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POMPIERII HUNEDOF.ENI AU PRIMIT DRAPELUL DE LUPTA

Simbol al onoarei, vitejiei și gloriei militare
Pentru Grupul Jude

țean de Pompieri „Iancu 
de Hunedoara", ziua de 
12 aprilie 1997 a fost și va 
rămâne unică, de o mare 
și adâncă semnificație.

în această zi de pri
măvară rece, pompierii mi
litari din județul Hune
doara au primit Drapelul 
de luptă — simbol 
noarei. vitejiei și 
militare.

Au fost prezenți 
cest deosebit eveniment re
prezentanți ai Prefecturii, 
Consiliului județean, ve- 

* terani și foste cadre mili
tare, oameni politici, re
prezentanți ai bisericii, ai 
unor instituții județene 
și locale, societăți corner - 
claie, ziariști, cetățeni ai 
municipiului Deva.

Au fost de față 
menea dl. Nicolae 
ministru secretar 
și dl general de 
ing. Tonei Crăciun, 
mandantul Corpului Pom
pierilor Militari.

tn cuvântul rostit cu 
acest prilej de dl. Nicolae 
Langa s-a arătat că pri
mirea Drapelului de luptă 
încununează munca ge
nerațiilor de cadre și mi-

al o- 
gloriei

la a-

de ase- 
’ Langa, 
de stat 
divizie, 

co-

. litari în termen care șl- 
au desfășurat activitatea 

. în județul Hunedoara de 
la înființarea unității până 
în prezent.

S-a remarcat în acest 
context că steagul este 
România, este trecutul, 
prezentul și viitorul țării, 
el reprezintă toate datori

ile șl virtuțile militare 
care se cuprind în două 
cuvinte : onoare și patrie. • 
Acestea sunt cuvinte 

rostite de îna’ntași, dar 
ele nu și-au pierdut din 
actualitate șl importanța.

Trup din trupul nea
mului, pompierii 
au participat

momentele importante care 
au jalonat istoria națio 
nală, îndeplinind cu cinste, 
profesionalism și spirit de 
sacrificiu sarcinile spe
cifice și cele cu caracter 
militar.

VALENTIN NEAGU
militari 

toate (Continuare în pag. a 2-a)

Aspect din timpul
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solemnități înmanarii Drapelului de lupta. 
Foto: PAVEL LAZA

In
investițiile

Discuțiile din cadrul 
conferinței de presă or
ganizată vineri, 11 aprilie, 
de filiala județeană a 
PSDR s-au desfășurat pe 
seama bugetului, pentru 
anul în curs, respectiv a 
sumelor alocate diferitelor 
obiective din județul nos
tru. La câteva dintre 
cestea, precum și la 
aspecte 
politice, 
răspuns 
riștilor 
Ifrim, deputat în Parla
mentul României, Petru 
Armeanu, direV^r adjunct 
aJ Direcției Sanitare și 
ionel Moș inspector ge
neral al Inspectoratului 
Școlar al județului Hu
nedoara.

Apreciind încă de la 
bun început că „sumele re
ps riizate nu sunt suficien
te, dar aceasta este rea
litatea României în mo
mentul de față”, dl Du
mitru Ifrim a prezentat 
succint principalele di
recții în care se va in
vesti în perioada urmă
toare, 
trial, cei mai multi I 
se vor îndrepta spre 
nitățile de exploatare mi
nieră din Valea Jiului, 
și spre Hidrocentrala Râu

a- 
alte 

ale vieții social— 
s-au referit și au 
întrebărilor zia - . 
domnii Dumitru

In sectorul indus- 
bani 
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14 APRILIE
dolar SUA 7051 lei {
marcă germană 4097 iei
yeni japonezi 5575 lei i
liră sterlină 11458 lei |
franc elvețian 4814 lei i
franc francez 1218 lei |
lire italiene — 415 lei j

șurile incluse în această listă au la bază 1
ale societăților bancare autorizate să efec-1

una pe zi

X

1
— Faine prăjituri, îți lingi buzele... ■I

I cotații
Itueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta lista nu 
implică obligativitatea utilizării cursurilor in tran
zacții efective de schimb valutar ți înregistrări con- 
I labile.

I 
I

Primăvara franrofoniei la Deva" i
începând, de astăzi (15 

aprilie), timp de cinci zi
le, în orașul de la poa- 

. lele Cetății se desfășoară 
o nouă ediție a manifes
tării culturale „Primăva
ra francofoniei la Deva", 
organizată de Asociația 
FRADEV, îp colaborare 
cu Prefectura și Consi
liul județului Hunedoara, 
Primăria municipiului De
va și Inspectoratul pen
tru ,ultură al județului.

Manifestarea debutea
ză cu prezentarea unei 
piese de teatru („Războ- 

I ful Picrocholine" de Fran
cois Rabelais și Chance- 

ț—»—*—*—*—*—*—*_*—*_*_*.

rel — Franța) în Piața j' 
Unirii (iar dacă timpul ] 
este nefavorabil — în * 
sala festivă a Prefectu- j, 
rîî), respectiv la Castelul | 
Corvineștîlor din Hune- i 
doara (joi, la aceeași oră f 
— 17,00). Deschiderea [•
festivă (miercuri, ora 17), 1 
expunerile și dialogurile j. 
oaspeților francezi și alei 
organizatorilor, recitalu- | 
rile elevilor Liceului de î 
Artă Deva și cele patru j 
expoziții vor fi găzduite în * 
zilele următoare în sala * 
festivă a Prefecturii. J 
(G.B.). »

«—a»

de la buget
Mare Retezat și Clppoti- 
va; la nivelul agricul
turii sumele sunt ..destul 
de mici“, dar și obiecti
vele ar fi puține (Centrul 
de reproducție Orăștie, 
sediul OCOT Deva și Dis
pensarul sanitar veteri
nar Băcia).

în domeniu] sănătății, 
ca și în cel al învăță
mântului, de altfel, „res
tricțiile" ministerelor de 
resort =unt clare : nici 
o nouă investiție nu se va 
realiza în acest an. hanii 
fiind folosiți doar pentru 
continuarea și finalizarea 
celor începute până acum, 
în asemenea condiții, prin
cipalele scopuri — men
ționate de dl. P. Armea
na — ar consta în „în
cercarea de a oăstra sta
rea 
•latiei 
tuali"
lucrărilor de Investiții 
Spitalul din Lupeni. 
pcnsarul policlinic din

■ can șl Dispensarul 
munei Vata de Jos. 
odată, se 
reducerea 
paturi în

de sănătate a popu
la indicatorii ac- 
și în continuarea 

la 
Dis- 
Vul- 
co- 

Tot- 
la 
de 

. în

va recurge 
numărului 
spitale (170,

A
GEORGETA BlRLA

consemnat

(Continuare în pag. a 2-a)

Legea fondului funciar 
trebuie puternic accelerată

Tema Conferinței de 
presă ce a avut loc re
cent, în organizarea Filia
lei județene Hunedoara a 
Partidului Național Libe
ral, a fost una de stringen
tă actuab'pte : stadiul a- 
plicării Legii fondului fun
ciar și căile ce trebuie 
urmate pentru accelera
rea puternică a acestui 
proces, în așa fcț încât să 
se încheie cât mai re
pede.
tn.cadrul manifestării, dl 

Gheorghe Popescu, direc
torul Oficiului pentru Ca
dastru și Organizarea Te
ritoriului, a prezentat o 
succintă stare de fapt, la 
ora actuală, în domeniul 
la care s-a referit con
ferința de presă. Din si
tuația prezentată de dom
nia sa spicuim e în ju
dețul Hunedoara un nu 
măr de 76.660 cetățeni 
trebuie să primească 
114.000 ha teren arabil, 
pășuni și fânețe și 12060 
lia pădure o S-au elabo
rat, până în prezent, noi
lor stăpâni ai pământului

un număr de circa 39450 
titluri de proprietate, 
ceea ce reprezintă 71 la 
sută din cele ce trebuie 
înmânate. • Aplicarea Le
gii fondului funciar s-a în 
cheiat într-un număr de 
132 localități din cele 241» 
ce intră sub incidente Le 
gii 18/1991 • La măsu
rarea pământului și Ia în
tocmirea actelor nece
sare punct ii în posesie par
ticipă 38 specialiști âî 
OCOT și alții 25 cu con
tract de prestări servicii 
• Punerea în posesie a 
pământului este încetinită 
dintr-o 
cum ar 
meluisti, 
a unor
fond funciar, 
colaborare a primăriilor șl 
specialiștilor agricoli, 
runțirea în multe 
a terenului ș.a.

în continuarea 
rinței de presă, 
zcntantul ziarului

serie de cauze, 
fi: lipsa de topa- 
activitatea slabă 

comisii locale de 
insuficienta

mă 
parcela

confe- 
repre- 
nostru

TRAIAN BONDOR

(Continuare în pag. a 2-a)

Posibilități reale de aplicare a regimului silvic
La sfârșitul săptămânii 

trecute, în organizarea Fi
lialei din Deva a Societă-' 
ții „Progresul Silvic", în- 
tr-o ambianță specifică, la 
Direcția Silvică din Deva 
a avut loc un reușit sim
pozion înscris în progra
mul manifestărilor dedicate 
„Lunii pădurii", în dezba
terea căruia s-au aflat pro
bleme referitoare la posi
bilitățile reale de aplicare 
a regimului silvic în toate 
pădurile ce sunt sau vor 
deveni proprietate privată. 
Pe lângă specialiștii filia
lei, la simpozion au luat 
parte, pentru a recepta șl 
a face cunoscut mesaiul 
silvicultorilor hunedoreni, 
parlamentari, reprezen
tanți ai administrației pu

blice județene, precum și 
ai mass-media.

In prima parte a lucră
rilor, dl lng. Ion Crișan, 
director al Direcției Silvice 
Deva, a prezentat starea

12 miliarde lei, investițiile 
făcute au însumat mai mult 
de 1,5 miliarde lei, tn spe
cial fiind destinate dezvol
tării bazei materiale nece
sare pentru exploatarea

UN REUȘIT SIMPOZION

actuală a fondului forestier 
al județului nostru, cât și 
rezultatele înregistrate de 
către silvicultorii hunedo- 
reni în anul trecut. Expri
mate sintetic, datele arată 
că în prezent pădurile din 
județul Hunedoara ocupă 
peste 300 000 lia (ocupând 
locul 3 pe țară], în anul 
trecut s-au cheltuit, din re
surse proprii, mai mult de

lemnului, iar profitul ob
ținut a fost de 600 mili
oane lei. Pornind de la 
faptul că pădurile consti
tuia singura resursă regene
rabilă, cu multiple func
ții legate de mediu și de 
ecologie, s-a subliniat ne 
cesitatea asigurării unei 
strategii clare privind dez
voltarea durabilă și gospo
dărirea în regim silvic a

întregului fond forestier al 
țării, indiferent de forma 
de proprietate, în care sens 
trebuie completat și cadrul 
legislativ. Pentru apărarea 
sănătății și protejarea pă
durilor, este Devoie să fio 
implicați toți factorii de 
decizie, să se facă perma
nent o educație a proprie
tarilor de păduri și a ce
tățenilor în privința culti
vării respectului față de 
această inestimabilă avuție 
a țării.

în intervențiile făcute, 
dna iiTg. Erika Stanciu și 
ing. Zoran Acimov, preșc-

NICOLAE TÎRCOB

(Continuare în pag. a 2-a)
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• IN VIZOR — MUL
TIMILIARDARUL GCP, 
După sumare perchezi
ții la locuința multimi
liardarului George Con
stantin Păun eseu și la 
câteva din firmele saie, 
s-a dat undă verde orga
nelor ab'Iitate pentru în
ceperea urmăririlor 
nale în legătură cu bă
nuitele

pe-

ilegalități comi-

PRM și PSM, Corneliu 
Vadim Tudor și Ilie 
Vcrdeț, au semnat un pro
tocol de colaborare. Se 
au în vedere realiza
rea de consultații perio
dice între cele două for
mațiuni politice, organi
zarea unor acțiuni co
mune în legătură cu e - 
vnJiițiiie din societatea 
românească.

se de marele om de a- 
faceri.

• SCANDAL LA PU
TEREA... 10. In ziarele 
centrale s-a publicat 
lista cu 10 unități eco
nomice care cumulează 
datorii considerabile, ur
mând a fi lichidate. Ști
rea a dezlănțuit un in
tens scandal pe traiec
toria guvern — FPS — 
Întreprinderile vizate, a- 
cuzându-se. pe de o parte 
si de cealaltă, erori și 
ilegalități.

» COLABORARE PE 
STÂNGA... Președinții

o ROMANIA A ADE
RAT LA C.E.F.T.A. Mi
nistrul Comerțului și In
dustriilor — Călin Po
pescu VSriceanu — a 
«urinat, împreună cu o- 
mologii săi din Cehia, 
Slovacia, Ungaria, Polo
nia. Slovenia, la Palatul 
Parlamentului, Acordul 
de aderare a României 
la CEFTA, ceea ce pre
supune liberalizarea co
merțului între țările res- 
nective. reducerea și e- 
liminarea taxelor vama
le dintre ele.

• PREȘEDINTELE ȚA-

RIT — IN DIALOG CU[ 
COALIȚIA LA GUVER- l 
NARE. Șeful statului ro-* 
mân, dl Emil Constant!-1 
npscu. s-a întâlnit. în ♦ 
cursul săptămânii trecu- » 
te. la Palatul Cotrcceni, 
cu liderii partidelor de l 
coaliție guvernamentală * 
— CDR. USD. UDMR. ♦ 
S-au dezbătut dificultăți- * 
le De care le traversează » 
reforma, necesitatea ur- * 
gentării adoptării legi- l 
lor care șă impulsione- * 
ze tranziția la economia • 
de piață, 
disciplina 
și erorile 
taie.

