
CUVÂNTUL
LIBER

Nerăbdarea trebuie 
uneori înțeleasă

Sâmbătă, 5 aprilie a.c., 
la Regimentul „Sarmizege- 
tusa" din municipiul De
va, s-a desfășurat unul din
tre cele mai emoționante e- 
venimente din viata ostășeas
că — depunerea jurămân
tului militar ,

La acest eveniment au 
fost prezenfi reprezentanți ai 
Prefecturii și Consiliului Ju
dețean, veterani de război, 
reprezentanți ai cultelor, ai 

>tor instituții județene și 
ocale, părinți, frați și su

rori, prieteni și cunoștințe 
ale recruților.

Au fost rostite cuvinte e- 
moționante, calde, cu adânc 
fior patriotic, scoțându-se în 
evidență faptul că jertfa î- 
naintașilor față de patrie și 
popor trebuie să stea veș
nic pildă pentru» ostașul ro
mân care acum a jurat sub 

tricolor. Reprezentanți ai Fi
lialei județene de Cruce Ro
șie au înmânat tinerilor sol
dați flori

într-un asemenea context, 
în cuvântul său, dl. col. loan

LEGĂMÂNT
Dorian Branea, noul coman
dant al Regimentului „Sar- 
mizegetusa", a subliniat că 
între marile evenimente ale 
vieții unui bărbat se în
scrie și rostirea jurămân
tului militar, când, înainte 
de a se lega de familie în 
fata lui Dumnezeu, se lea
gă în fața poporului..

Acum, când pacea se în
tinde pe tot cuprinsul țării 

și pe o bună parte, din lu
me, mai arăta comandantul 
Regimentului, ea trebuie stă
pânită și apărată. Atunci 
însă, când datoria față de 
patrie nu se poate înde

plini decât prin luptă, ce
rințele jurământului militar 
nu trebuie uitate de nici un 
ostaș, mergând până la a-și 
da sângele și viata pentru 
țara mamă.

S-a menționat, de aseme
nea, că depunerea jurămân
tului se desfășoară tn con
textul transformării și moder
nizării armatei române, do- 
rindu-se, dintr-un înalt pa

triotism, integrarea în orga
nismele euroatlantice, care 
să asigure participarea Ro
mâniei la construcția noii 
Europe și conturarea unui 
nou sistem al securității na
ționale.

Avându-se în vedere a- 
cest factor de noutate, în 
ceea ce privește instituția 
armatei, coroborat cu fru
moasele tradiții ale acesteia, 
s-a exprimat legământul de 
a se face totul pentru a se 
ridica la cerințele standar
delor anului 2000.

Rostirea jurământului tn 
fața propriei conștiințe es
te un legământ pe viață 
față de România, care nu 
se poate trăda niciodată și 
cu nici un preț.

VALENTIN NEAGU

Nu spunem o noutate 
când afirmăm că într-un 
serviciu de relații cu pu
blicul este nevoie de calm 
și bună organizare, de di
plomație, chiar spre a a- 
plana eventualele nemul
țumiri. într-un raid efec
tuat. în Brad, pe la câte
va ghișee, am încercat să 
surprindem cum se des
fășoară serviciile, dialogul 
t--• *--*— * — ♦-- *-- *-- *— O • **••••••

PRIN FATA GHISEELOR DE RELAȚII 
CU PUBLICUL

cu solicitantul acestora.
La Agenția CEC, mier

curi, în jurul orei 8,40, se 
aflau în fața ghișeelor 8—9 
persoane. Activitatea se 
desfășura în ordine, at
mosfera era plăcută. „Oa
menii sunt răbdători — 
afirma dna Doina Godja. 
Aglomerație este joia, în 
zi de piață". Dna Voichi- 
ța Rafa, responsabila a- 

. glenției, care lucra efeo- 
tiv la unul dintre ghișee, 
spunea că există strădanie 
pentru ca totul să mear
gă bine, operativ, cu toa
te că solicitările sunt des
tul de numeroase, pe lân
gă operațiunile obișnuite 
înrcgistrându-se încă do
bânzile pe anul 1996.

La Percepția rurală, si
tuată la etaj, în sediul din 

! curtea Primăriei, nu erau 
j solicitanți. „La prima oră 
i — afirma șeful acesteia 

(care n-a vrut să-și dez
văluie identitatea — n.n.) 
s-au eliberat șase adeverin
țe de atestare fiscală, so- 
licitanți fiind din Bulzeș- 
tii de Sus (patru) și Va
ta de Jos (doi)“. Sunt a- 
rondate aici 11 comune, 
pentru plătirea taxelor și 
impozitelor, interlocutorul 
nostru afirmând că servi
ciile sunt operative. De 

aici se iau adeverințe și 
ipentru Notariatul public 
din Brad, pentru deschi
derea de succesiuni.

Am trecut și pe la Car
tea Funciară, așa cum ne 
rugase, printr-o scrisoare, 
dl Gheorghe Duma din 
Crișcior, care sesiza că vo
lumul de lucru este foar
te mare „și-i greu ca în 
câteva ore să poată fi ser
vit un număr atât de ma
re de oameni, care așteap
tă aici ore întregi, pe co
ridorul de lângă ușă, în 
curent, cu picioarele pe 
ciment"

Am discutat despre a- 
ceste probleme cu preșe
dintele interimar al Jude
cătoriei Brad,- care ne-a

ESTERA ȘINA

(Continuare în pag. a 2-a)

j Consiliul Reprezentanților UDMR ! 
s-a întrunit la Deva

Aspect din timpul festivității de depunere a jurământului militar la U.M. 
Deva. Foto : PAVEL LAZA

dată o evaluare a celor 
patru luni de coaliție. 
Marko Bela consideră că 
este important ca organi
zațiile județene să co
opereze cu membrii coa
liției guvernamentale. El 
spune că reforma econo
mică și socială trebuie 
să pornească de acum 
înaiihte, perioada celor 
patru luni de guvernare 
fiind catalogată drept 
una „a schimbării de 
regim". „Ca participant 
la guvernare, membrilor 
UDMR le-au revenit sar
cini noi și grele", decla
ra Marko Bela, în acest 
scos constituindu-se o e- 
chipă consultativă la ni
vel de Uniune.

■
UDMR consideră că o j 

prioritate a politicii ex- I 
terne a României este * 
integrarea europeană și T 
intrarea în NATO în pri- » 
mul val. Potrivit rapor- * 
tului prezentat de Mar- [ 
ko Bela, integrarea euro
peană și. o democrație în f 
stil occidental sunt cri- f 
terii de bază ce vor con- » 
tribul la rezolvarea pro- 1 
blemei minorităților în 
România. Dl Marko crede I 
că au fost făcuți câțiva J 
pași în acest scop și că j 
mai este nevoie de crea- • 
rea cadrului legislativ *

* Consiliul Keprezentan-
* ților UDMR s-a întrunit
* sâmbătă, 5 aprilie, în 
J ședință la Deva. La lu- 
j crări au fost prezi nți pre- 
î ședințele UDMR, Marko 
ț Bela, 110 delegați și 30 
ț de invitați, printre cars
* Akos Birtalan, ministrul 
1 turismului, Gyorgy Tokay, 
j ministru delegat pe lân- 
I gă primul ministru pen- 

*1 tru minorități naționale, 
■ț secretari de stat, prefecți

Își subprefecți UDMR.
în raportul despre pro- 

J blcmele curente privind 
I participarea UDMR la 
ț guvernare, raport prezen- 
■ț tat de prcșediietele UDMR 
« Marko Bela, se arată că 
* nu se poate face deocam

SORIN BLADA 

(Continuare în pag. a 2-a)
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I VREMEA ninge slab. Vântul va su- |

fia moderat la tare din j 
nord. Temperaturile ml- • 
nime vor fi cuprinse în- I 

tre minus 6 grade la mi- | 
j Vremea va ti indeo- l grad 0, iar maxi- j
, șebi rece pentru această mele între 2 grade șj 7 «
' fvrioadă. Cerul va fi tem- grade G. (An<*rcî Iur” |
. țiora i noros. Izolat va sicsin). ■

• PLOILE, NINSORILE... 
în mai multe judeje din 
țară, în cadrul săptămâ
nii trecute, ploile au .inun
dat o serie de localități, 
distrugând case și culturi, 
păgubind sute de familii 
de truda lor de-o viață. 
Apoi viscolul șl ninsoarea 
au avariat drumuri, auto
vehicule, rețele electrice 
etc. Curat blestem-.

• DEMISIE IN PNL. 
Fostul ministru, om de a- 
faceri și politician Geor- 
gâ Danielescu a demisio
nat din funcjiile de secre
tar general și director exe
cutiv deținute tn Partidul 
National Liberal. Biroul 
Permanent Central al parti-

Partidului Democrat, dl 
Petre Roman, și-a adunat 
oastea pentru pregătirea 
Conferinței Naționale, pro
gramată în zilele de 30—31 
mai, la lași. S-a discutat 
despre modificările ce vor 
fi aduse statutului parti
dului și despre coordona-

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

„Cuvântul liber" anunțâ | 
tn legătură cu apelurile telefonice primite în I 

ultima vreme la redacție, îi înștiințăm pe cel in- I 
teresați că numita NATALIA VASIU nu mai lucrca- l 
ză la ziarul „CUVÂNTUL LIBER" DEVA, din luna | 
octombrie 1993, când societatea noastră s-a privați- j 

fzat, iar colectivul a exclus-o -'din rândurile salo. ( 
l l
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• REAJUSTAREA BUGf 
TULUI. După Îndelungi $1 
controversate dezbateri în
tră guvernanți, cabinetul 
Ciorbea a hotărât, tn mod 
normal și necesar, supli
mentarea bugetului Minis
terului Sănătății cu 1 064 
de miliarde de iei, respec
tivul buget reprezentând 
acum 3,3 la sută din PIB. 
Dar premierul n-a uitat să 
mai adauge câte o porție 
și bugetelor Camerei De- 
putaților, Senatului, Preșe
dinției. Să aibă și el,

dejene de politie : Argeș, 
Bacău, Călărași, Giurgiu, 
Neamț, Sibiu, Timiș, care 
au fost inlocuiji cu colegi 
ai lor din alte judeje, ori 
cu adjunejii lor. Se spu
ne că vor fi operate și 
alte schimbări. Numai de-ar 
fi mai buni noii numifi, 
mai curați.

I 
i
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duluî i-a acceptat demi
sia. Se pare că ancheta 
organelor abilitate privind 
activitatea SAFI, pe care 
George Danielescu a con
dus-o o vreme... spre dez
nodământul dur de acum 
știut îl are între împricina}! 
șl pe ex-ministrul liberal. 
Rămâne de văzut.

• PD ÎȘI PREGĂTEȘTE 
VIITORUL. La restaurantul 
„Perla", din Mamaia pre
ședintele Senatului șl ol

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

■ ■ ■;

fele programului acestuia, 
care se speră să-l propul
seze ca
pe scena 
nească

principală forjă 
politică româ-

MUTĂRI in po-• NOI
LIȚIE. Ministrul de inter
ne Gavril Dejeu a făcut, 
la începutul săptămânii tre
cute, noi demiteri și nu
miri în unități ale Poli
ției Române. Au fost eli
berați din funcții șapte 
șefi ai inspectoratelor ju-

• PSM PE... A TREIA 
CALE. In București a a- 
vut loc Plenara Partidului 
Socialist al Muncii. între 
altele, Plenara l-a recon
firmat în funcția de prim- 
vicepre ședințe pe poetul 
Adrian Păunescu, respin- 
gându-i cererea de- demi
sie depusă în urmă cu 
două luni. Fostul senator 
și-a călcat pe inimă și 
crede că va avea încă multe 
de spus pe... a treia ca
le pe care spune llie Ver
de} că s-a înscris parti
dul al cărui președinte 
este. I

■ ■. ■ ? ^77-7"
'' ■■ . .........................

