale șoma - 
jului după cum urmează •. 
Petroșani — 4,2 la sută 
din populația activă, Vul
can — 4,1 la sută, Lu- 
peni 3,1 la sută.

înființarea Ia Vulcan șl 
Lupcnî de comporți1- 
mente pentru forță de 
muncă și șomaj iar la

Lupenl șl a unul club al 
șomerilor șl unul centru 
de informare — documen
tare — completează re
țeaua de asemenea așe
zăminte a județului și nu 
prevestește, nicidecum, 
vreo disponibilizare ma
sivă de personal —> a- 
cesta a fost mesajul pe 
care presa a fost ruga 
tă să-l transmită ci
titorilor.

întrebarea ziarului „Cu
vântul liber" pentru dl 
Petru Păun Jura, care 
conduce in cadrul mi
nisterului departamentul 
de protecție socială a 
fost :

— După cum se cu
noaște populația Văii Jiu
lui, care lucrează sau a 
lucrat în cadrul Regiei 
Autonome a Huilei, se 
bucură de o seamă de fa
cilități : plata de către

ION CIOCLE1

(Contiauaro în pag. a 2-a}

Apatia generală 
cuprinde populația"
• Redresarea economică siagneazu
• Societăți comerciale dirijate spre faliment
• Spațiile, comerciale — in 

privată.
Conducerea centrală a ' 

PNL a . hotărât sistarea 
vizitelor în teritoriu — 
s-a arătat în cadrul unei 
conferințe de presă a fi
lialei județene Hunedoara. 
Măsura urmărește pre
gătirea Congresului PNL. 
ee va avea loc peste pu
țin tinip, dar și anularea 
încercărilor de discredita
re a partidului .făcute dc 
eătre unele formațiuni po
litice.

Rcferindu-sc la situația 
actuală a economiei și a 
modului în care este 
demarată redresarea a- 
cesteia, dl senator Con
stantin Blejan, președin. 
tele filialei județului Hu
nedoara, aprecia că încă 
sc stagnează, fapt care 
conduce Ia „o apatie ge
nerală ce cuprinde o mare 
parte din populație". Dl. 
Blejan crede că un prim 
pas important spre redre
sarea economică, pas ce ar

proprietate

cât mai 
privatizarea 

de
făcui 

este
a unităților

trebui 
rapid, 
masivă 
mai mică importanță, Se
natorul PNL spune că 
multe dintre acestea se 
află pc mâna unor ma
nageri care le dirijează, 
în mod deliberat, 
faliment. Aceste 
ne trebuie sciiimbate 
funcții, putându-li-se 
pută o „boicotare" a 
tivității societăților 
merciale pc care le eon 
duc. opinează parlamen
tarul de Hunedoara.

Președintele filialei ju- 
dețene a PNL susține că 
spațiile comerciale tre
buie trecute în [iroprle- 
tatea privată. „0 mare 
parte din spații sunt luate 
cu chirii enorme de Ia 
unele societăți comerciale 
de stat, fapt ce ajută la 
plâtirea unor funcționari 
absolut neproductivi".

SORIN BLADÂ

spre 
persoa- 

din 
lm- 
ae. 
coi-
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• ȚĂRANII — IN 
STRADA. 7000 de agri- 
cultori au organizat în 
Capitală un miting de 
protest împotriva „po • 
litlcii dezastruoase
guvernului, care a în
gropat agricultura". Ma
nifestarea a avut șl 
aspecte inedite : protes^ 
tatarii au venit cu trac
toare, căruțe, remorci, 
semănători, au adus cu 
el păsări, porci, produse 
agricole pe care 
oferit trecătorilor 
în preajma lor.

șl

le-au 
aflați

• ARESTĂRI BA ., 
!■ DAWiAS. Parchetul Sur-I ții de Apel București a 

emis mandat de aresta
re pentru Iile Alexan
dru, patronul firmei „Her
mes" din Slobozia. In sar
cina fostului boxer, dc- 

_ venit magnat șl pro- 
î J prietav al Dallas-ulul

ferate și instigare la 
violență.

• MIRON GOZMA ... 
SPRE RAGOARE. A 
fost finalizat rechizi
toriul în cazul lui Mi-

• „STANGA" se A- 
DUNA. Președinții PSM, 
Ilie Verdeț și PRM, 
Gorneliu Vadim Tudor au 
anunțat că dialogurile 
dintre conducerile ce
lor două partide pentru

''QeJros peelitui
eon Gozmu -i, liderul mi
nerilor 
iul —, 
de 10 :
Sur tea 
reștî l-a 
decată pentru subminarea 
puterii dc stat, ne- 
respectarea regimului 
armelor șl munițiilor, In
fracțiuni contra sigt 
ranței circulației pe căile

din Valea Jiu- 
arestat în data 
ianuarie a.o.
de Apel Bucu- 

trlmis în ju -

unirea stângii, într-o 
formațiune solidă — în, 
vederea unor alegeri' 
anticipate — sunt destul 
dc avansate. Gel doi 
curtează de la distanță 
puternica forță a opo
ziției care este PDSR.

• Aceasta se mai gândește
• DEMITERI ȘI NU

MIRI. In cursul săp-

tămânli trecute au fost 
înlocuiți din funcții 
președintele GEQ, de - 
putatul PDSR Constantin 
Teculesou șl directorul 
general al RENEb, Vic
tor Romert. Locurile 
celor doi au fost ocu
pate de Petrovicl Ga- 
menco, respectiv, de 
Aurel Leca, profesor 
universitar, care a mai 
deținut această funcție 
în timpul guvernului Ro
man.

• SIMP&ZI0N Ux-BGR- 
NAȚIONAB. La Kutu- 
rești s-a desfășurat 
primul simpozion Inter
național al Golegiului de 
Psihofarmacologîe din 
România. Au participat 
medici din spitalele de 
psihiatric din țară, ca
dre didactice universi
tare, psihologi.

I
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A doua ediție a simpo

zionului „Omul trup și su
flet" s-a încheiat vineri. 
După ce în jurul prânzu
lui, la Casa de Cultură 
Deva, cortina a căzut 
peste partea dedicată pre
legerilor (foarte multe în 
decursul celor trei zile, 
interesante și diverse), pro
gramul a mai cuprins sluj
be la paraclisul din Spi" 
talul Județean Deva și 
de Ia Catedrala „Sf. Ni- 
colae" Deva. La reușita 
momentului final au con
tribuit și corurile cate
dralelor ortodoxe din De
va ți Hunedoara.

Pe parcursul simpo
zionului în holurile așeză
mântului cultural au 
fost organizate mai multe 
expoziții și standuri de 
carte religioasă. Dl dr. 
Sorin Costina din Brad 
a expus câteva piese din 
colecția personală de artă

ți suflet". Principala pro
blemă a asoaiației 
obținerea 
persoană juridică, 
nereușit în decursul unui 
an, dar posibil după a- 
ceastă a doua ediție. De 
asemenea, alt obiectiv el 
asociației este ca fiecare 
slujitor să-și poată 
stitui o comunitate 
sprijinul căreia să 
realizeze o minimă 
tare a paracliselor 
spitale contribuția 
navilor în acest sens 
exclusă ca Inacceptabi
lă.

Aceste speranțe cât șl 
considerente despre ceea 
ce a rezolvat actuala e- 
ditie, părintele Ioan Coța, 
inițiatorul simpozionului, 
le-a relatat la întâlnirea 
c» ziariștii, de sâmbătă. 
Am mai reținut că odată 
asociația amintită înregis
trată juridic nu 
fi o problemă

este 
statutului de 

lucru

een- 
eu 
se 

do- 
din 

bol- 
fiind

va mai 
ridicarea

„OMUL TRUP ȘI SUFLET"

în prima zi. în următoa
rele au fost prezenți cu 
lucrări proprii conf. univ. 
dr. George Petrescu, din 
Cluj („Flori de Sf. Gheor- 
ghe“) și soții Dumitrașcu, 
tot medici clujeni. Din 
partea Ligii contra taba- 
gismului, dl Petrescu a 
mai prezentat și mate
riale pentru descurajarea 
fumătorilor. In același 
spațiu și având tematică 
rergioasă au atras aten
ția pietrele pictate ale 
dnei Ana Ionașcu, din De
va. In holul mare cei 
interesați au putut să-și 
cumpere carie religioasă 
de la star-durile 
blioior SA L'eva, 
rii Supei graph 
București sau 
Oastea Domnului

Ultima parte a 
zionului a fost rezervată 
reprezentanților guvernu
lui. Au participat Petru 
Păun Jura secretar de 
stat în Ministerul Mun
cii oi Protecției Sociale, 
general de divizie Iulian 
Medrea. de la Ministerul 
de Interne, prof. univ. dr. 
Miron Bogdan, din partea 
Ministerului Sănătății, Va- 
sile Golgan, din Ministe
rul Culturii, și Vasile 
Surdu Bob, reprezentantul 
Secretariatului de Stat pen
tru Culte. In fața re
prezentanților ministere
lor au fost puse proble
mele discutate în atelie- 
rele de lucru de membrii 
Asociației „Sf. Vasile cel 
Mare” a preoților și slu
jitorilor în spitale, consti
tuită în prima ediție a 
manifestării „Omul trup

spitalul 
proiect e

*

• I

■

S.C. Bi-
Editu- 
SRL 

Editurii 
Sibiu, 
simpo-

bisericuței dîn 
devean, al cărei 
acrobat. De asemenea, că 
în urma simpozionului 
acest sDital a primit o do
nație generoasă — 3 apa
rate performante de ra
diologie din 
dr. Valentin 
din Elveția, 
cest rezultat 
adresează trupului, 
apreciat că și pentru 
flet acest simpozion 
adus împliniri. In timp, 
se va vedea cum a fost 
receptat mesajul manifes
tării cum că apartenen
ța noastră la un 
creștin are nevoie 
strategie care să 
pere de ceea ce 
agresează (violență, por
nografie, homosexua
lism. nepăsare față de 
suferință ș.a.), că e ne
cesar ca oamenii 
regăsească și să-și în
mulțească speranțele. Te
matica ..Suferința umană, 
nevoia de protecție șl te
rapie prin ortopraxie" 
(dreaptă și împreună slu
jire) a fost aleasă exact 
în acest scop, mal sus 
amintit. Căci „ortapra- 
xia, după cum spunea pă
rintele Nicu Pascu, de 
la Spitalul Hunedoara, 
este dreapta iuqrare de 
slujire a aproapelui ți a 
lumii, dragostea de a sluji 
cu credință alinarea su
ferințelor" și la aceasta au 
fost chemați mai mulți 
oameni, în primul rând 
intelectuali din diferite 
domenii ale vieții.

WWW

partea dlui
Deheleanu,

a - 
se 

s-a 
su- 
a

Și dacă 
palpabil

popor 
de o 
ne a- 
azi ne

să-și

VIORICA ROMAN

Despre șomaj și protecție socială 
in Valea Jiului,

(Urmare din pag. 1)
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_ în via- T 
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Credincioșii catolici au 
sărbătorit Sfintele Paști

numai de bine

(Urmare din pag. 1]

zi, Apostolul Pavel l-a 
îndemnat De fiecare în 
parte să învie la o viață 
nouă, alături de Hristos, 
o viață a harului. Iisus 
vrpa să dea un nou elan, 
să încercăm să fim mai 
plini de credință, mai 
evlavioși. Acest lucru 
este o datorie comună, 
creștinească. Deci să ne 
alăturăm cu toții și să 
rostim lntr-un glas 
„Hristos a înviat!". Să

dăm veste, precum 
cerut preoții 
în bisericile catolice,j 
că Iisus este viu în via- " 
ța noastră, în 1 
noastre, la locurile 
muncă, în societate.

Dudă slujba de 
vftere, credincioșii 
mano—catolici au revenit? 
la easde lor pentru u 
înroși ouăle. A doua zi 
de Paști, 
străbun 
s-a repetat în aceeași * 
atmosferă de frumusețe • 
și puritate. 1

-----XV 7 
ai

♦
ieri, obiceiul [ 

al stropitului |

Pâine bună
Brutăria

Răchitova, 
Consumcoop Hațeg ți con
dusă de dl Miron Sime- 
droni, produce zilnic

din comuna 
aparținând

lucrând în două schim
buri — 600 de pâini de 
900 g pe care le vinde cu 
2500 lei bucata. Pâinea 
de Răchitova este foarte 
gustoasă ți — după cum. 
se vede — nu prea 
scumpă. (Tr. B J.

regie a chiriei, suporta
rea de către populația 
respectivă doar a unui 
tarif simbolic, de 25 bani/ 
fcWh de energie electri
că, alocații de cărbune 
pentru atenuarea tarifelor 
la energia termică — 
facilități ce fac din a- 
cest segment de populație 
niște privilegiați. în 
port 
Are
•uri
cel puțin 
rentieri 7 Răspunsul dlui 
Petru Păun Jura :

— Trebuie făcută di
ferențierea între măsuri
le de protecție socială și 
cele protectioniste. In 
gândirea noastră referi
tor Ja asigurările socia
le vrom să diminuăm tot 
mai mult rolul statului. 
Pentru aceasta lntențto - 
nărn ca gestionarea 
durUor de asigurări

ra- 
cu restul populației. 