• MILITARI ROMANI * 
1N ALBANIA. Având • 
votul majorității paria-» 
mentare, un batalion de i 
400 de militari români 
a plecat în Albania, fă- j 
când parte din forța in- * 
ternațională de protecție, • 
care va acționa în ar » 
ceasta țară. Batalionul ro- | 
mânesc se alătură celor l 
din Italia, Franța, * 
Grecia, Turcia și Spania, * 
sub deviza „Operațiunea • 
Alba“ și sub coordona- * 
rea Italiei. •

au fost vizate * 
parlamentară J. 
guvernamen- >
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In
investițiile

1 (Urmare din pag 1)

plan 
de la buget

mânând
Iile din

Simbol al onoarei,
vitejiei și gloriei

militare
(Urmare din pag. 1)

ca generațiile pre- 
rstașilor de as- 

leyine obligația 
face datoria sub 

tricolorului, să 
frumoasele 

luptă ale u -

La fel 
cedente, 
tăzi le 
de a-și 
faldurile 
îmbogățească 
tradiții de 
nitătii.

Primind 
luptă ca 
a calității 
son al, 
rilor 
tecția populației, avutu
lui public și privat, ei se 
obl gă să onoreze așa 
cum se cuvine acest su
prem simbol militar.

S-a exprimat convinge
rea că. sub faldurile a- 
cestui mândru drapel, ta 
județ se vor forma noi 
specialiști competenți, ho- 
tărâți să nu-și precupe
țească nici viața pentru 
apărarea patriei și înde
plinirea misiunilor.

DraDelul de 
o recunoaștere 
întregului per- 

aportului nompie- 
hunedoreni la pro-

Posibilități reale de aplicare
a regimului silvic

(Urmare din pag 11

dinte și, respectiv, vicepre
ședinte ai Filialei Societă
ții „Progresul Silvic" (care 
au fost însoțite de grafice 
și imagini), au aprofundat 
problemele esențiale ce vi
zează soarta prezentă și 
viitoare a pădurilor, core
larea judicioasă a creșterii 
cu posibilitatea, realizarea 
amenajamentelor silvice, 
cât și implicațiile pe care 
le poate avea modificarea 
Legii 13/1991, în sensul de 
a mări suprafețele de pă
duri atribuite proprietarilor 
— persoane fizice, primării, 
biserici, composesorate etc. 
In context s-a arătat, pe 
bază de fapte concrete, cum 
tn unele păduri din jude
țul nostru, care au intrat 
în proprietate, s-au făcut 
adevărate jafuri, terenurile 
respective ajungând într-o 
stare avansată de degrada
re, fără ca vinovății să fie

7

prima etapă), în paralel 
cu accentuarea tratamen
tului ambulatoriu.

Cu toate că Ministerului 
învățământului i-a fost 
repartizată cea mai mare 
sumă din bugetul statu
lui. la nivelul județului 
nostru „aceasta este cate
goric insuficientă pentru 
ceea cp a fost început", 
apreciază inspectorul ge
neral Ionel Moș. Nume
roase lucrări de consoli
dare se adaugă celor de 
investiții propriu-zise, ră-

■nWrVWAV-WAV - -

reținut dintre 
de investiții

Di- 
Sta-

răul Cri- 
Palatului 
al 

de

ca priorități șco- 
Vulcan și Brad. 

Reprezintă în continuare 
o problemă lipsa unor 
spații corespunzătoare pen
tru grădinițe, trei din
tre ace,tea în Aninoasa, 
Vulcan și Uricani ur
mând să fie închise din 
această cauză.

Am mai 
obiectivele
prezentate acumularea de 
la Mihăiieni pe 
șui Alb, sediul 
Administrativ și 
recției Județene 
tistică.

Legea fondului funciar 
trebuie puternic accelerată 1

'Urinare dm ">ar >■
■

a pus doua întreoan. lata 
ce răspuns ne-a oferit 
Constantin Blejan pre- 
ședintp'e Filialei județene 
Hunedoara a PNL : 1.
Guvernele pos'ciecembri'. 
tu ale țării au tărăgănat 
foarte mult, atât elabora 
rea legii, cât și aplicarea 

In plus, legea ire 
neclarități și strâm 

care trebuie lim- 
și îndreptate. Ac- 

legislativ este ho-

ei. 
multe 
bătăți, 
pezite 
tualul 
târât să o amendeze, dar, 
practic, n-a avut vreme 
pentru așa ceva. O va 
face în cel mai scurt ținui. 
2. Partidul Național Li-

beral este categoric 
acord cu vânzarea de 
mânt străinilor, dar 
mai în anumite condiții 
strict delimitate de lege.

• Rămânerea în urmă a 
aplicării Legii 18 — s-a 
subliniat In cadrul confe
rinței de presă — trebuie 
să determine măsuri pen" 
tru accelerarea acesteia 
in așa 'el încât să se în
cheie până la finele a- 
rului viitor. Impar, irea 
pământului la țărani este 
un proces esențial al re
formei și restructurării e- 
conomiei românești — nu
cleul politicii actualului 
legislativ și al Guvernu
lui Clorbea.

de 
pă- 
nu-

Șoferul Cristache Liviu, din București, se deplasa la Budapesta sa aduca marfa, 
ul nr. 2—B—43122. In localitatea ’ Vețcl drumul a fost întrerupt. TlR-ul a 

intrat peste șanț, în grădina unui cetățean, a rupt stâlpul pentru curent electric, 
întrerupând alimentarea cu energie electrică. Șoferul a fost sub influenta alcoo
lului și a avut bloca] la roji declarat de șofer. Accidentul a fost la ora sase 
(dimineaja). Fotoi ANTON SOCACI

făcuți răspunzători șl să 
suporte consecințele, con
form prevederilor legale. 
Există, de asemenea, teme
rea că. după ce vor intra 
în posesie și vor compro
mite soarta pădurilor, se 
va ajunge la situația ță
rilor din Occident, unde 
acum statul se vede nevoit 
să cumpere pădurile de la 
proprietari.

In completare, dnll in
gineri Augustin Stanciu, 
Mihail Alionescu. Glieorghe 
Lazea, Alexandru Craligar- 
di și alți specialiști silvi
cultori au susținut cu e- 
xemple practice necesitatea 
schimbării mentalității oa
menilor asupra pădurii, in
stituirii unor măsuri susți
nute pentru combaterea ac
telor de agresiune în fondul 
forestier și asigurării con
dițiilor ca pădurile jude
țului și ale țării să fie 
ocrotite și lăsate ca moște
nire urmașilor noștri. Intr-o 
stare ireproșabilă. Firește, 
referiri ample s-au făcut 
și la valorificarea superi
oară a produselor pădurii, 
la întreținerea drumu
rilor forestiere, 
la răspunderea lucrătorilor 
din silvicultură, a proprie
tarilor și a fiecărui cei; 
țtan pentru apărarea inte
grității fondului forestier, 
arătându-se că niciodată nu 
se pot și nu trebuie să fie 
confundate lemnul cu pă
durea. Lemn se poate im
porta oricând, însă pădure 
niciodată !

Parlamentarii prezenți la 
simpozion, subprefedldl ju
dețului și președintele Con
siliului județean și-au ex
primat atașamentul față de 
asigurarea durabilității pa
trimoniului silvic, de sus
ținerea și întărirea cadru
lui legislativ specific, pre
cum șl pentru apărarea 
dreptului de proprietate și 
a sănătății pădurilor, în 
ansamblul acestora.

I

MARȚI,

15 APRILIE C TVR 2 J

ÎNTÂLNIRE
Azi, 15. IV. 1997, la 

ora 15,30, Organizația ju
dețeană Hunedoara a 
PDAR va avea, la hotelul- 
restaurant „Decebal" De-

CU PRESA
va, o întâlnire cu presa 
pe probleme economice și 
politice de mare Impor
tantă și actuoiitate.

6,00 Româniai ora 6 fix!; 
8,20 Alaska Kid (s); 9.15 
Santa Barbara Ir); 
Știri ; 10.05 Limbi 
11,05 Vulturul cu 
capete (f/r); 13,05 Desene
animate; 13,30 Tradiții ; 
14,10 Muzica pentru toți ; 
15,00 TVR lași; 15,35 De
sene animate; 16,00 Tri
buna partidelor parla
mentare; 17,10 Katts fi 
câinele (si; 17,35 Pro 
Patria; 18,30 Transfoca- 
tori 19,05 Muzică popu- 
lora; 19,25 Medicina 
pentru toți; 20,00 Jurnal ; 
21.00 Serial • Baywatch; 
22,30 Bank-note (mag.) ; 
23,00 Jurnal; 0,00 Scena.

10,00 
străine; 

două

7,00 TVM- Telematinal; 
8.30 unsena animate; 9,00 
Mircea Ciobanu și Magia 
albă a imaginii (do); 10,50 

Caleidoscop — satelit; 12,00 
Magazin sportiv; 13.05 
Bay watch (r); 14,00 In fafa 
dvs (r); ' 4,50 Desene a-
nimate; 16,20 Top Model 
(s); 17,15 Zodia Balanței; 
17,40 Andrea Coli sie fs); 
19,00 Opjiuni; 19 40 Me
ridianele dansului; 20,05 
Puterea, pasiunea (s); 21,05 
Ce-i de făcut? 22,05 TVM 
Mesager; 22,35 Film • 
Petrece noapte cu mine 
Ip. II); 23,25 Părinți teri
bili (film, Franja).

neata!; 9,00 Serial • 
Tânăr și neliniștit (r); 9,45 
Sport la minut; 10,00 Cine 
este șeful? (r); 11,15 Spi
talul de urgentă (s); 12.00 
Aventurile lui Brisco County 
(s); 13.00 Deșteaptâ-te ro
mâne! (r) ; 14,30 Desene
animate; 16,00 Tânăr și 
neliniștit (s);’ 17,30 Pește
ra monstrului sacru (s) ; 
18.15 Soort la minut; 19.00 
Ștâ și câștigi! (cs); 19,30 
Știri ; 20,00 Chicago Hope 
(s); 21,00 Secrete de fa
milie (s); 22,00 Familia
Bundy (s); 22,30 Viata ca 
în filme (s|; 23,15 Actorul 
fi sălbaticii (film. Româ
nia, 1974].

11,10 Iluzii (s); 12,00
Curcanii (s); 13,00 Din
colo de realitate (s); 1330 
Desene animate; 14,00 
Știri ; 14,20 Omul cu o 
mie de fe|e (r); 15,10 A
t-eia planetă de la Soare 
(r); 16,00 Lumină călăuzi
toare (s); 17,00 Știri; 17,10 
lluz'i (s); 18,00 Desene a-
nimate; 19,30 Văduva fs); 
20,30 Observator; 21,30 
Nash Bridger (s); 22,30
Sparks (s); 0,30 Kassandra 
(serial).

(DEVASAT+j
1

(PRO - TV]
7,00 Ora 7, bună dimi-

----- ——

(ANTENA 1]
7.00 Știri. Revista presei;

7.15 Văduva (r); loja Via
ța în trei (s); 11,00 Știri;

10,00 — 13,45 Reluări ; 
19,00 Obiectiv ; 9,15 Film 
documentar; 20,00 Jurnal 

TVR; 20,45 Intermezzo; 21,00 
România 
(op. 12); 
Teroarea 
Obiectiv 
text.

și dictaturile ei 
22,00 Film • 

din umbră; 23,30 
(r); 23,45 Video-

=
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IWUVÂNTUL LIBER cotidianl-indeDendent:

♦ SportZ~4- Sport ♦ Sport ♦ Sport ♦ Sport . ♦: Sport *♦

NATIONAL
După un joc anost, fără vlagă.

Corvinul—Gloria Reșița 0-0
REZULTATELE ETAPEI : F. C. Național — 

Jiul 4—0; Poli Timiș. — Dinamo 3—0; „U" Cluj — 
FJC. Argeș 0—1; Univ. Craiova — Oțelul 2—0; F.C. 
Chmdia — Sportul Stud. 1—0; Ceahlăul — Gloria 
Bistrița 0—0 ; Steaua — Petrolul 3—0; F.C.M. Ba-
căui — F.C. Brașov 1—0; Rapid — Farul 2—0.

CLASAMENTUL
1. F.C. Național 25 16 4 5 51—28 52
X Steaua 25 15 4 6 52—29 4»
X Diuamo 25 13 5 7 40—22 44
4. F.C Argeș 25 11 7 7 34—26 40
S. Oțelul Galați 25 11 0 8 37—3Z 39
X Ceatuăui V Neamț 25 10 7 8 38—36 37
7. FX.M. Bau 25 11 4 10 32—33 37
8. Rapid Buc. 25 10 4 11 35—33 34
0. „U“ CIuj-N. 25 10 4 11 45—44 34

U. FX. Chindia 25 10 4 11 24—32 34
u. Jiul Petroșani 25 10 4 11 26—44 34
12. Univ. Crain va 25 0 5 11 38—3* 32
IX Farul C-ța 25 9 4 12 34—30 31
IX Sportul Stud. 25 9 4 12 27—3» 3B
IX Petrolul Ploiești 25 8 6 11 32—35 30
IX Gloria Bistrița 25 7 7 11 25—31 28
17. F.C. Brașov 25 7 3 15 31—48 24
IX Poli. Timișoara 25 6 4 15 30—47 22

ETAPA VIITOARE:: F.C. Argeș — f.c. :Na-
țtenal ; Jiul — F.C Chindia; Sportul — Steaua;
Uar». Craiova — Poli. Timiș ; Dinamo — „U* 
Cluj ; Gloria — F.C.M. Bacău; Petrolul — Ceahlăul; 
Oțelul — Farul; F.C. Brașov — Rapid.

