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k- Viata Politică
PRM neagă orice implicare 
In mișcări revendicative 

sau de stradă
Aflată în plină perioadă 

a alegerilor la nivelul or
ganizațiilor locale, condu
cerea filialei județene Hu
nedoara a Partidului Ro
mânia Mare a susținut 
vineri. 18 aprilie o con
ferință de presă la care 
a fost prezent deputatul 
de Hunedoara al acestei 
formațiuni politice, dl. I- 
lie Neacșu.

Referindu-se la recent 
adoptata Lege a Bugetu
lui. dl.. Neacșu a declarat 
că, spre deosebire de alte 
partide din opoziție, PRM 
a lăsat libertate de ex

primare parlamentarilor 
proprii în privința votului. 
Deputatul PRM a ținut 
să precizeze că opoziția a 
fost cea care a determinat 
modificarea articolului 62 
din Legea Bugetului, care, 
dacă ar fi fost votat în 
forma inițială ar fi con
dus la neplata banilor de 
salarii de către bănci spre 
acei agenti economici ce 
nu aveau plătite datoriile 
către stat.

SORIN BlADA

(Continuare în pag. 8-a)

La interval de câteva 
zile au sosit la redacție 
două scrisori, din zone 

diferite, dar atingând a- 
eeleași aspecte — taxele 
pe care le plătesc credin
cioșii ortodocși și venitu
rile preoților. Dincolo de 
o necunoaștere a realității 
tn acest domeniu există 
și o doză de răutate în 
cele scrise. Dar să le luăm - 
pe rând cele două depeșe.

Din Brănișca ne scrie 
<fl. Nicodim Câta. Iși ex
primă nemulțumirea față 
de preotul din sat, afir
mând că „venitele biseri
cii toate sunt în întregirea 
salarului" acestuia. Ur
W ‘AW-WAWAWAWAVAW.'.' ■ AMZ.V

Peste 50 de persoane au fost internate suferind de trichineloză
Numărul total al bolna

vilor de trichineloză inter
nați la secția de boli- in. 
fecțioase a Spitalului Mu
nicipal Hunedoara ajun
sese marți, 15 aprilie, la 
51 de persoane. Primele 
înternări au început din 
2 aprilie, ne spunea dna 
dr. Marcela Artean, șefa 
secției de boli infecțioase. 
(Sazurile semnalate au avut 
forme medii sau ușoare de 
manifestare, 11 bolnavi 
fiind deja externați. Ab. 
solut toți bolnavii provin 
din cartierele Micro 6 și 

mează o enumerare a a- 
cestor venituri dobândite 
din Rovina, Brănișca și 
Târnava. Mai scrie că nu 
s-a făcut „nici o verificare 
credincioasă sau adminis

DOUA SCRISORI — ACEEAȘI PROBLEMĂ

trativă", precizând și că 
Protopopiatul Deva cunoaște 
situația (cam contradicto
rii cele două afirmații t). 
Apoi relatează și un eva. 
niment din propria-i viață, 
care pare să_l fi determi 
nat să scrie: la moartea 
soacrei a fost nevoit să-și

Micro 7 din Hunedoara. 
Aceștia au cumpărat carne 
de porc de la doi cetățeni 
din zonele amintite. „Boala 
s-a datorat consumului de 
carne de porc infestată cu 

HUNEDOARA

larve și .putea fi ușor 
evitată dacă se făcea un 
examen trichinoscopic (gra
tuit) la Poliția Sanitar — 
Veterinară Hunedoara", a- 
firma dna dr. Artean. ,,U1-

teva persoane din cele 
423 aflate In tren au 
fost ușor accidentate. Ca
uza accidentului se pare 
că a constituit-o starea 
precară de stabilitate a 
căii ferate și inexistența 
indicatorului de limitare 
a vitezei.

• Și totuși 10 sunt— 
lista celor 10 societăți 
comerciale supuse lichi
dării șl date publicității 
cu puțin timp în urmă a 
produs confuzie șl ne
mulțumiri. La numai 
câteva zile, guvernul a 
definitivat lista societă
ților care vor intra în 
procesul de lichidare în 
vederea scoaterii la vân
zare. Sunt tot 10, numai 
că din lista inițială au 
ieșit două și au intrat 
alte două.

• Se privatizează băn
cile. La începutul săp
tămânii trecute, Senatul 
a adoptat Legea privati
zării societăților comer
ciale bancare — una 
dintre legile importante 
clin pachetul de acte nor

achite și taxa de cult pe 
lângă cea de înmormân
tare. Și în plus. I-a dat 
și un onorariu preotului.

Mai precizează dl. Câta 
că dacă va fi întrebat va 

da mai multe relații atât 
el cât și alte persoane pe 
care le amintește în scri
soare. Nil pentru că am 
avea alergie la „indicații 
prețioase" ci pentru că 
știm din experiență că în 
asemenea cazuri respecti
vii s-au pus de acard asu

timele cazuri de trichine
loză semnalate în Hune 
doara au fost înregistrate 
în anul 1992, când s-au 
îmbolnăvit 20 de țigani din 
localitatea Ciopeia, și în 

luna ianuarie a acestui an, 
când au fost internate câ. 
teva persoane ce consuma
seră carne de porc de la 
o rudă din Cugir" — pre
ciza sursa citată.

mative promise de gu_ £ 
vernul Ciorbea. Senatorii I 
din toate grupurile par-| 
lamentare au fost de a-*  
cord cu privatizarea băn-ț 
cilor. Legea a fost adop * 
tată șl de Camera Depu_l 
taților.

• A fost adoptat bu
getul pe acest an. Ca
merele reunite ale Par
lamentului au adoptat. în 
sfârșit. Bugetul de Stat 
pe anul 1997. Deși a fost 
aspru criticat, deși mulți 
parlamentari au votat 
împotrivă, bugetul a de
venit lege, urmând a fi 
promulgată de șeful sta
tului.

• In atenție — turismul 
rural- Timp de două 
zile, în cursul săptămânii 
trecute, la Brașov a avut 
Ioc întâlnirea Federației 
Europene de Turism Ru
ral (EUROGITES), orga
nizată de Asociația Na
țională de Turism Rural 
Ecologic șl Cultural, cu 
sprijinul Programului 
PHARE al Uniunii Euro-

i pene.
[ • Accident feroviar tn

(■ Moldova. Nouă vagoane 
I■ ale rapidului 750 Botoșani 

I — București au deraiat, 
l în seara zilei de 19 a- 
i prilie, în stația Faraoani, 
I fiind grav avariate. Nu 
| s-au produs victime. Câ

• Pescuitul interzis. *
Zilele trecute au intrat f 
în vigoare măsurile de | 
prohibiție pentru pescui-*  
tul industrial și sportiv.*  
Timp de două luni (141 
aprilie — 15 iunie) pes-L 
cultul este interzis pei 
întreg teritoriul țării la I 
toate speciile de pești., 
Braconajul este aspru» 
pedepsit. ■ 1

• Taxă pe folosirea 1
drumurilor. Guvernul a * 
emis o Ordonanță potri-1 
vit căreia posesorii de J 
autovehicule vor trebui I 
să plătească o taxă pen- * 
tru utilizarea drumurilor j 
naționale. Taxa urmează * 
a se plăti la unitățile | 
CEG, între 1 iunie — 30^ 
Iulie a.c„ șl este de I 
50 000 lei (pentru vehl- î 
culele cu o capacitate ci-1 
lindrică până la 1500 ! 
cmc), 100 000 lei (între 7 
1500—2000 cmc), 1 400 000 J 
(peste 2000 cmc). * 

pra celor ce vor spune 
sau pur și simplu uhii 
habar n au (am mai avut 
asemenea surprize) nu i_am 
căutat pe cei menționați, 

întâi tn-am oprit la Pro
topopiatul Deva. Dl. pro
topop Alexandru Hotăran 
are despre preotul din 
Brănișca o părere foarte 
bună, iar biserica de aici 
o consideră mal frumoasă 
și mai dotată decât cele 
din Deva. Tot de la dum
nealui am mai aflat că 
recent s au majorat și sa. 
lariile preoților, ei având

VIORICA ROMAN

(Continuare în pag. a 2-a)

AU FOST DEPISTATE 
SURSELE DE INFESTARE ,

Din cercetările efectuate ! 
de organele abilitate, au fost ' 
depistate trei surse de la , 
care cei ce au mâncat carne j 
de Dorc s-au îmbolnăvit I 
de trichineloză. Lăcătuș 
Anton a cumpărat porcul 
de la un vecin, ce crescuse 
animalul într-un coteț din 
zona Valea Seacă. Din fa_ | 
milia Lăcătuș s-au îmbol- j 
năvit 7 persoane ce veni 1 
seră să mănânce „pomana ! 
porcului".