MMPS In vedere mă- 
care să atenueze 

aceste di£e-

să fie 
un ar

in a-

tre- 
din 
de

cu

protecție socială 
făcută de către 
ganism autonom, 
celași timp, vrem să creăm 
si alternative particula
re

Asistenta socială 
buie transformată 
pomană. în act civic 
întrajutorare umană

Nu sunt de acord
privilegiile de grup. N-am 
preconizat măsuri pentru 
înlăturarea lor, dar gân
dim la ele. Sunt foarte 
multe anomalii în a- 
ceastă direcție, la SNCFR, 
la ROMTELECOM, la 
RENEL, iar noi trebuie să 
oferim șanse egale în
tregii populații. Concep
ția noastră este de a 
crea .«ondiții pentru 
dispariția tSrijiimelor de 
acest fel, In privința re
surselor societății.

S-hu no ai dat răspunsuri 
releritnnre le reobnversia 
fottyfei de muncă, la alte 
între,bări privind șoma
jul ți protecția socială.

acțion ari- 
avut lac 

perioada

a
a

In
ne referim ir

uri

Foto t ANTON SOCACl

■

Municipiul Hunedoara — Casa de Cultura
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PROFIT
„Consumcoop" Sălașu 

de Sus nu are o acti
vitate de mare întinde
re, dar obține in mod 
constant bune rezulta
te în ce privește a- 
provizionarea oameni
lor. Un argument in
dubitabil în acest 
este bilanțul cu 
s-a încheiat anul 
cut și care a fost 
zentat in adunarea ge
nerală 
lor, ce 
recent, 
la care 
nitatea a obținut 
profit de peste 20 mi
lioane lei. iTr. B.l.

MARfl,
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C TVR 1 )

6,00 România: ora 6 fix!;
8,30 Cei din Mogador (s); 
----------  " _L_.j (r) ;

10,05 Limbi 
pen- 
13,05 
13,30 
pen- 
lași;

9,20 Santa Barbara 
10,00 Știri ; 
străine ; 11,05 Jurnal 
tru cei dragi (f/r); 
Desene animate; 
Tradiții; 14,10 Muzica 
tru toți ; 15,00 TVR
15,35 Desene animate; 17,00 
Știri ; 17,10 Katts ți câi
nele (s); 17,35 Pro Patria;

Melodii populare ; 
Medicina pentru tați; 
Jurnal ; 21,00 Sa- 
• Baywatch ; 22,30 
— Note. 1997; 23,20 

exilului româ-

19,05
19,25
20,00 
rial 
Bank 
Memoria 
nesc ; 0,00 Gong!

............  • ...................... ■ ........

□KD
TVM. Telematinal; 
Memorialul durerii; 
10,50 Magazin »a- 
13,05 Bay watch (rj;

7,00 
9,00 
(do); 
telit ; 
14,50 Desene animale; 15,20 
Limbi străine ; 16,20 Top 
Model (s); 17,15 Zodia
Balanței ; 17,40 Andrea
Celeste (s); 18,30 Club 2020; 
19,00 Opțiuni; 20,05 Pute
rea, pasiunea (>); 21,00
Ce-i de făcut?; 22,00 TVM 
Mesager ; 22,30 Santa
Barbara (s); 23,30
cărțile pe față.

Cu

(PRO-TV}

7,00 Ora 7, buna dimi-

neața; 9,00 Tânăr și ne
liniștit (r); 9,45 Sport la
minut ; 10,00 Cine este
șeful? (s); 11,15 Spitalul de 
urgență (s); 
turile
(»); 13,00 . .
române! (reluare) ; 
14,30 Desena animate ; 
15,05 Verdicft crimă! (s) ; 
16,00 Tânăr și neliniștit 
(s); 16.45 înrobită de iu
bire (s); 18,15 Sport la
minut ; 18,35 Cine 
șeful? (s); 19,00 Știi 
câștigi! (cs) 19,30 Știrile 
Pro TV; 20,00 Chicago 
Hope (s); 21,00 Secrete de 
familie (s); 22,30 Viața
ca în filme (s); 23,15
Body Heat (f); 1,00 Spori 
la minut.

12,00 Aven- 
lui Brisco County 

Deșteaptă-te

est»
?i

[ANTENA o
7,00 Știri • Revitia pre-

sei; 7,15 Văduva (r) ;
10,20 Viața în trei (s); 
11.00 Știri ; 11,10 Iluzii
(rL- 12,00 Curcanii (s) ; 
13,00 Dincolo do realita
te (s); 14,20 Omul cu o
mie de fețe (r); 15,18 A
treia planetă de la Soare 
(rj; 15,40 Medalion; 16,00 
Lumină călăuzitoare (s) ; 
"’■ " | j 18,30 Cu 

pe mată; 19,30 
(s); 20,30 Obser-
21.30 Nash Brid-
22.30 Sparks (s).

17,10 Iluzii (s); 
cărțile 
Văduva
vator ; 
9«« si

(PEVflSAT+J

10,00 — 12,15 Reluări ; 
13,45 Videotext; 19,00 O 
biectfv ; 20,00 Jurnal TVR; 
21,00 Strada tinereții; 22,00 
Film ; 23,30 Obiectiv
(rj; 23,45 Videotext.

I
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în grupa a 8-a 
a preliminariilor C. M.

Tricolorii au învins
la swr

IDIVIZIA A2l

în final, vietorie clară 
la Hunedoara

România —
Liechtenstein 8-0
Victoria dară, la un scor catego

ric. nu este una pentru palmaresul 
reprezentativei noastre de fotbal, 
fiind realizați In fața unei echipe 
puțin cunoscută in lumea fotbalu
lui, dar foarte bine venită in lupta 
pentru calificarea la Campionatul 
Mondial de fotbal din Franța, in 
1998. Sigur, focul' adversarilor a fost 
mediocru. Itică înaintea partidei, 
antrenorul adversarilor tricolorilor 
Alfred Iliedd declara, fără jenă, că 
scopul conducerii tehnice a echipei 
sale este să. piarcKi la un scor cât 
mai strâns. Și dacă vom afla că 
Principatul Liechtenstein are doar 
o suprafață de 160 km pătrați, că 
la cei 31 000, locuitori sunt 1700 de 
fotbaliști — toți amatori că nu 
există un carapionai intern, ci o 
competiție a Cupeu mulți fotbaliști 
jvotu&ruL in ligile inferioare ale 
Elveției, este explicabilă superiori
tatea totală, ,pe toate planurile a 
tricolorilor asupra tinerei formații 
Liechtenstein, participantă pentru 
prima oară ta preliminariile unui 
Campionat Mondial.

Pe wrt teren greu, îmbibat cu apă 
Și ploaie persistentă, fotbaliștii ro
mâni — toți profesioniști (Iordă- 
nescu d tntfodug doar pe Pru. 
nea in echipă din cam - 
pionatul interni, nu au reușit să-și 
etaleze pe deplin tehnica lor dar 
și-au dominat copios adversarii din 
primul mistui de joc, In propria ju
mătate de teren cdre arareori au de
pășit-o spre poarta gazdelor, nicio
dată nepunând-o în pericol!

Primul gol a venit în min 12, 
înscris de V. Moldovan, iar în min. 
30 șf 32 Cică Popescu majorează 
scorul fa 3—0, rămas neschimbat, 
până in mtn. 48, când /fagi trans
formă magistral o lovitură liberă 
din afara careului. Apoi, Dan Pe
trescu, CKcă Popescu — di două ori, 
și Ceaimrcmm rtdicff scorul la 8—0.

Mâine, miercuri, tricolorii susțin 
a 5-a partidă din preliminarii cu 
Lituania, In deplasare, unde me
ciul nu va mai fi unul de antre
nament !

CLASAMENTUL
1. ROMANIA
2. Irlanda
3. Macedonia
4. Li teama
5. Islanda
6. Liechtenstein

4 4 O O 18- O
3 2 1 0 8-0
5 2 1 2 15- 8

12
7
7

3 2 0 1 4- 4 6
4 0 2 2 1- 7 2
5 0 0 4 2-29 0

Corvinul-CFR Cluj 3-0
Și de această dată începutul de joc al 

Corvinului a fost promițător. Chiar în 
min. 2 Ciorea, bine deschis în adâncime, 
ia o acțiune pe cont propriu și pătrunde 
In careul de 16 m, driblează șt portarul 
clujean trage la poartă, iar Mitrică in
tervine și el la balon trimițându.l în 
poartă. Golul nu este acordat însă de ar
bitrul V. Anghelinei fiindcă Mitrică a 
fost semnalizat de tușier în ofsaid. Nu 
trec decât 3 minute și la o centrare a 
lui Bordean Mitrică din interiorul careu, 
lui plasează cu capul balonul spre poar
tă, dar prea: slab pentru a-l învinge pe 
Cârlan. Și așa s-au scurs acțiunile de atac 
ale hunedorenilor spre buturile adverse 
în minutele 17 (Dinu), 23 (lovitură libe. 
ră de ia 19—20 m — Mitrică), fiind în 
bune situații de a înscrie. Primul gol al 
gazdelor estfe inserts in min. 26. Dinu 
după o curși pe stânga intră in careu șt 
centrează în fața porții, mingea este de
viată spre lUie Bardac care șutează pu. 
temic din alergare și marchează: 1-—0. 
După numai 2 minute Lobonț iese nein- 
spirat și Ontică trimite balonul spre poar. 
ta goală. Noroc cu intervenția lui Sterean, 
care cu un mare efort scoate mingea de 
pe linia porții! Hunedorenii reiau atacu
rile și după o fază electrizantă la poarta 
oaspeților creată de Bordean și Mitrică 
urmează alte atacuri dar toate au rămas 
nefinalizate.

In repriza a Il-a, cei care atacă mai 
mult sunt Sot gazdele, dar lipsite de in
spirație și precizie a șuturilor la poarta 
adversă ce au dat dureri de cap suporte, 
rilor, dar șt băncii tehnice. După câteva 
ocazii rarisime, risipite de Mitrică. Cio
rea și Hanganu, în min. 64, proaspătul 
intrat Păcurar trimite balonul tn bară, 
iar în min. 75 Bardac, din careu, ratează 
o nouă ocazie mare de gol. In minutul 88, 
Gavruș îl împiedică pe Păcurar să ioace 
balonul și arbitrul aproape de fază sancțio

nează faultul cu o lovitură de la 11 m, trans
formată de Hanganu. Și în finalul partt. 
dei (min. 90), Bordeanu recuperează ba
lonul, pătrunde în viteză pe dreapta șt 
din apropierea careului mic (lateral) „pu. 
ne* un balon la 4—5 metri de poartă 
pentru D. Dăscălescu care reia în plasa 
porții: 3—0. Un scor aproape de adevăr 
pentru Corvinul, în fața unei apărări prin
să de multe ori descoperită.

CORVINUL: Lobonț, Bordean, Sterean, 
Haidiner, Pctroiesc, Chezan, Dinu, Cio. 
rea (82 Costăchescu), Hanganu, Bardac 
(87 D. Dăscă'escu), Mitrică (62 Păcurar).

REZULTATELE ETAPEI A 22-A: Cor
vinul — CFR Cluj 3—0: CSM Reșița — 
Minaur Zlattta 1—0: Olimpia S.M, — In
ter Sibiu 5—3: Unirea Dej — ASA Tg.M. 
1—0: Electroptatere — Dacia Pitești 0—2; 
Gaz Metan Mediaș — Minerul Motru 
3—0; CFR Timișoara — Gloria Reșița 
0—0; UT Arad — FC Maramureș 1—1; 
Apullum Alba Iulia — ARO C-lung 3—1.