■! i. rrr



■ ■* • '*■* ***V~,țj •’ - X-Xs’-aidiangindependen

'Urmare din nag 1)

spus că. intr-adevăr, a fost 
mare aglomerație la acest 
ghișeu, dar că tocmai din 
exces de zel nu s-a fă
cut o programare a soli
citantelor, existând dorin
ța să fie serviți pe loc. la 
cerere, pentru a nu mai 
fi puși pe drumuri. Dar, 
pentru a nu-și pierde rân- 
Idul. oamenii nu plecau 
și se crea aglomerație, 
stres. Acum problema es
te rezolvată în sensul că

ului „recomandate* 1, dl 
Florin -Coroi din Brad, ca
re tocmai expediase o 
scrisoare, spunea : 
totul este corect, 
crează prompt ca 
deauna".

Adesea în fața 
lor aglomerate, primii ca- 
re-șj pierd răbdarea sunt 
vârstnicii șî suferinzii. E 
foarte bine atunci când 
funcționarul nu uită de 
aceștia și încearcă să-i o- 
crotească, servindu-i repe
de sau oferindu-le un loc 
de așteptare ceva mai con-

„Aici 
se lu- 

întot-

ghișee-

l 
i
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(Urmare din pag. 1)

prin modificarea legii e- 
ducației și învățământu
lui și a legii administra
ției publice locale. Pre-

noritătilor.
Un subiect disputat s-a 

referit la propunerea î- 
naintată CRU de Uniunea 
Studențească Maghiară 
din Cluj pentru spriji-

dintre participant! au 
cerut Insă ca să se fa
că un sondaj în licee 
pentru a se determi .a 
numărul de studenți și 
specializările de care

brii CRU să considere 
că nu este un moment 
p. elnic p? dm alegeri 
in’» î-ne, acest c*țitol  ur
mând a fi indus pe or
dinea de zi . prhuu șe-

IC

Nerăbdarea
uneori

înțeleasă
s-a făcut o programare pe 
zile șî ore și s-a aplicat 
acest sistem. „Nu 
pe nimeni. se 
mult în serviciul 
lor — mai spunea 
ședințe interimar. 
Idoî funcționari care 
crează la eliberarea 
Extrase și sunt foarte 
perativi. insă afluența 
te mare"

Care este acum progra
mul la Cartea Funciară 7 
Ne spune dna Georgeta 
Zeriu : „In zilele de luni, 
marți și joi. intre orele 8 
și 10, ridicăm actele. Oa
menii revin pe la ora 12, 
oră de la care, până la 
terminarea zilei de lucru, 
eliberăm extrasele. în pre
zent, oamenii sunt mulțu
miți, căci revin in aceeași 
zi pentru a-și lua extra
sele de Carte “ 
aceleași zile, 
actele venite 
rii publici".

în liniște, cu atenție se 
lucra la ghișeele poștei 
centrale. Unul dintre so- 
licitanții serviciilor ghișe-

amânăm 
lucrează 
oameni- 

dna pre- 
Sunt 

în
de 
n- 

es-

Funciară. In 
preluăm si 

de la nota-

fortabil. Fără a da lecții 
oui va, considerăm că și 
ceilalți solicitanți. aflați la 
ghișeu cu aceleași proble
me, trebuie să înțeleagă 
suferindul sau pe cel mai 
vârstnic și să renunțe la 
locul lui In favoarea a- 
cestuia, dând astfel dova
dă de omenie. La astfel 
de gesturi am mai asis
tat, numai că ele nu sunt 
prea numeroase. Poate că 
nici suferindul nu-și stri
gă întotdeauna durerile 
dintr-un sentiment de je
nă. Dar trebuie să-i ob 
servăm noi și să facem 
ceva pentru ei. Din păca
te, cu prilejul acestui raid, 
am observat că nu peste 
tot condițiile de așteptare 
oferite sunt corespunză
toare. Acestea — cu une
le excepții — sunt încă 
departe de a fi în ajuto
rul semenului care chel
tuiește timp și bani, ve
nind de la distanță destul 
de mare, spre a-și rezol
va o problemă vitală pen
tru el.

ii
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Consiliul Reprezentanților UDMR
s-a întrunit la Deva

ședințele UDMR a Infor
mat Consiliul Reprezen
tanților Uniunii că a- 
ceste două legi sunt prio
ritare în actuala sesiune 
parlamentară. Propuneri
le de modificare a le
gilor vizează obținerea 
dreptului de a studia în 
limba maternă Ia toate 
nivelurile și folosirea a- 
eesteia în relațiile ofi
ciale. ținându-se cont în
să de reprezentarea pro
centuală in zonă a ml"

nirea înființării Univer
sității Bolyai la Cluj Na
poca. în documentul îna
intat CRU este cuprins 
și un proiect de hotă
râre de guvern prin a- 
probarea căruia s-ar pu
tea constitui Universita
tea Maghiară de Stat 
Bolyai. începând _cu 1 oc
tombrie 1997. 
Iile necesare ar 
fie acoperite 
fond special, se

In document.

Cheltuie- 
urma sft 
cHrrtr-un 

precizea- 
Unii

sunt aceștia interesați, ur
mând ca poi să se sta
bilească numărul de per
sonal didactic necesar, 

în a doua parte a dis
cuțiilor Consiliul Repre
zentanților Uniunii a ho
tărât ca lucrările Congre
sului UDMr să aibă loc 

în toamnă la Târgu Mureș.
Până la Congres vor mai 
avea loc două întâlniri 
ale membrilor CRU. A- 
proplerea Congresului a 
făcut, de altfel, ca menj-

dințe CRU fie după Con
gres.

în paralel cu ședlnțt 
Consiliului Reprezentau 
ți lor Uniunii, sâmbătă ai 
avut loc 
nirt ale 
rismuiui 
genților
profil din județ, dezba 
teri cu reprezentanți! In 
spectoretului Școlar Ju 
dețean ți al el tor fasti 
tuții descentralizate al< 
stauriui.

la Deva Întâi 
ministrului tu 

cu directorii a 
economici d<
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Concurs
Cea de-a treia ediție a 

concursului epistolar, or
ganizat de Poșta Română 
în colaborare cu Minis
terul învățământului, lan
sat în luna ianuarie a.c., 
s-a finalizat in 3 apri
lie. Anul acesta concur
sul a avut ca temă „Scri
soare către persoana pe 
care a admir cel mai 
mult“. Printre cele mai 
jrumoase scrisori se nu
mără cele ale elevilor 
Cosmin Crișan (Deva), 
Loredana și Liana Picu 
(Orăștie), Silvia Ștefana 
Ciortan (Hunedoara), Da
niel Heredea (Deva), Cris-

epistolar
tina Stânea (Deva), A- 5 
na Maria Ciortan (IIu- î 
nedoara). Au fost acordatei 
premii în obiecte filate- c 
lice și bani de către Sin- S 
dicatul liber din Poșta £ 
Rămână Hunedoara, fir-£ 
mele Quasar S.A., Ma-C 
gazinul filatelic din De-? 
va fi Filiala județeană^ 
a Crucii Roții Deva. Cea ? 
mai frumoasă scrisoare, £ 
a elevului 
șan, de la 
rală P’r 2 
promovată

ațională
(ÎS.)

Cosmin Cri- 
Școala Oene- 
Deva, a fost 

la etapa na- 
concursului.

I......... .v.

MARȚI, 8 APRILIE

O parte a conducerii UDMR consultând unul din rapoartele prezentate 
CRU. Foto: PAVEL LAZA
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„FIDELIUS
Asociața 

din Deva, 
programul său de var 
marți, între orele II 
19,30 șj sâmbătă în 
orele 10—12. La se 
Ie de flori de lângă s 
dionul „Cetate" se I 
Înscrieri pentru exț 
zițig canină din d> 
de 3 mai 1997, iar p> 
tru școala de dresaj, 
scrierile se fac în 1 
care sâmbătă, de la 
ra 10, la chinodror 
„Fidelius", de lât 
stadionul sus-mențior 
Asociația „Fidelius" c 
tă voluntari pentru 
tivitatea de protecții 
animalelor și oferă s 
adopție la refugiul 
de la chinodrom ci 
sănătoși, sterilizați 
vaccinați, care sunt 
burtă companie 
pază de nădejde

„Fidenu 
vă anur

C~tvr 1 D C TVR2 )
6,00 România; ora 6 fix!;

8.30 Cei din Mogador (s. 
■ultimul ep.|;

Barbara (r);
10,05 Limbi străine : fran
ceză, engleză; 11,05 
nai pentru mama și 
(f/r); 13,05 lla; 13,30 
diții; 14,00 Știri; 14,10 
zică pentru toți; 15,00 
lași; 15,30 Băiatul Judoka 
(d.a ) 15,55 Fotbal DN ■
Gloria Bistrița — Steaua (d);
17,50 Pro Patria; 18,30 
Transfocator; 19,00 Căsuța 
cu poveș i; 19,05 Recital 
Marina Florea; 19,25 Me
dicina pt. toți;
zi în
Doar 
nai;
21,55
22.30 Zona de impact; 23,00 
Jurnal;

9,20 Santa 
10,00 Știri;

Jur- 
tata 
Tra-
Mu- 
TVR

19,50 La 
agricultură; 19,55 

o vorbă...; 20,0 Jur- 
21,00 Baywatch (s); 

Universul cunoașterii;

7,00 TVM Telematinal; 
8,30 D.a; 9,00 Restituiri i 
„Cui i-e frică de Virginia 
Woolf?" (rj; 11,10 Calei- 
doscop-satelit; 13,05 Bay
watch (r); 14,00 în fața
dvs (r); 14,50 D.a; 15,20 
Limbi străine (r); 16,20 Top 
Model (s); 17,15 Zodia
Balanței; 17,40 Andrea Ce
leste (s); 18,30 Club 2020; 
19,00 Onțiuni; 19,40 Reqă- 
siri peste timp; 20,05 Pu
terea, pasiunea (s); 20.30 
Fotbal. Li»a Cama — a- 
vanpremieră; 21,05 Ce-i 
de făcut?; 22,05 TVM Me
sager; 22,35 Santa Bar
bara (s); 23,25 Vulturul cu 
două capete (f. Franța ’48).

7,15 Văduva (r); 10,20 Via
ța în trei (s); 11,00 Știri; 
11,10 Iluzii (r); 12,03 Curca
nii (s); 13,00 Dincolo de 
realitate (s); 13,30 Ursu
leții Berenstein (s); 14,00 
Știri; 14,20 Omul cu o 
mie de fețe (r); 15,10 Me
dalion; 16,00 Lumină că
lăuzitoare (s); 18,30 Cu
cărțile pe masă; 19,30 Vă
duva (s); 20,30 Observa
tor; 21,15 Din lumea a- 
facerilor; 21,30 Nash Brid
ges (s); 22,30 Sparks (s); 
23,00 Milionarii de la...;

Verdictt crimă! (s); 16,1
Tânăr și neliniștit (s); 16/ 
înrobită de iubire (s); 17r 
Peștera monstrului sac 
(s); 18,15 Sport la mini 
18,25 Chestiunea zilei; 18, 
Știri; 18,35 Cine este ș 
ful? (s); 19,00 Știi și cc 
tiqi ! (cs); 19,30 Știri; 20,
Chicago Hope (s); 21,
Secrete de familie fs); 21, 
Știri; 22,00 Familia Bun 
(s); 22,30 Viața ?a în I
me (s); 23,00 Știri; 23,
O afacere dubioasă 
SUA 1991);

[PRO - TV] (PEVflSAT+

CÂNTENA 1]
7,00 Știri/Rev. presei;

7,00 Ora 7, bună dimi
neața !; 9,00 Tânăr și ne
liniștit (r); 9,45 Sport ’a 
minut; 10,00 Cine este șe
ful ? (r); 10,30 înrobită ide 
iubire (r); 11,15 Spitalul de 
urgență (j); 12,55 Știri;
13,00 Deșteaptă-te româ
ne (r); 14,30 D.a; 15,00

‘0,00 Obiectiv (r); 10 
Documentar (r); 11,15 Sp 
tul hunedorean (r); 12
Film (r); 13,45 Videote 
19,00 Documentar (cp. 1 
20,00 Jurnal TVR; 21 
Strada tinereții; 22,00 Fi 
23,30 Obiectiv (r); 23 
Videotext
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DIVIZIA A2 HANDBAL FEMININ

Patru victorii în 
deplasare

Etapa a 23-a din D.N. începută sâmbă
tă ți terminată duminică după-amiază s-a 
încheiat cu câteva surprize mult gustate 
de unii iubitori ai fotbalului ți a necăjit pe 
suporterii echipelor învinse. A surprins 
înfrângerea studenților clujeni în fața co
legilor lor din București cu 1—4, în fa
voarea- Sportului Studențesc. De mult n-au 
mai învins studenții bucureșteni în depla. 
sare. Să nu uităm însă că apele sunt tulburi 
la conducerea Universității clujene, ce stă 
râu și cu finanțele. Nici Univ. Craiova 
M scăpat de înfrângere, tn meciul dis
putat la Tumu Severin, cu 7 jucători în 
formație sub 20 de ani, craiovenii au ce
dat cu 1—3 pentru FC Argeș. In extre
mis, au câștigat și Jiul la Poli Timișoara 
ț{ Gloria Bistrița la CF Chindia — cu a- 
celași scor, 1—0.