Alti doi cetățeni din Hu
nedoara au comercializat 
carne de porc, fără avizul 
medico — veterinar. Lor 
li s-a întocmit dosar pe.

SORIN BLADA

(Continuare în pac. a 2-a)

Clădirea din imagine a fost construită în urmă cu 10 ani, cu destinata de 
cantină pentru Liceul agroindustrial Hațeg. N-a functional nici o zi în acest scop) 
dar nici în altul. Ușile și geamurile nu i-au fost deschise nici măcar pentru ae
risire. Se pare că nu are proprietar sau dacă are acesta a uitat de ca pentru că se 
degradează încet și sigur de la terasă până la fundație,de la tavan pana la pardo
seală. ...

Imobilul se află în plin centrul orașului si este imposibil ca primam sau 
viceprimarii din ultimii zece ani ai Hațegului să m> fi trecut pe aici. ^e vede 
treaba că ev trecut ca acceleratul prin gară. Foto: AUKtt ANIA

în vreme ce în țară se închid fabrici

La Deva s-a inaugurat
noua fabrică

La sfârșitul săptămânii 
trecute, în prezența a nu
meroși participant!, la De
va s_a inaugurat oficial 
noua fabrică de conserve. 
Dl. ing Marcel Manole, 
manager al S.C. Decebal 
S.A. Deva (Industria căr
nii). a relevat istoria fa
bricării conservelor în a. 
cest oraș — începând din 
1939 —- și a prezentat noua 
secție de conserve cu o 
capacitate de 10 tone pe 
un schimb. Fabrica este 
rodul unor investiții de 
ordinul miliardelor, la va_ 
loarea de acum, realizată 
în mare parte în regie 
proprie și cu firme spe
cializate la finisaje. S a 
dat, apoi, cuvântul invi
tărilor. Dl. subprefect al 
județului nostru a subli. 
niat semnificația eveni
mentului,' manifestându.și 
bucuria pentru prilejul 
de a participa la inaugu
rarea unui obiectiv cu 
implicații majore în ridi
carea nivelului de trai, 
ca acționar Ia firma de 
profil fiind interesat ca 
activitatea de fabricație a 
conservelor din carne să 
se desfășoare în cele mai 
bune condiții.

In continuare, dl. Gheor- 
ghe Dreghici, vicepreședinte 
al Consiliului Județean, 
și-a exprimat speranța că 
relansarea zootehniei Ju
dețului și a țării, în an

de conserve
samblul său, va asigura 
condiții ca potențialul e- 
xistent să fie mai bine 
fructificat în folosul îm
bunătățirii aprovizionării 
populației cu produse și 
conserve din carne. In 
context, dl. ec. Viaceslav 
Beliovschi, președintele 
patronatului din industria 
alimentară, a apreciat e- 
forturile și preoeuoările 
existente pentru ca tn 
peisajul de profil să se 
producă schimbările mult 
așteptate, să apară obiec
tiv» cdmDetltive, unde să 
se obțină produse de ca
litate. dar și mai ieftine, 
pe măsura valorificării 
condițiilor ce le avem, 
printr_o bună colaborare 
cu crescătorii de animale 
fiind posibilă împlinirea 
unui asemenea deziderat.

După tăierea panglicii 
inaugurale, s-a trecut la 
vizitarea noii fabrici. Din 
explicațiile șefului secției, 
dna ing Ramona Luncan, 
am reținut că aici lucrează 
pesto 100 de salariațl, iar 
utilajele în mare parte sunt 
performante, fiind procu
rate din import. Nădejdea 
salariaților, chiar dacă a- 
cum marile complexe zo. 
otehnice. deci furnizorii di 
materie primă, se con 
fruntă cu greutăți majore 
este aceea că vor veni ț 
vremuri mai bune. (N.T
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Feste 50 de persoane 
au fost internate

suferind de tricfiinefoză

VENITURILE PREOȚILOR ORTODOCȘI

•Urmare din noa 1)'

nai de către Biroul de 
Combatere a Criminalității 
Economico — Financiare al 
Poliției Municipiului Hune
doara. Conform informa
țiilor primite de la dl. cpt. 
Valeriu luhas, oamenii au 
cumpărat porcii din târ
gul de animale. Cosergar 
Toan. de 50 de ani. munci
tor necalificat la Siderur
gica Hunedoara, a achizi
ționat porcul în 8. 03 
1997 de la Petre Nicolaescu. 
din Hunedoara, un cioban 
care are o turmă de oi 
staționată în zona Valea 
Seacă. Nicolaescu mai are 
10 porci, despre care nu 
«e poate ști dacă sunt sau 
nu infestați. Prin vânzarea 
cărnii. Coșergar a conta
minat 21 de persoane. Cea
laltă sursă, Vasile Bălutâ. 
este un pensionar de 53 
de ani. din Hunedoara. El 
a cumpărat porcul in 9. 
03. 1997 0 l-a sacrificat 
■ doua zi DuDă valorifi
carea cărnii, fără avizul 
sanitar, s-au îmbolnăvit 22 
«le persoane

Coserear și Băluță riscă 
o pedeapsă cu închisoare 
de la 1 la 5 ani pentru 
infracțiunea prevăzută de 
art. 313. al. 3. Cod penal, 
care spune că ..Punerea 
In consumul public de earn; 
sau produse de carne pro
venite din tăieri de ani
male sustrase controlului 
veterinar, dacă a avut ca 
urmare îmbolnăvirea unei 
persoane, se pedepsește cu 
închisoare de la 1 la 5 ani“.

PE SCURT DESPRE 
TRICIIINELOZA

Trichineloza nu este o 
boală contagioasă. Interna
rea bolnavilor este obliea- 
torie, d;n cauza riscului 
de letalitate, conform sta

Hunedoara, cartierul Micro 7. Cele două blocuri din 
imagine au fost părăsite de către locatari. Vecinii din 
blocurile apropiate au amenajat la parter cuști unde 
cresc porci, găini, iepuri și câini. Aceste clădiri sinistre 
sunt adevărate focare de infecție pentru cetățeni mai 
ales că în vecinătate se află o școală.

Foto ANTON SOCACI

tisticilor prezentate în li
teratura de specialitate. 5 
până la 10 la sută din ca
zuri fiind mortale, în func
ție de gravitatea acestora.

Roaia evoluează în două 
etape. La 3—4 zile de la 
consumul cărnii infestate, 
apar tulburări gastrointesti- 
nale (grețuri, vărsături, 
dureri abdominale, câteva 
scaune diareice) însoțite sau 
nu de febră, care se vin
decă fără tratament. După 
aproximativ 10—14 zile, 
apar dureri musculare ge
neralizate și edeme par. 
pebrale (umflarea pleoape
lor).

PRIMARIA HUNEDOARA 
VA DEMOLA COCINILE 

DIN VALEA SEACA

Porcii a căror carne a 
fost cumpărată de cei 
bolnavi de trichineloză au 
fost crescuți exclusiv în 
cocinile din zona Valea 
Seacă a municipiului Hu
nedoara. Asjiectul dezolant 
al acesteia, mirosurile in
suportabile. mizeria și șo
bolanii care se plimbă în 
voie au făcut ca Primăria 
municipiului să ia măsuri 
de demolare a cotețelor. 
Cetățenii care dețin astfel 
de construcții în zonă au 
fost avertizat! în mai multa 
rânduri. La sfârșitul lunii 
martie era programată, de 
altfel, o acțiune în acest 
sens. Oamenii au cerut 
însă o păsuire, fapt ce 
s-a dovedit a nu fi dî bun 
au^ur.