Meci frumos, 
nuiți suporterii

Voga Deva 
Minerul Anina 4-1

■l— I
1

REZULTATELE CONCURSULUI i 
PRONOSPORT DIN 29 MARTIE I

1. Brescia —• Chievo
2. Empoti — Bari (p.)
3. Empoii — Bari (f.)
4. Foggia — Lucchese
5. Lecce —• Cremoncse (p.)
6. Lecee — Cremoncse (f.)
7. Padova — C. Di Sangro
8. Poscara — Torino CP-)
9. Pescara — Torino (f.)

10. Ravenna — Palermo
11. Reegina — Cosenza
12. Salernităna — Genoa
13. Venezia — Cesena

0—0 
0—0
2—1
2—0
1—1
2—1
1—1
0—0
0—0 
(*—1 
l—O
1—1
0—1

CLASAMENTUL
1. CSM Reșița 22 13 4 5 34—20 43
2. Electroputere 22 12 5 5 28—16 41
3. Unirea Dej 22 11 5 0 32—20 3»
4. Gaz Metan 22 10 5 7 23—17 35
5. ARO C-lung 22 11 1 10 24—23 34
6. Corvinul 22 10 3 9 29—25 33
7. Inter Sibiu 22 9 5 8 27—26 32
8. UTA 22 10 2 10 30—32 32
9. Min. Motru 22 9 5 8 25—28 32

10. Dacia Pitești 22 9 4 9 30—30 31
11, Olimpia S.M. 22 10 0 12 39—30 30
12. ASA Tg.M. 22 9 3 10 25—28 30
13. Apullum A.I. 22 10 0 12 27—35 30
14. CFR Cluj 22 8 4 10 25—30 28
15. FC Maram. 22 7 5 10 26—33 26
16. Gloria Reșița 22 7 5 10 23—36 26
17. Minaur ZI. 22 6 4 12 26—35 22
18. CFR Timiș. 22 5 4 13 21—31 19

ETAPA VIITOARE, 5 aprilie: Min. Mo
tru — Corvinul: CFR Cluj — Electropu- 
tere; Dacia Pitești — UTA; Gl. Reșița — 
Gaz Metan-ț Inter — CSM Reșița; Ml» 
naur ZI. — CFR Timiș.; ASA Tg.M. — 
Olimpia S.M.: ARO C-lung — Unirea 
Dej; FC Maramureș — Apullum.

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

il
așa cum sunt obiș- 
să vadă deseori pe 

stadionul Cetate din Deva in Ulti
ma vreme. Și de această dată, de
venit și-au impus jocul lor tehnic, 
îndeosebi in atac, acoio unde Ku
dos, Danciu, Popa, Berindei și aiți 
coechipieri de-ai lor finalizează ac
țiunile spre poarta adversă.

Nu trec decât 4 minute de la în
ceputul partidei și Danciu deschi
de scorul în urma unei greșeli de 
apărare a oaspeților. In continuare 
gazdele 
Iul nu 
Atunci 
partea 
Fartușnic — centrează excelent 
Rădos cu recunoscuta lovitură 
cap înscrie al doilea gol al parti
dei. Următorul got ai gazdeior se 
marchează tot pe aceasta „filieră" 
La o nouă centrare a lui Fartușnic, 
același Bogdan Rădos se înaițâ și 
trimite cu capul balonul in plasa 
porții Minerului Anina.

Și după pauză, la cârma jocuiui 
se află tot gazdele. Cu toată domi
narea lor, cei care reușesc să mar
cheze sunt oaspeții prin Colțea, ca 
urmare a unei greșeli in lanț a a- 
părării formației gazdă. Scorul fi
nal îl stabilește in min. 80 Popa, 
de la Vega Deva.

A arbitrat o brigadă din Bucu
rești, condusă la centru de Ivan 
Fiorea.

VEGA : Rahoveanu, Fartușnic (Ma- 
cavei), Tănasă, Voinea (Stan/, Ol- 
teanu, Popa, Danciu, Luca, Rădos, 
D. Gabriel, Berindei.

se mențin in atac, aar go- 
vine decât in minutul 
creatorul multor atacuri 
dreaptă a echipei Vega

38. 
pe

Și 
de

s
I

DIVIZIA B3
REZULTATELE ETAPEI- Petr. Vide

le — Mine Ral Rovinari 2—1: Min. Mă- 
tăsan — FC Vâlcea 3—0; Drobeia Tr S. 
— Min. Uricani 3—0; Mm. Certej — Pa
rângul Lonea 4—2: Vega Deva — Min, 
Anina 4—1: AS Paroșeni — Termo Tr.S. 
1—1- Min. Lupeni — Metalul Bocșa 3—0; 
Petrolul Stoina — FC Alexandria 4—1) 
Minerul Berbești — Unire3 Pitești 1—0; 
Petr. Ticleni — CS Olt 3—0.

CLASAMENTUL

, •—•—*—*—*—*—

1. FC Drobeta 24 16 6 2 58—22 54
2. Vega Deva 24 15 3 6 □6—37 43
3 Min Certej 24 15 0 9 46—31 45
4. Parângul L. 24 13 2 9 50—41 41
ș. Un. Pitești 24 12 4 8 37—20 40
6. Min. Uricani 24 12 4 8 47—37 40
7. Mm Mătăs. 24 12 3 9 37—33 3f
8. CS Olt 24 10 6 8 41—26 3(F
9. Petr. Stoina 24 11 3 10 34—36 36

10. Mm. Berb. 24 11 2 11 42—43 35
11. Min. Lupeni 24 11 1 12 34—43 34
12. Petr Videle 24 11 1 12 25—41 34
13. Mine-Ral Rov. 24 10 1 13 32—43 31
14. Mm. Anina 24 9 3 12 37—39 30
15 Petr. Țicleni 24 9 3 12 39—42 30
16. FC Vâlcea 24 9 3 12 29—44 30
17. Terme T. Sev. 24 7 4 13 25—39 25
18 Met. Bocșa 24 7 2 15 27—51 23
19. AS Paroșeni 24 6 3 15 22—41 21
20. FC Aiexand. 24 5 4 15 20—39 19

Kt-OuriAiELE ETAPEI nr. 20 din 30 
martie: Victoria Câlan — Favior Orăș- 
tie 1 — 2; Jiul Petrila — Min. Ghelari 1—3; 
Mm. Șt. Vulcan — Min. Teliuc 3—2; Min. 
Arlinoasa — Casino Ilia 1—0, Min Li- 
vezem - Constr. Hd. 0—1- Dacia Orăș- 
tie — ASA Aurul Brad 1—1; Met. Criș- 
cior — Utilajul Petroșani 3—2; Marmo- 
șim — Min. Bârbăteni 3—2.

CLASAMENTUL

Minerul Certe; -
Parângul tonea 4-2

•b-au iniai,.u doua ccmpe divizio
nare B, bine situate in clasament. 
Mm. Certe) (tocu, 3) și Parângul 
Lonea ti), eonuuse de doi antrenori 
principali, foști jucători de pe pri
ma scenă fotbalistică a Ririi: l. 
Releu (Corvinui, și Sălâgean (Jiul). 
„Amprenta" ceior doi tehnicieni se 
veae in jocul acestor 2 ach.pe și ae 
sigur in locurile de frtinte pe care 
se situează elevii lor. După un meci 
disputat, cu faze plăcute ochilor, am 
remarcat că in ^laboratorul" Mi
nerului Certej Neluțu Petcu și e- 
levit săi se pregătesc serios, reu
șind să cristalizeze jocul. Ce a câș
tigat mult m cursivitate prin pa
sele dintr-o singură lovire a bato
nului, „dintr-una", ceea ce aduce 
mereu in superioritate atacul in ca
reul advers. De partea cealaltă și 
adversarii Minerului (în ciuda sco
rului înregistrat) s-au prezentat 
frumos, după o victorie clară în fa
ța liderului (4—l/, demonstrând 
câteva dintre calitățile antrenoru
lui lor: un registru tehnico-tactic 
apreciabil, bine interpretat de 
câțiva jucători experimentați ce au 
lăsat o frumoasă impresie și la 
Certej, în fața unor spectatori ce 
știu să aprecieze spiritul de fair- 
play și fotbalul de calitate.

începutul furtunos al gazdelor (ba
ră în min. 3), dar și oaspeții puteau 
marca în min. 5 prin Lazăr, gaz
dele insistă totuși în atac și reușesc 
să înscrie goluri frumoase în mi
nutele 17, 25 și 27 prin Borșa, A- 
chim și Sădi. Oaspeții in prima re
priză au redus din scor prin Sto- 
ian, în min. 43. La reluare, în min. 
72 Gheara majorează la 4—1 scorul, 
iar oaspeții reduc din scor prin a- 
cetași Stoian în min. 88, ce va fi 
scorul final, 4—2.

MIN. CERTEJ: Groza, Dobra, 
Stoian, Ohâi, Stănilă, Dragnea, Sâr
ghie, Achim (Gheara), Sădi, Borșa, 
Preda. PARÂNGUL ; Botezatu, Mun- 
toiu 'Militaru), Năcreală, Trăncu- 
lescu, Tudor, Stănici, Barbu, Mo
canii, Lazăr, Stoian, Simianu.

1. Aurul Brad 20 14 5 1 55—14 47
2. Vict Câlan 20 12 2 6 41—19 38
3. Favior Or. 20 11 5 4 36—16 38
4. Min. Șt. Vulc. 20 11 2 7 36—27 35
5. Mm Ghelari 20 10 3 7 32—25 33
6l Marmosim 20 10 3 7 30—28 33
7. Mm Anin. 20 8 8 4 23—23 32
8. Constr. Hd. 20 9 4 7 25—23 31
9. Min Teliuc 20 9 3 8 18—18 30

10. Jiul Petrila 20 7 7 8 25—33 28
II. Met. Crișcior 20 6 4 10 24—34 22
12. Min. Bărbat. 20 6 3 11 33—33 21
13. Dacia Or. 20 5 S 10 29—31 20
14. Casino Iha 20 4 3 13 21—40 15
15. Min. Liv. 20 3 5 12 15—36 14
16. Utilajul Petr. 20 2 5 13 15—58 11

ETĂPĂ din 6 aprilie: Aurul Brad — 
MiA Livezeni; Constr. Hd. — Min. Anl- 
noasa: Casino Ilia — Marmosim: Min. 
Bârbăteni — Min. Șt. Vulcan- Min. Te- 
iiuc — Jiul Petrila: Min. Ghelari — Vic
toria Câlan; Favior Orăștie — Metalul 
Crișcior; UtHajul Petroșani — Dacia Or.
• - - •“ - - - • - • - -

HANDBAL FEMININ

Remin Deva—Videocolor
Timișoara 39-22 (22-13)

Prima parte a reprizei I a fost echili
brată, devencele reușind desprinderea din 
minutul 16. Până atunci diferența era doar 
de un gol în favoarea gazdelor. In con. 
tinuare, Remin insistă în atac șt înscrie 
până în final nu mai puțin de 39 de go
luri. Practic, in repriza a doua, jocul a 
fost mereu în fața porții adverse

Echipa folosită de Remin (în paranteză 
golurile înscrise): Melinda Toth (11), Co. 
druța Zavragiu, Lăcrămioara Alunge 'câ
te 7 goluri), Simona Bozan (5), Anișoara 
Dop, Gabriela Guleș (câte 2), Gabriela 
Cornea și Laura Știrbu 'câte 1 gol). Si. 
mona Buză.

De la oaspete s-au remarcat Simona 
Șerban și Nfibaela Pâslea care s-au ridi
cat peste media echipei lor.

La Remin Deva, pe banca tehnică se 
află de acum alături de prof. Ion Mătă- 
saru și Horia Crișan de la Baia Mare.