In timp ce FC Național ți Steaua au 
ivins lejer, pe propriile terenuri, pe Pe- 
obtl și respectiv FC Brașov, Rapidul a 

suferit o nouă înfrângere la Bacău. De 
remarcat ți victoria dinamoviștilor în dau. 
na oțelurilor din Galați. Dovadă că Di
namo și-a revenit sub bagheta „țânțaru
lui (Țâlnar), vizează un toc iu cupe. Se 
prefigurează o luptă strânsă între prime, 
le trei clasate, ce va da culoare ți interes 
crescând viitoarelor confruntări din D.N. 
Olar mâine. Steaua are un hop greu de 
trecut (la Gloria Bistrița) iar FC Na io
nul întâlnește in Regie pe Sportul Stu
dențesc ce joacă mai bine după demisia 
lui Mihai Marian. Deci, pe mâine, la etă
ții intermediară...

REZULTATELE ETAPEI: Poli Timișoa
ra — Jiul Petroșani 0—1; Univ. Craiova
— FC Argeș 1—3: Dinamo — Oțelul Ga
lați 2—0' „U" Cluj — Sportul Stud. 1—4; 
FC Chindia — Gloria Bistrița 0—1: FC 
Național — Petrolul Ploiești 4—1; Steaua
— FC Brașov 3—0; Ceahlăul P.N. — Fa
rul C-ța 4—2; FCM Bacău — Rapid 1—0.

CLASAMENTUL

FC Chindia; Gl. Bistrița — Steaua-, Di
namo — Univ. Craiova; FC Argeș — Poli. 
Timișoara; Jiul — „U* Cluj; Farul ■— 
FCM Bacău; FO Brașov — Ceahlăul; O- 
|eiul — Rapid.

1. FC Național 23 15 3 5 47—26 48
2t Stoaua •13 14 3 6 48—29 45
3. Dinamo 23 12 5 6 38—19 41
< Oțelul 23 11 5 7 36—29 38
B. Ceahlăul 23 1« 6 7 38—35 36
•. FC Argeș 23 9 7 7 32—26 34
7. „V Cluj 23 10 4 9 44—41 34
•. FCM Bacău 23 10 4 9 31—29 34
♦ Jiul 23 9 4 10 24—39 31

M. Rapid 23 9 3 11 32—32 30
11. Sportul 23 9 3 11 27—33 30
13. CF Chindia 23 9 3 11 22—31 30
13. Petrolul 23 8 S 10 31—31 29
K U. Craiova 23 8 5 10 36—37 29
19. Farul 33 8 4 11 30—37 28
13. Gl. Bistrița 23 7 5 11 24—30 26
17. FC Brașov 23 6 3 14 30—47 21
13. Poli Timiș. 23 5 4 14 27—46 19

ETAPA VIITOARE (mâine. 9 aprilie):
Sportul Stud. — FC Național; Petrolul -•

Hunedorenii au cedat 
în repriza a doua 

MINERUL MOTRU — 
CORVINUL 2—0 (0—0)

Așa cum au început hunedorenii 
partida, se părea că vor face o fi
gură frumoasă la Motru, de unde 
se pleacă foarte greu cu puncte. 
Deși gazdele au început debordant 
meciul, atacând susținut, înaintarea 
lor s-a lovit ca de un zid de apă
rarea oaspeților. Si atunci când a- 
părâtoni hunedoreni nu au putut 
stăvili acțiunile minerilor ți aceț-*  
tia au ajuns să șuteze la poartă, 
Lobonț a fost la post.

Deșt au pornit spre careul oaspe
ților de la primul fluier al arbi
trului C. Ene din București, gaz
dele iși creează prima ocazie mai 
bună de gol tn minutul liniar Lo- 
bonț intervine salvator, pentru ca 
ta minutele 13 șt 19 să pareze alte 
2 șuturi pericu, oase expediate de 
Napu ți Mustață și apoi să opreas
că ți balonul trimis de Bica spre 
plasa porții sale. Ușor, oaspeții 
îndeosebi prin Mitrică, Ciorea, 
Hanganu reușesc să iasă ți ei din 
apărare ți să țintească spre poarta 
lui Niță, ooținand prime.e două 
corne~i in minutele 29 și 30. Cu 
toate ci minerii mai au două oca
zii de a marca în min. 40, când Io- 
nițâ de la 7—8 metri nu reușește 
golul ți ta min. 42 prin Napu, care 
țutează peste bara porții lui Lo- 
bonț, repriza se încheie nedecit 
0—0.

Nici după pauză, gazdele nu reu
șesc mvit râvnitul gol, deși in mm. 
55 beneficiază de o lovitură de ba 
11 metn, acordată cu ușurință de 
arbitrul Ene, când Axinte cade in 
careu la un contact cu Baidiner. 
Numai că Lobonț a respins balo
nul șutat de Napu. Și când speran
țele gazdelor începuseră să acuze 
lipsa lor de eficacitate ți hunedo
renii să iasă mai deciși spre poar
ta adversă, in min. 64, Mustață reu. 
țețte să-l învingă pe Lobonț, cu 
un șut bine plasat, de la cca. 28 
metri, 1—0. Corvinul deși s-a vă
zut mat mult in atac n-a reușit 
egalai ea și in min. 86, Andreescu 
stabilește scorul final: 2—0.

Corvinul a aliniat formația: Lo
bonț, Costăchescu, Haidiner (59 Ti- 
btehi), Cireș, Sterean, Mocioi, M. 
Dinu, Banganu, Ciorea, Mitrică, Pă
curar fSJ Dăscălescui,

REZULTATELE ETAPEI: Mine
rul Motru — Corvinul Hunedoara 
2—0; C-FJi. Cluj — Electroputere 
Craiova 0—0; Dacia Pitești — 
U.T.A. 3—0; Gloria Reșița — Gaz 
Metan 0—0; Inter Sibiu — C.S-M. 
Reșița 1—2; Minaur Zlatna — 
C.F.R. Timișoara 2—0; A.S.A. Tg. 
Mureș — Olimpja Sa tu Mare 3—0; 
ARO C-lung — Unirea Dej 1—1; 
F.C. Maramureș — F.C. Apullum 
Alba lulia 1—0.

O PREȚIOASA victorie 
IN DEPLASARE

Parângul Lonea- 
Veaa Deva O-1

Deși părea Imposibil, devenii s-au în
tors de la Lonea cu o victorie foarte pre
țioasă in lupta pentru prtmur loc in cla. 
samentul seriei a tll-a, din Divizia B! 
Antrenorii l. Stanca șt N. Alexoi au pre
gătit cum se cuvine acest joc, dar și com
ponența formației devene s-au angajat 
exemplar în acest meci, In fața puterni
cei formații din Lonea, unde activează 
câțiva din jucătorii ce au purtat ți tricoul 
Jiului, între care printre noii veniți se 
numără ți Ceacusta, foarte bun ți dumini
că.

Deși terenul a fost deosebit de greu, 
acoperit cu zăpadă (a nins abundent și pe 
parcursul desfășurării partidei), influen
țând mult controlul balonului, ambele for. 
mâții au început cu aplomb partida: oas
peții și-au organizat exemp.ar apărarea in 
frunte cu portarul Rahoveanu ți liberoul 
Tănasă, iar gazdele, atacând pe aripi ți 
pe centru căutând „breșe" in „zidul" de- 
venilar. Era intr.un fel și ceea ce doreau 
antrenorii și jucătorii de la Vega Deva, 
știind forța de contraatac, in special pe 
dreapta unde Fartușnic este o veritabilă 
extremă, cu centrări ca la carte, în fața 
careului mic, acolo unde Rădos, Danciu, 
Berindei nu mai iartă. Așa s-a întâmplat 
în min. 12, la un contraatac rapid, pe 
dreapta Fartușnic îl lansează excelent pe 
Covaci (inspirată introducerea sa intr-un 
joc cu asemenea miză) ți acesta centrea
ză în fața porții și „maestrul" fentei ți al 
toviturilor cu capul Bogdan Rădos se 
înalță și iși plasează cunoscuta lovitură 
cu capul: 0—1! Un minut mai târziu, Co. 
vaci scapă pe partea stângă și trage mi
limetric peste bară. In min. 15 e rândul 
gazdelor să rateze prin Moroșanu, care 
trimite balonul in bară, iar in min. 40 
portarul Parângului scoate miraculos ba
lonul bine plasat pe spațiul porții de 
Rădos.

In repriza a doua, gazdele au presat la 
poarta devenilor ți in min. 79 arbitrul 
Galovici (Oradea) acordă lovitură de ta 
11 metri. Execută Stăncic și Rahoveanu 
apără! In ciuda dominării gazdelor, Vega 
a „punctat" câteva atacuri care se pu
teau solda cu gol (min. 47, 74 șl 78).

Victoria devenilor la Lonea și tnirân. 
gerea Drobetei T. S. la FC Olt au adus pe 
Vega doar la 3 puncte de lider! Felicitări 
întregii formații!

VEGA: Rahoveanu, Fartușnic, Tănasă, 
Voinea, Berindei (73 Stan), Popa (68 Boi- 
dor), Luca, Răducănescu (46 D. Gabriel), 
Covaci, Danciu, Rădos.

REZULTATELE ETAPEI: Mine-Ral Ro- 
vinari — Minerul Mătăsari 2—1; CS Olt 
— FC Drobeta 2—0; Mm. Uricani — Min. 
Certej 5—3: Parângul Loner — Vega De
va 0—1; Min. Anina — AS Paroșeni 2—0; 
Termo Tr. Severin — Min. Lupeni 0—0; 
Metalul Bocșa — Petrolul Stoina 3—1; 
FC Alexandria — Min. Berbești 2—0: U- 
nirea Pitești — Petrolul Videle 1—1. Me
ciul FC Vâlcea — Petrolul Țicleni nu 
s-a disputat.

CLASAMENTUL

REMIN DEVA — 
AUTONOVA S.M.

32—20 (17—10)

A fost o parccuu pMvuta, pe care gaz. 
deie au aominat-o de la prunul fluier 
al aroitruor, pana tn Joia., având 
jocul la discreție, conducând tot 
timpul, in medie, cu 6—< goluri 
diferența. Spectatorii decent au a- 
piauaât șt de aceasta dată acțiu
nile, acuratețea tehnică și precizia 
șu.urtior la poarta sătmarencelor, 
ale jucătoarelor Me.inda Torn, Lă
crămioara Alunge, u-odruța Zavra. 
giu și ale celorlalte coechipiere din 
acest joc.

lată și formația folosita de an
trenorii pro). I. Mătasaru ți H. 
Crișan, de la Remin Deva (in pa
ranteza golurile marcate/: Simona 
Buza. Melinda Toth (8), Lăcrămioa
ra Alunge t7j, C'odruța Zavragiu (6h 
Violina Hențiu '4>, Anișoara Dop 
(3), Simona Bozan (2), Ioana Va- 
rodi t2).Au mai evoluat Laura Știr
ba șt Gabriela Guleș.