Din cele declarate de 
primarul munic.«iuiui Hu
nedoara. dl. Remus Mariș, 
primăria va desființa toate 
cocinile din focarul Valea 
Seacă, termenul limită fi
ind ,30 aprilie. După a_ 
ceasta dată se va face o 
deratizare complexă a zo_ 
nei.

(Urmare din pag. 1)

dreptul acum Ia 5—600 mii 
de lei lunar. Asta însă 
mai mult sau mai puțin 
teoretic, deși suma acor
dată de stat « a majorat 
și ea (este de 150 de mii 
lei/lună). Multi preoți 
care conform studiilor și 
vechimii au dreptul la 
salarii mari nu numai că 
nu primesc acești bani, 
dar trebuie să mai aducă 

j de acasă pentru a-și plăti 
datoriile față de stat, dacă 

| vor ca la bătrânețe să 
i aibă pensie. Așa că sala- 
I riile preoților trebuie să 
i se completeze din contri- 
' buția enoriașilor. cum 
| sunt taxele de cult (bene- 
: voie), alte taxe pentru 

serviciile religioase ș.a.
în ziua următoare dl. 

Munteanu s «a și prezentat 
la redacție cu acte și do
sare care să justifice că 
nu toți banii sunt ai 
popii“ sau „nu se înre
gistrează niciunde" cum 

| scrie dl. Căta. Dar n-am 
I considerat suficiente aceste 
’ argumente și am dorit să 

văd cum stau lucrurile cu 
biserica. DL Cornel Rusu. 
epitrop și crâsnic al bi
sericii. mi-a deschis si 
mi a arătat lăcașul sfânt. 
Trebuie să mărturisesc că 
din toate bisericile pe care 
le-am văzut în județ (e 
drept că nu am reușit să 
le văd pe toate) nici una 
nu mi-a lăsat o astfel de 

. impresie.
1 Biserica nu e nouă, deși 

așa pare. Aspectul său 
exterior si interior se da
torează lucrărilor făcute 
aici după 1990. în afară 
a fost făcută cu terasit 
(a costat 2—300 mii lei în 
1990): scările s-au reali 
zat în 1991 (doar mano
pera a costat 60 mii lei.

| plus cele 3 tone ciment): 
, pictura, terminată în 1996, 

și care a durat 3 ani, s-a 
plătit cu 24 milioane lei. 
Au fost achiziționate 3
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C TVR 1 )
6,00 România, ora 6 fix!; 

8,20 Alaska Kid (s); 9,15 
Santa Barbara (r); 10.00 
Știri; 10,05 Limbi străinei 
franceză, enqleză; 11,05 
Părinți teribili (f/r); 12,55
Videodipuri cu Patricia 
Kaas; 13,05 D.a.; 13,30
Tradiții; 14,00 Știri; 14,10 
Muzica pentru toți; 15,00 
TVR lași; 15,35 D.a.; 16,00 
Tribuna partidelor parla
mentare; 17,00 Știri; 17,10 
Katts și câinele (s); 17,35 
Pro Patria; 18,30 Transfo- 
cator; 19,00 Căsuța cu po
vești; 19,05 Interpreți ai 
cântecului populari Grigore 
Leșe; 19,25 Medicina oen 
tru toți; 19,50 La zi în a- 
gricultură; 19,55 Doar o 
vorbă să-ți mai spun; 20,00 
Jurnal; 21,00 Săptămâna 
Mare; 21,05 Baywatch (s); 

candelabre frumoase, te
racote. covoare (toate în 
aceeași culoare, puse la 
păstrare; pe jos sunt al
tele. destul de bune), sis
tem de alarmă, s-au re
novat scaunele. Toate 
acestea însumate au în
semnat bani mulți, efor, 
tul financiar fiind supor
tat de oamenii satului.

însă părintele si dl. 
Rusu cred că în altă parte 
e buba. Dl. Munteanu a 
dorit să cumpere grădina 
intravilan situată aproape 
de casa parohială ca să-si 
construiască propria sa 
locuință. Consilierii n-au 
fost de acord cu această 
formulă, dar au acceptat 
ca în schimbul grădinii 
socrul preotului să dea 
alt teren, cu condiția ca 
să se facă legal și cu 
acceptul oamenilor. Mulți 
săteni au subscris acestei 
idei. Alții însă îi acuză 
și insultă pe consilierii bi 
sericii sau se întreabă de 
ce „mai vrea popa casă 
dacă are un palat la Nă_ 
dăștia de Jos". Oare le-ar 
plăcea să facă naveta? 
Mulți alți locuitori ai sa
telor sunt necăjiți tocmai 
pentru că preotul lor nu 
e localnic.

Dintre cel întrebați ce 
fel de om e dl. Emil 
Munteanu nicî unul n-a 
dat relații negative. Dim. 
potrivă îl consideră foarte 
devotat bisericii pentru 
care se preocupă perma 
nent. Dna Mihaela Ștefan, 
secretara primăriei, care 
a acceptat să.i apară nu. 
mele, îl caracterizează ca 
un om politicos, dispus in 
orice moment să răspundă 
la solicitările primăriei 
(la sfințirea monumente
lor). Deși nu merge la bi 
serică (e navetistă) a a_ 
uzit că e frumoasă și că 
părintele est» exigent șl 
pretinde disciplină din 
partea enoriașilor.
' Cealaltă ' scrisoare am 
primit-o de la dl. Nicolae 
Cian, din Brad, str. 1 Iu
nie, nr. 3, bl. B 10, ap.

21,55 Universul cunoașterii;
22.30 Zona de impact 
(mag.); 23,00 Jurnal

C TVR 2 ]
7,00 TVM. Telematinal;

8.30 D.a.; 9,00 Memorialul
durerii (r); 10,55 Caleido 
scop-satelit; 13,10 Baywatch 
(r); 14,00 în fața dvs. (r); 
14,50 D.a.; 15,20 Limbi
străine (r); 16,20 Top Mo
del (s); 17,15 Zodia Ba 
lanței; 17,40 Andrea Celeste 
{*);  18,30 Club 2020 (mag.); 
19,00 Opțiuni (mag.); 19,40 
Meridianele dansului; 20,05 
Puterea, pasiunea (s); 20,30 
Fotbal; 21,05 Ce-i de făcut?; 
22,05 TVM. Mesager; 22,35 
Sângele altora (s); 23,30 
Coborând la mauri (f).

(PRO - TV)
7,00 Ora 7, bună dimi

16. In urma audienței la 
care dl. a fost i .am răs 
puns prin ziar care este 
baza legală a stabilirii și 
încasării taxei de cult la 
ortodocși. Dar dumneajm 
ține una și bună că vrea 
„un decret, o hotărâre de 
guvern" nu un regulament. 
Chiar nu știți die Cian 
că o reglementare legală 
care n-a fost abrogată ră 
mâne valabilă? Cât pri. 
veste o lege a , cultelor, 
să știți că și preoții or
todocși și-o doresc. Și sunt 
mulli cei cu care am a 
bordat această problemă. 
Ar fi mult mai onorabil 
pentru ei dacă i-ar plăti 
statul si n- jar fi la che 
remul credincioșilor care-și 
plătesc taxa de cult dacă 
vor. în alte țări vestice 
această taxă se reține 
automat din salariu. Dacă 
ar exista si la noi aseme
nea reglementare chiar 
că ar avea ce comenta 
cusurgiii.