Pagină realizată de 
SABIN CERBU
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Păcăleli de „1 Aprilie"
Nu știu în virtutea căror 
Prejudecăți ori legende 
Păcăleala din aprilie 
Și-a făcut loc în agende

Pentru că la o adică 
Te poți ipăcăli oricând 
Fără a-ți mai bate capul 
Să ții ziua asta-n gând

Dacă ipân* mai ieri o farsă 
Se servea o dată-n an 
în noua democrație 
O-nghițim cotidian
Păcăleala de orice gen 
Făr* s-o cauți cu lumânarea 
O găsești cu prisosință 
Cultivată de guvern

A fost mare bucuria 
Și ne-am bucurat ca proștii

Când căzură comuniștii
Și s-au instalat „ai noștri"
Dar sub noua guvernare 
Păcălelile cresc droaie 
Ca ciuperca otrăvită 
Generată de gunoaie
N-are rost să mai înșir
Câte păcăleli au fost
De-a ajuns sărmana țară
Mult mai rău de cum a fost
Astăzi marea păcăleală
E „marea privatizare"
Dar ne-am săturat cu toții 
De gogoși parlamentare
Pentru că incontestabil
Prea târziu facem remarca
„La cap este ceva putred"
Mult mai grav ca-n Danemarca 1

IOAN SĂSARAN
f a • a t—aaa a a a
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A fost odată o „serbare a
sădirii arborilor"

S-a statornicit tradiția 
ca anual în perioada 15 
martie — 15 aprilie să se 
organizeze „LUNA PĂDU
RII", ce cuprinde un an
samblu de manifestări și 
activități menite să contri
buie la cultivarea și pro
movarea dragostei poporu
lui față de pădure, îndeo
sebi a tinerei generații. 
Pentru informarea cititori
lor noștri putem menționa 
că „LUNA PĂDURII- a a- 
părut în baza unui HCM g -X “ ’’1 1 O 1y-î lîl „ A C* 
tc 
In 
se 
rll . _ _
nizată de Corpul Silvic în

anul 1953. Tradiția es- 
însă mult mai veche, 
urmă cu 65—70 de ani 
numea „Serbarea sădi- 
arborilor" și era orga-

„ACȚIUNEA, ACȚIUNEA!-
N-a trecut prea multă 

vreme de când, la colțuri 
de stradă sau prin piețe, 
cârduri de țigani croncă
nind agasant „acțiunea, ac
țiunea!", cumpărau pe ni
mic de la ‘cetățenii neavi
zați certificatele de pro
prietate. Certificate care 
au ajuns ulterior cu su
tele, miile și chiar zecile 
de mii în posesia unor 
potentați care au- căutat 
să pună stăpânire pe ve- 
rea statului. Unii au și 
reușit „băgând" la priva
tizările prin MEBO saci 
întregi cu certificate și 
devenind astfel proprietarii 
unor pachete majoritare de 
acțiuni în societățile co
merciale. Alții au rămas cu 
banii irosiți pentru că, altă 
lege, cea a privatizării de 
masă, le-a „tăiat macaroa
na" statuând. subscrierea 
numai a unui singur cer
tificat „de căciulă' '

Atunci au și dispărut 
croncănitorii. Dar acum 
au apărut iar. La intra
rea în piața agroalimen- 
tară din centrul Devei — 
și nu numai — cete de 
țigani te agresează din 
nou cu „acțiunea, acțiu
nea ". Cumpără pe rupte 

' certificate de acționar.
—- Am și eu trei, ce-mi 

dai pe ele ?
— Un’le ai? — întrea

bă tuciuriul.
— Unul la Chișcădaga, 

unul la Mătase și 
Alimentara.

— Pă Casial 
osutăcinjdămii, 
două îs zlabe, fac numa’ 
vn zăcc — cinșpemii da- 
rabu’. Da 
ncoa și te fac domn. Tra- 
jem câte 
bolitine și-ți bat in • palmă 
jan-cote 200 de 
tund, că te văd 
și dă-nțălcs.

Mulți oameni 
de certificate de 
au căzut și vor mai 
dea în plasa țigănească. 
In primul rând lumpenii, 
cei fără Dumnezeu și fără 
căpătâi. Apoi cei săr
mani, măcinați din zi 
până-n noapte de gândul 
că n-au cu ce-și umple 
burțile lor și ale copii
lor. fn rând cu ci sunt 
și o seamă de inși „cu 
pretenții", cu o pojghiță 
de respectabilitate, care au 
comis greșeala de a trata 
certificatele de acționar 
ca pe niște hârtii oareca
re, ori s au grăbit să le 
„mărite" pe câteva mii, 
zicându-și că „ce-i în 
mână, nu-i minciună”, 

întreprinderea „acțiu
nea, acțiunea!" nu-i nici 
o găselniță și nici o trea
bă exclusiv sau în pri-

altul la

iți dau 
alelalte

. jiai cu tăte-

o copie după

mii ro
om fain

posesori 
acționar 

că-

mul rând țigănească. N.u-i 
duce mintea pe negricioși 
la „finețuri" d-astea, deși 
da aici sug milioane bune. 
Chestia o atestă. exem
plul „Casial" — societa
te cotată de mai multă 
vreme la bursa de valori
— ale cărei acțiuni din- 
tr-un certificat se tran- 
zacționează prin agenții
le autorizate de brockeraj 
la peste 500 mii lei. Mai 
trebuie oare adăugat că, 
după 10—15 fraieri pescu- 
iți cu ușurință, țiganii 
sunt oameni „făcuți", cu 
neamuri și cu puradei cu 
tot.

In spatele țiganilor stau 
însă persoane și interese 
oculte. Trag sforile cei 
care 
prin 
să a 
ni lor, 
acum 
wind 
multe 
căndu-și în averea perso
nală capitalul social al 
societăților cuprinse în 
marea privatizare. Socie
tăți unde să-și dicteze apoi 
interesele în detrimentul 
statului, al salariaților și 
al milioanelor de actio - 
nari.

Totul 
treabă 
neluat 
însumare 
care aduc 
intereselor 
lor private
— acționari. Ceea ce este 
suficient pentru ca orga
nele abilitate să se auto- 
sesizeze. să intervină ferm 
și să spargă găștile țigă
nești care se îndeletni
cesc ziua-n amiaza mare 
și în văzul tuturor de 
acapararea certificatelor de 
acționar, să cerceteze și 
să dea de urma celor ce 
au inițiat și manipulează 
din umbră deposedarea 
cetățenilor de titlurile de 
valoare ce le dețin 
înșelăciune, 
fals.

persoane și
Trag sforile 

acumulând miliarde 
spolierea frauduloa- 
statului și a cetățe- 
urmăresc să 
marea lovitură, 
mâna pe cât 
acțiuni .adică

dea 
pu
ni ai 
tre-

este 
„șoadă1 
în

aici nu 
sau 

seamă. ci

o 
de 

o 
de infracțiuni
grave atingeri 
statului și ce- 
ale cetățenilor

prin 
minciună și 
AL. VASIU

ÎN
• waw •
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EDITURA TOTAL

perioada primăverii într-o 
anumită zi, diferită de la 
an ia an.

Referitor la aceste eve
nimente, iată ce scria în- 
tr-un articol din Revista 
Pădurilor din mai 1932: 
... acțiune întreprinsă de 
Gorpul Silvic care vrea 
formarea „conștiinței fo
restiere", și o nouă men
talitate înțelegătoare a u- 
tilului și frumosului pă
durilor, iar „Sărbătoarea 
zilei arborilor" fiind și pri
lej de solidaritate socială a 
tuturor profesiunilor și 
nației, lucrând laolaltă și 
o minunată lecție educati
vă — practică tineretului 
școlar, legat de glie și ro
dul sădit de el și comu
nicat cu harul naturii di
vine..."

în decursul anilor aceas
tă sărbătoare și-a pierdut 
din semnificația nobilă, a- 
șa cum au gândit-o și or
ganizat-o înaintașii noștri 
silvicultori, devenind o am
plă popularizare prin mass
media a activităților strict 
tehnico-profesionale ale 
personalului silvic.

Dragostea și respectul 
pentru pădure, pentru un 
arbore sau o floare nu se 
naște citind un articol, pri
vind un tablou, ci plantând 
cu mâna ta un puiet de 
arbore, sau o floare, să-1 
vezi crescând, înverzind în 
fiecare primăvară. Aceas
tă acțiune practică trebu
ie începută cu copii de 
școală, pentru că la aceas
tă vârstă receptivitatea es
te mai mare și amintirile 
nu se uită. Nu trebuie să 
facem minuni, să rapor
tăm cantități sau suprafe-

să primezețe. Trebuie 
doar însuflețirea pentru a 
face un lucru util și fru
mos, spiritul de echipă, for
marea treptată a conștiin
ței civice, cunoașterea na
turii înconjurătoare.

Poate că Unii dintre foș
tii elevi ai școlilor profe
sională și medie din Si
meria din anii 1957—1958 
își mai amintesc că au par
ticipat timp de două săp
tămâni în vacanța de pri
măvară la plantarea dea
lurilor Teliucului cu puiețl 
de pin și salcâm. Erau con
diții grele pe vremea a- 
ceea și de cazare și de 
masă, chiar și de lucru, da» 
tinerețea trece cu ușurin
ță peste greutăți și impre
siile rămân.

în acest context, perso
nal opinez pentru transfor
marea „LUNII PĂDURII* 
într-o adevărată sărbătoa
re la nivel național, așa 
cum era organizată ea o- 
dinioară, luându-se legă
tura pentru început cu in
spectoratele școlare, cu ca
drele didactice șl inițiind 
acțiuni în perimetrul șco
lilor, în zona verde încon
jurătoare, îngrijiri 
țări de arbori, 
flori ș.a.

S-ar putea găsi 
sori pentru ca la 
unei activități copiii să pri
mească o înghețată, un suc, 
astfel ca întreaga acțiune 
să fie și atractivă. Dacă 
apar astfel de acțiuni, es
te bine ca ele să fie popu
larizate.

și plan- 
arbuștl.

și spon.. 
sfârșitul

i

Ing. EUGEN BURZA 
Stațiunea de cercetări 

silvice Simeria
i

CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI JUDEȚENE A PARTIDULUI PENSIONARILOR

Dureri multe și mari pe care nu 
le ia nimeni în seamă

Am promis că vom re
veni asupra Conferinței 
Organizației județene a pen
sionarilor 
recent la 
o facem 
față.

La acest eveniment 
a venit nimeni din condu
cerea națională a Partidu
lui Pensionarilor din Ro
mânia. Din ce pricină nu 
se știe precis. Ni s-a spus 
că la București .se știa de 
evenimentul respectiv și 
s-a promis că va veni ci
neva, dar iată că evenimen
tul nu s-a produs. Asta în 
primul rând. Iar în al doi
lea rând, la lucrările con
ferinței n-a participat ni
meni de la celelalte filiale

. sau organizațiile județene 
ale altor formațiuni poli-

ce a avut 
Deva și iată 
în numărul

• MW •

abundentă că- 
zile în

i

Zăpada 
zută în ultimele 
zona municipiului Brad a 
dat mult de furcă lucră
torilor districtului din a- 
ceastă localitate conduși 
de dl ing. Sorin Dudaș, 
din cadrul drumurilor na
ționale.

Atât pe DN 74 cât și 
pe DN 76 au fost repar
tizate echipe de lucrători 
cu utilaje adecvate înlă
turării stratului de cca 
2d cm de zăpadă, apoi 
s-a împrăștiat material 
antiderapant care a u-

tice și din conducerea Pre
fecturii, Consiliului jude
țean, Consiliului municipal 
ș.a. In acest fel pensionarii 
au stat de vorbă între dum
nealor, iar cererile și durerile 
lor — care nu sunt deloc 
puține și mărunte — n-au 
ajuns și n-au cum să ajun
gă acolo unde trebuie.

Ținând seama de cele de 
mai sus, vom puncta în 
continuarea acestor rânduri 
principalele aspecte subli
niate în raportul prezentat 
și în cuvântul participan- 
ților la dezbateri. Spicuim 
din materialul amintit : • 
organizația a luat ființă în 
noiembrie 1995; • există, 
la ora actuală, 23 de orga
nizații — cele mai puter
nice fiind cele din Deva, 
Călan, Petroșani, Petrila, 

> /’ /
• mm a a *at*a a a*^* a a a a

lot 
că 
de

nu

Ghelari, Simeria, Brad ș.a.; 
• la ultimul Congres al 
P.P.R. au luat parte 15 
membri ai Organizației ju
dețene Hunedoara, doi fiind 
aleși în organele centrale; 
•P.P.R. nu a intrat în Par
lamentul României; • si
tuația financiară a organi
zației este precară; • or
ganizația județeană a P.P.R. 
nu are încă sediu.

Iată și ce probleme au ri
dicat participanții la dez
bateri : OCTAVIAN ILCA : 
Ar fi utilă amenajarea unei 
case a pensionarilor 
impune deschiderea 
magazine alimentare 
pensionarii să poată 
păra mâncare la un 
rezonabil. IOAn RAc'OI : 
Guvernul Ciorbea distruge 
industria, agricultura ș.a.;

tot atâta pensie 
fost paznic; stațiu- 
tratament ar trebui 
mai ieftine pentru

• —— • mm a

GOSPODĂRIREA LOCALITĂȚILOR j
î...u.