Arbitraj corect al brașovenilor 
Pompiliu Badiu ți Lucian Zangar.

ETAPA VIITOARE (a 23-a) 
SAMBAtA, 12 MARTIE

Remin Deva — Maree,im Timi
șoara; Autonova Satu Mare — Ne- 

ț na Timișoara-, Videocolor Timiș. — 
i F.Z. Tricoul Arad; ILSA Timișoa- 

ra — stă.

DIVIZIA C

i
REZULTATELE ETAPEI NR. 21: I A.S.A. Aurul Brad — Min. Live- i zeni 5—0: Constr. Hd. — Min. Ani- J noasa 2—0: Casino Ilia — C.FR. l Marmosim Sim. 2—1; Min. Bărbă- 

. teni — Mm. Șt Vulcan 5—3; Min. 
| Teliuc — Jiul Petrila 5—1; Min. 
; Gheian — v ictoria Calan 1—0; Fa- 
| vioi Oraștie — Metalul Crișcior 
I 1—1; Utuajul Petroșani — Dada 
| Orățtie 1—3.•I CLASAMENTUL

REZULTATUL CONCURSULUI
PRONOSrORT 

DIN 6 APRILIE
L Jolognii — Reggiana 3—2 t
2. Cagliari — Roma 2—1 1
3. Lazio — Piacenza 2—0 1
4. Parma —• Satnpdoria 3—0 1
6. Perugia — Napoli 1—1 X
6. Udinese — Atalanta 2—0 1
7. Vicenza — Verona 0—0 X
8. Chlevo — Pescara 1—1 X
9. Cesenzs — Salernitans 3—1 1

10. Cremonese — Brescia 0—1 2
11. Genoa — Venezia 3—0 I
12. Palermo — Foggla 0—1 2
12. Torino — Padova 1—2 ?

Fond de câștiguri: 220 439 086 lei

CLASAMENTUL
1. CAM. R-ța 23 14 4 5 36—21 46
2. EloctropuL 23 12 6 5 28—15 42
3. Un. Dej 23 11 6 6 33—21 39
4. Gaz Metan 23 10 6 7 23—17 3d
5- AJLO. 23 11 2 10 2â—24 35
6. M. Motru • 23 10 5 8 2d—28 35
2. Dada P. 23 10 4 9 33—30 34
8. Corvinul 23 10 3 10 29—27 33
9. A.S.A 23 10 3 10 28—28 33

10. Inter 23 9 5 9 2d—28 32
». U.I.A. 23 10 2 11 30—35 32
12. Olimpia 23 10 0 13 42—35 30
13. Apullum 23 10 0 13 27—36 30
14. C.F.R. Cluj 23 8 5 10 25—30 29
15. F.C. Mar. 23 8 6 10 27—33 29
16. GL Reșița 23 7 6 10 23—36 27
17. Minaur 23 7 4 12 28—35 25
18. C.F.R. Tim. 23 5 4 14 21—33 19

ETAPA VIITOARE: Gaz Metan

L Drobeta 25 16 6 3 58—24 54
2. Vega Deva 25 16 3 6 57—37 51
3. Mm. Certej 25 15 0 10 49—36 45
4. Min. Uricani 25 13 4 8 52—40 43
5. Un. Pitești 25 12 5 8 38—21 41
6. Parângul L. 25 13 2 10 50—42 41
7. CS Olt 25 11 6 8 43—26 39
8. Min. Mătăs. 25 12 3 10 38—35 39
9. Petr. Stoina 25 11 3 11 3a— 39 36

10. Min. Berb. 25 11 2 12 42—45 35
11. Min. Lupeni 25 11 2 12 34—43 35
12. Petr, V ideie 25 11 2 12 25—42 35
13. Mme-Rai R. 25 11 1 13 34—44 34
14. Mm. Anina 25 10 3 12 39—39 33
15. Petr. Țicleni , 24 9 3 12 39—42 30
16. FC Vâlcea 24 9 3 12 29—44 30
17. Met. Bocșa 25 8 2 15 30—52 26
18. Termo Tr. S. 25 7 5 13 25—39 26
19. AS Parcșeni 25 6 3 16 22—43 21
20. FC Alexandria 25 6 4 15 22—39 22

| 1. Aurul 21 15 5 1 60—14 50« 2. Favior 21 11 6 4 37—17 391 3. Vict. Călan 21 12 2 7 41—20 35* 4 M Ghtiari 21 11 3 7 33—25 351 5. M. Șt. Vuic. 21 JI 2 d 39 ■ 32 35
„ 6. Con itr. Ha. 21 10 4 7 27—23 341 7. M. 1 eliuc 21 10 3 8 23—19 33• 8. C.F.R. M. 21 10 3 8 31—30 431 9. M. Anin. 21 8 8 5 23-- 25 32
10. Jiul Petr. 21 7 7 7 25—3d 281 11. M. Băi bat. 21 7 3 11 3d—36 21• 12. Dacia Or. 21 6 5 10 32—32 231 13. Metalul 21 6 5 10 25—35 23• 14. Casino I. 21 5 3 13 23—41 181 15. M. Livezeni 21 3 5 13 la—41 141 16. Utilajul 21 2 5 14 16—61 11

— Minaur ZI. ; C.F.R. Timișoara — 
Inter Sibiu; C.S.M. Reșița — A.SA. 
Tg. M. ; Dacia Pitești — C.F.R. 
Cluj; Electroputere — Min. Motru; 
Corvinul — Gl. Reșița; Unirea 
Dej — F.C Maramureș Olimpia 
S.M. — ARO C-lung; U.T.A. — 
F.C. Apullum.

ETAPA VIITOARE: Petr. Videle - M. 
Mătăsari: Petr. Țicleni — Mme-Ral; FC 
Drobeta — FC Vâlcea; Min. Certej — CS 
Olt; Vega Deva — Min. Uricani; AS Pa
roșeni — Parângul; Min Lupeni — Min. 
Anina; Petr. Stoina — Termo T.S.; Min. 
Berbești — Met. Bocșa; Un. Pitești — FC 
Alexandria.

ETAPA VIITOARE: Dacia Orăș- 
| tie — Favior Orăștie; Met. Crișcior 
I — Min. Ghelari; Vict. CăJan —
• Min. Teliuc; Jiul Petrila — Min. 
j Șl Vulcan; C.F.R Marmos.m —
• Constr. Hd ; Min. Aninoasa — Au- 
| rul Brad: Min. Livezeni — Utila
• jul Petroșani; Casino Ilia — Min 
| Bârbăteni.

I
Pagină realizată de: SABIN CERBU.
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Castelul Corvineștilor — valoros 
monument de arhitectură civilă medievală

Este unul dintre cele 
mai reprezentative monu
mente feudale din țara 
noastră. Situat în partea 
de sud-est a municipiului 
Hunedoara, castelul domi
nă orașul, țâșnind parcă 
din albia râului Zlaști pâ
nă pe dealul care-i confe
ră maccesibilitatea. „Pri
mele dovezi despre exis
tența unei fortărețe la Hu
nedoara, mărturisește prof, 
dr. doc. Octavian Floca — 
construită ca cetate pen
tru asigurarea drumului 
comercial ce ducea din 
valea Mureșului spre sud, 
cât și pentru menținerea 
ordinii, strângerea dijme
lor etc — ne conduc la 
secolul al XIII lea. Urme
le acestei construcții, de 
formă simplă, ovală, sunt 
ușor de sesizat și în pre
zent în complexul arhitec
tonic de mai târziu al cas
telului".

Castelul a avut în de
cursul timpului numeroși 
proprietari și a cunoscut 
mai multe transformări. 
Cei mai importanți au fost 
Corvineștii. Intr-un docu
ment din 1409, regele Si
gismund. dăruiește, pentru 
strălucite fapte de arme, 
castelul lui- Voicu, fraților 
săi Radu și Mogoș și un
chiului său Radu, precum 
și fiului acestuia Ioan de 
Hunedoara. Personalita
tea acestuia din urmă este 
binecunoscută ca marele 
apărător al civilizației eu
ropene în prima jumătate 
a sec. al XV-lea, în fața 
invaziei otomane. Castelul, 
așa cum îl cunoaștem noi, 
astăzi, a cunoscut multe 
transformări, iar odată cu 
dispariția pericolului tur
cesc a devenit o reședință 
somptuoasă adecvată în 
mai mare măsură unor 
festivități ale vremii, așa 

cum reiese și din imagi
nile alăturate. Predomină 
stilul gotic, dar se întâl
nesc și elemente caracte
ristice ale Renașterii și 
stilului baroc. Din etapa 
a doua a construcției, din 
timpul lui Ioan de Hune
doara, se mai păstrează 
latura de vest, cu intrarea 
folosită și astăzi, cu sala 
cavalerilor și a dietei, ca
pela cu valoroase elemen
te decorative, porțela
nuri, steme, coloane lucra
te în piatră.

Merită să fie văzută a- 
ceastă construcție, de o 
mare valoare arhitectu
rală. Vizitatorul rămâne 
impresionat de podul peste 
râul Zlaști. Din curte se 
poate intra în sala cava
lerilor, împărțită prin co
loane octogonale in două 
nave. Aici se află o in
scripție în limba latină: 
„Această lucrare a făcut-o 

mândrul și mărețul loan 
de Hunedoara, guverna
torul regatului Ungariei 
în anul Domnului 1452". 
Deasupra sălii cavalerilor 
se află sala dietei, pe ca
re, ulterior, Gabriel Beth- 
len o împarte în trei în
căperi. Aici se află picta
te și figurile domnitori
lor Principatelor Române 
Matei Basarab și Vasile 
Lupu. După lucrările de 
restaurare din 1956, sala 
dietei a fost complet re
structurată.

In stânga porții de in
trare se află aripa Matia 
cu „loggia" din fața' ei, 
realizată în stilul Renaș
terii. Aripa răsăriteană 
este aripa Bethlen. Ima
ginile alăturate vorbesc 
grăitor despre valoare? a- 
cestui monument de arhi
tectură civilă.

M1NEL BODEA
Sobă pentru încălzit, ce are inscripționat blazo

nul familiei Corvineștilor — corbul cu inelul în cioo.

Castelul Corvineștilor. Vedere exteri oară. Curtea interioară.

Sala cavalerilor. Mobilier de epocă aflat în castel. Foto ANTON SOCAG

cotiri la articolul „Garanție pentru co?"
atacat problema cu ga
ranțiile pentru curentul 
electric. Știți la ce folo
sește IRE-ul banii res
pectivi ?

— Nu, nu știm.
— Eu sunt convins că 

o să-i dea saiariaților 
pentru miel de Paști, 
căci, o știe toată lumea,

IRE-ul dă prime mari de 
Paști, de Crăciun etc.

— Oare ?
— Sunt absolut convins 

de treaba asta. Tocmai 
de aceea eu n-am plătit 
garanția.

— Omul care ne-a sem
nalat situația, a spus că 
încasatorul ce ia banii îi 

amenință pe oameni că 
dacă nu achită garanția, 
li se va tăia curentul.

— Să-l taie ? Cu ce 
drept, în baza cărui act 
normativ? Aș ruga con
ducerea IRE să spună 
prin presă ce face cu a- 
cești bani.

Din municipiul Brad 

ne-a scris dl loan Matei, 
pensionar (str. G-ral Mi- 
fea, bloc A10, ap. 11). 
Cităm din scrisoare: „De 
ce se cere garanție pen
tru eventuala neplată a 
consumului de energie e- 
lectrică în 16 II 1996 
pentru anul 1996 (I ?). 
Noi am plătit la timp, 
altfel ni se tăia curentul 
în 1996. Ii vrem înapoi... 
Și cu cea veche (1996) 
ce s-a făcut, că sunt 
banii noștri, care deocam

dată nu acoperă nimic ?“. ;
Iată deci, două intre- | 

bări pentru conducerea 
IRE: 1. Ce s-a făcut cu 
garanția pe anul 1996 ? 1

I----------------------------------------
» Articolul „Garanție
I pentru ce?”, apărut în
' ziarul nostru din 26 mar-

Itie 1997, a stârnit reac- 
, ții în rândul cititorilor.