Revenind la situația ac
tuală, dl. Cian scrie că în 
zona Brad taxa de cult 
este de 10 000 la oraș și 
5—6000 lei la sate. Făcând 
un calcul care 1 vine în 
cap oricărui om de bun 
■imt. de banii ăștia la 
piață poți cumpăra 5 le
gături de ridichi, sau 2 
litri de lapte, respectiv

I 
I

I

I
I
I 
I

CURSUL VALUTAR
21 APRILIE

• 1 dolar CUA 7081 lei |
• 1 marcă aermană 4161 lei I
• 100 yeni laoonezi — 5652 lei |
• 1 liră sterlină — 11567 lei I
• 1 franc eivetian — 4889 leii
• 1 tronc »'aneez — 1233 tei
• 100 lire italiene — 419 lei 1

Cursurue incluse în această listă au la bază 
cotatii ale societăților bancare autorizate să efec
tueze operațiuni pe piața valutară Prezenta listă nu 
implică obligativitatea utilizării cursu~ilor în tron- 
zartii efective de schimb valutar și înregistrări con
ta bile.

neața!; 9,00 Tânăr și ne
liniștit (r); 9,45 Sport la 
minut; 10,00 Cine este șe
ful? (r); 10,30 înrobită de 
iubire (r); 11,15 Spitalul de 
urgență (s); 12,00 Aventu
rile lui Brisco County (s); 
12,55 Știri; 13,00 Deșteap
tă te române! (r); 14,30 
D.a.; 15,00 Matlock (s); 
16,00 Tânăr și neliniștit (s); 
16,45 înrobită de iubire 
fs); 17,30 Peștera monstru
lui sacru (s); 18,15 Sport la 
minut; 18,30 Știri; 18,35 
Cine este șeful? (s); 19,00 
Știi și câștigi! (cs); 19.30 
Știri; 20,00 Chicago Hope 
(s); 21,00 Secrete de fa
milie (s); 21,50 Știri; 22,00 
Fam. Bundy (s); 22,30 Viața 
ca în filme (s); 23,00 Știri; 
23,15 Profesiunea mea (talk
show); 0,25 Sport la minut.

(ANTENA 1)
7,00 Știri/Rev. presei;

1/2 kg brânză ori 20—2S 
de ouă. Și e vorba de 
taxa pentru un an. în a- 
cest context, expresii care 
asemuiesc acest cult „tri
butului la poarta turcească**  
nu pot fi calificate decât 
exagerate, ca să nu spu
nem răutăcioase.

Politicienii noștri care 
și .au făcut un obicei din 
a-și sfinți sediile și a-șl 
face cruci semnificative în 
fața camerelor de luat 
vederi ar trebui să se 
gândească în sfârșit că 
a venit timpul să redea 
preoților și bisericii orto
doxe, biserica neamului 
românesc, demnitatea pe 
care o merită. în acest 
sens ar fi necesară și o 
lege îndeajuns de aspră 
ca să i descurajeze pe 
spărgătorii de biserici 
(chiar în aceste zile BL« 
serica din Brănișca a fost 
spartă; este pentru a 12-a 
oară. în ciuda măsurilor 
de a_i asigura securitatea). 
Suntem în plin sezon al 
grevelor. Preoții nu vor 
ieși în stradă și nici nu 
le ar sta bine s-o facă. 
Totuși cei care Ie pot 
Întinde o mână, pentru 
ca ei să nu mai fie obli
gați să stea cu mâna în
tinsă, ar trebui să se gâ" 
dească și la ei. Și 
numai de sărbători.

■

I

I
1

7,15 Văduva (r); 10,20 Viafo 
In trei (s); 11,00 Știri; 11,10 .
Iluzii (r); 12,00 Curcanii (a); 
13,00 Dincolo de realitate 
(s); 13,30 D.a.; 14,00 Știri; 
14,20 Omul cu o mie de 
fețe (r); 15,10 A treia pla
netă de la Soare (r); 16,00 
Lumină călăuzitoare (sl; 
17,00 Știri; 17,10 Iluzii js);
19,30 Văduva (s); 20,30 Ob
servator; 21,15 Din lumea 
afacerilor; 21,30 Nash 
Bridges (s); 22,30 Sparks 
(s); 23,00 Milionarii tie la 
miezul nopții; 0,30 Kaș- • 
sandra (s). ț

(PEVASATtQ ■
104» — 13,45 Reluări; ’ 

19,00 Obiectiv; 19,15 „100 |
de ani de cinema**  — ep. . 
6; 20,00 Jurnal TVR; 21,00 
„România și dictaturile ai" I 
— ep. 3; 224» Film; 23,30 |
Obiectiv (r); 23,45 Video
text.
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|n preliminariile 
C. M.

0 î I DIVIZIA A2

Se pregătește
medul

ROMÂNIA ■ 
IRLANDA

REZULTATELE ETAPEI: F.C. Argeș — F.C. Na- 1 
țional 0—0; Jiul Petroșani — F.C. Chindia 2—1 ; , 
Sportul Stud. — Steaua 0—3, Univ. Craiova — Poll- | 
Timișoara 0—0, Dinamo — „U“ Cluj 3—0; Gloria I 
Bistrița — F.C.M. Bacău 2—1; Petrolul 
Ceahlăul P.N. 1—0: Oțelul Galați — 
1—0; F.C. Brașov — Rapid 1—1.

CLASAMENTU

Ploiești — J
Farul C-ța I

MINAUR ZLATNA — CORVINUL 3—0
HANDBAL! 

fpjntnin I

Grijuliu ți precaut se
lecționerul Angliei lordă
nescu a stabilit încă de 
săptămână trecută „lista" 
strsmierilor ce vor face par- 
te din lotul reprezentativ 
de fotbal al României pen
tru cel mai tare meci al 
grupei a Vlll-a din preli
minariile C.M., cu selecțio
nata Irlandei, principalul 
adversar al tricolorilor din 
aceste preliminarii. Urmă
rind de aproape evoluțiile 
stranierilor în echipele lor 
de club, forma și starea lor 
de sănătate, lordănescu a 
convocat pentru meciul din 
30 aprilie cu Irlanda pe 
următorii 14 jucătoFi ce 
joace peste hotare. Stân. 
gaciu, D. Petrescu, Doboș, 
Prodan, Gh. Popescu, Sely- 
mesi, Filipescu, D. Mun- 
teanu, Papură, Hagi, Adrian 
Ilie, Vlădoiu, V. Moldo
van, Craioveanu.

Inițial a fost convocat și 
Ionuț Lupescu care însă a 
refuzat motivând că echi. 
pa sa de club are mai mul
tă nevoie de el, decât na
ționala unde lordănescu 
l-a ținut pe banca rezerve, 
lor. In locul lut a fost con
vocat Papură. Lotul va fi 
întregit cu jucători din 
campionatul intern, ce var 
fi stabiliți după etapa a 
27-a de mâine. Întregul lot 
va fi convocat pentru i>u 
nert, 25 aprilie, ora 12, la 
sediul Federației Române 
de Fotbal.

Irlandezii vor sosi la Bu
curești in ziua de 23 apri
lie ți vor trage la ho
telul „Sofite,". Antrenorul 
„verzilor" Nick McCarthy 
va veni in fruntea unui 
lot de 20 de jucători, de
ciși să lupte pentru un re
zultai bun. O victorie a 
tricolorilor înseamnă aproa
pe totul pentru calificare 
la C.M. din Franța '98.

I

IS9
REZULTATELE 
CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

din 20 aprilie *97

Lazlo — Reggiana 1
Milan — Piacenza X
Napoli — A talan ;a 
Parma — Udinese
Sampdoria — Verona X
Vicenza — Perugia 1
Bari — Salernitans 1
Cmenza — Cremonese 1
Inacchesn — Pescara 1
Palermo — Cesena 
lla vezi na — Lecce X
Torino — Foggia X
Venezia — Empoli X

Fond de câștiguri:
570 984174 lei

L
1. F.C. National 26 16 5 5 51—26 53
2. Steaua 26 16 4 6 55—2» 52
3. Dinamo 26 14 5 7 43—22 47
4. Oțe.ul Galați 26 12 6 8 38—32 42
5. F.C. Argeș 26 11 a 7 34—36 41
6. Ceahlăul P. Neamț 26 10 7 9 38—37 37
7. F.C.M. Bacău 26 11 4 11 33—35 37
8. Jiul Petroșani 26 11 4 11 28—43 37
9. Rapid 26 10 5 11 36—34 33

10. „U" Cluj 26 10 4 12 45—47 34
11. F.C. Chindia 26 10 4 12 25—34 34
12. Univ. Craiova 26 9 6 11 38—39 33
13. Petroiul Ploiești 26 9 6 11 33—35 33
14. Gloria B.strița 26 9 4 13 27—32 31
15. Farul Constanța 26 9 4 13 34—40 31
16. Sportul Stud. 26 9 4 13 27—38 31
17. F.C. Brașov 26 7 4 15 32—49 25
18. Poli Timișoara 26 6 5 15 30—47 23

ETAPA VIITOARE (mâine, •23 april;ie) : Steaua
— Jiul; F.C. Național •— Dinamo; F.C. Chindia —
F.C. Argeș; .,U” Cluj — Univ. Craiova; Poli. Timi
șoara — Oțelul G1 ; Ceahlăul — Sportul, Rapid — 
Gl. Bistrița: F.C.M. Bacău — Petrolul; F.C. Farul
— F.C. Brașov.