șurat circulația autove
hiculelor pe aceste două 
importante artere de cir
culație.

ZILELE
CURĂȚENIEI

Domnul 
primarul 
Brad, ne-a 
că de la
In localitate

Aurel Benea, 
municipiului 

informat recent 
1 martie 1997 

se desfă-

Ț

șoară zilele curățeniei de 
primăvară, la care au 
fost invitați și au par
ticipat toți locuitorii, a- 
genții economici de pe 

raza municipiului. Se vor 
igieniza cu această ocazie 
toate spațiile exterioare a- 
fectate blocurilor și se
diilor, aleile, trotuarele, 
gardurile vii.

S-au săpat foarte multe

și se 
unor 
unde 
cum- 
preț

a

gropi pentru plantare de 
pomi, au fost rotunjite și 
curățate coroanele i 
existenți și se vor 
sădi diferite soiuri 
flori, lucrăări ce au 
întrerupte din cauza 
derii recentei zăpezi.

Această acțiune se 
rește a fi un prim pas ca 
municipiul -Brad să fie cât 
mai frumos și curat, 
să încânte ochiul trecăto- 

a

celor 
râ
de 

fost 
i că-

do-

rului în această parte 
județului.

ALEXANDRU JURCA, 
corespondent

de la vârsta de 70 de ani 
transportul ar trebui să fie 
gratuit; situația din spitale 
este dezastruoasă. IOAN 
STANILOIU : Un fost mi
ner ia 
cât un 
nile de 
să fie
pensionari, ca și .curentul 
electric, abonamentul tele
fonic ș.a. FELICIA NEC- 
ȘA : Guvernul Ciorbea um
blă numai cu minciuni; in
dexările la pensii se fac 
la mult timp după crește
rea prețurilor. PETRU UR- 
DEA : Un popor care nu-și 
respectă pensionarii n-are 
viitor; , în Deva nu s-a ief
tinit încă transportul auto 

pentru pensionari. FLORIAN 
BRADEAN : în conducerea 
partidului acționează inte
rese egoiste, democrația in
ternă nu funcționează. 

I IOAN DAMINESCU : Con- 
I ducerea de la București nu 
i ne prea bagă în seamă.

VICTOR APOSTU; De la 
alegeri încoace, dl Gh. Mun* 
teanu, președintele parti
dului, s-a dat la fund, nu 
se mai știe nimic de dum
nealui. DUMITRU CUG : 
Pensionarii nu sunt sufici
ent de uniți. IOAn CHEI>- 
BEZAN : Poate ar trebui 
să apelăm și noi la acțiuni 
de forță, să ieșim In stradă 
și să ne impunem preten
țiile.

TRAIAN BONDOR
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dialoguri |
Precizare

Mihaela,
Ai aflat că una din co

legele tale suferă de schi
zofrenie și te-ar interesa 
cum trebuie să te com
porți față de ea.

Schizofrenia este o boa
lă psihică din păcate in
curabilă. Este o psihoză 
care apare la vârste ți
nere, afectând identitatea 
subiectului și comunica
rea interpersonal-socială. 
Omul bolnav de schizofre
nie se aseamănă cu o 
lumânare pe care, de câ
te ori o aprinzi, prin ar
dere, devine tot mai mică. 
Puseele — perioade de 
boală evidentă — sunt 
episodice, însă evoluția 
bolii depinde de trata
mentul medicamentos a- 
plicat și mai ales de tra
tamentul de întreținere 
sodo-terapeutlc. Mult timp 
bolnavii psihotici erau 
considerați irecuperabili 
pentru societate. In ulti- 

"i ani, mai ales in oc- 
dent, s-a ajuns la con

cluzia că acești oameni
e « mm • «■* • • <

Vegetată
Sunt un copac cu ramurile-n cer
Doar vântul, greu m-apleacă câteodată 
O altă dimineață-mi răcorește fruntea 
Și ochii-mi spre albastru se înalță.
Sunt clipe de uitare-n contopire,
E curcubeu de-s lacrimi sau e ploaie. 
Dar mai adesea-i marea verde-albastră 
Cu portative, scoici și-apoi visare.
Sunt un copac cu ramurile-n cer. 

GEORGIANA BÂLDEA

• • -MM *' MM • «MM • MM * • MM f t t t &

Carajul și tinerețea !
• Așa, tinere, nu te înfricoșa de viață. Caută I 

bine să descoperi adevăratele vopsele ale sufletului J 
tău și mâzgălește lumea cu ele. Nu împrumuta pa- | 
leta, tonurile și pensulele de la nimeni.

• Ori de unde vine, lovitura trebuie primită. |
Drept, în picioare. Și cu fruntea sus. .

TUDOR ARGHEZI
• In educație, frica trebuie să rămână ceidin ’

urmă mijloc, instrumentul ultimei extremități, acela ■ 
la care nu se recurge decât numai când celelalte I 
toate au rămas neîndestulătoare. Acest principiu im- J 
plică însă cunoașterea diferitelor mijloace educative. | 
adică cultură psihologică întinsă, lucru ce se dove- ‘ 
dește a fi ceva Thai greu decât aerul fioros și vărguța I 
de alun. ,

ANA CONTA 1

• Intre un băiat și un bărbat în toată firea exis- '
tă o deosebire : băieții sunt lipsiți de spirit de pre- ■ 
vedere și de înțelepciune, sunt naivi și deschiși, iar I 
când se ivește o ocazie să-și dezvăluie diferite tră- J 
sături pe care S-ar cuveni să le ascundă, nu sunt în I 
stare să țină piept ispitei. »

MARK TWAIN

Doi minori tâlhăresc 
un pensionar

Doi tineri din Simeria 
u atacat, în cursul serii 
.e joi, 20 martie, pe un 
ensionar din localitate. 
Jvidiu Ioanițiu S., de 62 
e ani, a reclamat la Po- 
iția Simeria că a fost a- 
ostat pe stradă de doi ti- 
.eri necunoscuți care l-au 
eposedat, prin violență, de 
i geantă ce conținea bu
turi în valoare de 110 mii 
si.

Tn urma măsurilor în

pot trăi relativ normal » 
dacă urmează tratamei,- | 
tul și sunt ajutați să se J 
reintegreze in familie și | 
societate. Este foarte im- I 
portantă colaborarea per- j 
soanei în cauză dar și a I 
familiei și a persoanelor • 
din anturajul imediat al | 
persoanei. >

Nu este indicat să te | 
comporți — cum multă . 
lume o face — gândindu-te I 
mereu că ai un nebun în J 
fața ta, încercând mereu î 
să-l îndepărtezi, dar nici I 
cu prea multă grijă și J 
milă ca in fața unui bol- | 
nav incurabil. Cel mai bi- < 
ne e să te comporți nor- I 
mal, așa cum te-ai corn- , 
portat și până acum. Nu i 
trebuie să-ți fie teamă de I 
ea. Încercarea ei de ai 
trăi cât mai normal va fi I 
ușurată șt dacă relația > 
voastră va decurge în a- I 
ceeași normalitate ca ina- J 
inte de a afla tu diag- | 
nosticul ei. Încearcă deci • 
să ai tu un comportament | 
normal, obișnuit și astfel ’ 
o vei ajuta. j

INA DELEANU
MW t r » a— • «

treprinse de polițiști, au
torii au fost identificați 
chiar în ziua depunerii se
sizării (21 martie). Ei sunt
l.P.  (17 ani) și B.E. (15 ani), 
ambii din Simeria, fără o- 
cupație.

Potrivit datelor comuni
cate de Inspectoratul de 
Poliție al Județului Hune
doara, cei doi tineri vor 
răspunde în fața legii pen
tru fapta lor.

I •
i Un gând și o poantă i 
! la Club T ■ 
! Toți să se îndemne strămoșilor lor întru omenie « 
Își întru bună cuviință a le urma. I

PETRU MAIOR ' 
| — Tinere, ascultă-mă. Singurul remediu ca să-ți I
• recapeți vederea este să mănânci morcovi, mulți și J 
| cruzi.
* —Și crezi că asta ajută ? >
’ — Evident, ai văzut vreodată iepure cu ochelari ? J

• Nu se gesticulează cu 
tacâmul în mână și nu 
se duce niciodată cuțitul la 
gură.

Grupul a început apoi 
înregistrările unui album 
nou în studiourile Abbey 
Road (Londra) și Hook End 
(Berkshire), cu producăto
rul Steve Albini (a produs 
albumele Surfer Rosa — 
The Pixies, Rid On Me-P 
J Harvey și In Utero — 
Nirvana). înregistrările au 
durat trei săptămâni. In
tr-uri interviu Nigel Puls- 
fojd spunea: „L-am ales pe 
Steve, deoarece era cel mai 
potrivit. El a lucrat cu 
Nirvana, iar compania cre
dea că va reuși să scoată 
un sound axat pe chitară 
și baterie, însă Steve în
totdeauna a fost creditat 
ca inginer și nu ca pro
ducător, deoarece nu-i pla
ce să retranscrie un ma
terial al unui grup". Ga
vin afirma: „M-am simțit 
mult mai bine când am 
finalizat acest album de
cât când am terminat în
registrările lui Sixteen 
Stone, însă niciodată nu 
sunt pe deplin satisfăcut, 
întotdeauna există loc și 
pentru mai bine".

La 2. 11. 1996 a apăru t 
Swallowed, singlelul pro
motional al noului album 

No. 1 timp de trei săptă
mâni în Modern Rock 
Tracks din revista Bill
board, locul 27 în Hot 100 
și No. 2 în US Top 20 Vi
deo Countdown. Noul al-

MUSIC BOX
NOUL VAL GRUNGE (VI)

bum intitulat „Razorblade 
Suitcase" a intrat direct 
pe locul 1 în clasamentul 
Billboard la 7. 12. 1996 și 
cuprinde următoarele pie
se; Personal Holloway/ 
Greedy Fly/ Swallowed/ 
Insect Kin/ Cold Conta
gious/ A Tendency To 
Start Fires/ Mouth/ 
Straight To Chaser/ His
tory/ Synapse/ Communi
cator/ Bonedriven și Dis
tant Voices. Albumul este 
diversificat din punct de

Referitor la articolul in
titulat „O echipă" cu gân
duri mari — Olly & Se
menii”, apărut în cuprinsul 
acestei rubrici în urmă cu

.•.■■■.■rASWASSV.V.V/.V

BUNELE MANIERE, ORIUNDE ȘI ORICÂND

Când suntem
invitați

• Se știe că bine și să
nătos este să ne spălăm pe 
mâini înainte de masă. 
Când suntem invitați ve
nim pregătiți sau, dacă este 
necesar, cerem voie să fa
cem o vizită la baie în 
acest scop.

• La masă vom sta cu 
bustul drept și coatele pe 
lângă corp, fără a rămâne 
rigizi.

• Șervetul se așază pe 
genunchi, nu la gât. După 
folosire, șervetul rămâne 
pe masă neîmpăturit.

• Nu se atinge mâncarea 
cu mâna, în afară de pâine.

vedere stilistic spre deose
bire de Sixteen Stone în 
care linia melodică era a- 
ceeași. Ținând cont de pe- 
digee-ul post punk al lui 
Albini, pe disc se simt 

influențele acestuia. Ast
fel, History aduce a Sonic 
Youth, Synapse a P J Har
vey, Swallowed are ceva 
din melodicitatea abrazivă 
a lui The Pixies. In piesa 
Insect Kin vocea lui Ross- 
dale pare a fi o copie xe
rox a lui Kurt Cobain, iar 
piesa Mouth se poate înti
tula negreșit Heart-Shaped 
Box (Nirvana). Astfel de 
piese fac să se înțeleagă 
faptul că Bush a acceptat 
statutul de Bon Jovi al 

o săptămână, revenim cu 
precizarea : formația „Olly 
4 Semenii" își desfășoară 
repetițiile și activează în 
cadrul Casei de cultură a 
Municipiului Deva.

la masă
• Bucățile de came sau 

alte mâncăruri se taie în 
bucăți mai mici pe măsură 
ce mâncăm, ținând cuțitul 
în mâna dreaptă și furcUr 
lița în stânga.

• Nu vom folosi propria 
lingură pentru a ne servj 
de pe platou.

• Dacă o mâncare este 
prea fierbinte sau prea re
ce, așteptăm până ajunge 
la o temperatură potrivită. 
Nu se suflă peste mâncare 
pentru a o răci.

e Tacâmul se utilizează 
făcând cât mai puțin zgo
mot; lingura nu trebuie să 
fie prea plină.