IUn domn din Baia de
Criș a venit la redacție
— de altfel este un a- 
mic vechi al ziarului 

I nostru și colaborator a-
sijderea — este vorba de 

J dl prof. Liviu Lucaciu 
I — și ne-a zis :
• — E foarte bine că ați

2. La ce se folosesc ba
nii luați de la consuma
tori drept garanție ? In
vităm pe cei în drept să 
le ofere răspuns, pe care 
îl vom. publica în ziarul 
nostru, pentru ca oame
nii să știe.

TRAIAN BONDOR
«
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Activități școlare 
și sâmbăta?

în ultima perioadă, 
mass-media a abordat i- 
deea unei posibile desfă
șurări a activității școla
re și sâmbăta. Este ade
vărat că actuala progra
mă de învățământ e des
tul de încărcată și ar fi 
binevenită o „aerisire" a 
orarului școlar zilnic. în
să, cu toții ne-am obiș
nuit ca sâmbăta să avem 
un program propriu și 
poate revenirea la cea 
de-a șasea zi de școală 
ar fi percepută ca o re
întoarcere la vechea 
structură.

Iată câteva opinii ale 
elevilor legate de o even
tuală modificare a acti
vităților școlare:

Simona F.s „Nu sunt 
de acord. Chiar dacă aș 
avea mai puține ore pe zi, 
în cele două-trei ore câș
tigate zilnic, tot aș pierde 
timpul degeaba*.

tinerii (inclusiv cei care 
studiază, că doar nu stu
diază doar pentru ei) ar
trebui să facă parte din
acest minister. Nu s-ar
putea ocupa acest „for
superior* mai mult de 
problemele tinerilor, mai 
ales în privința favoriză
rii obținerii de locuințe 
pentru cei care.și înte
meiază o familie?...

Nicu L.: „Fiind nave
tist, sunt de acord. Ori
cum autobuzul nu circulă 
sâmbăta și nu am cu ce 
veni la școală".

Ramona A.: „Da, pro
gramul fiind mai lejer, 
mi-aș putea permite în 
fiecare zi o ieșire cu prie
tenul în oraș".

Alexandra C.: „Nu. Da
că tot ne-am obișnuit a- 
șa, nu mai are rost a- 
ceastă schimbare".

George M.: „Oricum, 
părerea noastră nu va fi 
luată in seamă”

Benefică ar fi o reală 
reformă a învățământului, 
o reducere a numărului 
de ore din fiecare zi, fă
ră a presupune șase zi
le de școală.

MONICA NICOLETA 
ZDRENGHEA, 

elevă, 
Colegiul Național 

„Decebal*  Deva
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După atâtea legi trăim în viață, 
De câteodată ne-ntrebăm și noi, 
Dacă plutim pe veșnici'munți de gheață 
Sau pașii noștri-s pământeni...

Iar ploi... 
'Ne curg în gânduri lin pe față.

GIORGIANA BALDEA
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Elena, I*
I

De la un timp simți că memoria ta a scăzut, ai i
probleme legate de memorie și asta te deranjează ' 
foarte mult. Pe lângă aceasta spui că ai dese dureri * 
de cap. I

Aici pot să-ți dau doar câteva puncte de plecare J 
dar părerea mea este că ar trebui să consulți un I 
psiholog sau chiar un neurolog. |

întâi trebuie să-ți clarifici Ce fel de probleme ai. « 
Ți-e greu să te concentrezi atunci când trebuie I 

să memorezi ceva sau, dimpotrivă, uitarea este pu- .

I

4tolO0Mri|
temică și nu-ți amintești ceea ce ai memorat? Cât 
timp a trecut între momentul memorării și clipa în 
care trebuie să redai ceea ce ai învățat? Nu-ți amin
tești clemente legate de memoria evenimentelor au
tobiografice (când și1 unde am trăit un anumit eve
niment) sau nu-ți amintești cunoștințe generale învă
țate de-a lungul timpului? (Definiții, concepte, for
mule, titluri, nume etc.).

Pe lângă acestea încearcă să revezi momentul 
în care ai observat aceste deficiențe de memorie. Le-ai 
putea lega de ceva? Nu cumva este urmarea unei 
suprasolicitări, sau a unui șoc, a unei depresii, a stre
sului zilnic, poate fi oboseala, surmenajul, dar pot 
fi și probleme mult mai serioase. Tocmai de aceea eu 
Cred că cel mai bine ar fi să consulți un specialist, 
iar dacă această problemă durează de mai mult timp 
și te deranjează atât de mult, cred că e timpul să 
mergi acum. - .

INA DELEANU
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î ABSOLVENȚII

Copilul „aurolac44 — o creație 
a zilelor noastre

« Mai este puțin și vin 
I absolvenții. Absolvenții 
J de liceu, absolvenții de 
| facultăți. Câte speranțe
• nu și-au pus acești tineH 
| in toți anii lor de studiu! 
» Câțe iluzii nu și-au fă. 
| ' cut.'
* Când au început o fa-

Icultate se gândeau: „Pâ- 
w nă peste 5—6 ani, când 

Ivoi termina, toate se vor 
limpezi și va fi bine*.  Au 

J trăit cu asemenea speran. 
| țe în toți anii de studiu, 
« iar acum, când au ajuns 
I la capăt de drum, oare 
, ce vor face, vor îngroșa 
(rândurile șomerilor? Du

pă cinci-șase ani in care 
î părinții lor au investit 
| mult, foarte mult, pe lân- 
» gă diploma de absolvire 
| vor obține și un certifi. 
. cât de șomer?... . Pentru 
| asta au dus greul in pe- 
J rioada de studii, pentru 
Iasta. au investit părinții 

lor? Din ce vor trăi a- 
J cești tineri, tot ■ din pen

sia părinților? Cum își 
vor întemeia o familie, 
unde vor sta, cu ce vor. 
plătf?...

Iată doar câteva între, 
bări fără răspuns...

Ministerul Tineretului 
cu ce se ocupă? Cred că

gânduri despre
TINERI * * * * *

Tineretul țării noastre 
e cam lăsat în voia soar- 
tei. De aceea mii de ti
neri, de talente, de capa
cități pleacă să-și câștige 
un prestigiu în alte țări. 
Câți oameni extraordinari 
sunt în lume, de origine 
română? Mulți, foarte 
mulți, și vor fi probabil 
și mai mulți.

Gândul tinerilor este la 
plecare „dincolo*,  nu pen
tru că nu și-ar iubi ța
ra, ci pentru că sunt o. 
bligați să ducă o viață 
sărăcăcioasă, o viață grea 
și. prost plătită față de 
cei de „dincolo*,  de la 
care guvernanții noștri a- 
liniază doar prețurile la 
toate produsele, nu și sa
lariile sau nivelul de trai.

Săracă țară bogată, cum 
nu știi să-ți aduni oame. 
nii, cum se împrăștie ti
nerii și talentele...

ELENA MAGDICI, 
pensionară

4

I
Ik
Ik
I
I 
Iw
I
I
4

Ik
I
I*
I*
I

I4
Ik
I
I 
I

4b

întrebam deunăzi pe un 
minor aflat pe holul Par
chetului, însoțit de repre
zentantul Autorității Tute
lare, de senzațiile pe care 
le are atunci când inha
lează „aurolac”.

„Dl aurolac” cum îi spun 
colegii lui din Centrul de 
minori mi-a răspuns aproa
pe râzând că visează fru
mos și în special bani și 
aur.

La cei 12 ani ai săi în 
acest fel se crede un des
coperitor de comori. Eufo
ric și deja „bărbat" îi ce

Talentul In definiții
O „instrumentul geniu

lui".
A Lavignac

Q „a face cu ușurință 
ceea ce este greu altuia*  

Amici

© „dar ce ni s-a făcut 
în secret și pe care noi îl 
revelăm fără să știm".

Montesquieu 

re avocatului o țigară. Nu 
răspunde penal, însă fu
ră de când se știe și ca 
mulți alții este folosit de 
infractorii majori în să
vârșirea furturilor.

Deși undeva la Baia 
Mare are o familie, se sim
te mai bine „aiurea" prin
tre cei care l-au învățat 
să scrumeze în palmă, să 
cumpere aurolac și pre- 
nandez de la chimicale, să 
fure și să nu-i pese.

Deși mi se părea că au- 
rolacii sunt locuitorii ora
șelor mari, ai centrelor in

0 „pentru unii un spi
rit bun care locuiește în 
ei, pentru alții un zeu crud 
care-i vizitează, devastând 
sufletul prin care trece".

N. lorga

0 „flacără de viață, fla
cără mai misterioasă și 
mai nedefinită decât chiar 
razele Roentgen".

I.L. Caragiale 

dustriale aglomerate, al 
Gării de Nord — am con
statat că ei sunt mult mal 
aproape, chiar și într-un 
oraș liniștit cum este De
va.

Aurolacul nu dă depen
dență ca oi drogurile. în
să duce la localizarea unor 
boli psihice și chiar la de
ces, are un efect halucino
gen și creează stări de eu
forie.

GEORGIANA BALDEA, 
procuror

0 „un accident prin ca. 
re Norocul îl ridică pe om, 
chiar și pe plebeu, la cele 
mai mari onoruri,, scutii». 
du-1 de strămoși".

G. Călinescu

0 „impulsul imponde
rabil, motorul firesc care 
pune în mișcare complica
ta mașinărie sufletească a 
tuturor artiștilor".

Otilia Cazimir

(IM

' Korn s-a format în a- 
nul 1993 în micuța loca
litate Huntington Beach/ 
California. In scurtul 
timp scurs de la forma
rea sa, Korn a reușit să 
devină una dintre cele 
mai promițătoare trupe 
din noul val rock ame
rican, fiind grupul favo
rit al lui Robb Flynn (so
listul grupului Machine 
Head) și al lui Max Ca- 
valera (Sepultura). încă 
de la debut, Korn nu a 
făcut compromisuri, mu
zica sa (un amestec al 
tuturor curentelor rock 
actuale) este foarte agre
sivă, iar textele sunt bo
gate în mesaje sociale șl 
politice. La sfârșitul a- 
nulul trecut Korn a scos 
cel de-al doilea album

„Lifa Is Peachy" care le-a 
adus consacrarea în SUA, 
grupul figurând pentru 
prima dată și în clasa
mentele din Anglia.

Istoria grupului Korn 
a început când Reggie 
„Fieldy" Arvizu (bass), 
'David Silveria (baterie/ 
percuție) și chitariștii 
Brian „Head" Welch și 
James „Munky" Shaffer 
niște tineri din Bakers
field s-au săturat de at
mosfera plictisitoare din 
orășelul lor natal și s-au 
mutat în Los Angeles pen
tru a forma o trupă rock. 
Inițial și-au spus L.A.P.D. 
susținând showuri în clu
buri cu soliști vocali de 
ocazie. Grupul L.AJP.D. 
semnează un contract cu 
casa de discuri Roadrun-

KORN (I)
ner, realizând un album 
selftitled care nu s-a bu
curat însă de prea mare 
popularitate. După ce 
și-au schimbat numele în

MUSIC BOX
(Sreep au început să cau
te un nou solist vocal, 
întâmplător Fieldy s-a în
tâlnit cu Jonathan Davis 
(un tânăr împreună cu 
care a copilărit) care era 
solist în grupul de rock 
gotic Sex Art. La propu

nerea lui Fieldy, Davis 
acceptă să devină solis
tul lor vocal. Deși a ve
nit ultimul în grup, Jo
nathan Davis a devenit 

rapid liderul trupei, el 
propunându-le numele de 
Korn. După câteva sho
wuri grupul Korn este 
contactat de casa de dis
curi Immortal/ Sony Mu
sic în vederea semnării 
unui contract.