Etapă săracă in goluri
Șt In etapa a 25-a s-au 

marcat puține goluri, 11, 
cu doar un gol mat mult 
decât in etapa trecută. S.a 
înregistrat o singură vic
torie în deplasare, a arge- 
șentior la „U" Cluj și o 
remiză în întâlnirea Cea
hlăul — Gloria Bistrița 
în rest, victorie a gazde 
lor, cea mai concludentă 
FC Național — Jiu’ 4—0

Surpriza s-a produs la 
Timișoara, îndeosebi prin 
proporția scorului, studen
ții de pe Bega reușind să 
administreze un usturător 
3—0 fotbaliștilor de la Di
namo București, stăpân, 
du-t oarecum pp dinamo- 
viști din cursa de urmă
rire a primelor 2 formații 
Clasate. Cine ar.fi crezut 
că .lanterna roșie". j.upă 
evoluția sa slabă în vlti. 
mele meciuri, să îngenun
cheze pe elevii lui Tălnar. 
care începuseră să urce 
vertiginos în clasament 
căutând să se apropie d“ 
locul 2? Dinamoviștii, prea 
încrezători în forțele lor. 

privindu-i oarecum de sus 
pe adversari, au fost sur
prinși de vigoarea ți pu
terea de luptă a studen
ților timișoreni și au 
cedat.

In ciuda dominării ta 
cea mai mare parte a jo
cului, Ceahlăul nu a pu
tut trece de Gloria Bis. 
trița. Dacă gazdele re
gretă cele 2 puncte pier
dute pe terenul propriu, 
oaspeții s-au mulțumit și 
cu un punct, foarte pre. 
țios pentru tentativa tor 
de a părăsi locul pericu
los ce îl ocupă acum.

In etapa viitoare, de 
sâmbătă, 19 aprilie, se 
desprind ca foarte intere
sante meciurile FC Argeș 
— FC Național. Sportul 
Studen esc — Steaua ți 
Dinamo — „V* Cl"-> De 
la o etapă la alta, evolu
țiile formațiilor din D.N. 
devin tot mai atractive, în 
special lupta ce se dă 
pentru primele locuri și a 
celor care se află in sub. 
solul clasamentului.

Pe un timp foarte fri
guros, cu vânt, un public 
destul de numeros a a- 
vut neșansa să urmăreas
că un joc slab, anost, fă. 
ră vlagă, cu ratări copim- 
reștt de ambele părți, î- 
naintea acestei partide, se 
vorbea că hunedorenii vor 
ataca In trombă, că se 
vor răzbuna pe băieții re- 
șițeni de la Gloria, după 
meciul la Motru under gaz. 
dele au jucat dur (liai- 
diner și Mitrică aa fost 
accidentați/. Nu a fost a- 
șa. B drept că fn mtn. 5 
la o centrare pe dreapta 
a tui Bordean, Păcurar 
(cel mai bun de la Cor
vinul la Motru) dorind să 
înscrie, s-a accidentat în 
bara porții lui Benga ți 
a părăsit terenul. Ce a 
urmat apoi, nenumărate 
acțiuni spre careul oaspe
ților dar nici una nu a 
fost finalizată! în minute

REZULTATELE ETAPEI: Gaj Metan — Mi- 
naur ZI. 0—0 ; C.F.R. Timiș. — Inter 0—0; C.S.M. 
Reșița — A.S.Â. Tg. M. 2—1: Dacia Pitești — C.F.R. 
Cluj 1—0; Electroputere — Min. Motru 2—0; Cor
vinul — Gl. Reșița 0—0; Unirea Dej — FX. Ma
ramureș 2—2; Olimpia S.M. — ARO C-Iung 1—0; 
U.TA. —. Apullum A.I. 1—0.

CLASA
1. C.S.M. Reșița
2. Electroputere
3. Unirea Dej
4. Gaz Metan
5. Dacia Pitești
6. ARO C-lung
7. Min. Motru
8. U.T Arad
9. Corvinul

10. Olimpia S. Mare
11. Inter Sibiu
12. A.S.A. Tg. Mureș
13. F.C. Maramureș
14. Apullum A. lulia
15. C.F R. Cluj
16. Gloria Reșița
17. Minaur Zlatna
18. C.F..R Timișoara 

ETAPA VIITOARE: Minaur — Corvinul; Min. 
Motru — Dacia. Gl. Reșița — Electroputere; C.F.R. 
Cluj — U.T.A. . Inter — Gaz M. ; ARO — C.S.M 
Reșița: A.S.A. Tg. M. — C.F.H. Ttmiș ; F.C. Ma- 
ram. — Olimpia; Apullum — Unirea Dej.

le 7, 25, 26, 27, 30, 42 ți 
44 D. Dăscălescu, Bor
dean, Cireș, Hanganu, 
Bardac, Dinu ar fi putut 
înscrie, dar fie că au șu. 
tot prea slab și portarul 
a putut reține, fie că s-a 
tras peste sau pe lângă 
bare! B drept că și reși- 
țenii au ratat cu seninăta
te în mtn. 10 și 40, prin 
Tuluc șt Dumitru.

în repriza a doua jocul 
a fost la vota întâmplă
rii, ce o teși, aia o fi! A- 
cetași jucători hunedoreni 
de mai sus, plus Jilăvea- 
nu, ș-au jucat cu nervii 
spectatorilor. Oaspeții nu 
t-au lăsat mai prejos șt 
OM ratat ocazii imense la 
poarta lui Lobonț, in mi
nutele 58, 67, 82, 86 și 88

CORVINVL: Lobonț,
Bordean, Sterean, Cireș, 
Petroesc, Chezan, Dinu 
Clorea, Păcurar (5 Dăscă
lescu, S3 Jilăveanu), Bar
dac, Hanganu.

MEN T U L
24 15 4 5 38—22 49
24 13 6 5 30—16 45
24 11 7 6 35—23 40
24 10 7 7 23—17 37
24 11 4 9 34—30 37
24 11 2 11 25—25 35
24 10 5 9 27—30 35
24 11 2 11 31—35 35
24 10 4 10 29—27 34
24 11 0 13 43—35 33
24 9 6 9 28—28 33
24 10 3 11 29—30 33
24 8 6 10 29—35 30
24 10 0 14 27—37 30
24 8 5 11 26—31 28
24 7 7 10 23—36 28
24 7 5 12 28—35 26

-24 5 5 14 21—33 20

REZULTATELE ETAPEI -. Petrolul Videle — 
Minerul Mătăsari 1—0: Petrolul Ticleni — Mine- 
RAL Rovinari 1—0: F C. Drobeta — F C. Vâlcea 
1—0; Minerul Certe; — C.S. Olt 0—1: A.S. Paro- 
șeni — Parângul Lonea 4—2: Min. Lupeni — Min. 
Anina 0—0: Petr. Stoina — Termo Tr. Severin
5—0; Min. Berbești — Met. Bocșa 2—0 ; 
tești — F.C. Alexandria 1—0.

Unirea Pi-
CLASAMENT U L

1. F.C. Drobeta 26 17 6 3 59—24 57
2. Vega Deva 26 17 3 6 59—37 54
3. Minerul Certe} 26 15 0 11 19—37 45
4. Dacia Pitești 26 13 5 8 39—21 44
5. Minerul Uricani 26 13 4 9 52—42 43
X CS. Olt 26 12 6 8 44—31 12
7. Parângul Lonea 26 13 2 11 Sz—46 41
X Petreiul Stoina 26 12 3 11 W—39 39
9. Minerul Mâtăsari 26 12 3 11 38—36 39

10. Minerul Berbești 26 12 2 12 44—15 38
11. Petrolul Videle 26 12 2 12 32—42 38
12. Minerul Lupeni 26 11 3 12 34—13 36
13. Minerul Anina 26 10 1 12 39—39 34
14. Mine-Ral Rovinari 26 11 1 14 34—45 34
15. Ptro.ul Ticleni 25 10 3 12 40—42 XI
16. F.C. Vileea 25 9 3 13 29—45 30
17. Termo Tr. Sev. 26 7 5 14 25—44 26
18. Metalul Bocșa 26 8 2 16 30—54 26
19. A.S. Paroșeni 26 7 3 16 26—45 24
20. FX. Alexandria 26 6 4 16 22—39 22

Vega Seva - Minerul 'Jricaiu 2-0
Meci plăcut, cele două 

formații din fruntea cla
samentului Vega Q. Mine
rul Uricani 4) cu mulți 
jucători bine cotați în Di
vizia B, disponibili pen. 
tru un bogat registru teh- 
nico-tactic, au realizat un 
joc urmărit cu interes de 
spectatorii deveni. Fotba
liștii de la Vega, cunos. 
cuți pentru incisivitatea 
atacurilor lor, au ținut, in 
primul sfert de oră, pe 
oaspeți in propria jumăta
te de teren, atenți și ei 
să scape, când li se ofe
ră prilejul, pe contraatac 
Deși în atac, devenii nu 
reusesc să pună in difi
cultate mare apărarea 
oaspeților ce izbutesc pri
mul contraatac in min. 25 
când incisivul Gigi Ste
fan este oprit printr-un 
fault la 18 m de poartă 
și lordache execută lovi
tura liberă puțin peste 
poartă. După ce Rădos și 
Stan trec pe lângă qol în 
minutele 35 și 36. în mi. 
nutul următor. Rădos re
cuperează în careu o min
ge de la Ștefanache și in 

scrie plasat. 1—0. în min. 
31 Gigi Ștefan centrează 
excelent in fața porții, dar 
nimeni nu poate relua în 
poarta lui RanOveanu. Du. 
pă ce Rădos ratează in 
min. 40, două minute mat 
târziu înscrie un gol mult 
ap.vudat de spectatori re
luând sub bara de la 6 
metri, după o centrare ea 
la carte a lui Stan de pe 
dreapta, 2—0.
Scorul nu s-a mai schim

bat deși lepriza a ll-a a 
fost mai antrenantă, 
oaspeții dovedind multă 
mobilitate în teren.

VEGA: Rahoveanu, Far 
tușnic, G. Gabriel, Covaci, 
(Sârbu — debut la nict 
16 ani!), Spmeanu, Vot- 
nea. Stan, Luca, Răducă. 
nescu, Rădos (57 Boldorj, 
Danciu (76 Oacheși, antre
nor principale IONEL 
STANCA. M. URICANI: 
Mihai S., Nicoară, Irimuș, 
Szorodi, Hristea. Ștefana
che, N. Paul, F.orea, Tor- 
dache, Matache. Gigi Ște. 
fan 167 Mazilu). Antrenor 
principal: MIHAl MA
RIAN.

Din partea 
F.R.F.

Federația Română de 
Fotbal anunță cluburile și 
secțiile de fotbal din Di
vizia B că meciurile din 
etapa de duminică, 27 a- 
pri'ie, se vor disputa sâm
bătă, 26 aprilie, Începând 
de la ora 11.

Remin Deva - Marcelini Timișoara
32-25 (15-9)

CLASAMENTUL
GOLGETERILOR ÎN 

DIVIZIA NAȚIONALĂ

19 goluri t Sabin Ilie 
(Steaua):

13. goluri: Leonard Stri
mt (F.C. Brașov), Mugur 
Gușatu (Poli. Timișoara);

12 goluri: Bănică Oprea 
(Farul), Dumitru Târțău 
(Rapid);

10 | oluri: Daniel Scân
teie (F.C.M. Baeău), Bog
dan Andorte (Rapid), Ma
rius Predatu (Gloria Bis
trița), Radu Nloulescu (F.G. 
Național).

Meci viu disputat, antrenant, 
ambeie formații mizând pe a- 
tac. S-a jucat rapid, deschis 
și numai forma bună a celor 
doi portari (Simona Buză la 
Remin) și Marinela Meseșan 
(la Marcelini) care s-au opus 
la câteva goluri ca ți făcute. 
De fapt.-prima repriză a fost 
a portarilor, altfel numărul 
golurilor putând ți mult mai 
mare.

în repriza a ll-a multe faze 
la poarta oaspeților an fost 
realizate îndeosebi de Codruța 
Zavragiu, Melinda Toth, Lă
crămioara Alunge, Anișoara 
Dop. Au fost acțiuni bine con. 
cepute de antrenorii prof. I. 
Mătăsaru și Horia Crișan, ex
celent puse „în scenă* de ju
cătoarele de la Remin, înche
iate cu șuturi precise sau im. 
posibilitatea opririi lor de că
tre adversare decât prtn faul
turi și din care rezultau lovi
turi de la 7 m. Multe faze 
frumoase, acțiuni individuale

și goluri au primit aplauze la 
scenă deschisă din 'jartea pu. 
bhcuhii spectator ce vine la 
întâlnirea cu handbalul femi
nin.

lată ți echipa prezentată de 
Remin Deva: Simona Buză, 
Lăcrămioara Alunge (5), Co
druța Zavragiu (7), Melinda 
Toth (11), Anișoara Dop (5). 
Simona Bozan (2), Cristina 
Rotar (2), Ioana Varodi, Lau
ra Știrbu, Violina Hențiu, Ga
briela Gulaș ți Flortca Cârcău. 
(In paranteze, golurile marca
te). De la Marcelini Timișoara 
cele mai multe goluri au fost 
înscrtse de Monica Bahuczki. 
(10).

în etapa viitoare Remin De
va va evolua in deplasare, la 
Nena Timișoara, în ziua de 
19 aprilie. In următoarea eta
pă (intermediară de miercuri. 
23 aprilie) Remin va primi re
plica formației F.Z. Arad. In 
Sala sporturilor din Deva.

X.I DIVIZIA C

REZULTATELE ETAPEI: Dacia Orâș. 
tie — Favior Orăștie 7—6; Metalul Criș- 
cior — Minerul Ghelari 1—0; Victoria 
Câlan — Minerul Teliuc 1—1: Jiul Pe- 
trila — Minerul Șt. Vulcan 3—3; CFR 
Marmosim Simeria — Constr. Hd. 0—0- 
Minerul Aninoasa — ASA Aurul Brad 
1—2; Minerul Livezeni — Utilajul Pe
troșani 3—0: Casino Ilia — Minerul Băr- 
bâteni 4—2.