ETAPA SARACA ÎN GOLURI
După două etape în ca

re s-au înscris câte 17 go
luri, sâmbătă in etapa a 
26-a s-au marcat doar 16 
go.uri, Unii sunt tentați 
să creadă că meciurile au 
fost aprig disputate, că 
apărările unor formații se 
țin „tare". Nu e chiar a- 
șa. Partide importante 
pentru configurația clasa
mentului cum,au fost FC 
Argeș — FC Național pen
tru locurile din prima ju
mătate a clasamentului, 
sau Univ. Craiova — Poli 
Timișoara din subsolul 
clasamentului nu au mul
țumit decât parțial spec, 
tatorii. In două întâlniri, 
in care s-au înregistrat 
victorii cu 3—0 (Dinamo
— „U" Cluj și Sportul — 
Steaua), victoriile dinamo- 
viștilor și militarilor în 
regie s-au conturat în
deosebi evoluției șterse 
a adversarilor lor.
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Poate mâine. In etapa 
intermediară, spectatorii 
să fie mai conectați la 
desfășurarea unor parti
de ce se anunță a fi foar
te disputate. Este vorba 
de derby-ul etapei FC Na
țional — Dinamo dar șt 
de meciurile Rapid — 
Gloria Bistrița, Poli. Ti
mișoara — Oțetul Galați. 
„U" Cluj — Univ. Cra
iova.

Derby-ul bucureștean va 
fi transmis șt de către 
PRO TV, de la ora 15. In 
urma rezultatului acestei 
întâlniri s.ar putea să 
câștige Steaua. Cel mai 
mult i-ar conveni un re
zultat de egalitate. Fiind
că militarii nu i_ 
poticni în fața Jiului și , 
ar putea detrona pe lider | 
și ar putea mări și a- « 
vansul în fața dinamoviș- | 
Iilor. Vom vedea mâine... '

I
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VEGA DEVA A ÎNVINS SI PE F.C. OLT
Așa cum se cunoaște, 

FC Olt iși dispută me
ciurile de acasă pe sta
dionul din Sadu. Pentru 
deveni a fost o surpriză: 
au găsit aici cel mai slab 
teren de când joacă in 
Divizia B, denivelat, cu 
multe smocuri de iarbă 
pe care e dificil de con
trolat balonul. Și totuși, 
in aceste condiții, fotbaliș
tii de la Vega s-au mo. 
bilizat și au jucat cu dă
ruire șt ambiție pentru 
victorie, omul de gol. Ro
dos, făcăndu.și datoria 
marcând golul victoriei în 
minutul 24.

Repriza a Il-a a fost 
mult mai aprigă (arbitrul 
a arătat 6 cartonașe gal
bene), gazdele impulsio
nate de spectatori au do. 
rit egalarea. Devenii s-au 
apărat organizat și au 
declanșat multe contraata
curi la poarta adversă și 
prin repetate un-doiuri 
Popa, Oacheș, Rădos s-au 
aflat în bune ocazii de 
a mai înscrie. Dl ing. Si- 
mion Todoni președinte, 
le AS Vega Deva a ținut 
să mulțumească și pe a- 
ceasta cale dlui primar

MIRCEA MUNTEAN 
pentru sprijinul acordat 
echipei Vega Deva, ma. 
nifestându-și speranța că 
și alți agenți economici, 
societăți comerciale și pa

I
!

«I
1

II

Sinceri să fim nu ne 
așteptam ca hunedorenii 
să se întoarcă măcar cu 
un punct de la Zlatna. 
Nu că nu s-ar fi putut, 
sau că nu ar fi prins bi
ne chiar și un punct pen. 
tru a se recupera din ce
le pierdute pe propriul 
teren in meciul cu Gloria 
Reșița. In primul rând, 
Corvinul se află Intr-o vt- 
zibilă lipsă de formă iar 
in al doilea rând, Minaur 
s-a întărit mult in retur 
cu câțiva jucători expe
rimentați și rezultatele 
n-au întârziat să apară 
șt s-ar putea să scape de 
retrogradare. Hunedorenii 
s.au apărat și s-au bazat 
la începutul partidei pe 
contraatacuri inițiate de 
Bardac, Mitrică, care a 
și ratat o mare ocazie în 
debutul meciului. Elanul 
lor a fost repede stopat 
in min. 27, la un presu
pus henț în careu, Radu- 
ță transformă lovitura de 
la 11 m acordată de ar
bitrul M. Dorobanțiu din 
Rm. Sărat. In minutul 54.

arbitrul mai acordă o lo.ț 
vitură de la 11 m In fa- J 
voarea Minaurului multi 
contestată de hunedorent.ț 
Același Răduță înscrie și» 
la 2—0, gazdele nu-și mat» 
fac probleme. Scorul fi- [ 
nai a fost stabilit in mu i 
nutul 58 când Mărginea- * 
nu profită de o greșeală • 
a apărării hunedorene șt l 
îl învinge pe Lobonț: 3—0| 
ți cu toate cft minerii au I 
evoluat din nun. 55 in * 
10 jucători (Crăciun aj 
fost eliminat pentru 2L 
cartonașe galbene) nu au[ 
putut reduce din handi-1 
cap *

Corvinul a ajuns intr-o f 
situație cu totul nepre-L 
văzută la începutul retu- 
rului la doar câteva pune- I 
te de locurile periculoase ‘ 
ale retrogradării f

CORVINUL: Lobonț, Țt-i 
bichi, Petroesc, Stercan,» 
Dinu, Costăchescu. Bar. 
dac ('81 Stan), Jilăveanu, 
(54 Ciorea), Mocioi, Han. J 
ganu, Mitrică (64 Dăscă- I 
lescu). 1

REZULTATELE ETAPEI: Minaur Zlatna — Cor- ’ 
vinui 3—0, Minerul Motiu — Dacia Pitești 2—1:» 
Gloria Reșița — Electroputere 0—C.F R Cluj —1 
U.T.A. 4—0; Inter Sibiu — Gaz Metan 0—1. ARO [ 
C-lung — C.S.M. Reșița 0—2, A.S.A. Tg. Mureș — | 
C.F.R. Timișoara 0—i); F.C. Maramureș — Olimpia *
S.M. 3—0; F.C. Apullum — Unirea Dej 2—1. •

CLASA M E .n r U L ♦
1. C.S.M. Reșița 25 16 4 5 40—32 52. »
2. Electroputei e 25 14 6 5 32—16 48 1
3. Unirea Dej 25 ti 7 7 36—25 40 1
4. Gaz Meian 25 11 7 7 24—17 »«l5. Minerul Motru 25 11 5 9 29—31 38 •
6. Dacia Pitești 25 11 4 10 35—32 37 ;
7. ARO C*.ung 25 11 2 12 25—27 35 1
8. U.T Arad 25 11 2 12 31—39 35 |
9. Corvinul Huned. 25 iu 4 11 29—30 34 f

10. A.S.A. Tg. Mureș 25 10 4 11 29—30 34 »
11. Olimpia S. Mare 25 11 0 14 1J—,i« 33;
12. Inter Sibiu 25 9 6 10 28—29 33 1
13. F.C. Maramureș 25 9 6 10 32—35 33 i
14. Apullum A. lulia 25 11 0 14 29—39 33*
15. C.F R. Cluj 25 9 5 11 29—31 32»
16. Minaur Zlatna 25. 8 5 12 31—35 29 l
17. Gloria Reșița 25 7 7 11 23—38 2«>
18. C.F.R. Timișoara 25 5 6 14 21—33 21 ,

De 7 etape, fără 
înfrângere!