Jonathan Davis, omul 
de bază al trupei Korn, 
s-a născut în urmă cu 
25 de ani în Bakersfield. 
Copilăria lui Davis a fost 
foarte zbuciumată, la trei 
ani părinții lui au divor
țat. După ce a locuit o 
vreme alături de mama 
sa, Jonathan a fost luat 
de tatăl său care se re
căsătorise. Tatăl lui Jo
nathan după Ce a fost 
șofer de TIR. a format o 
trupă rock cu tatăl lui 
Fieldy. Cei doi devenind 
amici foarte buni și-au 
deschis un magazin de 
instrumente muzicale. Jo
nathan învață incă din 
copilărie să cânte la pian, 
contrabas, vioară, clarinet, 
și trompetă. La 16 ani 
primește în dar de la ta

tăl său chitara cu care 
acesta cântase în tinerețe. 
Datorită mamei sale vi- > 
trege care își bâtea joo > 
de el, Jonathan a devenit 
un copil închis, care în 
școală nu și-a făcut prie
teni găsindu-și refugiul 
în muzică și- studiu. Du
pă ce a absolvit colegiul, 
la 18 ani Jonathan plea
că la Los Angeles unde 
ziua urmează cursurile 
postliceale în specialita
tea asistent de anatomie 
patologică (găsmdu-și o 
a doua pasiune în ana
tomia umană și frecven
tând de- m< rea unde se 
fă?=ri - • --Havre
lor), iar seara cănta în 
trupe rock.

— va urma —
HORIA SEPESAN
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MANAGERUL
SOCIETĂȚII COMERCIALE 

FARMACEUTICE „REMEDIA" S.A. 
Deva, str. Dorobanților, nr. 43, 

județul Hunedoara

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARI

LOR

la data de 22 aprilie, 1997, ora 10, la Casa 
de Cultură a municipiului Deva, pentru toți 
acționarii înregistrați in Registrul Acționarilor 
la sfârșitul zilei de 31 martie 1997, cu ur
mătoarea Ordine de zi:

1. Modificarea Statutului societății privind 
4 structura acționariatului, piața organizată a 

valorilor mobiliare pe care vor fi tranzacția- 
i nate acțiunile și alegerea Registrului inde- 
1 pendent privat pentru evidența acționarilor. 
J 2. Reglementarea situației restului de 
! capital social rămas nealocat la dispoziția so- 
’ cietății.
J 3. Informare privind Bilanțul contabil 
J pe anul 1996 și Bugetul de venituri și chel- 
I tuieli pe 1997.
ț 4. Diverse.
ț începând cu data de 12 aprilie 1997 docu- 
î mentele și materialele informative referitoare 
î Ia problemele incluse in Ordinea de zi se pot 

consulta si procura contra sumei de 25.000 lei 
de la sediul S.C, Farm. REMEDIA S.A. De
va, între orele 9-13.
* > Participarea acționarilor se va face direct 
sau prin procură specială, conform Ordonanței 
Guvernului nr. 5/1997 și Instrucțiunilor 
C.N.V.M. Nr. 8/1996.

Formularele de procură specială 
obține de la sediul societății, contra 
de 1000 lei exemplarul si se vor 
până la data de 19 aprilie 1997.

tn cazul neindeplinirii condițiilor pentru 
prima convocare, a doua convocare va avea 
loc în data de 7 mai 1997, în același loc și 
la aceeași oră.

Informații suplimentare se pot obține la 
sediul societății, sau la tel. 054—223260, in
terior 21.

se pot 
sumei 

depune

cot i d i a rigi rid,e pe nde ri tii|

I
I
I
I_____________
■ graful „Dacia" orașul Hațeg,
’ tinnorîî înrafrîctrqtî în

S.C. HABER S.A. HAȚEG 
CONVOCATOR

Consiliul de administrație al Societății Co
merciale HABER S.A. HAȚEG convoacă a- 
dunarea generală ordinară a acționarilor, la 
data de 14. 04. 1997, ora 11, la cinemato- 

, pentru toți ac- 
. ționarii înregistrați în Registrul Acționarilor. 
| In cazul că adunarea nu va fi statutară la
• termenul stabilit se va convoca din nou pe 
| data de 29. 04. 1997, ora 11, in același loc.

Informații suplimentare la Societatea Co- 
I merciar. Haber S.A. Hațeg, tekfon 231587.
* _ 

I 
9 

I 
9 

I
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1 Cel mai mare distribuitor en gros 

din țară de 
ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ 

IMPORT VEST

», 
a

4

I

t

VA OFERĂ
• peste 50 de sortimente de îmbrăcămin- 

sortată de cea mal bună calitate (in saci 
transparent! de 5-10 kg):

— cămăși, bluze, tricouri, treninguri.
— fuste pantaloni, articole casnice
— sacouri. baloane, pulovăre, geci etc. 
Toate sortimentele de sezon disponibile 
stoc (

MANAGERUL :
SOCIETĂȚII COMERCIALE » 
,.SARMINTEX“ S.A. DEVA j 

Convoacă Adunarea Generală a Acționari- • 
pentru data de 18 aprilie 1997. ora 10, la | 

sediul
I, ’• lor;
I 2.J1996:
i 3. Aprobarea repartizării profitului reali-
î zat in 1996;

4. Aprobarea bugetului de venituri și chel- * î tuieli pe anul 1997;J 5. Diverse.
I Informații suplimentare Ia sediul societății |
■ din Deva. str. Apuseni nr 1. telefon 054-221093,,
• telefon centrală 054-223320 la int. 102 sau 103. |
i (4013);

I
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S.C. Suin prod S.A.
Orăstie !

• I
str. Luncii, nr. 1 i

vinde porci din rase superioare (intr-o stare ■ 
de întreținere foarte bună), de mare producti- J 
vitate, după cum urmează :

— grupa de greutate 20—30 kg —
— 9 500

— grupa de greutate 31—40 kg
— 8 850

— grupa de greutate 41—50 kg
— 8 350

— grupa de greutate peste 50 kg
— 7 850

te

din
NOI GARANTĂM PENTRU CALITATE!

• balot! mari, nesortați. presați intre
350—400 kg.

• pungi de colectare originale,
OFERTA SPECIALĂ LA PREȚ 

EXTRAORDINAR!
Mari reduceri de prețuri și în Iun? aprilie.

a.c.
I
I
I
I . .
| 064-194030. 193493.
| Sunați-ne f Dacă sună 
ț Depozit, luni—vineri: 
ț 8-14 : jud. Cluj, sat Vlaha.
ț Vizitați-ne și vă veți convinge că a me*  
ț ritat!
I

ALEGEȚI CALITATEA 1
Birouri, luni-vineri: 8—18;

8 14
Cluj-Napoca. str. Iuliu Maniu.

ocupat
8-1®;

• * ----- • ■ ......

sâmbătă:

nr. 6. tel.

reveniți I 
sâmbătă :

1

lJ societății, cu următoarea ordine de zi: j
1. Raportul Administratorilor și Cenzori- I

I

Aprobarea bilanțului contabil pe anul •
i
I
I

I 
I 
i
I
«

I
*

I

MANAGERUL
S.C. METALCHIM S.A. DEVA 

CONVOACĂ 
î ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA 

A ACȚIONARILOR
la data de 22 aprilie 1997, ora 10, la se

diul societății, pentru toți acționarii înregis
trați in Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei 
de 31 martie 1997.

Informații suplimentare la sediul societă- | 
ții din Deva, bdul 22 Decembrie, bl. 4, sc. 
A-B.

Nr. tel./fax: 054/212844/226448. între 
orele 10-14. (9073)

Satelit 
extra- 
14. IV.

Do va.

I
«

I
*

I
I
«

I
I
I
I

CONVOCATOR
Consiliul de Administrație al S.C.

S.A. Deva convoacă adunarea generală 
ordinară a acționarilor la data de 
1997, ora 10, ia sediul societății din
bdul Decebal, bl. R, parter, pentru toți ac
ționarii înregistrați în Registrul consolidat al 
acționarilor la sfârșitul zilei de 31 martie 
1997.

Informații suplimentare la sediul societății, j 
telefon 214453. '

In caz de neîntrunire a majorității legale | 
• a acționarilor, adunarea se va ține pe data de . 
| 30 aprilie a.c., la aceeași oră și în același loc. |

\ 
\ 

lei/kg ț

lei/kg ț 
lei/kg |

— t oou lei/kg | 
Prețuri valabile numai în luna aprilie, i 
Prețurile includ T.V.A. J

Informații Orăstie, tel. 054/641640, 054/ ( 
642504 și 054/641369.(9055) l

S.C. „E.L.I.S." S.A.
str. Ecaterina Varga, nr. 3, Hunedoara 

anunța 
intenția de autorizare din punct de 
protecției mediului, a următoarelor

1. Secția Prefabricate din beton.
2. Secția Chimică :
— producție praf de curățat, 

rufe și naftalină ;
— atelier vulcanizare.
3. Secția Metalurgică :

vedere alț 
obiective: ț 

t

săpun deț 
K 
}

— atelier confecții metalice și strungărie; i
— atelier turnătorie.
4. Balastiera Streisângeorgiu.
5. Magazin de prezentare și desfacere — ’ 

Hunedoara, b-dul Libertății, nr. 2.
Eventualele sugestii și reclamații se pri

mesc la Agenția Mediului, str. Aurel Vlaicu, 
nr. 25, Deva, in termen de 15 zile de ia publi
carea anunțului. (9063)

S.C. „AGROSIM*  S.A. SIMERIA 
cu sediul in Simeria. str. 1 Decembrie, nr. 2, 

vinde prin

_ —---- ............. .. ...........................................
mijloace fixe (utilaje agricole — tractoare, 
combine, remorci, autobene etc.), amortizate 
parțial sau total și închiriază spațiu construit 
la Ferma nr. 2 Peștiș.

Organizarea licitației are loc la sediul so
cietății, în ziua de vineri, 18.04.1997, ora 10. 
și in fiecare săptămână în ziua de vineri, ora 
10, până la epuizarea stocului de utilaje dis
ponibile pentru vânzare cât și a spațiilor des- 

î tinate pentru închiriere din proprietatea socie- 
I tății.
| Informații suplimentare la sediul socie- 
| tății și la telefoanele 660023, 233150. (4032)

I 
I 
I 
I 
I 
I

„CUVÂNTUL
PRIM

ÎN ORICE

PUBLICITATE

LIBER" I
*

I
I

AQUILA PART S.R.L
PLOIEȘTI 

DISTRIBUITOR AUTORIZAT UNIUVER 
. angajează 

AGENTI DE VÂNZARE 
care să îndeplinească următoarele cerințe:

*

I 
« 

I 
« 

I
A

I 
I
1

— experiență în domeniu
— să posede autoturism personal 

studii medii sau superioare
— domiciliul stabil în județul Hunedoara
Doritorii pot trimite C.V„ caracterizare de Ia ultimul loc de muncă I 

și cazier ta fax: 069/235159 sau se pot prezenta personal la sediul filial 
din Sibiu, str. Negoiu, nr. 69.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 069/235159,
i

..v.*.v.wI
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1 cuvântul liber H; l WXTOrcpșj

| Consiliul de Administrație 
I al Societății de Investiții 
financiare „Banat-Crișana 
1 ANUNȚAi

f

£ 
l

convocarea Adunării Generale a Acționarilor •„ 
Societății pentru data de 18 aprilie 1997, ora t 
13, Ia Sala Polivalentă din Arad, Piața Spor-ț 
turilor, nr. 1. 1

In cazul in care la prima convocare Adu-1 
narea Generală nu va putea avea loc datorită • 
neindeplinirii condițiilor de participare, se fa-ț 

jee o a doua convocare pentru data de 
j 1997, în același loc și la aceeași oră.

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI 
URMĂTOAREA:

î. 1. Aprobarea statutului Societății
J vestiți! Financiare „Banat-Crișana**;
| 2. Alegerea membrilor Consiliului

l ministrație;
i
II
!
f

1
I
\«IIî
*1 î

de

de

Ș»

5. Aprobarea BVC pentru anul 1997;

7. Diverse.

î i
îbl. A 2, etaj 1, tel. 059/137691;

fl.I.