CLASAMENTUL
1. Aurul Brad 22 16 5 1 62—15 33
2. Vict. Călan 22 12 3 7 42—21 39
3. Favior Or. 22 11 6 5 43-24 39
4. M Șt. Vulc. 22 11 3 8 42—35 36
5. M. Ghelari 22 11 3 8 33—26 36
6. Constr. Hd. 22 10 5 7 27—23 35
7. M. Teliuc 22 10 4 8 24—20 34
8. Marmosim 22 10 4 8 31—30 34
9. M. Aninoasa 22 8 8 6 24—27 32

10. Jiul Petrila 22 7 8 7 29—41 29
11. Dacia Or. 22 7 5 10 39—38 26
12. Met. Crișcior 22 7 5 10 26—35 26
13. Mm. Bârbăt. 22 7 3 12 40—40 24
14. Casino Ilia 22 6 3 13 27—43 21
15. M. Livezeni 22 4 5 13 18—41 17
16. Utilajul P. 22 2 5 15 16—64 11

ETAPA VIITOARE, miercuri, 17 apri
lie, ora 16.00- Favior Orăștie — Min. Li
vezeni: Utilajul Petroșani — Min. Ani
noasa: Aurul Brad — CFR Marmosim. 
Constr. Hd. — Casino Hip- Min. Bărbă- 
tenl — Jiul Petrila; Min. Șt. Vulcan — 
Vict. Cfilan: Mm. Teliuc — Met. Cris. 
clor: Min Ghelari — Uncia

REZULTATELE 
CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

din 13 aprilie 1997 :

Fai»uia — u • j de
• I I • s

Atălanta -- Bologna X

Inter — Milan 1

Juventus — Ud>nese 2
Napoli — Cagliari X

Piacenza — Fiorentina X

Reggiana — Vicenza X

Roma — Parma 2

Sampdoria — Lazio 1

V erona — Perugia 1

Cesena — Bari 2

Foggia — Ravenna 2

Reggina — Padova 1

Venezia — I ucchese 1

Fond de
233 299 870

câștiguri : 
lei.
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loan Suciu, din satul 
Hărțăgani, comuna Băița 
locuiește, împreună cu al
te familii, în zona așa-nU- 
mită „Răcaș" sau „După 
biserică". Ca să ajungă a- 
casă, el și vecinii săi trec 
fie prin albia pârâului Băi
ța, fie Pe la capătul pă
mânturilor Măriei Gher. 
ttian, Cornel Bulz, Anei 
Tripon, Angliței Moga și 
Elenei Bogdan. La un mo
ment dat, cele cinci fami
lii n-au mai fost de acord 
să le fie călcat pământul și 
în 1992 l-au dat în jude
cată pe loan Suciu, deoa-

oferite — cumpărarea te
renului sau plata unei chi. 
rii.

Omul a venit în audiență 
la redacție cu o plasă pli
nă de dosare și hârtii și 
ne-a spus, dovedind cu ac. 
te, că, pentru soluționarea 
problemei ce-1 frământă, 
s-a adresat Consiliului ju
dețean — celui din legisla
tura trecută — care a răs
puns printr-o adresă sem
nată de un fost vicepreșe
dinte că chestiunea nu es
te de competența sa, ci a 
Consiliului comunal. Dl I.S. 
a apelat la organul indi

Un om plătește
ca sa ajunga

acasa
rece el — având tractor, 
batoză, remorcă, moară etc. 
— folosea mai intens dru
mul respectiv. Procesul a 
fost strămutat la Sibiu. 
Judecătoria de acolo le-a 
dat câștig de cauză recla. 
manțilOF. La recurs însă 
Tribunalul Județean Sibiu, 
prin sentința 934, din 5 no
iembrie 1992, i-a dat drep
tate pârâtului. Deci, I.S. a 
primit definitiv în folosin
ță, cu proces verbal, o su
prafață de 553 ml și 3 m 
lățime, aflată pe marginea 
pârâului numit mai sus. 
Condiția pe care i-a im
pus-o instanța este aceea 
de a plăti celor 5 familii 
contravaloarea recoltei ce 
s-ar fi obținut pe suprafa
ța respectivă, în fiecare an. 
adică 625 000 lei.

De-a lungul desfășurării 
procesului — de fapt și î- 
nainte — dl I.S. a discutat 
adeseori cu familiile res
pective, 
cale de conciliere, acestea 
n-au acceptat nici o solu
ție din cele ce le-au fost

dar n-a găsit o

„v.iCQtidian$inpepjendent^w©s%W%<

cat, propunându-i să trea
că suprafața drumului res
pectiv din proprietatea 
particulară în cea a dome
niului public. După o vre
me i s-a răspuns că pro
blema a fost discutată de 
consilieri și a fost respin
să la paritate de voturi. În
trebarea care și-o pune o. 
mul este cum dacă votu
rile „pentru" și „contra" 
au fost egale s-a invalidat 
cererea sa? Eventual amâ
nată. Consiliul județean al 
legislaturii actuale i-a pro
mis că va soluționa, în co
laborare cu consiliul local, 
problema. Omul speră...

Deci I.S. și un număr de 
familii din zona Răcaș a 
satului Hărțăgani trebuie 
să plătească bani pentru a 
ajunge acasă. Din această 
pricină, zice dl I.S., copi
lul dumnealui nu vrea să 
locuiască în casa părinteas
că și s-a mutat la socri.

Nimeni nu vrea să re
glementeze această situa
ție ?

TRAIAN BONDOR

Un dispensar parțial paralizat
Peste 17 000 de 

nu mai beneficiază 
zent de serviciile de ana
lize medicale efectuate în 
cadrul Dispensarului SG 
„Siderurgica" SA Hunedoa
ra. Practic, din 3 aprilie 
activitatea a fost sistată 
din lipsa reactivilor nece
sari aparaturii complexe cu 
care este dotat dispensarul.

Medicul coordonator al 
Dispensarului comasat „Si
derurgica", dna dr. Ravi
nia Opriș (medic primar 
medicină generală), spune 
că, potrivit legislației în 
vigoare, agenții economici 
au obligația de a dota și 
asigura 
condiții 
sarelor 
Utilarea 
început 
când, prin referate de ne
cesitate, s-a solicitat o do
tare corespunzătoare, per. 
formantă, necesară investi
gării personalului muncitor 
pentru obținerea avizului 
de loc de muncă sau pen
tru precizarea unui diag
nostic precoce al bolnavi
lor și instituirea unei con
duite terapeutice prompte, 
declară dr. Opriș. Astfel că 
au fost achiziționate, cu ba. 
nii „Siderurgicii", un ana
lizor biochimic (ce poate 
efectua mai multe tipuri 
de analize concomitent), un 
electrocardiograf compute
rizat, un ecograf „Siemens", 
truse „Riester" (pentru ex
plorări ORL). aparate pen
tru electroforeză și pentru 
fizioterapie. Dispensarul 
mai este dotat cu un ana
lizor hematologic (mai ales 
că „sunt foarte mulți an
gajați expuși la noxe can
cerigene care necesită in
vestigații") și un aparat 
„Urimac", folosit pentru e- 
xamcnvl complet al urinei 
(după aprecierea specialiș
tilor, deosebit de important 
în precizarea diagnosticu
lui). Precizăm că la ora 
documentării noastre o par
te din aceste aparate erau 
sigilate.

Dna dr. Opriș spune că

oameni 
în pre-

funcționarea în 
optime â dispen
se întreprindere, 
dispensarului a 

după anul 1990,

0 activitate intensă, eficientă și
Despre activitatea desfă. 

șurată anul trecut la Casa 
de Ajutor Reciproc a Pen
sionarilor Deva, despre 
perspectivele acestui an și 
mai ales despre proiectele 
și permanentele strădanii 
ca acestea să se realizeze 

am stat de vorbă cu dl loan 
Damiân, președinte, cu dna 
Tereza Rusu, cu dnij A- 
vram Zaharia, Radu Dom- 
nose, Emil Manoilă și loan 
Jianu, consilieri. Am reți
nut că tot ce s-a realizat 
până acum sunt propuneri 
și hotărâri ale adunărilor 
generale.

Dar să prezentăm câteva 
rezultate. La sfârșitul anu
lui 1996, avea 7237 de mem
bri și 7604 după primul tri
mestru din 1997. Pentru 
cei 288 de decedați anul 
trecut urmașilor li s-a plă
tit suma de 7 804 000 de lei 
ajutoare de înmormântare, 
în funcție de vechime și 
contribuție, dar oricum 
mult mai mult decât s-a 
„cotizat". Ajutoare bănești 
nerestituibile, în valoare de 
721 000 lei, au primit anul 
trecut 50 de membri. Fondul 
social la 31 decembrie 1996 
era de 645 milioane lei. 
S-au încasat anul trecut 
336 milioane lei iar în a- 
cesta 107 milioane, ceea ce 
înseamnă un fond social 
total de 755 milioane lei. 
4878 de membri au bene
ficiat anul trecut de îm-

prumuturi însumând 1,3 mi. 
liarde Iei iar primele trei 
luni din 1997 1154 de mem
bri au primit 402 milioane 
lei. Din 18 februarie se a- 
cordă, la propunerea mem
brilor CARP, împrumuturi 
și de un milion lei, cu do
bândă de 30 la sută (du
blu față de sumele până 
la 500 mii lei).

In cabinetele medicale,

zerie (la sediu, cu prețuri 
sub cele ale pieței) și vân
zări de sicrie, cruci, sălii, 
prosoape, batiste, lumânări 
(pentru membri la prețul 
de cost, fără adaos comer
cial). Sunt invitați la dis
cuții pensionari în vederea 
deschiderii unor ateliere în 
alte meserii: de tâmplărie, 
tricotaje; cizmărie; meca
nică fină; depanări radio-

LA C.A.R.P. DEVA
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deservite de doi medici și 
două asistente, plătiți de 
CARP, consultațiile și tra
tamentele (injecții, masaje, 
fizioterapie, alte proceduri 
penti u oftalmologie') sUnt 
gratuite. S-au înregistrat 
1430 consultații și 841 de 
tratamente în 1996, respec. 
tiv 1624 și 642 anul aces
ta. In urma unei înțelegeri 
cu dna Elisabeta Ciorobea, 
directoarea Filialei Jude
țene de Cruce Roșie, și cu 
dl dr. Gheorghe Florea, 
membrilor CARP depen
dent! social li se vor face 
aici ecografii gratuit.

Dar pensionarii sunt oa
meni activi, Au solicitat și 
obținut autorizații pentru 
mai multe meserii și activi
tăți. Câteva deja există: 
croitorie și lenjerie (la do
miciliul lucrătoarelor), fri-

tv și obiecte de uz casnic; 
scris și copiat acte; împle
tituri din nuiele; coroane- 
jerbe; reparații, instalații, 
canalizare, electrice. De a- 
semenea, CARP își propu
ne activități de vânzare 
produse alimentare și tex
tile și de pompe funebre 
— cu o casă mortuară și 
asigurarea transportului la 
înmormântări. Pentru ulti
ma activitate, au o Dacie 
camionetă 1304 cu care se 
pot face transporturile la 
decese (sicriul la domiciliu, 
mortul la capelă și la ci
mitir) gratuite pentru 
membrii cu o vechime mi
nimă de 2 ani, pentru cei
lalți cu tarife modice. Dar 
și pentru alte transporturi 
(în limita a 1,5 tone) va fi 
utilizată mașina, la prețuri 
convenabile.

toate aparatele au funcțio
nat de un an și jumătate, 
în condițiile în care au fost 
asigurate, în mod ritmic, 
consumabilele necesare (în 
special reactivi). Medicul 
coordonator al dispensaru
lui „Siderurgica" declară 
că, după schimbarea echi
pei manageriale a combi
natului siderurgic hunedo. 
rean, banii neceșaFi pen
tru achitarea reactivilor u- 
tilizați de aparatele amin
tite pentru analize au fost 
blocați. In depozitul dis
pensarului, precizează dr. 
Opriș, există reactivi pen-

ca" s-a întocmit. necesarul 
de stoc pentru trimestrul 
al doilea și între timp s-a 
înaintat comanda pentru 
reactivi, în valoare de 230 
milioane de lei. Interlocu
torul menționa că serviciul 
de specialitate pe „are-1 
reprezintă intenționează 
ca în viitor să achizițione
ze consumabilele necesare 
prin licitații, potrivit le
gislației, pentru că „până 
la ora actuală noi am de
rulat toți acești reactivi, 
inclusiv o parte din apa
rate, doar printr-o singu
ră firmă. De la ei ne-am

„SIDERURGICA“ HUNEDOARA
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tru unul din analizori pen. 
tru încă un an, însă aceș
tia nu pot fi folosiți, din 
cauză că nu au fost plătiți. 
Prin urmare, analizorul es
te oprit iar bolnavii sunt 
nevoiți să-și efectueze ana
lizele respective la Spita
lul Municipal.

După calculele dnei dr. 
Lavinia Opriș, suma de 
bani necesară peutru cum
părarea cantității de reac
tivi utilizați pentru „o ba
terie de analize care sunt 
strict necesare" nu depă
șește 250 milioane de lei 
pentru un trimestru. Ini. 
țial, estimările s-au ridi
cat la 1,8 miliarde lei, pen
tru un an, valoare care a 
descumpănit conducerea SG 
„Siderurgica" SA Hunedoa
ra. ,,Suntem într-o situație 
deosebită în problema 
casărilor de bani de la 
verși agenți economiei, 
vem de încasat peste 
miliarde de lei, numai 
la interni. Depunem efor
turi mari pentru asigura
rea banilor necesari achi
ziționării reactivilor", spu
nea dl Gheorghe Pogea, 
directorul general al SG1, 
„Siderurgica".