• Se mănâncă cu guțâ 
închisă, fără plescăituri sau 
alte zgomote.

• Dacă ne oprim în tim
pul mesei, așezăm cuțitul 
și furculița cu vârfurile 
spre centrul farfuriei și nu 
sprijinite de aceasta; la 
sfârșit, se așază alăturate, 
tot pe farfurie.

• Biscuiții sau pișcoturh 
le nu se înmoaie In cafea, 
ceai sau vin; nu se. folo
sesc scobitorile, nu se re
face fardul la masă.

• Nu se fumează decât 
cel mai devreme la cafea, 
cerând permisiunea gazdei.

In Țara Zarandului 
nunțile au un farmec 
deosebit. Tineri îmbră- 
cați în costume populare 
românești sunt alături de 
miri, îi însoțesc pe dru
mul lor la casa nașilor, 
casa miresei, cununie, 
au locuri rezervate la 
masa mirilor, însoțind 
alaiul până-n zori.
Foto ANTON SOCAC1

grungeului. Făcând abstrac
ție de tendințele deviate 
ale grupului, pe disc . se 
găsesc și câteva piese reu
șite cum ar fi Straight To 
Chaser (o baladă în stilul 
super-hitului Glycerine) și 
Greedy Fly.

Albumul Razorblade 
Suitcase a fost lansat în 
UK la 26. 01. 1997 atingând 
locul 4, iar singlelul Swal
lowed a atins locul 7 în 
NME la 24. 02. 1997.

La sfârșitul lunii fe
bruarie grupul Bush a ple- 
cat într-un nou turneu eu
ropean alături de No 
Doubt, având showuri, cu 
casa închisă în Germania, 
Austria și Franța.
Dacă Sixteen Stone i-a scos 

pe Bush din statutul de grup 
anonim la cel de speran
ță a grungeului — cifra Iul 
de vânzare atingând în 
prezent 7 milioane de e- 
xemplare vândute în în
treaga lume, noul album 
mai apropiat de cerințele 
pieței le va aduce cu si
guranță consacrarea inter
națională.

IIOR1A SEBEȘAN

_______________
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! Cartea, ca valoare
•'

culturală in... *

economia de piață i

I
ÎNSEMNĂRI

I
I

I w 
I
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I Isc

Cărți, scriitori, editori 
si edituri au constituit 
.obiectele" și subiectele 
Salonului editurilor hu- 
nedorene și ale Târgului 
de carte organizate săp
tămâna trecută de Biblio
teca Județeană „Ovid 
Densusianu", în colabo
rare cu Inspectoratul pen
tru Cultură al județului 
și cu Casa de Cultură 
De va.

Așa cum consemnam 
după prima zi a mani
festării, alături de editu
rile din județul nostru, 
au participat edituri din 
Timișoara, Cluj-Napoca și 
Sibiu, în cadrul câtorva 
dintre acestea având loc 
lansări ori prezentări de 
carte. Editura Helicon 
din Timișoara a fost pre
zentă cu un bogat și di
vers stand de cărți, scrii
torul Radu Ciobanii evi
dențiind colecțiile „lili
put* de pcezie româneas
că și străină, cea de dic
ționare „Albatros" și u- 
na din colecțiile mai noi 
— „Jeux d’amour*. Cu 
acest prilej a fost lansată 
și cea mal recentă apa
riție editorială a dini Ra
du CiobanU „Dicționar al 
rostirilor biblice", „o car
te densă (...) de referin
ță, de cultură*. după 
cum conchidea. în prezen
tarea sa, dl Mihai Cim
bru. La standul Editurii 
„Image" din Sibiu a 
predominat cartea de poe-

critică și istorie 
în timp ce la 

„Sedona" din Ti-
zie, de 
literară, 
Editura 
mișoara, pe lângă „cartea 
galbenă" (consacrată fie
cărui județ din țară) au 
fost prezentate în special 
colecț ' de literatură e- 
conomică și tehnică, iar » 
ca titluri, trei volume ț 
(două traduceri și o „Cu- i 
legere de texte spanio- ' 
le"). Ca și Helicon, Ilestia ț 
este o editură cu carac- 1 
ter enciclopedic, ce reu- J 
șește să scoată aproxima- i 
tiv optzeci de cărți pe ( 
an. Au mai fost prezen- i 
te ia această manifesta-1 
re editurile Augusta (tot > 
din Timișoara, axată pe Ț 
cartea pentru studenți și i 
de beletristică), Dacia și <; 
Promedia Plus din Cluj- 1 
Napoca. (

Au fost două zile care 
au readus în actualitate 
cartea ca apariție edito
rială, cartea mai degrabă 
Ca „victimă* a unei eco
nomii de piață ce a fă
cut ca 
torilor 
foarte 
marca 1 
cartea 
mare, 
lucru. < 
ca limbaj 
comunicare, 
t< : eptare a 
spirituale 
pentru fiecare dintre noi.

i „segmemul citi- 
să se îngusteze 

tare" (cum se re
ia un moment dat), 
ca sursă de infor- 
ca instrument de 
dar mai cu seamă 

universal de 
ca mod de 
wr valori 
și culturale

GEORGETA BÎRLA

i 
I1 i
1
4
(

Luni, marți, miercuri, 
j joi, vineri...

Am fost m Hațeg. At- 
i mosferă nefirească după 

ora 15 in autogara. Nu 
Itu autobuze, nu tu că

lători. Cele cinci „bombe" 
J patru cu ușile larg des- 
! chise erau „văduve". Mă 
' încearcă o teamă: dacă 
j s-a mutat autogara ?...

Mă intorc spre piața 
I orașului. Pustie. Revin la 

casa de bilete a autogării. 
I Cântă cucuveaua... Măi să

fie !...
La bufetul privatizat 

I situat pe trotuarul stră
zii aud voci. Mă bucur. 

| Aici întâlnesc două cu- 
, noștințe: patronul fir- 
| mei și reprezentantul au- 

togării. Cel de-al doilea 
Ibea un suc. Mă asigur că 

spre Deva circulă un au- 
I tobuz. „Azi e Coratrans".

Sunt paroliști băieții...
IMai schimbăm câteva 

vorbe de conveniență, a- 
pot ne „înfășoară" tâce- 

| rea...
• O voce de afară ne
| scoate din toropeală...
» „Să-i ia dracu cu se-
I mințele lorI Am dat o
' grămadă de bani".
IIntră-n bufet cu „tan

cul". Comandă o „dublă" 
de monopol... și vine „ață" 

I spre mine. Am o atrac
ție teribilă la bețivi. Eu 

| știu de ce ?!.„
...Am senzația că 

| timpul a încremenit.
Și autobuzul nu se vrea 

I văzut— încep să-l invi
diez pe omul cu sămân-

ța din plasă și de... vor- • 
bă. îmi încolțește un gând | 
cu care să „omor" plic- . 
tiseala... Strâng tare din I 
pleoape ca la trecerea ' 
printr-un vârtej de nisip ■ 
și de fum... Și comand ' 
scurt: o sută de „apă de J 
foc". I

Tăria lucrează fulgeră- ’ 
tor. Mă smulge din pă- | 
ienjenișul monotoniei... •

Nu mă mai deranjea- | 
ză omul cu semințele... .

Încet, încet parcă, to- I 
tul în jur se schimbă. Ca ' 
o părere, autogara e in- ■ 
vadată de elevi, nave- I 
tiști, lume cu plase, mun- J 
citori, învățători, profe- | 
sori, autobuze, multe au- • 
tobuze... E o întoarcere | 
în timp... Și una în vi- . 
itor... Am ciudata vtziune I 
că pe taluzul autogării J 
a răsărit iarba. O iar- ■ 
bă verde, verde... ’

In sfârșit vine autobu- | 
zul. II cunosc după cu- • 
loarea albastră că e de | 
la „Coratrans". Dacă în- . 
târzia cu zece minute, | 
mai strângeam o dată ; 
din pleoape... Și sigur că > 
înfloreau și pomii... Ar I 
fi fost un mare păcat I ’ 
E prea devreme 1 In au- | 
tobuz. trei călători. Cu • 
mine patru... |

Dacă o să meargă tot . 
așa, nu mai are zile mul- I 
te nici acest traseu. _

...Și o să circulăm cu > 
mijlocul de transport al I 
lui Badea Cârțan.. ,

N. PANAITESCU
J

GAHDUNII PUBLICI DIN HAȚEG FAC TREABA BUNA
Detașamentul nr. 8 at 

Gardienilor publici din ju
dețul Hunedoara își des
fășoară activitatea în toa
tă Țara Hațegului. Fiind 
compus din 120 de oameni, 
detașamentul condus de dl 
Cornel Vaeiloni — în con
formitate cu legea ce-i re
glementează atribuțiile — 
ac.>enează în orașul Ha- 

, țeg și în nouă comune din 
depresiurtetf cti același nu
me. Pe tema modului cum 

' se achită de îndatoririle 
ce îi revin, am discutat cu 
dl Cornel Coțolan, intruc- 
torul detașamentului, pe 
care ' -am între uat:

— Cum sunt gardienii 
publici din Hațeg și din 
comunele dih zonă 7

— Marea lor majoritate 
sunt băieți tineri, sub 40 
de ani. Ei alcătuiesc cinci 
grupe de lucru. Toți înde
plinesc criteriile solicitate 
de această activitate foar
te importantă, cum ar fi 
cele referitoare la stagiul 
militar, cazier etc.

— De fapt ce au de făcut 
gardienii ?

— Au grijă de ordinea 
și liniștea publică, curățe
nia. respectarea celor sta
bilite cu privire la comer
țul stradal ș.a.

— Pe raza orașului în 
ce unități economice acțio
nează gardienii ?

— La „ Haber Internațio- 
na. „Electrocentrale", A- 
menajarea Râu Mare Re
tezat etc, unități cu care 
avem contracte. In mediul 
rural gardienii acționează 
în 9 comune. Pe lângă a- 
cestea, avem patru patru
le în Hațeg, ce sunt pre
zente pe stradă.

— Patrulele — cum am

văzut și în Hațeg și în al
te localități ale județului 
— sunt alcătuite din doi 
oameni. De ce 7

— Unul din cei doi es
te înarmat

— Au fost cazuri când 
s-a tras cu pistolul 7

— Nu, și sperăm să nu 
fie. Țin să subliniez bu
na colaborare cu poliția, 
cu care alcătuim patrule 
mixte.

— Detașamentul cum îi 
pedepșește pe cei ce cad 
în culpă 7

— Aplică contravenții. 
Cazurile grave le oferă po
liției. Anul trecut am a- 
plicat 10 sancțiuni.

— Dotarea cum este 7
— Bună. chiar foarte 

bună. Avem stație de ra
dio fixă, stații mobile a- 
colo unde nu există tele
fon, mașină de interven
ție rapidă.

— Dar disciplina în de
tașament 7

— Tinde spre o cotă 
înaltă. în aproape treL ani 
de când există detașamen

tul, n-am desfăcut Ia ni
meni contractul de mun
că, n-am avut abateri cât 
de cât serioase.

— Când împliniți trei 
ani?

— în iunie a.c.
— Vă dorim ca începu

tul de bun augur să-l con
tinuați cu noi pași spre ridi
carea activității de pază și 
ordine la nivelul pe care-1 
merită și o vor. pe burtă 
dreptate, cetățenii!

TRAIAN BONDOR

I
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PRIN

CUVÂNTUL
LIBER I

MAGAZINUL — DEPOZIT

S.A «

în incinta S.C. POL1DAVA S.A.situat
din Deva, str. 22 Decembrie, nr. 257, 

telefon 22 59 04

VINDE EN GROS
Bere
— REGUN
— SILVA
Votcă — 33 grade
Rom — 32 grade
Lichior frăguțe — 30 grade

■ PRIN CHIOȘCURILE ȘI PUNCTEL1 
PROPRII 
liber** din 
cro 15**).
(la sediul 
„Palia**), HAȚEG (secția foto)

de difuzare ale ziarului „Cuvântu 
DEVA (lângă „Comtim** si în „Mi 

HUNEDOARA (bdul Dacia\ BRAI 
S.C. „Mercur**), ORAȘTIE (lângi

SE AFLA ÎN VÂNZARE:

• Felicitări de Paști
9 Imprimate pentru preschimbarea pei 

miselor de conducere auto
• țigări (Tg. Jiu)
9 plase de plastic
9 chibrituri
9 brichete
9 timbre poștale
9 plicuri

tn aceste unități funcționează AGENT 
PENTRU PRIMIREA ANUNTURILOI D 
MICA ȘI MARE PUBLICITATE.