I

Piața 1 
♦cembrie 1918, nr. 7, tel. 055/213987;. , - - - —
* 061/761750;
âI î 
ibi-

2 mai |

ESTEÎi
In-1J
Ad-t 

1

3. Alegerea membrilor Comisiei de Cen-
zori. |

4. Fixarea remunerației administratorilor £ 
cenzorilor;

6. Alegerea cenzorului extern indepen-ț 
dent;

II
începând cu data de 7 aprilie 1997, docu

mentele și materialele informative referitoare 
la problemele incluse pe ordinea de zi se pot« 
consulta la sediul SIF „Banat-Crișana**  S.A.« 
Arad, precum și la filialele și reprezentanțele * 
sale, la următoarele adrese: ♦

SIF „Banat-Crisana**  Arad, Calea Victo-1 
riel, nr. 33-35, tel. 057/234724; 4

Filiala Alba Iulia, Piața I. Maniu, nr. 17, te) 
058/816269; «

«
Filiala Oradea, str. Independenței, nr. 44,«

Filiala Cluj-Napoca, Piața Muzeului, nr. * 
tel. 064/193400;

Filiala Timișoara, str Paris, nr. 2 A, etaj* I
Traian, nr. 3, tel. * * I *
bdul Decebal, nr. *

* »* 
De- j- 

----  ------ -- . * 
Filiala Satu-Mare, str. Petofî, nr. 1, tel. »♦ I â
Reprezentanța Zalău, bdul Mihai Viteazu
D120, tel. 060/616580; î

u-j
REPREZENTANTA HUNEDOARA. PIA-^ 

,•
Filiala București, Calea Dorobanților, nr.» 

103-105, tel. 01/2303467. »
. Formularele de procuri speciale pentru F 
î reprezentarea în Adunarea Generală a Acțio- i 
j narilor se vor depune sau expedia la sediul £ 
, Societății de Investiții Financiare Ranat-Cri-1 

sana“ până cel mai târziu la data de 14 apri- l 
< lie 1997. Ț

Accesul acționarilor în sală se va face pe 1 
• baza Buletinului de Identitate și a Certifica-1 
- tului de Acționar, sau a recipisei care atestă • 
' subscrierea la FPP I „Banat-Crișana".

tel. 056/197154;

Filiala Baia-Mare, bdul 
î062/433362;

121,
*

Reprezentanța Bistrița, 
ap. 38, tel. 063/211510;

Reprezentanța Reșița,

REPREZENTANȚA DEVA, BDUL
i bert Ații, nr. i;* ’ _______ ____ _
11
1TA AGROALIMENTARA OBOR (HALĂ); 
i ’

1

I

SOCIETATEA COMERCIALĂ
CONSTRUCȚII FEROVIARE S.A. 

DIN TIMIȘOARA
str. General Dragalina, 12, I

CONVOACĂ

J 
ț
I
I
I 
ț

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ I 
A ACȚIONARILOR

în 16 aprilie 1997, ora 10, la Sala Spor
turilor „OLIMPIA**  din Timișoara, str. Eroilor, 
nr. 7, pentru acționarii înregistrați in registrul 
acționarilor până la data de 31. 03. 1997.

Ordinea de zi:

1. Raportul de gestiune al administrato
rilor — 1996;

2. Raportul comisiei de cenzori — 1996.
X Aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli — 1997.
4. Modificarea statutului societății;
5. Alegerea Consiliului de Administrație 

și a Comisiei de Cenzori.
6. Diverse.
începând cu data de 10. 04. 1997, docu

mentele referitoare la ordinea de zi se pot 
consulta și procura contra sumei de 25 000 lei.

Informații la telefon. 192485, orele 8-15.
Acționarii pot participa direct cu buletinul 

de identitate, sau prin procuri speciale acor
date unor reprezentanți acționari care să 
fie salariați ai societății.

Procurile speciale se obțin la sediul 
Arad, str. 
Deva. str. 

625890, începând cu 10. 
1997. orele 8-15.

convocare nu s-a întrunit 
adunarea generală se va

■

nu

so- 
Ăr-
Ho-

cietății sau la șantierele din 
dealului, nr. 60, tel. 233248; 
ria, nr. 12-14, tel.
IV 1997 — 15. IV.

Dacă la prima 
cvorumul necesar, 
întruni, in același loc, la aceeași oră și cu a- 
ceeași ordine de zi, in 30. IV. 1997.i

J
j
j

\ accesorii;

4

SC PENTACOMP SRL

ra,
20

VINDE:
• taximetre electronice TELCO Timișoa- ț

preț 725 000 lei (cu TV A), până în data de ț 
aprilie 1997; ț

• stații radio emisie/recepție PRESIDENT, ț
1 ț

• calculatoare PC AT 286. ț
Informații Ia telefon 054/211564 sau la se- ț

diul firmei, Deva, str. M. Eminescu, nr. 1.
(9057)

ANUNȚ

Managerul S.C. „SIDERURGICA* 4 S.A. 
HUNEDOARA convoacă Adunarea generală ț 
ordinară a acționarilor la data de 15. 04. 1997, ț 
ora 10, la sediul societății, situaț in Hunedoa- ț 
ra, str. Piața Iancu de Hunedoara, nr. 1, ju- t 
dețul Hunedoara, pentru toți acționarii înre- - 
gistrați în Registrul acționarilor, cu următoa- J Ij; 
rea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului de gestiune pe a- ț 
nul 1996, a Raportului de Comisie de cenzori, | 
a Bilanțului contabil și a Contului de profit 
și pierderi pe anul 1996 și a Bugetului de ve
nituri și cheltuieli pe anul 1997;

2. Aprobarea structurii acționarilor după 
aplicarea Legii nr. 55/1995;

3. Diverse.
Documentele referitoare la problemele in

cluse în ordinea de zi, precum și formularul 
de procură pot fi consultate la sediul societății.

1 în cazul în care nu sunt îndeplinite con- 
t dițiile pentru prima convocare, a doua convo- 
i care va fi în data de 29. 04. 1997, ora 10, în 
| același loc.

-»» » » » •

"ȚȚȚȚȚȚȚȚȚȚȚT^TT^T^^

■■■■■■■
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CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 
AL S.C. TERMOREP S.A. HUNEDOARA

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ 
EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

I
I

I
:

i

convocare nu! >
f - . , • ■

la data de 24. IV. 1997. ora 14. la Clu
bul Siderurgistul — sala mare, pentru ac
ționarii înregistrați în Registrul Acționari
lor la sfârșitul zilei de 18. 03. 1997.

In cazul în care Ia prima 
vor fi îndeplinite prevederile legale.

la aceeași orS în data de 30. IV. 1997.
Informații sunlimentare la Societatea Co

merciala TERMOREP S.A„ cu sediul în Hune- j 
doara, str. Ștefan cel Mare. nr. 1. 
714001, 712338, fax 71*050,  712338.

(9013)

aduna- t 
rea generală se va programa. în același loc și!; 
Io on 1V7 ion»?

-.... - h
telefoane >!

b

MANAGERUL S.C. ULPIA S.A. 
DEVAȘ i CONVOACĂ

I a a ain

ADUNAREA GENERALA 
• A ACȚIONARILOR

data de 30. IV. 1997, la Casa de Cbl- £ 
jîtură Deva, cu sediul In Pța Victoriei, nr. 4,j> 
;!lâ ora 10, pentru toți acționarii înscriși în-K 
;! registrul acționarilor la data de 23. IV. 1997.% 
;■ Ordinea de zi a Adunării Generale va fl:% 
II. Modificarea statutului societății și1 a% 

contractului de societate ;■

2. Alegerea consiliului de administrație ;>• 
și a organelor de control (cenzorii).

î; 3. Diverse.
Informații suplimentare la sediu! socie- > 

£ tătii, din str. 22 Decembrie, nr. 37, telefon 
*054-213575. fax 217929.

■ ! In cazul în care nu vor fi îndeplinite 
;! condițiile statutare, adunarea generală se re- 
;! convoacă pe data de 15. V. 1997, în același 

loc si la aceeași oră. (4019)
MANAGERUL S.C. SARM1S S.A. 

DEVA 
județul Hunedoara

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ 
A ACȚIONARILOR

la data de 16. IV. 1997, ora 15. 
din municipiul

I

I
*a$ 

ț restaurantul „Deva**,  din municipiul Deva, > 
ț pentru toți acționarii, înregistrați in Registrul ț 
5 Acționarilor la sfârșitul zilei de 11. 03. 1997. t 
•I! In cazul în care nu vor fi îndeplinite pre-? 

jg desfășurare a adunării se > 
J! reprogramează pentru data de 30. 04. 1997,5“ 
5» în același Ioc si la aceeași oră. >

j > ....................
’ vederile legale
’ ]î reprogramează
*1 jîîn același loc și la aceeași oră. -f
I 5 Informații suplimentare la sediul societS- £ 

!;ții. telefon 054-212026. fax 054-215873. între fl 
eorele 8—io J

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

1

S.C. APRU r tvrtA SlA. 
SIMER’A I

Si
distribuitor autorizat al firmelor 

BIRSTEIN COMPA SIBl’J 
Vinde en gros, la prețul producătorului. _ 

. I< amortizoare pentru DACIA. ARO. TV, MER- Ș 
) J CEDES etc.
I * La livrările cu amănuntul se practică un 8 
1 ;]■ adaos comercial de numai 10 la sută.
) $ Tel. 054/660424 • :«oqc«
I
*
*
i

S.C. VARUTOP M. PRODCOM S.E.L. 
ORAȘT1E

Telefoane 641238 ; 641115

«i
PRODUCE 

cele mai avantajoase prețuri : 
Treninguri PNA 
Confecții femei PNA 
Lenjerie corp BBC.

• (

.................... .................. ........................—......... ......... :
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CUVÂNTUL LIBER

K;.l

FVbLICIÎAie

VÂNZĂRI — 
CTTMpAP XRi

mar 25 500 lei/mc. plus 
TVA, încărcate în vagon 
loco rampa CF Orăștie 
32 500 lei/mc, plus TVA.

(8381) 
eiacu-

medicamente 
afro-*

• Vând apartament 2 
camere, ’ confort II, zona 
liceului auto, tel. 231940. 

(099420)
• Vând urgent 9Q0 mp 

teren integral sau în 3 
parcele, pentru construcții 
zona Riu Mare Retezat, 
Deva, 629730. după ora 19.

(099121)
• Vând apartament 4

camere, central, mobilat 
ultramodern, pentru sediu- 
firmă, tel/fax. Informații 
tel. 228238. (9091)

• Vând apartament 2 
camere decomandate. De-

str. Minerului, bl. 39, 
(9506) 

Vitrină 
și pătuț 

(9505) 
pământ, 
în satul

va, 
ap 31.

•
2/2 m și 2/4 m 
copil. Tel. 617694.

• • Vând casă și
Bejan. Informații
Mintia, nr. 189, Bălan Ion.

(9504)

Vând Grati

I
• NOU !!! Centrale 

tcrmico HERMAN, ran
dament și siguranță 
maxime. PI.ATA ÎN 
RATE. Distribuitor 
IMPERIAL ORAȘTIE. 
054 / 642580.

(9386)

• Vând BMW 735 IA 
Tull Option, stare exce
lentă, an fabricație 1987. 
Informații la tel. 622936.

(9065)
• Vând și montez par

brize toate tipurile. De
va, str. Dragoș Vodă, 14, 
fel. 225075; 225077.

(9503)
• Vând apartament 3

camere, zona Astoria. Tel. 
617545. (9082)

• Vând casă tip vilă,
600 mp teren, cu gaze, co
muna Vețel, nr. 35 A, preț 
120 milioane. negociabil. 
Tel. 036/434478. (9079)

• Vând Dacia 1300, 2700 
DM. Telefon 216707, 
le 19—22.