După cum declara direc
torul administrativ Dan La- 
zăr, cu ajutorul biologului 
dispensarului „Siderurgi-

aprovizionat. Este vorba de 
firma Sânte International 
București". In legătură cu 
această firmă, directorul 
general Gheorghe Pogea 
susține că știe unele deta
lii, dar se abține să le co. 
menteze.

în sprijinul înțelegerii 
și rezolvării favorabile a 
situației generate de lipsa 
reactivilor pentru efectua- 

analizelor 
dr. 
Și 
în

medlcale, 
Lavinia Opriș in- 

câteva date statis- 
prezent sunt înre- 
4 000 de bolnavi 
crescând, spre e- 
incidența cazuri-

rea 
dna 
vocă 
tice:
gistrațj 
cronici, 
xemplu, 
lor de infarct miocardic la 
angajații sub 40 de ani.

Cazurile de hipertensiune 
arterială, ulcer și TBC s-au 
amplificat îngrijorător, la 
unele boli numărul celor 
aflați în evidență față de 
trimestrul I al anului tre
cut fiind dublu. După cum 
menționau dr. Opriș și co. 
legii dumneaei, în ultimii 
10—15 ani condițiile de 
muncă nu s-au modificat, 
iar angajații combinatu
lui contractează bolile la 
vârste mult mai tinere de
cât înaintea anului 1909.

Până la rezolvarea com
pletă a problemelor, ne
mulțumiri există și de O 
parte, și de alta. Conduce, 
rea S.G. „Siderurgica" sus
ține într-un referat că Jtn 
condițiile în care am chel
tuit pentru aceste dotâri, 
nu ne putem permite aft 
nu asigurăm consumabi
lele necesare funcționării 
acestor aparate". Pe de aMA 
parte, se pare că între me
dicul coordonator al dis
pensarului și actuala echi
pă managerială nu mei 
există aceeași colaborare 
eficientă, invocată în ca
zul fostei conduceri de dna 
dr. Opriș. Până una alta, 
primii care au de suferit 
sunt angajații S.C. „Side
rurgica” S.A. Pentru că 
din 3 aprilie nu s? mai e- 
fectuează nici un fel de 
analize medicale la Dispen
sarul comasat „Siderur
gica".

SORIN BL A DA. 
GEORGETA Bl«LA
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benefică

în. 
di- 
A-

172 
de

Se extinde 
în satele

privatizarea 
montane

localitatea Buceș,în
cum am aflat de la dl prof. 
Viorel Vulturar, primarul 
localității, există în pre
zent 21 de societăți comer
ciale cu capital privat, iar 
Primăria stimulează ini
țiativa cetățenilor la pri
vatizare. Dar ce păcat că 
cele mai multe au ca obiect 
de activitate comerțul, dar 
mai cu seamă cel cu spe
cific de alimentație publi. 
că. De la această regulă 
fac notă discordantă ulti
mele două apărute, adică

SC „VIO-DIDA", 
tron dl Viorel Marcu, 
satul Buceș-Vulcan și 
„CIPRIAN", patron 
Viorica Iancu, în satul

pa. 
din
SG 

dna 
_____________ ______ Ml- 

hăileni, care, pe lângă co
merț, fac și turism și trans, 
port. Cunoscând bine oa
menii din această localita
te ca buni gospodari și is
teți întreprinzători, punem 
fireasca întrebare: Pe când 
și alte genuri de activități 
specifice locului ? Ne-am 
bucura să le consemnăm,

(Al. JJ

Despre instalația automa
tă proprie de încălzire ca 
și despre club am mai scris. 
S-ar mai putea adăuga că 
beneficiarii ultimului sunt 
mulțumiți, mai ales că plă
tesc 300 lei/lună membrii 
CARF ș.’ 104 lei/oră, ceilalți. 
Și acest spațiu poate fi în
chiriat pentru ședințe, re
uniuni. Se urmărește, ca și 
prin celelalte activități, să 
se realizeze fondurile nece
sare extinderii unor spații 
(sala unde se fac încasări) 
sau înălțarea altora (casa 
mortuară). In acest scop 
CARP face un apel la a- 
genții economici care i-ar 
putea sponsoriza, mai ales 
cu materiale de construcții, 
iar la pensionari să-i aju
te cu muncă voluntară. Se 
mai intenționează deschi
derea unui magazin pentru 
pensionari, care să practi
ce prețuri rezonabile.

Toate împlinirile, și nu 
sunt puține, ca și ambițiile 
viitoare sunt posibile pen
tru că membrii consiliului 
au idei, sunt tineri spiri
tuali, gospodari cu dragoste 
pentru semeni iar dl Da
mian știe să fundamenteze 
legal orice inițiativă, se 
pricepe la aranjamente a- 
vantajoase și ține ca lunar 
sau bilunar să le facă ce
lorlalți cunoscută situația 
financiară.

VIORICA ROMAN

T/mE ’SEMI6 „ 
ă cm

■1

■>?-

ANUL IX e NIL ,ib66 J• MARTL 15 APRILIE
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nui câine furios, treci >
DOINA,

Spui; „iert dar nu uit". 
Și înainte de a spune 
asta ar trebui să știi că 
ura nu este opusul dra
gostei, căci acolo unde 

, mai există ură, există și 
i iubire. Doar atunci când 
ț cineva îți devine indife- 
t rent, poți spune că nu-l 
’ mai iubești. La fel, orice 
ț greșeală pe care o face un 
i semen față de tine, ori- 
; cât de dureroasă ar fi. 
> doar atunci este cu ade- 
4 vărat iertată când poți 
i să uiți. A nu uita este 
’ similar cu susținerea du. 
( rerii pe care ți-a prici- 
i nuit-o. A nu uita înseam. 

nă încă acel sâmbure de 
) ură, căci iertarea poate 
ț veni numai și numai prin 
. iubire, nu poți, ierta prin 
1 indiferență. Dacă cineva 
ț fi-e indiferent el nici nu 
■ te poate răni, la fel cum

mai departe... Ca să ierți 
trebuie să iubești și a-
tunci vei putea și uita 
sau nu va mai fi nevoie 
nici măcar să uiți.

Dar țl-ai pus întreba
rea dacă vrei să ierți cu 
adevărat ? Vrei să uiți 
într-adevăr durerea pri. 
cinuită ție de persoana 
respectivă ?

Dacă iubești, Doina, 
vei putea ierta și atunci 
nu va mai fi necesară 
uitarea. Dragostea este 
îndelung răbdătoare și 
mai ales nu ține seamă 
de jignirile aduse. Ai răb
dare, fii înțeleaptă și la. 
să iubirea să-ți cuprindă 
tot sufletul și atunci vei 
vedea că poți ierta, că 
poți din nou iubi.

INA DELEANU
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La început de trimes- Dna profesoară consl-1 
tru școlar III, dna Va- deră că merită mențio- • 
leria Blaj, profesoară la nați și cei care, în ace- I 
Școala Generală Certej, eași perioadă, și-au în- • 
ne relatează într-o seri- sușit temeinic cunoștin. | 
soare despre rezultatele țele la limba română . J

_________________ I ft 
Numai note de 10 |

ft

deosebite cu care au în
cheiat câțiva elevi tri
mestrul anterior. Astfel, 
cinci elevi au avut la 
sfârșitul trimestrului al 
doilea doar medii de 10 : 
Monica Ardelean și Ra- 
luca Bugnar (a V-a A), 
Roxana Bugnar și Bog
dan Zoica (a V-a B) și 
Camelia Macarie (a VII-a

Este vorba despre elevii * 
Tiberiu Faur (a V-a A), | 
Cozmin Glodeon (a V-a « 
B), Horia Bota (a VII-a I 
B), Simona Bodrean (a * 
VII-a A), Maria Medrea I 
(a VIII-a B), Marius In- " 
crosnatu și Crinela Han- I 
gan (a VIII-a A). Cinste “ 
lor șl să se mențină la I 
același nivel (V.R.) »

Nașterea unui copil este un 
răsărit de soare

w.v ■ .v.wr,wwwvwvwwwrtv.-*v.vAww 
J UN GÂND ȘI O POANTA LA CLUB T S 
■! „învățătura este frumusețea cea mai aleasă a!; 
!; omului, averea ascunsă și tăinuită ; învățătura pro- ,* • 
5* cură plăceri; ea dă glorie și bucurie ; învățătura este •! 
’ învățătorul învățătorilor; învățătura este prietenul ce- ■;

lui care pleacă în țară străină; învățătura este divini.!*
> tatea supremă : învățătura 
J averea".

< *
£ Profesorul Nimbus, cu-
S noscut pentru felul visă- 
£ tor de a fi, se afla în- 
£ tr-un grup de vânători, 
■■ în Africa.
J — Cum v-ați hotărât
£ să veni ți la vânătoare de

esto onorată de regi, nu*,
BHARTHARI ■!

☆ 11 
elefanți ? îl întreabă ci-! [ 
neva. ■;

— Elefanți... nu știu, £ 
eu, știți, sunt venit după £ 
fluturi și mi-am pierdut*; 
ochelarii. i;

.-.WWdWW.

După două zile, în care 
albul imaculat al zăpezii 
mi-a adus liniște în suflet 
și sentimentul curat al 
copilăriei, am urcat în tren 
pentru a o lua de la ca
păt, de acolo de unde cu 
toții lăsăm lucrul început 
vinerea pentru a-l înnoda 
cu mai mult zel și mai 
multă speranță lunea. Am 
crezut că o să descifrez 
rebus și o să privesc pe 
fereastră cum se topesc 
munții lăsând loc dealuri, 
lor, dar intrând in com
partiment am întâlnit o- 
chit mirați și în același 
timp duioșl ai unui copil 
de doi anișori. Era însoțit

de mama sa, o femeie tre
cută la cei douăzeci și 
nouă de ani, gravidă în 
luna a IV.a, cu destinația 
Brad, la bunici.

Din nou m-a cuprins 
nostalgia; copilăria... și ză
pada ce-o lăsasem pe Ca- 
raiman, Și mi-am amintit 
de, crucea de pe munte.

Fiecare din noi ducem 
în spate o cruce, mai ușor 
sau mal greu, resemnați 
sau mai puțin. Mama pe 
care o aveam în față du
cea greu crucea celor doi 
copii. Cel care plângea, 
prea mic să-i înțeleagă ne
fericirea, iar cel nenăscut 
la fel de nevinovat, prea
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PLEDOARIE PENTRU NORMALITATE |
De curând, pe prima 

pagină a acestui cotidian, 
un distins scriitor și-a 
exprimat indignarea față 
de Spectacolul „Miss ado
lescența ’97", transmis de 
un post de televiziune 
devean. Participantele au 
fost opt frumoase tinere, 
care, bazându-se mai mult 
pe aspectul fizic, au „pi
cat" proba de cultură ge
nerală. Aceste candidate 
fac parte din actuala ge
nerație, dar nu putem a- 
firma că doar ele o re
prezintă. Chiar dacă unii 
dintre noi mergem prin 
discoteci sau prin alte 
tocuri de distracție, aces
te scurte evadări tot nu ne 
oferă o recuperare satis
făcătoare, față de stresul 
provocat de evenimente
le cotidiene. Dar, de ce 
adulții observă mai în
tâi părțile negative ale 
adolescenților, neglijând 
numărul tinerilor români 
care ajung să obțină pre
mii și mențiuni la olim
piade internaționale ? I

Se spune că adolescen
ța este poate cea mai 
grea, perioadă a vieții, 
pentru că acum ne for
măm personalitatea și ne 
cizelăm caracterul. Poate 
că nouă ne place de mul
te ori să bravăm, să nu 
luăm în seamă părerile 
vârstnicilor, dar aceasta 
nu înseamnă că nu le 
vom asculta și urma. Poa
te că mufți maturi se 
uită do?r la felul cum 
arătăm, păr lung, cercel 
în ureche, blugi rupți, 
însă câți dintre dumnea
voastră, dragi cititori, 
treceți de această apa
rență ? Mă întreb, oare 
tinerii de altădată nu 
erau și ei cuprinși de 
nonconform ismul speci
fic vârstei ? Nu de alțs.

dar după câte știu eu, J 
conflictul dintre gene- | 
rații există de când lu- » 
mea. I

Pe distinsul scriitor ' 
l-a mai deranjat artico- I 
Iul unei eleve, purtân- J 
du-mi semnătura, care a > 
apărut într-o pagină de I 
ziar dedicată tineretului. • 
„Codul bunelor manie- | 
re" rămâne același, însă • 
cred că modul în care I 
l-am prezentat este pro. J 
priu și original. V-aș în. * 
treba, dacă îmi permiteți, I 
ce înțelegeți prin terme. ? 
nul „a ciuguli" ?, fiindcă I 
Dicționarul Enciclopedic » 
al Limbii Române dă ur- | 
mătoarea explicație;

„a ciuguli — (despre | 
păsări) A apuca hrana cu J 
ciocul și a o mânca; (de. ■ 
spre oameni) A mânca I 
puțin și pe apucate". J

Poate că termenul a | 
mai căpătat și un sens * 
peiorativ sau argotic, pe I 
care dicționarul nu l-a . 
aflat. De ce, distinse ] 
scriitor, încercați să in- • 
timidațî micile încercări Z 
ale adolescenților ? V-aș I 
răspunde că în puținul ’ 
timp liber ajung și pe | 
la bibliotecă și chiar am « 
vizitat Salonul și târgul I 
de carte al editurilor din ’ 
vestul țării. E trist, dar ’ 
adevărat că puține per- i 
soane, chiar mature și • 
culte, au fost interesate î 
de această manifestare. î

Insă, dragi adulți, nu » 
uitați că tinerii au ne- | 
voie de încredere, încu- . 
rajare și multă înțelege- | 
re din partea dumnea- J 
voastră I j

MONICA NICOLETA ! 
ZDRENGIIEA, I 

elevă.
Colegiul Național |

„DecebaP Deva »

Grădina zoologică din Hunedoara. Una dintre 
pisicile siameze, admirată pentru grația sa, dar și 
pentru temperamentul de felină.