NENA TIMIȘOARA — 
REMIN DEVA 
20—22 (IU—11)

început neașteptat pentru 
oaspete care în min. 15 se 
vedeau conduse de gazde 
(cu sprijinul arbitrilor) cu 
d—3, cavalerii fluierului 
dictând nu mai puțin de 
7 lovituri de la 7 m, pen
tru gazde . Din acel minut 
antrenorii prof. I. Mătăsa- 
ru șt H. Crtsai au organi
zat apararea in zonă „în
chizând" culoarele de atac 
ale timișorent.or șt au im
pulsionai jocul La înainta
re reușind ca până la pau
ză să egaieze și chiar să 
preia conducerea.

La reluare, după numai 
IU minute, devencele s-au 
diston at la 16—13 insă cu 
IU minute înaintea înche
ierii partidei Cristina Ro
taru a fost eliminată pe 
nedrevt două minute și 
scorul a ajuns la 19—20. 
>'i totuși Remin nu s-a lă
sat și a terminat cu o nouă 
victorie m deplasare cu 
32—2U. Este a șaptea par
tidă a tui Remin fără în
frângere

Au înscris pentru Re
min Deva. Melinda Toth 
(11), Codruța Zavragiu (3), 
Amșoara Dop, Simona Bo- 
zan. Lăcrămioara Alunge 
/câte două goluri) și Vio- 
lina Hențiu, Ioana Varodi 
(câte un gol).

Mâine de la ora 16 la 
Saia Sporturilor din Deva, 
Remin Deva — FZ Arad. 
O partidă de urmărit.

Pagină realizată de 
SABIN CERBU

troni din Deva vor aju
ta financiar și material 
pe Vega Deva in tentati
va sa de a promova in 
Divizia A. '

VEGA a prezentat for
mația: Rahoveanu, Far- 
tușnic, D. Gabriel (65 
Danciu), Voinea, Berin- 
dei, Popa, Luca, Răducă- 
nescu (85 Oacheș), Tăna- 
să, Rădos (80 Stan).

REZULTATELE ETAPEI A 27-A : Minerul Mă- 
tăsari — Petrolul Țiclen 5—1; Mine Ral Rovinari
— FC Orobeta 1—0: F.C. Vâlcea — Min. Certe)
2— 0; CS Olt — Vega Deva 0—1; Min. Uricani — 
AS Paroșeni 1—2; Parângul Lonea — Mm. Lupeni
3— 1. Min. Anina — Petrolul Stoina 5—0; Termo 
Tr. Severin — Min. Berbești 2—0, Metalul Bocșa
— Unirea Pitești 2—0; FC Alexandria — Petrolul 
Videle 1—0.

CLASAMENTUL
1. FC Drobcta
2. Vega Deva
3. Minerul Certcj
4. Dacia Pitești
5. Parângul Lonea
6. Minerul Uricani
7. CS Olt 90
8. Min. Măiăsari
9. Petrolul Ștoina

10. Min. Berbești
11. Petrolul Videle
12. Min. Anina
13. Mine-Ral Rovinart
14. Minerul Lupeni
15. Petrolul Țicleni
16. FC Vâlcea
17. Termo Tr. Severin
18. Metalul Bocșa
19. AS Paroșenl
20. FC Alexandria

27 17 6 4 59—25 57
27 18 3 6 60—37 5?
27 15 0 12 49—39 45
27 13 5 9 39—23 44
27 14 2 11 55—17 44
27 13 4 10 53—44 43
27 12 6 9 44—32 42
27 13 3 11 43—37 42
27 12 3 12 49—44 39
27 12 2 13 44—47 38
27 12 2 13 32—43 38
27 11 4 12 44—39 37
27 12 I 14 35—15 37
27 11 3 13 35—46 36
26 10 3 13 41—47 33
26 10 3 13 31—45 33
27 8 5 11 27—44 29
27 9 2 16 32—54 29
27 8 3 16 28—46 27
27 7 4 16 23—39 25
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REZULTA? ELE El APEI INTERMEDIARE DE 

JOI, 17 APRILiE: Favior Orăștie — Min. Livezeni 
5—3; Utilajul Petrosan, - Min. Aninoasa 1—1. 
A.S.A. Auri: Brad — C F.R.
4—0; Consti ned — Casino lua 3—1: Min. 
băteni — Jiul Petula 6—1: Min. Șt Vulcan — 
Călan 2—0: Min. Teliuc — Met. Crișcior 4—0; 
Ghelari — Dacio Oră,ne 2—2.

REZULTATELE ETAPEI DE DUMTNICA: 
Aninoasa 
Ghelari 2—1. Dacia Or.
Crișciot — 
Jiul Petrna 
Brad 0—0, 
Constr. Hd.

Mm. Aninoasa 
Marmosim Simeria 

Băr- 
Vict. 
Min.

Min.
Favior Or. 1—0; Min. Livezeni — Min. 

Min Teliuc 0—1; Met 
l ■ Vict. Călan —

— Aurul 
Petr. 2—0;

Min. Șt. Vulcan 1 
(nedisputat) Casino Ilia 

C.F R. Marmosim — Utilajul 
— Min Bărbfteni 1—0.
CLASAM E N T U L

1. A.S.A. Aurul Brad 24 17 6 1 66—15
2. Favior Orăștie 24 12 6 6 18—28
3. Minerul Teliuc 24 12 4 8 29—20
4. Minerul Șt. Vulcan 24 12 4 8 45—36
5. Victoria 9<‘ Călan 23 12 3 8 42—23
6. Construct Huned. 24 11 5 8 28—24
7. Minerul Ghtiaii 24 11 4 9 36—30
8. C.F.R. Marmosim 24 11 4 9 33 -34
9. Minerul Aninoasa 24 9 9 6 26—28

10 Jiul Petrila 23 7 8 8 30—47
11. Minerul Bărbăteni 24 8 3 13 46—42
12. Dacia Orăștie 24 7 6 11 41—41
13. Me'alul Crișcior 24 7 6 11 27—40
14. Casino Ilia 24 7 4 13 28—43
15. Minerul Livezeni 24 5 5 M 23—47
16. Utilaju’ Petroșani 24 2 6 16 17—67
_ ETAPA VIITOARE (sâmbătă. 26 aprilie,

57 
42 
40 
40
39 
38
37 
37 
36 
29 
27 
2: 
27 
25
20
12

____  ora 
11.001 : Min Teliur — Min I.ivezeni- Min. Ghelari
— Min Aninoasa; Favior — C F R. Marmosim: Uti
lajul — Casino. Aurul — Constr. Min Hai băteni
— Victoria' Jiul — Met. Criș1 lor: Min. Șt. Vulc
— Dacia Orăstie;
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f S.C. „SIDERURGICA" SA. [ 
HUNEDOARA l

Sfintele sărbători ale învie- l 
rii Domnului nostru Iisus Hris- l 
tos ne îndeamnă să ne îndrep- l 
tăm gândurile spre toți anga- » 
jații S.C. Siderurgica, colabo- L 
ratorii, furnizorii și beneficia- î 
rii noștri, dorindu-le tuturor, î 
din tot sufletul, să traverseze ( 
cât mai suportabil perioada l 
grea a tranziției. Vă urăm L 

i sărbători fericite, multă sănă- 1 
tate, o bună conlucrare și în J. 
viitor cu credință în bunul l 
Dumnezeu. I

Comitetul director, î 
Ing. GHEORGHE POGEA, î 

manager general ’

I

REGIA AUTONOMA 
A CUPRULUI DEVA 

în preajma marii sărbători 
a Sfintelor Paști, Comitetul 
director al Regiei Autonome a 
Cuprului Deva adresează sa- 
lariaților, minerilor, prepara
torilor, tuturor angajaților de 
la minele din Munții Poiana 
Ruscăi și Apuseni, Deva, Cer
te j, Vețel, Brad-Barza, cola
boratorilor, partenerilor de afa
ceri și beneficiarilor noștri, 
călduroase felicitări, urări de 
bine, sărbători fericite, alături 
de familiile lor și cei dragi.