• Vând 
fabricație 
13 000 000.

ore- 
(9077) 

Dacia 1310, an 
1989. Preț 

Telefon 671609. 
(9078) 

apartament 2• Vând 
camere, confort I, Mineru
lui. bl. 41, ap. 3. Relații 
zilnic la domiciliu.

(9076)
• Vând casă. încălzire

centrală, gaz, apă, grădi
nă. C.A. Rosetti, 4, Deva. 
Tel. 229129. (9075)

• Vând Dacia 1310 Break
albă, fabricație 1986. Ra- 
polt, tel. 669228. (9053)

• Vând scândură dulapi
și grinzi brad orice can
titate, cumpăr IFRON. Tel. 
626493 sau localitatea Ze- 
tea. județul Harghita, tel. 
11. (9046)

• Vând mașini îngheța
tă ieftine, italiene, germa
ne. Inf. (el. 059/341639.

(6443)
• Vând demenți calo

rifer din fontă, preț con
venabil, Informații tel. 
221504, până la ora 15.

(9041)
• OCAZIE UNICA ! Vând

teren intravilan pentru loc 
de casă în Cristur — po
sibil parcelare. Posibilități 
de racordare la gaz, curent 
electric, apă, canalizare. 
Intrare din șosea. Posibil 
și privatizare. Informații 
tel. 671533 și 671676, ore
le 11—22. (9071)

• SC Apullum Cons SA 
Alba Iulia, șantier Orăș
tie, str. Nicoiae Titulcscu, 
nr. 78. vinde produse de 
balastieră după cum ur
mează : încărcate în auto, 
loco stație de sortare Gcl-

ANUL IX • NR. 1861

• Sprav contra 
tării rapide, 
potenta, frigiditate, 
disiace. 01—6376273.

(8979) 
spațiu 
și mo- 

preț

• S.C. Comsim S.A. Si
meria, județul Hunedoara, 
convoacă adunarea genera
lă a acționarilor. în data 
de 16. 04. 1997, ora 11. la 
sediul societății, conform 
O.G. 5/1997. Relații su
plimentare la tel. 054/ 
661816, între orele 10—12.

(099416)

Facultății 
Ilunedoa- 
acționarii 
Registrul

• Vând casă cu
comercial amenajat 
bilă în staro bună, 
rezonabil. Tărătel, nr. 260.
Brad. (4069)

• Vând casă, grădină cu
pomi, pădure, sat Mada. 
Informații sat Bozeș, nr. 
37. (8392)

• Vând apartament 3 
camere, Orăstie, Pricazului, 
bloc 50, etaj I. Tel. 642142.

(8393)
• S.C. Văcaru. Peșteana 

organizează licitație pen
tru vânzări mijloace fixe: 
autocamion Saviem, 2 trac
toare U 650, în data de 
21. 04. 1997, ora 10. Lici
tația se va repeta în fie
care zi de luni, ora 10, 
până la epuizarea listei.

(9315)
• Vând chioșc 20 mp

și mașină înghețată. Ger
mania.- motor Dacia 1310 
și vibrochen R 1, telefon 
712821. (9261)

• Vând TV Izotermă
Diesel, preț convenabil, 
sau schimb cu Dacia. Tel, 
715575. (9260)

• Vând casă, curte 
și grădină, localitatea 
Aurel Vlaicu, nr. 151, 
preț negociabil. (8395)

3

SCHIMBURI 
LOCUINȚE

• Schimb apartament 
camere decomandate, două
băi, multiple îmbunătățiri, 
etaj doi, cu una sau două 
garsoniere, plus diferență, 
str.
ap.

Bejan, bl. 56,
6. vizibil 16—21.

(9083)

SC. 1,

OFERTE 
DE SERVICII 
Efectuez transport per-

soane și marfă. Vând trac
tor. Inf. tel.

• Efectuez 
tone, interior 
terior — 0.8 
211128.

216678.
(4030) 

transport 3,2 
1200/km, ex- 
DlWkm. Tel.

(9052)

• SC- Coralis orga
nizează pentru copil 
și adulți cursuri pentru 
inițiere în utilizarea - 
calculatoarelor PC. în
cepând cu data de 15 
aprilie 1997. Cursuri
le sunt atestate. In
formații 231951; 625110.

(9068)
• SETRAS. Executăm: 

masaj clasic, local și ge
neral; tratamente : verte- 
broterapie, acupunctura, re- 
flexcMerapie, bioenergie, 
magnetoterapie, psihotera
pie, echilibrare energetică. 
Informații tolefon 226373, 
sediu Aleea Trandafirilor, 
cămin nr. 1.

• S.C, Confex
tional Matex S.A. 
gajează urgent 
confectioner, ajutor mais
tru confecționer, munci
tor confectioner calificat 
și muncitor tăietor band- 
zig pentru sala de croit 
Relații la sediul societății 
din str. Dorobanților, nr. 
34. tel. 221150, Biroul Per
sonal. (9081)

(9072) 
Interna- 

Deva an» 
maistru

DIVERSE
• Consiliul de adminis

trație al S.C. ,,Biofarmvct‘* 
S.A. Simeria convoacă a- 
dunarea generală a acțio
narilor în data de 10 a- 
prilie 1997, ora 9, în Sala 
sporturilor Deva. (099419)



• Caut donator de ri
nichi, grupa sangvină A 2 
pozitiv. Informații telefon 
623744. (9096)

• Asociația familială 
TISA, cu sediul în Orăș- 
tie, str. Horea, nr. 47, fa
ce cunoscută intenția 
autorizare din punct 
vedere ai protecției 
diului. Contestațiile se de
pun la sediul ĂPM Deva, 
în termen de 15 zile. (9085)

• SC M.V.M. Comexim 
SRL Hațeg, cu sediul în 
Hațeg, str. M. Viteazu, 
nr. 36, anunță intenția de 
autorizare din punct 
vedere al protecției 
diului, a magazinului 
tuaț la adresa Hațeg, str. 
Centralei, bl. 1 ABC și a 
chioșcului situat la adresa 
Hațeg, piața de alimente. 
Eventualele sugestii și con
testații se depun la APM 
Deva, în termen de 30 de 
zile de la data apariției.

(9064)
• SC M.M. Prodevimpex

SRL Deva anunță intenția 
de autorizare din punct de 
vedere a! protecției me
diului pentru punctul de 
lucru preparare - îmbute- 
liere produse chimice din 
Orăștlc, str. N. Titulcscu, 
nr. 16. Eventualele suges
tii sau sesizări șe primesc 
în termen de 20 zile Ia 
APM Deva. (9067)

de 
de 

me

de
me

ii-

• Managerul Societății 
comerciale Panicor SA Hu
nedoara convoacă aduna
rea generală a acționarilor 
la data do 10 aprilie 1997,
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S.C «

I

ora 17, în aula 
de Inginerie din 
ra, pentru toți 
înregistrați în 
acționarilor la sfârșitul zi
lei de 7 .aprilie 1997, în 
cazul în care la prima 
convocare nu vor fi înde
plinite prevederile legale, 
adunarea generală se va 
reprograma în același Ioc, 
pe dala de 24 aprilie 1997, 
ora 17, Informații supli
mentare la sediul SC Pa
nicor SA Hunedoara, str. 
M. Viteazul, nr. 1. (9249)

• SC Taster Serv. SRL
Orăștie anunță intenția de 
autorizare a protecției me
diului a punctului de lu
cru din str. Tîrgului, nr, 
90. Sesizări și reclamații 
în termen de 20 zile de 
ia aparitia anunțului, 
APM Deva. (

• SC Iunion Prod Com 
SRL. cu sediul în Silvașu 
de Jos, anunță depunerea 
documentației pentru obți
nerea autorizației de me
diu. Toate sesizările și re- 
clamațiilc se primesc în 
termen de 15 zile de la 
data publicării. (9316)

ÎNCHIRIERI

DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU 
AGRICULTURA ȘI ALIMENTAȚIE 

HUNEDOARA — DEVA

I 
I (

i, la 
(8394)

600 
Ui
20.

• închiriez teren centra], 
mp, în Brad. Informa
tei. 651406, după ora 

(1072)
PIERDERI

• PIERDUT legitimație 
serviciu, pe numele Kos- 
kodar Istvan. O declar 
nulă. (9259)

DECESE
• Colectivul SC Im- 

pexcom Brădet SRL 
este alături de Popa 
Lucreția la moartea 
fulgerătoare a mamei 
sale. Sincere condo-, 
leanțe. (9264)

cuvântui
LIBER

i

PRIN MAGAZINUL — DEPOZIT

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

telefon 22 59 04
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iuriie igienica.
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Apă minerală
Bere
— REGUN
— SILVA 
Votcă — 33 
Rom — 32 
Lichior frăguțe 

Hârtie igienică.

BIBORȚENI, 1,5 1

grade
grade

30 grade

PROPRII de difuzare ale ziarului „Cuvântul 
liber**  din DEVA (lângă „Comtîm**  si in „Mi- 

icro 15**),  HUNEDOARA (bdul Dacia), BRAD 
! (Ia sediul S.C. „Mercur**),  ORĂȘTIE (lângă 
| „Palia**),  HAȚEG (secția foto)

!
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miselor de conducere autc n
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I PENTRU PRIMIREA ANUNȚURILOR
! MICA ȘI MARE PUBLICITATE.
I

mmt a z uur/ «ar a aattat a a a aa^a a aa^r a aaaar a taa a

SE AFLA ÎN VANZAREî
• Felicitări de Paști
• Imprimate pentru preschimbarea per

• țigări (Tg. Jiu)
• plase de plastic
• chibrituri
• brichete
• timbre poștale
• plicuri
în aceste unități funcționează AGENȚII 

' ‘ DE
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Organizează

pentru spațiile situate în Hunedoara, str. 
Mai, nr. 9, în data de 21. 04. 1997.

Relații suplimentare la tel. 218555.

ANUNȚ

9

Se convoacă Adunarea Generală a Acțio
narilor SC „HORTINA* 4 SA Deva, în data de 
30 aprilie 1997, ora 12, la sediul societății din 
Deva, str. Horea, nr. 2. •

ORDINEA DE ZI:

1. Raport de gestiune a managerului pri
vind rezultatele economico-financiare în 
1996;

anul

2.

3.
1996;

4. 
tuieii

ora

I 
I

5.

6.

Raportul comisiei de cenzori;

Aprobarea bilanțului contabil pe

Aprobarea bugetului de venituri și 
pe anul 1997;

anul

chel-

Alegerea Consiliului de administrație;

Diverse.

A
12.

doua convocare, in data de 14. 05. '97,

S C. CONSTAL PRESS F. SRL DEVA

Execută lucrări de coșerit și lucrări de ve
rificare a sobelor și coșurilor de um pentru 
persoane fizice și juridice, in vederea auto
rizării pentru instalații gaz metan in jude
țul Hunedoara.

se pot încheia și contracte de îr.trcțincn 
verificări periodice pe 4 ani, cu tarif redus.

Comenzi la telefon : 611620, Deva. (O.P)

MANAGERUL GENERAL AL
S.C. REMPES S.A.

Cu sediul în Deva, str. C.A. Rosetti, nr. 5.
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I 
IConvoacă Adunarea Generală Ordinară a 

Acționarilor înregistrați in Registrul Acționa- J 
rilor la data de 31. 03.

I 
1*  
I 
I

I
| Adunarea va avea 
|1997, ora 10, la sediul

I

I

I

1997.

loc în data de 11. 04.
societății.

Informații suplimentare și ordinea de zi 
se pot obține la sediul societății, telefon 054/ 
221273, int. 105. (4031)

AGRICULTORI!
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MAGAZINUL HUSQVARNA DIN DEVA
Situat peste drum de firma „Devasat44, o- 

feră agricultorilor din zonă o reducere de preț 
importantă cu ocazia sărbătorilor de Paști.

• Motocositoarc 
preț: 10.000.000 lei;

suedeză HUSQVARNA

— PREȚ REDUS (în perioada 1 aprilie — 
25 aprilie): 5.990.000 lei, (9086)

————
............
Ww-wk-:-:-

• MARȚT, 8 APRILIE 1997