Foto ANTON SOCACI

devreme să înțeleagă. „Co
pii nedoriți ?" sau „Vre
muri tulburi ?", „Lipsă de 
dragoste ? !" sau „Lipsă de 
responsabilitate ?!“ Copi
lul lovit și amenințat cu 
moartea la numai doi ani, 
cu ochii în lacrimi, la un 
moment dat m-a strâns de 
mână. Am simțit o duio
șie fără margini pentru 
acel pui de om și m-arn 
gândit pentru a nu știu 
câta oară la asistența so
cială din România. La acel 
Comitet Național pentru 
Protecția Copilului, la a- 
cele instituții și servicii 
sociale precum; „unități 
de contact de tip familial, 
mama-copil", „centrul pen
tru educația părinților și 
pentru consiliere familia
lă1', „serviciul medico-so- 
cial-educativ de ajutor la 
domiciliu pentru copiii 
cu handicap" etc.

Discuția despre aceste 
instituții este doar filoso
fică atâta vreme cât nu 
este și practică și atâta 
vreme cât nu există dis
ponibilități de colaborare 
între cei care au transfor. 
mat dragostea pentru co
pii intr-o religie anume, 
care conține sensul spe
ranței și al continuității. 
Așa cum spuneau roma
nii, „cu o rândunică nu se 
face primăvară". Calen
daristic a venit primăvara 
și poate se vor întoarce 
păsările călătoare, vom 
deveni mai buni și mai 
înțelepți.

GEORGIANA BÂLDEA

TINERII ȘI LEGE A
PĂRINȚI 

SANCȚIONAȚI 
Recent, la Lupem, con

form art. 2 din Legea 61 j 
1991, câțiva părinți au fost 
sancționați de poliție pen
tru fapte comise de pro-; 
priii copii. Este vorba de 
minorii Teodor Farcaș, de 
15 ani, Florin Ciungan, 14 
ani, Ovidiu Tunase, 13 ani, 
Eduard Fodor, 10 ani, Re- 
lu Carara, 13 ani. Gheor- 
ghe Lică, 13 ani, Cosmin 
Purcar, 12 ani și Danie] 
Mîndrean de 11 ani. Toți 
sunt elevi la Școala Gene? 
rolă nr. 2 din localitate.

Practic, părinții au fost 
sancționați pentru faptul 
că minorii au spart în 
stația CFR Bârbăteni 12 
izolatori de la stâlpii de 
susținere a firului de coi»? 
tact, provocând un preju
diciu de mai bine de 
300 000 de lei.

Amenzile aplicate au fost 
între 40 000 și 200 000 de 
lei, iar prejudiciul recu
perat de la părinți.

GRUP DE INFRACTORI
La Orăștie, poliția a re-, 

ținut un grup de tineri in
fractori care în cursul si
nului trecut au comis pe 
raza municipiului patra 
furturi • din autoturisme 
și un furt de autoturism.

Cei patru se numesc Ra
du Mircea Avram, de 24 
de ani. muncitor la ■ SG 
Chimica SA. Călin Eugen 
Kolozsvari, de 20 de ani, 
și Marius Pintea. de 16 
ani. toți din Orăștie. Ulti
mii doi nu au un loc de 
muncă stabil.

Deocamdată, ei sunt cer
cetați în stare de arest.

(V.N.)

9

Music box
După ce a semnat un 

contract cu Immortal /Sony, 
Korn a început o intensă 
activitate concertistică, mai 
întâi în medii studențești, 
apoi în clubțiri. Reperto
riul se baza la început pe 
cover version-uri punk, 
speed și hardcore treptat 
apărând și primele com
poziții proprii. Soundul lui 
Kom este foarte diversi
ficat și asta datorită nu
meroaselor influențe. Fiel- 
dy este un fanatic al ge
nului hip-hop, dar la in
sistențele colegului de cla
să Brian Welch începe să 
iubească și Metalul (Iron 
Maiden, Judas Priest și 
Ozzy). Jonathan a fost fan 
Duran Duran (pe care îi 
consideră foarte originali), 
el ascultând însă cu plă
cere și Motley Crue sau

KORN (II)
Iron Maiden. Jonathan nu 
a fost niciodată un rocker 
fanatic, el fiind atras în 
special de new wave și 
mai nou de industrial, pe 
care îl consideră un ger. 
muzical de sinteză.

Când a avut material 
suficient pentru un disc, 
Kom a intrat în studiouri 
în vederea înregistrării 
albumului de debut. Apă
rut pe piață la finele lui 
’94, albumul ' intitulat 
„Korn“ a intrat în clasa
mentul Billboard de albu
me de abia la 26.08.1995 
(locul 72), s-a vândut în 
500 000 de exemplare și 
a avut parte de o critică 
pozitivă, specialiștii apre
ciind complexitatea stilis
tică a compozițiilor ținând 
cont că trupa Korn era 
la debutul discografic. Al

bumul a fost scos de casa 
Epic și în Europa în ia
nuarie ’95, primind media 
4,9 în revista Metal Ham
mer. „Kom" este un ames
tec de metal dur cu grun
ge, hardcore, hip-hop și 
chiar industrial. Din acest 
disc se remarcă piesele : 
Predictable (în manieră 
grunge), Blind (în care se 
simt influențe Pantera, 
Suicidal Tendencies, Bio
hazard), Făget, Clown (în 
manieră Rage Against The 
Machine), Fakee, Ball Ton
gue (un agresiv hardco
re), Lies, Daddy și Shoots 
N’Ladders (influențe Faith 
No More, Prong și Tool). 
Tematica discului este per
sonală, Jonathan Davis 
principalul compozitor și 
textier al grupului „Korn“ 
povestindu- și copilăria ne
fericită. albumul fiind din 
acest motiv foarte emoțio
nant. Piesa Făget una 
dintre cele mai reușite de

pe disc este o răzbunare 
pentru băieții care la școa
lă își băteau joc de el de
oarece era o fire închisă 
și nu avea prieteni. O pie
să și mai tulburătoare este 
Daddy, cu o durată de ft 
minute și care are ca te
mă violența comisă asupra 
copiilor de către părinți. 
La sfârșitul acestei piese 
Jonathan trăind intens me? 
lodia și mai ales textul în
cepe să plângă cutremu
rător. El a insistat ca a*? 
ceasta piesă să nu fie in
clusă în nici un show al 
lor pentru a nu-i trezi din 
nou amintiri neplăcute. 
Cea mai reușită piesă de 
pe acest album este fără 
îndoială Shoots N Ladders 
ales ca single promotional 
al albumului, în care Jo? 
nathan cântă la cimpoi.

(Va urma)

HORIA SEBEȘAN
șvrrr
W
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lei/kg

vrac 
vrac

HElfifi

lej/kg 
lei/kg 
lei/kg 
lei/kg

— 1960
— 2655
— 1450
— 500

lei/kg 
lei/kg 
lei/kg 
lei/kg

— 998 lei/kg
— 2033 lei/kg

PIONEER.

PANKA

5 SWItt - 

| VASILICA

-m.-i.m -, ■ ~ Z- 1 »-■ ""< ■ >!- j Z-J . ■ • j 

întotdeauna Primii
! MQDEX

Convoacă

HUItl TRADIȚIONALAtratamint cu butizin

gonvoacA

ALCEDO VĂ RECOMAND

CONSILIUL DE. ADMINISTRAȚIE 
AL S.C. ,JCSH“ S A. HUNEDOARA

S.C. ALBAPAM S A. ALBA IULIA 
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 5. Alba Iulia, 

telefoane: 058/813495, 058/812430; 
telex 36256; fax 058/811617

Cod fiscal: : 1761654; Nr. cont: 402869

S.C. APROTERRA S.A.
S1MERIA

Făină albă tip 650
Făină albă tip 500
Făină neagră vrac 
Tărâțe grâu
Făină albă tip 500 ambalată 1/1

— 3100
Făină albă tip 650 ambalată 1/1

— 2500
— 3100
— 1600
— 1565

• Performanța •
• Calitate •

cultivatorilor de porumb - pentru anul 1997 - o gama variata 
de hibrizi din toate grupele de maturitate, caracterizați prin:

• Potential ridicat de producție; • Proprietatea de a ramane verde la maturitate;
• Adaptabilitate la recoltarea mecanizata; • Rezistenta la seceta, boli si cădere;
• Capacitate de pierdere rapida a apei in timpul măturării, • Suporta densități mari;'

Alege Acum și vei Câștiga
Pentru refatll suplimentare va puteți adresa la 

.Distribuitorii autorizați ai firmei Pioneer:.

ALBA
PERLA TARWțVET JIDVEI tel: 058/881306
AGROMEC ALBA IULIA tel 058/812655
SEMIRAMIS ALBA IULIA tel 058/851054
MURES
AGROlND MUREȘENI tel; 065/25238 Fax: 
065/253120
CLUJ
COOP de CONSUM TURDA tel: OS4Z31B401
COOP de CONSUM CAMPIA TURZII fel:

i«
I 
I

CEL MAI MARE DISTRIBUITOR DIN ȚARA, !

CU CELE MAI BUNE PREȚURI
Doriți ÎMBRĂCĂMINTE SORTATA într-o j 

gamă diversificată ? >

Aveți nevoie de LAVETE DIN BUMBAC I 
pentru atelierul dumneavoastră ?
Doriți ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ de I 
cea mai bună calitate ?
SUNAȚI-NE ACUM LA TELEFON 064/ ; 

193493.
Adresa sediului: Cluj-Napoca, str. Iuliu Ma- J 

niu, nr. 6; depozit: satul Vlaha; orar: luni— ‘ 
vineri Intre 8—18; sâmbătă intre 8—14. I 

I 
I
«

I
«I

I 
I
I

Hibrid Icilinior extraiimpuriu cu potențial de producție ridicol (peste
8000 kg/ha) 1 ■

Kind irilinr..- extralimpuriu, cu potențial de producție foarte ridkai
(peste 9000 kg/bo).

Hibrid stntjdu Timpuriu foarte productiv (peste 10000 kg/ha)

Hibrid simplu timpuriu cu poten^d de producție a depășește 11000 
kg/ho. Se poate cultiva și pentru sHo2.

Hibrid frifmiw semitimpwiu; jrodvctiv (peste 11000 Itij/ha).

Hibrid sanpte semifimpuriu, foarte productiv (peste 12500 kg/hnl.

Hibrid simplu semriimpaie, cu producție peste 12000 kg/ha, ■/ 064/368360

M <» prafal» de prt. 12000 fete. SIMERIA VECHE

P.37S2 EVELINA Hibrid simplu semitimpuriu, cu potențial de producție foarte 054/219234 
ridicai (peste 13000 kg/ha). Se poale cuhivo și pentru siloz. SIBIU

PURA Hibrid simplu «miterdiv, producție peste 13000 kg/ha. - 069/213473

FLORENOA Hibrid simplu somitardiv, cu o capacitate de produce de peste ’ AGROSERVICE BISTRIȚA tel: 063/232226 
13500 kgÂa Se poate cultiva și pentru siloz. COMP. AGROSEM BISTRitA tel: 063/212540

DIRECTOR DE ZONA - Gribincea Nicolai - Sime/îa Veche tel: 054/232208 - 018628991

Sâmânta Pioneer Beneficiează de SUBVENȚII!
* •

PIONEER HI-BRED SEEDS AGRO SRL
79741 • sir. Luterana 2-4, scara Dl. et. 5. apt. 20, Bucuresfi 1, ROMANIA Tel: 01/6131958-3110537 fax: 01/3120647

distribuitor autorizat al firmelor 
HIRSTEIN COMPA SIBIU 

Vinde en gros, la prețul producătorului, 
amortizoare pentru DACIA, ARO, TV, MEF 
CEDES etc.

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

.Tel. 054/660424 ; 660966.

te

I
te

I
a

I
*

I
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I
S.P.I. j

♦
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I

Gris ambalat 1/1
Gris ambalat 1/2 
Mălai extra

10. M“lni sunerior
11. Mălai extra ambalat 1/1

Prețurile nu includ TVA-ul.

I
*

I
I
*

I
w

I
i
I
«

I
«

I
«

I

MANAGERUL

S.C. SAPRUC S.A.

cu sediul in Deva, Aleea Atelierelor, nr. 1

I

î

| CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL 
j CARMETAPLAST S.A. DEVA
te 
I
j adunarea generala extraordinara «
,! A ACTIONARIIXTR l
1
• la data de 23. 04. 1997. ora 11, la sediul socle- JI tații din Deva, str. Emanoil Gojdu, nr. 73, jud. 1 g Hunedoara. pentru toți acționarii înregistrați . I m Registrul acționarii» la sfârșitul zilei de |

• 
vor | 
ee-:

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA
A ACȚIONARILOR

la data de 16 aprilie 1997, 
sediul societății.

în caz de neindeplinire a condițiilor ce
rute de Ordonanța nr. 5/1997, a doua Adu- 
dare generală se va convoca in același loc, pe 
data de 30 aprilie 1997, ora 14.

Relații tel. 054/214591. (9103)

*
I
!

■i
te
| «ediul societății
j Interior 20. intre orele 7—15.

15 04 1997.
Ir» cazul in care Ia prima convocare nu 

fi îndeplinite prevederile legale, adunarea 
rurală se va reprograma in același loc pc da. I 
ta de 30 aprilie 1997. ora 11.

Informații suplimentare se pot obține Ia | 
“ i sau la telefon: 054/227107. j

%
) ț d
I

convoacă ADUNAREA GENERALA A AC
ȚIONARILOR pentru data de 24.04.1997, ora 
11. la A.S. CONSTRUCTORUL, din str. G. Ba- 
rițiu (sala de sport), pentru toți acționarii în
registrați în Registrul Român al Acționarilor, 
la sfârșitul zilei de 24.03.1997.

Acționarii pot participa personal sau prin 
reprezentanți, pe bază de procură, in condi
țiile legii.