Comitetul director, 
Ing. NICOLAE STANCA, 

manager general
JVi’lTiW.Wr.
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'Distribuția Gazelor Naturale Tg. Mureș 
| Regionala de Gaz Metan Deva 
I In atenția consumatorilor

DE OAZE NATURALE

I I

EXPLOATAREA MINIERA 
DEVA

Apropierea Sărbătorilor <le 
Paști, ce le întâmpinăm cu 
bucurie și speranțe in mai bine 
pentru toți semenii noștri, ne 
oferă prilejul să adresăm orta
cilor noștri, preparatorilor, tu
turor angajaților de la Muncelu 
Mic, Bolcana și Brusturi, de la 
Regia Autonomă a Cuprului 
Deva, sărbători fericite, sănă
tate și fericire.

Comitetul director, 
ing. VICTOR BOGDAN, 

director

' EXPLOATAREA MINIERA
| CORANDA-CERTEJ
j Acum, in pragul Sărbători-
I lor Sfintelor Paști, avem deo- 
Isebita plăcere și bucurie creș

tinească de a le adresa tutu- 
| ror angajaților exploatării, co- 
’ legilor de la Regia Autonomă 

a Cuprului Deva, ortacilor noș- 
» tri de la celelalte mine din ju

deț, colaboratorilor, furnizori- 
« lor și partenerilor, noi împli- 
| niri in muncă și in viață, să 
J sărbătorească Paștele cu bucu- 
I rie si sănătate.
«I

| Comitetul director,
‘ Ing. NICOLAE MOGOȘ,
I director

I 
Iw
I 
I
I
I
w

I
«

I
*

I 
I

EXPLOATAREA MINIERA 
VEȚEL

Ca în fiecare an, Săroători- 
le Paștilor ne readuc bucuria 
și nădejdea noastră în biruin
ța binelui, le dorim salariați 
lor minelor din Veței, Troița, 
Vor (a și preparatorilor din 
Mintia, colegilor de la R.A.C. 
Deva, colaboratorilor și bene
ficiarilor să aibă parte de săr
bători fericite, în deplină ar
monie cu toți cei apropiați.

Comitetul director, 
ing. IOAN TROSAN, 

director,
EMIL HERBEI, 

liderul sindicatului

j

ii$

S.C. „SIDERURGICA" S A. j

HUNEDOARA j
DIRECȚIA j

DE ADMINISTRAȚIE i
A CANTINELOR |

* De Sfintele Sărbători ale li
II Paștilor din acest an, ne face J 
! o deosebită plăcere, să trans- | 
3 mitem salariaților rtoșiri, clien- ■■ 
Iților și abonaților, producăto- II 

rilor și colaboratorilor, cele I 
|| mai călduroase felicitări și ? 
I urări de bine, sănătate și te- | 

ricire, multă bucurie crești- I 
y nească de sărbătorile Paștilor. • 
ICOST1CA FOTACHE l

diiprtor i
.V.-.V.'.V—WAtsYAW.

întreținerea, exploata
rea și repararea instala
țiilor de utilizare a gaze
lor naturale revine be
neficiarilor.

Pentru preîntâmpina
rea accidentelor ce ar 
putea surveni din cauza 
folosirii incorecte a in
stalațiilor de gaze natu
rale. se vor respecta ca 
strictețe următoarele re
guli :

1. ÎNAINTE de 
APRINDEREA 

FOCULUI:

a) Se va face ventila
rea Încăperilor In «are 
funcționează aparatele de

i utilizare: fn centralele 
termice și in încăperile 
cu aparate cu focuri libe
re se va crea o ventilare 
permanentei

b) Se va controla tira
jul aparatelor racordate 
la coș; In caz că se con
stată lipsa tirajului, nu 
se va aprinde focul decât 
după luarea măsurilor ca
re să asigure tirajul (cu
rățarea coșului, a sobei, 
separarea aparatelor de 
evacuare mecanică, des
chiderea clapetelor de re-

l glaj etc.):
c) Se va controla dacă 

robinetele aparatului de 
utilizare sunt tnchise; da
că robinetele sunt des
chise. se vor lua măsuri 
de ventilare a încăperilor 
respective și a celor Înve
cinate. aprinderea focu
lui făcându-se numai du
pă aerisirea completă ț

d) Se va a-hgura acce
sul aerului de ardere in 
focarul aparatului de a 
tilizare (prin deschiderea 
ușilor cenușarului la 
sobe. prin deschiderea

I fantelor de acces la aer 
fn focar, prin pornirea 
ventilatorului etc):

e) Se va verifica func
ționarea aparaturii de au- 
tomatizarei

f) Se va asigura ven
tilarea focarelor.

2. LA APRINDEREA 
FOCULUI Șl 
IN TIMPUL 

FUNCȚIONARII!

a) După aerisirea fo
carelor. minimum 5 mi
nute se poate proceda în 
continuare la aprinderea 
focului. Aprinderea ar

zătorului sau a instala
ției de ardere se face nu
mai cu aprinzătorul, fiind 
interzisă aprinderea di
rectă cu chibrituri, hâr
tie eto. |

b) Se apropie aprinză
torul de arzător, după ca
re se deschide lent ro
binetul de manevră, până 
la aprinderea flăcării : 
continuarea deschiderii 
robinetului se va face 
concomitent cu suprave
gherea stabilității flăcă
rii]

c) Respectarea instruc
țiunilor elaborate de fa
brica producătoare a a- 
paratelor de utilizare;

d) Supravegherea per
manentă fn timpul func
ționării a tuturor apara
telor neautomacizat*;

e) Stingerea focului la 
aparatele de utilizare ra
cordate cu furtun se va 
face prin închiderea ro
binetului de siguranță (cel 
de dinaintea furtunului), 
după stingerea flăcării In- 
chizflndu-se $1 robinetul 
de manevră;

f) tn instituții (școli 
cămine, hoteluri), focul 
se aprinde și se stinge 
numai de către persona
lul instruit și tnsărcinat 
cu aceasta, prin grija 
unității beneficiare.

3. INDICAȚII 
SPECIALE:

a) La utilizarea gaze
lor este interzis:

— să se aprindă focul 
dacă aparatul de utiliza
re nu este etanș sau da
că nu are ti ral;

— să se lase focul a- 
prins nesupravegheat;

— să se doarmă cu fo
cul aprins;

— să se doarmă în în
căperi «u aparate de con
sum gaze neracordate la 
coși

— să se utilizeze apa
rate de consum neracor
date la coș. pentru Încăl
zirea Incăperilori

— să se facă modificări 
la instalația de gaze fără 
aprobare legală:

— să se obtureze sec
țiunea coșului tn timpul 
funcționării aparatelor de 
ardere;

b) Dacă se simte miro
sul caracteristic al gazu
lui, să se ia de urgență 
următoarele măsuri:

— stingerea tuturor fo
curilor |

— deschiderea ușilo» 
și a ferestrelor)

— să nu se aprindă 
chibrituri șl să nu sa 
manevreze întrerupătoa
re electricei

— să nu se doarmă 
noaptea In încăperi.

Reamintim abonaților 
casnici și asociațiilor de 
locatari că plata consu
mului de gaz se efectuea
ză în termen de 5 zile de 
la data primirii înștiință

rilor de plată sau depu
nerii în cont la C.E.GL 
Peste termenul res

pectiv, se percep pena
lizări. iar la 30 de zile 
se încetează furnizare*  
gazului.

Degradarea aparatelor 
de măsură se sancționea
ză cu amendă de ta 
5 000 la 10 000 de lei.

Consumatorii de gaze 
naturale sunt obligați să 
permită delegaților între
prinderii distribuitoare, 
care se prezintă cu legi
timația vizată la zi Și or
din de serviciu. accesul 
pentru control și verifi
care sau revizie a insta
lațiilor de gaze.

Abonaților care se opun 
la efectuarea controlu

lui, Li se va sista (urni, 
zarea gazelor până la a- 
fectuarea controlului și 
după achitarea tarifului 
de deschidere.