S.C. POLIDAVA S.A.
DEVA

Vă oferă prin depozitul en gros, situat 
incinta societății, str. 
un bogat sortiment 
tare:

9 Zahăr 9 Orez

22 Decembrie, nr. 2i 
de produse agroalime

9 Ulei 9 Brânză topi 
9 Margarină 9 Dulciuri 9 Paste făinoa 
9 Hârtie ambalaj (import) 9 Pungi hârtie 
Pungi plastic.

Vizitați depozitul nostru și nu veți regre 
Informații telefon 22 17 50, int. 27.

Vedere din Deva • Intrarea în Parcul Opera.
Foto : ANTON SOCAC’I

-

YELLOW CfiE 
TAXIURILE 
GALBENE

CU CELE MAI MICHALS
24 de ore din 24,

la dispoziția dumneavoastră 

RAPID - IEFTIN - COMO 
Taxarea se face din momentul 

preluării clientului 
TOTUL LA 
TELEFON
953

■-U.£
OEVÂ. flft 

M. Eminescu.hi 
Telefon; 61666
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CONVOCARE

MANAGERUL S.C. „TARA HAȚEGULUI** 
S.A. DIN HAȚEG

CONVOACĂ
Adunarea generală extraordinară a acționarilor 
în data de 15. IV. 1997, ora 10, la sala ci
nematografului din localitate, pentru toț acțio
narii înregistrați in Registrul acționarilor la 
sfârșitul zilei de 31. XII. 1996.

In cazul în care la prima convocare nu 
vor fi îndeplinite condițiile legale, adunarea 
se va reprograma în același loc, pe data de 
30. IV. 1997, ora 10.

Formularele de procură specială se pot 
ridica de la sediul societății din Hațeg, str. 
Horea, nr. 7, unde vor fi depuse completate 
și semnate până Ia data de 12. IV. 1997.

Informații suplimentare zilnic la tel. 
770169 sau 231583.

CONVOCARE

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL S.C. DECEBAL S.A.
(INDUSTRIA CĂRNII)

cu sediul în Deva, Piața Unirii, nr. 8
Convoacă adunarea generală a acționa- 

.or la data de 14 aprilie 1997, ora 11,00, 
Ia Abatorul Deva, pentru toți acționarii înre
gistrați in Registrul acționarilor, la 31 martie 
1997.

în cazul în care adunarea nu este sta
tutară, a doua convocare va avea loc in 30 
aprilie 1997, la aceeași oră și în același loc.

Informații suplimentare ia tel. 054/211760, 
1, 2, interior 21 și la tel. 054/212237, între 
orele 7—15.

MANAGERUL S.C. „METALUL** S.A.

PEȘTIȘU MARE — HUNEDOARA

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR 

la data de 15. IV. 1997, ora 10, in Hunedoara, 
sala Siderurgistul, pentru toți acționarii înre - 

ați in Registrul Acționarilor, până la 
sfârșitul zilei de 31. III. 1997. Informații su
plimentare privind ordinea de zi, la sediul 
societății din Hunedoara, str. Peștișu Mare, nr. 
363, tel. 054—713370; 054—713371, între o- 
rele 7,30—15,30.

IMPORTANT. Dacă Ia prima convocare 
din 15. IV. 1997 nu se îndeplinesc condițiile 
de validitate, adunarea generală se va ține în 
data de 29. IV. 1997 în același loc și la aceeași 
oră.

CREDIT BANK DEVA

Vinde la licitație publică, ce va avea loc 
in data de 4. IV. 1997, ora 10, la Judecă
toria Deva, birou executor judecătoresc :

• casă, formată din două corpuri, situată 
în Deva, str. M. Eminescu, nr. 63— 
65, teren 1881 mp ;

• casă, formată din șapte camere, si
tuată in Sântuhalm, teren 8273 mp.

Informații suplimentare la tel. 054/211853.

S.C. APROTERRA S.A. 
SIMERIA

distribuitor autorizat al firmelor

HIRSTEIN COM PA SIBIU

Vinde en gros, la prețul producătorului, 
' amortizoare pentru DACIA, ARO, TV, MER- 
1 CEDES etc.

La livrările cu amănuntul se practică un 
adaos comercial de numai 10 la sută.

| Tel. 054/660424 ; 660966.
« • mm a mm . mm . mm a a mm a mm a mm a > mm

........................................................................................■. . ■ ■ -1........................
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I SOCIETATEA COMERCIALA

IPECn S.A. DEVA

cu sediul in Deva, str. 22 Decembrie,
i bl. 11. parter,
. înregistrată la registrul comerțului sub nr. 
' J 20/235/1991, în conformitate cu prevederile 
’ Legii 31/1990 si a Ordonanței de Urgență nr. 

5/1997,
\ CONVOACĂ ADUNAREA GENERALA 
( ORDINARA A ACȚIONARILOR
ț la data de 8 aprilie 1997, la ora 10.
ț Locul desfășurării adunării generale este 

Casa de Cultură a municipiului Deva, cu ur-
? mătoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului de gestiune pe 
bază de bilanț pentru exercițiul financiar 1996 

j și a raportului comisiei de cenzori pe 1996. 
} 2. Aprobarea bilanțului și a contului de
| profit și pierderi pentru anul 1996 și re- 
| partizarea profitului net.
I 3. Aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli pe 1997.
i Participarea acționarilor la adunarea ge- 
J nerală se face în conformitate cu prevede- 
' rile Legii nr. 31/1990, a statutului societății și 
' a regulamentului C.N.V.M. nr. 8/1996.

1
MANAGERUL 

SOCIETĂȚII COMERCIALE 
SIDERMET S.A. CALAN

Convoacă adunarea generală extraordi
nară a acționarilor la data de 8. IV. 1997, 
ora 11, la sediul societății, situat în Călan, 
str. Furnalistului, nr. 17, județul Hunedoara, 
pentru toți acționarii înregistrați în Registrul 
acționarilor, cu următoarea ordine de zi i

1. Aprobarea raportului administratoru
lui, a bilanțului contabil pe anul 1996, a ra
portului comisiei de cenzori și a bugetului de 
venituri și cheltuieli.

2. Aprobarea modificărilor statutului so
cietății, conform prevederilor Ordonanței de 
Urgență nr. 5/1997, emisă de Guvernul Ro
mâniei.

3. Aprobarea structurii acționarilor după 
aplicarea Legii 55/1995.

4. Diverse.
Documentele referitoare la problemele in

cluse în ordinea de zi, precum și formularele 
de procură specială pot fi consultate la sediul 
societății. Data limită de primire a procurilor 
speciale pentru reprezentare în adunarea ge
nerală este 7. IV. 1997.

în cazul in care nu sunt îndeplinite con
dițiile privind legalitatea adunării generale, 
aceasta se va întruni în același loc și la a- 
ceeași oră la data de 22. IV. 1997.

1 
iI
i

(
t 
S 
s

MANAGERUL SOCIETĂȚII COMERCIALE ț 
„ZARANDTRANS** S.A. BRAD \

Convoacă adunarea generală ordinară a i 
acționarilor la data de 30. IV. 1997. ora 10, i 
la sediul societății din Brad, str. Vânătorilor, 
nr. 47, județul Hunedoara, pentru *o+i acțio
narii înregistrați tn Registrul Acționarilor, la 
sfârșitul zilei de 29. IV 1997. în cazul în 
care, la data de mai sus anunțată, adunarea 
nu va fi statutară, aceasta se amână pentru 
data de 14, V. 1997, la locul și ora mențio
nate mai sus. Procurile de reprezentare pen
tru prima adunare generală se depun la se
diul societății, până la data de 29. IV. 1997.

Informații suplimenrare la sediul societă
ții, tel. 054/651310, fax 054/650778. între 
orele 7—10. (8893)

S.C. VARUTOIU M. PRODCOM S.R.L. 
ORAȘTIE

Telefoane 641238 ; 641115
PRODUCE 

la cele mai avantajoase preturi :
• Treninguri PNA
• Confecții femei PNA
• Lenjerie corp BBC.

ț (8880)

ALCEDO VA RECOMANDA
BUTIZIN

praoilA tradiționalaTRATAMtNT CU RUTIZIN

Anual pierdeți o par Ir din tetolfă 

din couia buruienilor iau pierdeți 

llmp ii bani pentru prășiți

De oii înainte, gata (u prișltul 

porumbuluil

îralall arum culturile de porumb 

cu BUTtZIN șl nu vor moi erriita 

buruieni pe care io le prășiți. 

BUTtZIN eite erblcidul cu două

>ubston|e active, produs de 

OLTCHIM Râmnicu Yălcea. Daco e 

cold, lubilonlo volatilo din 

BUTIZIN ie evaporă șl distruge 

burelenlle. Dată plevi, ceolollo 

substanță activă, novolofllo, se 

dliolvl. Oricum, BUTIZIN le 

supă de buruieni.

Nu mai pieedeți bunii folosiți acum

BUTIZIN - UN PRODUS Al OLÎCHIM RÂMNICU VÂLCEA

81(190511. «uArt» U OlUWtM SA
gi 41 «tai nai ' wll p> I ș»s rteMi dh t***

?4lcedo
«•.«•mut oertx"e>oe ,. «mm ■ ■ - «M,

OfrCHlM
L > ROMAN IA

Tel: 01.321.19.86,056145 897,056.311.6"?

ÎN ATI NȚIA 
POSESORILOR DE AUTOVEHICUL!., 

f'crsoatic'lc fizice si cele juiidivc, Care deitn .mtovehiv.il j 
supuse iniiialncul.irii in Roit inia, sunt «Btigatc să le astftti 1 
pentru cazurile dc răspundetc civilă ca «mim pagubelt» I 

produse prin accidente de autovehicule* pi teritoriul 
Roniănic'i" (l.cge.i ut IÎ6/I995, tul -IȘI

i'iunele aferente' perioade; 1 .ipdlie-31 decembrie <99 
vor plăti până la dala de 31 nurlie 1997. In cazul neneliitâr' 

la scadenjâ a primelor, dețin atonii autovehiculului exte 
nctisigurat." (H.G m 1259/1996, an 2)

Pentru a nu fi în această situație neplăcute. • 1 
vă informăm că,

pentru prima dată aveți '. 
posibilitatea de A ALEGE societatea | 

la care doriți să vă asigurați
Societatea de Asigurare Reasigurare IARDAF- 

este prima societate privată autorizata sii-'pYdCt ic c 

ASIGURAREA OBLIGATORIE 
i DE RĂSPUNDERE CIVILA AUTO 

Este timpul să alegeți !
% i’ă, Li svdhlt* rinuMif din • ••■.. juthțrh’ țtifiL

hi Im Midii BupIliiurflliM r I» sudiiil surursaki Hum dnarti difllh » a 1;
Sir. nratoș Vodă hr. IS. teL: 054- 22.22 ‘>9 4

, ISVFMlȚt BKNTRt JilGl RANlADU.MNEAVU^rRA ,

Y

TĂIERI DE CORECȚIE |
| SI AMELIORARE |*
I începând cu luna martie și până la 301 

aprilie a.c.. Serviciul de gospodărie munici-1 
pală, activitatea de zone verzi, din cadrul Con-! 
siliului Local Deva, execută tăieri de corec-|; 
ție, ameliorare, limitare, echilibrare și etaiarel 
ia coronamentul arborilor plantați pe alinia-J 

I mente, fâșii stradale. I
I

I Aceste lucrări sunt necesare și se mca-| 
drează în prevederile și obligațiile art. 57, alin. I j 
|„c“ din Legea 4/1981, privind gospodăria" I 

■ comunală și adresei nr. 945/14.02. 1997 a| 
I Prefecturii județului Hunedoara. I

Informații suplimentare la tel. 218665.

».W.’
■ ■ jXaLbXb•’AAkaX*’• •'»'«*<** A âj| j
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mtovehiv.il
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CUVÂNTUL LIBEREl £c oț i <î i an? i ri ci e p e h ci e n t

FELICITĂRI

• .,I,a mulți anil“ dra
gului nostru Lilian Bar- 
boni, cu ocazia majora
tului, din partea părinților, 
fraților si bunicilor.

(0362)

ghețată cu pompe Carpi- 
giani. Tel. 715610.

(9235)
• Vând apartament 2 

camere și garaj, în Hune
doara. Informații telefon 
661812, după ora 14.