Informații suplimentare la sediul societă- 
Biroul Ăcționariat, telefon 713050/180, in- 
orele 7.30—16,00. (9141)

Anual pierdeți o port» din lecolld 

<fin toata buruienilor iau pierdeți 

timp ii bani pentru prâiifl
Da ati înainte. 90(0 cu prâiilul 

porumbuluil
ba toll arum culturile da porumb 

« BUTIZIN il nu vot mal aiiita 
buruieni pe rare ii le prâtlji. 

BUTIZIN ette erblcidul cu două

substanța activa, produs de 

OlTCHIM Rămnlcu Vâlcea. Dacă e 

cald, substanța volatilă din 

BUTIZIN sa evaporă sl distrage 

buruienii». Dacă plouă, cealaltă 

substanță activi, nevolatili, s* 

dltelvl. Oricum, BUTIZJN t* 

scapă de buruieni.

Nu mai pierdeți banii Folosiți ocum
BUTIZIN - UN PRODUS AL OLTCHIM RÂMNICU VÂLCEA

tii. 
t'e

F~ -------------------

LKIIOWI *>4eMdMIO«Si
li 4 <ti* —«a^aavnptfc ÂeR«**«â» A Um

/kCEDO
»«••♦•». «vCOi’iiD*

jL7»-X /g

Tel: 01.321.19 86, 056.311.602

——-———
:.................. .........................

ANLL IX • NR. lb66
..a,,,.,

• MARȚI, 15 APRILIE 1997



»

K^iSL?jE^2x£jEZ2Kî2îiiS^C3 ’̂* * $Oo£id i ahți iid e jpe nd e ii 158
... .......................................................................................... ....... ■•••••••■?

Luxtta Lighting S.A. București

LUXTEN DEVA'
Tel/fax - 054 - 232 008 '

OFERĂ LA PREȚUL DE FABRICA TIES 
[ Becuri iluminat public si industrial,

Becuri uz casnic, auto, speciale
Tuburi fluorescente si balasturi aferente;
Lămpi cu lumina mixta (cu autoaprinderej 
Lămpi cu vapori de mercur si balasturi aferente 

i Lămpi cu vapori de sodiu balasturi aferente 
I Startere 20 - 40 W, universale;

Dispozitive de amorsare (ignitere) _________
Becuri General Electric Tungsram
Corpuri iluminat Italia.
OFERTA SPECIALA PENTRU PRIMARI?

i•
I
I 
r »I 
T __ _______ _____ _____________ » 

la data de 3 mai 1997, ora 10, la restau- *

4

î 
î *!

iu uaiu viv u» mai uia ia rcsidU" »

♦ rantul „Rapid", situat în incinta stației CFR» 
■ț Deva, pentru toți acționarii înregistrați în Re- » 
ț gistrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 2 mai • ft 1007

a'î ?>r
Informații la S.C. Transilvania S.A. De- ? 

telefon 211485. fax ?
(4477) »

î

MANAGERUL
S.C. TRANSILVANIA S.A. DEVA

CONVOACA
ADUNAREA GENERALA 

EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR

ț1997.
In cazul nereali zării cvorumului legal,

* dunarea generală se va ține în același loc
* la aceeași oră, în data de 17 mai 1997.

Ir* G f"* l«rr»r*âr> C A —

* va. str. O. Goga, nr. 2,
* 213087, între orele 7—15.
I

CONVOCARE

Consiliu! de administrație al S.C. Casa de 
presă și editură „Cuvântul liber" Deva 

pe acțiunicietate
— So

CONVOACA
ADUNAREA GENERALA

A ACȚIONARILOR 
in data de 22 aprilie 1997, ora 13, 

« diul societății.
SJl   - -

■

la se-

SUCURSALA ENERGOCONSTRUCȚIA 
DEVA — MINTIA

I ft I 
i ft I ft I ftI

S.C. RETEZATUL S.A.
DEVA

ANUNȚA

ft 
I ft 
I*
I*
Ift
I

CONSILIUL MANAGERIAL 
AL SOCIETĂȚII COMERCIALE 

RETEZATUL S.A. DEVA 
prin managerul general 

CONVOACA ADUNAREA GENERALA 
EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR 
ce va avea loc la sediul societății din Deva, 

str. Depozitelor, nr. 11, județul Hunedoara, la 
data dj 24 aprilie 1997, ora 11, cu următoa
rea ordine de zi :

1.
2.
3.
4.

5.

«tOciptății 
cenzori 
pe 1996 
de venituri și cheltuieli

la adunarea 
desemnați 

For- 
se pot obține de la sediul so- 

de

Aprobarea statutului 
Alegerea comisiei de 
Aprobarea bilanțului 
Aprobarea bugetului 
pe 1997 
Diverse.

Acționarii sunt rugați să participe 
generală direct, sau prin reprezentanți

I dintre acționari, pe baza unei procuri speciale 
mularele de procuri

J cietății și se vor depune tot aici, până la data
| 21 aprilie 1997.

Condițiile de reprezentare sunt cele prevăzute
| art 2(5) din Ordonanța de urgență nr. 5/1997.

In cazul in care la prima convocare nu vor
I îndeplinite prevederile legale, adunarea generală se 
, reprogramează în același loc, pe data de 12 mai 1997, 
| ora 11

Informații suplimentare

* ~~ 

ft

4 
I ,ft 
I ft 
I ft 
I ft 
I ft
I-ft 
I w 
I 
ila

J de 18. 04. 19 
■ diul unității, 
i

de

fi

telefon 054/623630.

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

Telefoane 641238 ; 641115 
PRODUCE 

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

(8830)

S.C. AGROMEC S.A. DEVA

VINDE din stoc

TRACTOARE ȘI MAȘINI AGRICOLE 
licitație in fiecare vineri. începând cu data 
18. 04. 1997, ora 10. Lista se găsește la se- 

____ , str. Depozitelor, nr. 10.
ÎNCHIRIAZĂ SPAȚIU DE DEPOZITARE 

» SAU PRODUCȚIE. Informații la sediul unită- 
| ții sau telefoane: 222195. 224785, 221902. 
j (4468)
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CREDIT BANK DEVA

VINDE la licitație publică, ce va avea loc
In data de 18. 04. 1997, ora 10, in DEVA, 

Aurel Vlaicu, nr. 25 :str.

•— izotermă 10 t — an fabricație 1991;
— autofurgon — an fabricație 1984;
— agregate frigorifice.
Informații suplimentare la tel. 054/211853.
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Str. Șantierului, nr. 1, Mintia 
(lângă termocentrală) 

Angajează personal in următoarele mese-

JjTopTherm
--------- --  ~ -------  ■ ■ .-r

producător de Sisteme de Ferestre și tlșF 
din profile de PVC echipate cu geam terrrțogarfi 
garnituri de etanșare și inserție mâȘlidâ

♦ paufâ’ distribuitori firme specializate; 60 Crnacităiil 
de^xpunere?,.promovare și montaj*

ReWJa!fenB68/r50015/150597fMârfartirifl%iQQ^g^2. 
stiff roportulULOrV

COPIII CASEI DE COPII NR. 1 
DEVA

cu sediul in str. Gh. Barițiu, nr. 21 
AȘTEAPTĂ SFINTELE PAȘTI să le a- 

ducă pace și bucurie in suflet și odată cu a- 
cestea pe toți oamenii de bine care doresc să 
le împlinească aceste bucurii.

Contul nostru de donații deschis la Tre
zoreria municipiului Deva este 50074374628.

Vă așteptăm.
CONDUCEREA CASEI

DE COPII NR. 1 DEVA

ROMFIN
Societate comercială pe acțiuni, dă intermediere de valori mobiliare 

Capital social: 600.000 000 lei
R.C J4W47/1996. Cod fliCBl m 8147649 Aut CNVMnr 0422/19»*. 
București, Sector 5. Calea 13 Septembrie, nr. 168-184. 

Tel 410.49.33; Fax 410.68 16

SUCURSALA DEVA

CA-

Societate de valori mobiliare, 
autorizată de CNVM cu decizia 

nr. 422/1996 
PREIA ordine de vânzare de la S.C. 

SIAL S.A. spre a le executa pe piața RASDAQ.
Ordinele de vânzare se preiau in punctul de 

lucru, situat în Deva, str. M. Kogălniceanu, nr. 
4, parter (camera 22).

Cei interesați sunt așteptați zilnic intre 
orele 8—18,00, cu certificatele de acționar si 
B.I.

MANAGERUL
S.C. CRIȘBUS S.A. BRAD

1. Revizor contabil — studii superioare, 
vechime in muncă n?inim 3 ani;

2. Dulgheri, zidari, betoniști și munci- 
, tori neealificați.
Informații Suplimentare la tel.; 217024, 

; 213220 (interior 21), sau direct la sediul uni-
«tații.

4

MANAGERUL GENERAL 
AL S.C. APOLLO S.A.

DEVA

I

I

CONVOACA 
ADUNAREA GENERALA 

ORDINARA A ACȚIONARILOR
la data de 30 aprilie 1997, ora 15, la 

clubul din Gurabarza, în sala mică, pentru 
toți acționarii înregistrați în Registrul Acționa
rilor la sfârșitul zilei de 14. III. 1997.

In cazul in care Ia data de mai sus adu
narea nu va fi statutară, aceasta se amână 
pentru data de 15 mai 1997, la locul și ora 
menționate mai sus. Procurile de reprezen
tare se depun la sediul societății, până la data 
de 29 aprilie 1997. Informații suplimentare Ia 
sediul societății din str. Gosa, nr. 44. Telefon 
054/651242, intre orele 7-10.

I

<4491) <:

!; CONVOACA
!; ADUNAREA GENERALA
■; EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR
;! la data de 30. IV. 1997, ora 12, la %ediul 

societății in cantina-restaurant, pentru toți ac- JII• r ’ • —— j j
Jționarii înregistrați in Registrul Acționarilor la ! ■ 
................................ -- — --------- a‘
;■ uaca nu se va întruni cvorumul necesar, .; 
!;a doua convocare este stabilită pentru data dej;
■
II

sfârșitul zilei de 31. 03. 1997. !•
Dacă nu se va întruni cvorumul necesar, ■

___ , la aceeași oră. ■{ 
Informații suplimentare Ia sediul societă- 
’________“ ‘ telefon*;

■ 14. V. 1997, la aceeași oră.
r ‘

■ ; ții din str. 1 Decembrie, nr. 37A,
J 054—214296. 
:■II8 SOCIETATEA COMERCIALA 

INDUSTRIE MICA ȘI SERVICII ALBA !•

Cu sediul in Sîntimbru, str. Șoseaua Na
țională, nr. 16, jud. Alba, telefon 058/842232,

I'fax 058/842249, produce si livrează: ; _ .. ....— cărămidă normală plină și cu goluri;
— cărămidă eficientă mică și mare;
— bloc ceramic mic 240 x 115 n 138 mm;

| la prețuri avantajoase.
; — bloc ceramic miilociu 290 x 140 x 138
[mm. 178 buc/mc, preț livrare — 1 593 lei/buc, 
! respectiv 283 544 lei/mc. Prețurile includ și 

<TVA. (4472)

a

I
MANAGERUL S.C. PARÎNGUL 

PETROȘANI

CONVOACA
ADUNAREA GENERALA 

A ACȚIONARILOR 
la data de 16. 04. 1997. ora 12,

„Petroșani". în
;ste statutară, următoarea 

dc 30. 04. 1997, ?n

S.A.

II
ii

■

ii>■
; societății din hotel
S care adunarea nu
! Întrunire va fi in data
! același loc și la aceeași oră.

Relații suplimentare la sediul societății sau; 
îtel. 054/542801. (4455) ;
. ■

la sediul! 
r^ul în!

I
I 
a

MANAGERUL 
SOCIETĂȚII COMERCIALE 

AGROMEC S.A. HAȚEG
I
a
a

!a ;
: i°.
'înregistrați în Registrul Acționarilor, la sfâr
jsitul zilei de 31. III. 1997.
■ in data de
■ 1
; adunare.
■ Informații telefon 770523.

a
■
a
a
i

Convoacă adunarea generală extraordinară' j 
acționarilor la data de 16 aprilie 19ti7, ora!; 

' la sediul societății pentru toți acționarii!; 
............................. •- !

A doua convocare*; 
30. 04. 1997, ora 10, in același*: 

loc, în cazul neintrunirii cvorumului la prima;! 
„j_____ ■:

■
I
I
■
■
I
a

............. —..................................................................................................................... v.v.v.y
. ..............................................- ...............................................................................................
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c o 11 d i ah-:i independent CUVÂNTUL LIBERPI EJ
ua

PUBLIGITAVC

• Cu ocazia împlinirii 
frumoasei vârste de 50 de 
ani. cele mai bune gânduri 
domnului Iuga Emil, din 
partea soției, fiului, nuro
rii și nepotului Robert. 
„La multi ani !“.

(4470)

• Vând garsonieră bl. 
O 4, Deva și pământ intra
vilan Șoimuș. Tel. 617306, 
după 19.

(099430)
• Vând casă veche, gră

dină mare, sat Sercca. In
formații Orăștie, telefon 
«41361.

(4252) 
. • Vând tractor chine
zesc, 15 CP. tel. 642725. 
intre orele 8—15.

(4253)
• Vând două Traban- 

turi, 601 S, informații la 
telefon 656442,

toate tipurile, livrare pe 
loc. 048/217658.

(99516)
• Vând apartament 3 

camere, str. Bejan, bl. 63, 
ap. 11, parter.

(8209)
• Vând apartament sad 

schimb cu casă lângă Deva. 
Tel. 629544.

(8208)
o Vând apartament 3 

camere, Al. Moților, bl. 
Pl, et. 1, tel. 215728.

(9528)
e Cumpăr casă în sat, 

situat la poalele munților 
Retezat. Tel. 016/479624. 