(9236)
• Vând societate co

mercială. Informații tel. 
661812, 218673, după ora
14. (9237)

MATRIMONIALE
VÂNZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

• Vând apartament 4 
camere, zona Progresului. 
Tel. 211514 ; 212006.

(9454)
• Vând saci rafie, preț 

850 iei, inclusiv TVA. In- 
f<rmati: tel 214647.

(8981)
• Vând Volkswagen

Passat, an fabricație 1973, 
înmatriculat, caroserie a- 
variată. Tel. 620940, Ar
deau. (GRT)

• Vând mașină înghe
țată, Germania, două ca
pete, 10.000.000 lei. Tel. 
222425.

(94G7)
• Vând vacă cu vițel. 

Simeria. Informații tel. 
661756.

(9474)
• Vând obiecte casnice, 

mobilă. Tel. 223071, după 
ora 17.

(9471)
• Vând mașini înghețată. 

Ieftine (italiene, germa
ne). Informații telefon 
059 / 341639.

(6443)
• Vând motocicletă IJ 

350. Bârcca Mică. nr. 59.
(8972) 

*• Spray contra ejacu
lării rapide, medica
mente potență, frigidita- 

! te, zahăr afrodisiac. 01— 
6376273.

(8979)
• Vând teren intra

vilan 1330 mp, plus pro
iect casă, sat Bejan (gaz, 
curent). Tel. 230795, după 
ora 16. (GRT)

• Vând apartament 3 
camere, etaj T. Orăștie, 
bloc 50, tel. 642142.

(8378)
• Vând 1 ha pădure

stejar, în Vârmaga. In
formații Uroi 39, sau Sân* 
tămărie Orlea, 137, Ni - 
coarâ. (Gr)
’ • Vând apartament 2 
camere, 72 mp, parter, Ion 
Creanga, Hunedoara, po
sibilități privatizare, 27 
milioane. Informații la tel. 
713229.

(9239)
• Vând urgent casă cu 

etaj, grădină mare, Pes- 
tișu Marc, 310.

(1171)
• Vând Fiat microbuz 

Turbo Diesel (1991), pen
tru transport călători și 
marfă. Tel. 718489.

(9233)
• Vând mașină de în-

e Tânăr, frumos, 
inteligent, situație ma
terială excelentă, fără 
obligații. Aștept tele
fonul tău la numărul 
054/723115.

(8988)

ÎNCHIRIERI
• închiriez spațiu co

mercial Orăștie, str. Sta
dionului, nr. 5, telefon 
641543, după ora 15,30.

(8376)
• Societatea comercială 

COMSIM SA Simeria a- 
nunță scoaterea la licita
ție pentru închiriere a 
următoarelor spații: 93,4 
mp situați în Simeria, str. 
Avram Iancu, ț>l. 5 par
ter ; 44,52 mp situați în 
Simeria, str. Avram Ian
cu, bl. 8 parler. Lici
tația va avea loc în data 
de 18. 04. 1997, ora 10, 
la sediul societății. De a- 
semenea, anunțăm vânza
rea de mijloace fixe în 
fiecare zi de miercuri, ora 
10, la sediul societății. 
Relații suplimentare Ia 
tel, 661816, 661513.

(099407)
• Caut de închiriat, în 

Deva, depozit en gros, po“ 
ziție centrală. Relații tel. 
231940.

(099409)

PIERDERI
• Tierdut legitimație 

serviciu, pe numele Frun
ză Nicolae. O declar nulă.

(9234)
■ Pierdut certificat nr. 

1394 al SG Agrodina SRT> 
din Bărăști, nr. 110. Se 
declară nul.

(8977)

DIVERSE

• S.C. Memorii & Gur
ney Systems SRL organi
zează începând cu 2 a- 
prilie a.c. cursuri de se
cretariat informatizat; du
rata 4 săptămâni. Infor
mații și înscrieri Casa de 
cultură Deva, etaj 1, sala 
2. Tel. 233259; 230703 ;
716501.

(8978)
• împrumuturi în Iei

primiți la CASA DE A- 
MANET „ARISTOCRAT" 
DEVA, Libertății 2, vizavi 
Comtim ; HUNEDOARA, 
Creangă, bl. 1, vizavi 
Banca Comercială. Tel. 
•716896 ; 214570.

(6433)
• SC DOM MIXT SA 

DEVA anunță intenția de 
autorizare din punct de 
vedere al protecției me
diului. Eventualele re
clamați! se primesc în 
termen de 15 zile la APM 
Deva.

(9470)
• In data de 3 aprilie 

1997, ora 9, toți VETE
RANII DE RĂZBOI DIN 
DEVA care și-au depus 
dosarele pentru împroprie
tărire conform Legii 44 / 
1994, sunt rugați să se 
prezinte în sala de ședințe 
a Primăriei Deva.

(F)
• S.G. GOMSIM S.A. 

SIMERIA, județul. Hune
doara, convoacă adunarea 
generală a acționarilor, 
în data de 16. 04. 1997, ora 
11, la sediul societății, 
conform O.G. 5/1997. Re
lații suplimentare telefon 
054/661816, între orele 
10—12.

(099407)
• S.G. ROMANVIGT 

PRODIMPEX SRL BRAD

anunță intenția de auto
rizare a protecției mediu
lui pentru chioșc Tărățel, 
169 A. Propuneri și re - 
clamații se depun în 
termen de 15 zile de la 
publicare.

(4065)

COMEMORĂRI

• Sunt 8 ani de Ia 
trecerea în neființă a 
celei ce a fost

prof. DOM NIC A 
SÎRBU

o mamă și soție de 
excepție, pe care o 
vom păstra veșnic în 
sufletele și inimile 
noastre. Mihal și loan 
Sîrbu.

(8989)

DECESE

• Cu adâncă durere, 
soția Aurelia, surorile, 
cumnații și nepoții anunță 
moartea fulgerătoare a 
neprețuitului lor soț, fra
te, cumnat și unchi 

MEZA IOAN
58 ani. înhumarea are 

loc azi, la ora 13, în 
cimitirul din Biscaria — 
Simeria.

‘ (8982)

Familia Lobonț a- 
nunță cu adâncă du
rere în suflet trecerea 
în neființă a dragului 
lor fiu, soț, tată, fra
te și cumnat

I.OBONȚ ADRIAN 
PAULLO

Nu te vom uita nici
odată! (8999)
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ADMINISTRATORUL SOCIETĂȚII 
COMERCIALE „MARMOSIM" S.A. 

SIMERIA
Județul Hunedoara

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ 

A ACȚIONARILOR
Ia data de 16 aprilie 1997, ora 12,

Ia sediul societății din Simeria, str. Cuza Vodă, 
nr. 24. jud. Hunedoara, pentru toți acționarii 
înregistrați în Registrul acționarilor la sfâr
șitul zilei de 27 martie 1997.

ORDINEA DE ZI 
A ADUNĂRII GENERALE

Raportul managerului și raportul co
de cenzori privind activitatea pe anul

1. 
misiei 
1996.

2. Aprobarea bilanțului și contului de 
profit și pierderi pe anul 1996.

3. Modificarea statutului societății.
4. Stabilirea și aprobarea BVC pe anul 

1997 și a programului de investiții.

în cazul în care la prima convocare nu 
fi îndeplinite prevederile legale, aduna- 

generală se
Ioc, pe data 
începând cu data de 11 aprilie 1997, docu

mentele și materialele informative, refe 
toare la problemele incluse în ordinea de , 

sumei de 
comerciale

vor 
rea 
lași

va reprograma în ace- 
de 30 aprilie 1997.

se pot consulta și procura contra 
20.000 lei, de la sediul Societății 
MARMOSIM S.A. Simeria.

Informații suplimentare se pot
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TRAGEREA LOTO SPECIAL 6/49
din 30 martie 1997
5, 11, 28, 18, 39, 27.

TRAGEREA NOROC 
din 30 martie 1997 

5 1 9 6 2 2 6.

OFERTE
DE SERVICII

• Angajăm bucătari, 
specializați în domeniul 
restaurante. Tel. 641918.

(8376)

• Societatea de 
asigurări „UNITA" 
Deva cu sediul în De
va, str. Liliacului, bl. 
24, ap. 13, telefon 
225945, angajează : 
inspectori asigurări. 
Condiții: studii supe
rioare sau medii; 5 ani 
vechime în câmpul 
muncii. (8969)

MQDEX*
••••

î Cel mai mare distribuitor en gros 
j din țară de
J ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ
J IMPORT VEST I
| VĂ OFERĂ

• peste 50 de sortimente de îmbrăcămin- 
J te sortată de cea mai bună calitate (în sad 

transparenți de 5-10 kg):g — — - - - - - - - -
I

*
,1 ‘

JW.W/A'/.VAV.WAV.VW.V.'.V.V.'.VAW.'.V.WCURSUL VALUTAR
• I
• 1
• 100
• 1
• 1
• 1
• 100

31 MARTIE 1997
dolar SUA — 6996 lei
marcă germană — 4166 lei
yeni japonezi — 5644 lei
liră sterlină — 11445 lei
franc elvețian — 4822 lei
franc francez — 1238 lei
lire italiene — 417 lei

! =

Cursurile incluse în această listă au la bază 5 
cotații ale societăților bancare autorizate să efec-S 
tueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta listă nu 4 
implică obligativitatea utilizării cursurilor in Iran- c 
zacțil efective de schimb valutar și înregistrări con- S 
labile. <

z.v.w.w.v

— cămăși, bluze, tricouri, treninguri.
— fuste pantaloni, articole casnice |
— sacouri, baloane, pulovăre, geci ete. | 

4 Toate sortimentele de sezon disponibile j 
| din stoc I

NOI GARANTĂM PENTRU CALITATE 1
• baloțl mari, nesortațî, | 

350—400 kg.
• pungi de colectare originale, 1

OFERTA SPECIALĂ LA PRE'jî
EXTRAORDINARI

Mari reduceri de prețuri și în luna aprilie
ALEGEȚI CALITATEA î '

Birouri, luni-.vineri 8—18; sâmbătă i,
8—14.

Cluj-Napoca, str. lulîu 
064—194030, 193493.

Sunați-ne I Dacă sună 
Depozit, luni—vineri i 

8-14; jud. Cluj, sat Vlaha.
Vizitați-ne și vă veți convinge Câ 3 me

ritat I i

i 
f

a.c.

presați intre?
i

Manîit, nr. 6, tel. 

ocupat reveniți I
8-18; sâmbătă i

■

obține la
| sediul societății sau la tel. 054/660851, interior
I
Iw
I*
I*
I
I*
I*
I
Iw
I
| 1996;
• 4.

22, în zilele lucrătoare, între orele 10—14.

ANUNȚ

SE CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ 
A ACȚIONARILOR S.C. ARDELEANA S.A.

DEVA

în data de 9 aprilie 1997, ora 10, la 
sediul societății din Deva, str. N. Grigorescu, 
nr. 45.

ORDINEA DE ZI :
1. Raport de gestiune al managerului 

privind rezultatele economice — financiare în 
anul 1996;

Raportul Comisiei de cenzori ; 
Aprobarea bilanțului contabil pe anul

2.
3.

Aprobarea bugetului de venituri și 
| cheltuieli pe anul 1997 ;

5. Alte probleme ce necesită aprobarea 
I adunării ;

IA doua convocare in data de 23. IV. 1997, 
ora 10.

i*
I*
I
I
Iw
I*
I
w

I*
I
I
I
i

r

MARI REDUCERI 
DE PREȚURI

Editura și Casa de comerț „REGINA" SRI 
» desface prin depozitul en gros „AROMA" din 
" Deva, str. M. Eminescu, nr. 48 (fosta fabrici 

de mobilă), următoarele produse ale căror 
prețuri au fost REDUSE j

• zahăr • ulei • sare • făină albă 
• porumb pentru pop com • apă minerals 
„Perla Harghitei" • alcool rafinat 65 grade • 
spirt medicinal • băuturi alcoolice diverse • 
dulciuri • ingrediente pentru sucuri la dozator 
și pop com.

Program zilnic a 8—16,30 ; sâmbăta 8— 
13,30. Informații la telefon 2120 57.

S.G. „GOMAR LUX" S.A. BISTRIȚA

, .vă oferă prin depozitul — magazin din 
î Deva, str. Depozitelor, nr. 1, de luni până vi 
! neri, între orele 7—151

• cabluri și conductori electrici;
• tuburi PVG
• piese auto.

II
Informații Ia telefon 054/232946. (8931;
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