(9529)
• Vând autocamion Baba 

(10 tone), fabricat 1994, sau 
Saviem 8 tone, fabricat 
1991. Tel. 058/851556.

(9136)
• Vând cavou beton 

(2 locuri), în Cimitirul Or
todox din Deva. str. M. 
Eminescu, central, lângă 
biserică. Informații* 068/ 
150733.

(9145)

(4075)
• Vând Saviem 7,5 to

ne, cabină Baba, stare ex
cepțională, Geoagiu, tel. 
277, familia Crainic.

(4260)
• Vând casă locuibilă, 

curte, grădină, Sercca. In
formații Orăștie, Pricazu- 
lui, 28/62.

(4261)
• Vând apartament 2 

, camere, poziție centrală,
lecomandate. Informații 

I tel 651883.
(4076)

• Vând casă, Măccu, 
Dărăbanț. Informații Ha
țeg, tel. 777226, după-masa.

(9323)
• Vând talon Dacia, tel.

. 456/140968, orele 9—15, 
056/155835. (9278)

• Vând mâuz, un an. 
Relații Ia Boș nr. 22.

(9270)
• Vând chioșc, 20 mp, 

mașină de înghețată Ger- 
nania, motor Dacia 1310, 
vibrochcn Bl. Tel. 712821.

(9271)
• Vând cabană 266 

mp, spațiu comercial 
ultracentral. Hațeg, str. 
Decebal, 20. Telefon 
770933, 777353.

(9325)

• Vând apartament 3 
camere, str. Dorobanți, bl. 
25, ap. 31, sc. C, Deva.

(4496)
• Vând apartament 2 

camere, 30.000.000. nego-
' viabil. Deva, lângă Li- 
i teul Auto. Informații sat 

Băcia, nr. 151.
(GRT)

• Vând orgă muzicală
Yamaha PSR 12. Telefon 
613651. (4482)

• Vând Dacia 1310 break
. (1988), preț 16 milioane, și 
■ talon cu carte Dacia 1300, 
. Drcț 1000 DM, Informații 
■el. 226481 ; 222016, după
Ora 16. (9116)

• Vând rulotă. Telefon 
612870, după ora 21.

(4484)
• Vând pământ arabii 

.lângă șosea, sat Almașu- 
Scc. nr. 98. Tel. 624385.

(4488)
• Vând și montez par

brize auto toate tipurile. 
Deva, str. Dragoș Vodă, 
17. Tel. 225075; 225077.

(9527)
• Vând Ford D (avariat),

înmatriculat, Fornădie, nr. 
48. (4494)

• S.C. GRUNDEL Imp. 
Exp. SRL Călan, direct 
importator Germania, vin
de haine second hand, 
nesortate, la preț conve
nabil. Tel. firmă — 
660280.

(4453)
• Vând Dacia zero km.

• NOU !!! Centrale 
termice HERMAN, 
randament și sigu
ranță maxime. PLATA 
IN RATE. Distribui
tor IMPERIAL ORAȘ- 
TIE, 051/642580.

(8386)
• Vând mașini înghe

țată (ieftine), italiene, ger
mane. Informații telefon 
059/341639.

(6443)
• S.C. Apullum Cons 

S.A. Alba Iulia, șantier 
Orăștie» str. Nicolae Ti- 
tulescu, nr. 78, vinde pro
duse de balastieră, după 
cum urmează : încărcate 
în auto loco stație de 
sortare Gelmar, 25.500 lei/ 
mc plus TVA ; încărcate 
în vagon loco rampa CF 
Orăștie, 32.500 lei/mc, plus 
TVA

(8381)
• Satul Lunca licitează 

hotarul pentru pășunat in 
toamna anului 1997. în 
ziua de 20 aprilie 1997, ora 
14. Telefon 620227.

. (4479)
• Spray contra ejacu

lării rapide, medicamente 
potența, frigiditate, afro- 
disiace. 0« -6376273.

(8979)
• Vând mașină de în

ghețată 380 V, două ca
pete. Tel. 63'1153 ; 633253.

(4503)

• Societate comercială 
cu activitate de comerț 
exterior angajează secre
tară. Se cer în mod obli
gatoriu studii superioare, 
cunoștințe de limba en
gleză (germană), operare 
PC și eventual experiență 
în domeniu. Informații la 
tel. 216863 sau 233270.

(4515)
• Societate comercială 

execută lucrări de tâm- 
plărie, binale (uși — fe
restre) la cele mai re
duse prețuri. Informații la 
atelierul de tâmplărie din 
incinta depozitului Com- 
fruct, str. Depozitelor, nr. 
17, zilnic între orele 9-17.

(9524)

• Mobilier la co
mandă.' Tel. 054/673247. 
Sunați și nu veți re
greta.

(1495)
• Angajăm urgent pe 

perioada trimestrului III, 
an școlar 1996/1997, pro
fesor geografie. Informații 
la tel. 217015.

(F)

, • închiriez garsonieră 
mobilată in Simeria. Yal. 
227479, orele 20-22.

(9522)

-1. X

• SC ROMADALIV SRL 
BRAD, având sediul în 
Brad, str. Iloria, nr. 44, 
anunță intenția de auto
rizare din punct de vede
re al protecției mediului a 
chioșcului pentru comer
cializare produse de pa
nificație și răcoritoare si
tuat în Brad. str. Repu
blicii, nr. 18. Eventualele 
contestații și sugestii se 
depun Ia APM Deva, str. 
Aurel Vlaicu, nr. 25. în 
termen de 15 zile de Ia da
ta publicației.

(4493) 
o S.C. EUROSTIL PRO

IECT SRL DEVA, având 
sediul în Deva, str. 1 De
cembrie, nr. 19, anunță 
intenția de autorizare a 
atelierului de proiectare, 
situat în Deva, str. Bari- 
țiu, nr. 23. Eventualele 
contestații și sugestii se 
depun la APM Deva, str. 
A. Vlaicu, nr. 25, în ter
men de 15 zile de la data 
publicării.

(4492)
• ASOCIAȚIA P.A.S. 

AGROSERV I (fosta fermă 
1), constituită potrivit 
Legii nr. 77/1994, anunță 
că în data de 29 aprilie 
1997, ora 10, are Ioc 
ADUNAREA GENERALA 
A ACȚIONARILOR, la 
sediul societății din strada 
Balata, nr. 4, Deva, tel. 
219309. Președinte, ing. 
Vlad Georgeta.

(4481)
o CONDUCEREA S.C. 

TRANSCOM S.A. HUNE
DOARA CONVOACĂ Â- 
DUNAREA GENERALA 
A ACȚIONARILOR, la 
data de 21 aprilie 1997, ora 
13, la sediul societății, 
pentru toți acționarii în
registrați în Registrul Ac
ționarilor Ia sfârșitul zilei 
de 31 martie 1997. In câ- 
zul neîndeplinirii condi
țiilor pentru prima con
vocare, a doua convocare 
va avea loc în data de 
7 mai 1997, în același loc 
și la aceeași oră. Infor
mații suplimentare Ia se
diul societății din Hune
doara, str. Rotarilor, nr. 
140, telefon 712834.

(9267)
• MANAGERUL S.C. 

ROMFRUCT S.A., cu se
diul în localitatea Orăștie, 
str. A. Iancu, nr. 1, ju
dețul Hunedoara, CON
VOACĂ ADUNAREA GE
NERALA A ACȚIONARI
LOR, Ia data de 17 apri
lie 1997, la sediul socie
tății, ora 10, fn caz de

neîntrunire se va ține în 
același loc și la aceeași 
oră, în data de 30 aprilie 
1997. Relații suplimenta
re la tel. 051/642364.

(4259)

COMEMORĂRI
• Se împlinesc 2 ani 

triști de când m-a pără
sit hunul meu soț, 

SAVIN SPIRU
Iți mulțumesc dragul 

meu pentru frumoșii ani 
petrecut! împreună Dum
nezeu să te aibă în pază! 
Soția Valeria Spiru.

(8928)

DECESE

• Cu adâncă durere, 
anunțăm încetarea din 
viață, a scumpei noastre 
mamă, soacră și bunică

FLOREA
ELISABETA 

(LIZI) 
din Nojag. înmormânta
rea — azi, 15 aprilie 1997, 
ora 14. Dumnezeu s-o 
odihnească! Familia.

(4498)
• Familia doctor Bucșa 

Beniamin anunță cu pro
fundă durere moartea ful
gerătoare a fiului lor

BUCȘA CRISTIAN 
student anul II, Faculta
tea de Drept CIuj-Napoca. 
înmormântarea miercuri, 
ora 13.

(4512)
• Colectivul secției Re

cuperare Medicală și Labo
rator VFT este alături de 
familia dr. Bucșa la dure
roasa despărțire de fiul 
iubit. Sincere condoleanțe 
familiei îndoliate.

(4512)

• Familia Covaci 
Ioan și Lucreția este 
alături de familia dr. 
Bucșă Beniamin Ia 

dureroasa despărțire de 
fiul iubit

CRISTIAN
Sincere condoleanțe 

familiei îndoliate.
(4517)

• Cumnații Liviu și 
Voichița, cu nepoții 
Călin și Corina, cu a- 
dâncă durere anunță 
moartea fulgerătoare, 
la numai 52 ani, a 
eelui care a fost 

IVAN IONEL 
din Podele. Dormi în 
pace 1

(4501)

i
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BRUTĂRIA „NEAMȚ"

D E V A

VA OFERĂ IN FIECARE ZI :

sediu; — la magazinul non-stop de Ia
( (vecinătatea autogării);

— la unitățile din Hunedoara, Orăștie,
I Brad :
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PĂINEA „BISTRIȚA"

• produsă cu făină din Ungaria;

• rețetă cu cartofi;

• calitate excelentă;

• prețuri accesibile.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL S.C. SARGETIA FOREST S.A.

DEVA

Având în vedere prevederile Ordonanței de Ur- 
« gență a Guvernului României nr. 5/1997 șl faptul că 

la prima convocare nu s-a întrunit cvorumul de 50 
la sută din acționarii persoane fizice care direct 
prin reprezentare dețin acțiuni la societate, 

CONVOACĂ adunarea generala 
extraordinara

pentru toți acționarii înregistrați In Registrul 
Acționarilor la data de 31. III. 1997, în ziua de 17, 
IV 1997, ora 10, în sala mică a Casei de Cultură a 
municipiului Deva, cu următoarea ordine de zi :

1. Aprobarea bilanțului fiscal pe anul 1996, în 
baza raportului de gestiune și a raportului comisiei 

cenzori ;
Alegerea administratorilor ;

3. Alegerea comisiei de cenzori ;
4. Aprobarea 

cheltuieli pe anul
5. Aprobarea
6. Aprobarea 

societate ;
7. Probleme

sau
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de
2.

proiectului bugetului de venituri și 
1997;
listei de investiții pe anul 1997 ; 

statutului și a contractului de

diverse.

I
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ! 
DEVA ‘ !

Piața Unirii, nr. 4 ;

MANAGERUL 
SOCIETĂȚII COMERCIALE 

ATELIERELE CENTRALE S.A.
CRIȘCIOR

CONVOACĂ 
ADUNAREA GENERALA 

EXTRAORDINARA 
A ACȚIONARILOR 

la data de 29. 04. 1997, la ora 14, in sala 
Clubului Minier din Crișcior (Gurabarza\ pen
tru toți acționarii înregistrați în Registrul Ac
ționarilor la sfârșitul zilei de 24. 04. 1997.

în caz de neindeplinire a condițiilor cerute 
de prevederile art. 74, alin. 2, din Legea 31/ 

, 1990, și a prevederilor Ordonanței de urgență 
| nr. 5, art. 4, alin. 2, din 1. 03. 1997, Aduna- 
’ rea generală a acționarilor se convoacă pentru 
| ziua de 14. 05. 1997, în același Ioc, Ia aceeași 

oră și cu aceeași ordine de zi.
Informații suplimentare la Societatea Co

mercială „Atelierele Centrale" S.A. Crișcior, 
telefon G51408, int. 145, între orele 7—14,45.
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Organizează concurs în data de 24. 04. 
;1997, ora 10, 
[unui număr de

• Inspector
I perioare pentru
! meniului public

• Inspector
'perioare economice pentru biroul de gospodă-!; 
rie comunală și locativă ;

• Inspector de specialitate cu studii su- !; 
];perioare juridice pentru biroul de gospodă-!; 
Ijrie comunală și locativă ;

• Inspector de specialitate cu studii su- <; 
j; perioare juridice pentru biroul privatizare și •! 
î;control comercial;

' • Subinginer pentru biroul administra- ;!
! rea și întreținerea drumurilor ;
! • Economist pentru serviciul gospodărie;!
I municipală ;
! • Două posturi tehnician pentru serviciu]!*

municipală.
Informații suplimentare la telefon 213435, j;

la sediul său, pentru ocuparea 
8 posturi.

de specialitate cu studii 
biroul administrarea 

și privat; 
de specialitate cu studii

SU- 
do-

SU-
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;! gospodărie
!; 1
!■ interior 20.
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S.C. FRACON BUCUREȘTI 
SUCURSALA DEVA

persoa-

str. M. Kogălniceanu, nr. 4
(Casa Sindicatelor) 

Telefon 054/211027 
QFER A

Agenților economici, instituțiilor și 
nelor fizice:

—- mijloace și materiale de stins incendii;
— echipament de protecție și de lucru ;
— aparatură electronică si electrocasnică, 

» marca DAEWOO, WIRPOOLL, WEISPOINT 
| (TVC, audio video, cu CD, mașini de spălat cu 
! bule de aer, frigidere, congelatoare, cuptoa- 
I re cu microunde etc) ;

Pentru produsele electronice și electro- 
J casnice plata se poate face în rate, cu un a- 
| vans de 20—30 la sută și o dobândii, de 4-10 
! la sută pe an, fără credit bancar, 
| Vă așteptăm cu respect.
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