Apelăm, de asemenea, 
la întreaga populație, 
pentru a ne spniini fn 
depistarea oricăror ema
nații de gaze pe conduc
tele stradale sau prin 
spațiile verzi.

Pentru orice emanații de 
gaze, sau alte cauze care 
ar putea diminua gradul 
de siguranță în exploa
tare al conductelor și 
instalațiilor de gaze, se 
va telefona de urgență 
echipelor de intervenție, 
care răspund la telefoa
nele: Deva: 928: 227091; 
Simcria: 928; 661343; Pe
troșani: 544811; Hune
doara: 712849; Călan:
730492; Orăștic: 642465: 
Vulcan: 570032-, Hațeg:
777190; Geoagiu-Băi: 
648157.

SUCURSALA } 
JUDEȚEANĂ 1

LOTO- |
PRONOSPORT i 

DEVA ( 
Bucurându-ne de a- l 

propierea marilor Săr- ’ 
bători ale Paștilor le a- ’ 
dresăm și pe această ca- \ 
le tuturor angajaților, j 
colaboratorilor și parti- ’ 
cipanților la sistemele \ 
loto și pronosport, căi- t 
duroase felicitări și u- ’ 
rări de sănătate. Mult 1 
noroc la câștiguri cât l 
mai mari! ’

Sărbători fericite! ) 
Jurist IOAN i

STANILA. i

i director »

ASOCIAȚIA 
JUDEȚEANĂ 
DE FOTBAL

Ne este foarte plăcut a- 
cum în apropierea Sfin
telor Paști să adresăm, cu 
multă căldură, colegilor 
noștri de la D.J.T.S., aso
ciațiilor sportive și secții
lor de fotbal din județ, 
sportivilor, tuturor colabo
ratorilor, felicitări însoțite 
de tradiționalul „Sărbători 
fericite Iu

MIRCEA SARBU — 
președinte,

VASILE NEMEȘ —
secretar

I I
J S.C. COMBRUT J 
' CRISTUR S.R.L.
* %

I Avem plăcutul prilej I 
• ca in preajma Sărbăto- J I rilor de Paști să adre. | 
‘ săm mulțumiri salaria- J 
| ților noștri, pentru ac-1 
» tivitatea lor, oameni • 
| harnici, de omenie, par- | 
» tenerilor și beneficiari. « I lor mulțumiri pentru I 
! buna conlucrare și să le J I adresăm., din toată ini- |

ma, sărbători fericite! J 
| ETELKA și OVIDIU |

DRIJMAN

STIMAȚI CONSUMATORI DE GAZE NATURALE
Folosirea gazelor naturale de către 

cei care nu cunosc și nu respectă in
strucțiunile pentru utilizarea lor, cre
ează pericolul producerii de explozii.

De aceea, pentru prevenirea exploziei 
în locuința dv, indiferent dacă gazele 
acumulate provin din infiltrații sau ca 
rezultat al unei defecțiuni sau manevre 
greșite a instalației de utilizare, vă re
comandăm următoarele:

— nu aprindeți focul sau lumina e- 
lectrică in încăperi fără o bună aeri
sire prealabilă:

— asigurați aerisirea permanentă în 
încăperile in care există aparate de u- 
tilizare cu flacără deschisă:

— asigurați ventilarea subsolului prin 
orificii de ventilare pe conturul exte

rior al clădirii și între încăperile din 
subsol:

— nu obturați orificiile de aerisire ale, 
pivnițelor și ale subsolurilor tehnice;

— respectau instrucțiunile de uti
lizare a gazelor naturale existente la 
consumatori și publicate periodic In 
presa locală de către Distribuția de 
Gaze Naturale.

— atenționarea în scris a celor care au 
construit pe rețeaua de gaz fără apro
barea Regionalei Gaz Metan Deva, și 
înștiințarea primăriilor că dacă în de
curs de 3 zile nu se va reglementa si
tuația se va proceda la sistarea alimen
tării cu gaze în acea zonă, tn același 
timp se vor înștiința organele abilitate 
pentru reglementarea unor astfel de si
tuații.

T ........... ' ■ ■•■.■.-■•TW■ ■.. ■.'T?
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j Moda primăverii i
i 1997 I
I Primăvara *97  nu face
* să sară în aer paleta co- 
| loristică, rămânând la
* modă aceleași culori ca

Iîn anul trecut. Se poar- 
tă la nebunie combina- 

î țiile coloristice pastela- 
I te, cum ar fi bej cu alb, 
J gri cu alb sau combi- 
| nații de nuanțe de gri, 
* însă și combinații foar- 
I te contrastante: mov cu 
; negru, verde cu albas- 
| tru electric, portocaliu 
I cu negru.

I* Pentru adolescente este
adevărat că nu există 

» vestimentație mal como- 
I dă ca pantalonii, rochii- 
' le. salopetele, fustele din 
I jeans. Pantalonul de 
J jeans de ultimă oră este 
Icel cu talia coborâtă, 

foarte strâmt de sus 
î până jos, purtat cu bus- 
I tiere, veste, bluze de tot 
» felul.
| Culorile tari sunt frec- 
J vente, mai ales la îm- 
Ibrăcămintea sport ,pur- 

tându-se toată gama de 
J albastru, verde, ciclam, 
I mov. La această costu- 
' mație, obligatorii sunt 
I accesoriile tip militar, 
« mai ales nasturi de cu

Imediat după lansarea 
albumului grupul Korn a 
plecat într-un prim tur
neu nord-american alături 
de Life And Agony și 
Mordred. Pe parcursul lui
1995 Korn a avut nume
roase turnee cântând în 
deschiderea unor grupuri 
cum ar fi: Biohazard. Off
spring, Danzig, SOIA, Fear 
Factory, Prong și House 
Of Pain. In toamna lui ’95 
Korn are un nou turneu 
american cu Megadeth, 
Flotsam & Jetsam și Fear 
Factory susținând un show 
la Santa Monica Civil Au
ditorium în fața a 20 000 
de spectatori. în ianuarie
1996 are un turneu ame
rican alături de Ozzy Os
bourne prilej cu care își 
face numeroși fani.

In iulie ’96 grupul este 
contactat în vederea unui 
turneu britanic, piesa 
Glown fiind nominalizată 
de revista Kerrangl la ca
tegoria Best Single Of The 
Year. După câteva show
uri în Irlanda și Scoția, 
Korn a început în luna 
august un turneu în An
glia ca headliner alături 
de grupul Bullybrag. Popu
laritatea grupului era de
ja destul de mare astfel 
încât la concertul de la 
Krazy House desfășurat la 

loarea aramei vechi. •
In materie de încăl- > 

țăminte, în primăvara I 
’97 se mențin la modă J 
botinele cu toc gros, bot | 
pătrat, talpă subțire, ciz- ' 
me mulate pe picior, cu I 
sau fără fermoar. Cele ’ 
mai moderne sunt însă | 
cizmele executate din J 
materiale care imită an- • 
tilopa sau din lac. in I 
vogă sunt pantofii pe j 
care francezii l-au de- | 
numit „mocasini". Acești J 
pantofi, negri, maro, | 
verzi și chiar roșii, din <• 
piele, imitație de piele | 
de crocodil, având ca- ' 
tarame aurite sau argin- I 
tate, sunt deopotrivă co- , 
mozi și potriviți orică- > 
rui moment. I

Poșetele purtate ziua j 
sunt mari, sport, cu ac- | 
cesorii metalice. Seara • 
se poartă poșete mai j 
mici, cu lanțuri aurii sau . 
argintii, în ton cu restul I 
vestimentației. J

MONICA NICOLETA I 
ZDRENGHEA, ! 

elevă, I
Colegiul Național ' 
„Decebal" Deva I

a a a a a aaa a •

Korn (III)
Liverpool în 25 august fani 
dezlănțuiți au intrat în ca
bina lor, luând ca amintire 
tot ce au găsit. Cel mai 
păgubit a fost Jonathan 
căruia i s-au luat un e- 
chipament Adidas și o gea
că de piele. Nu este pri
ma dată când Korn a a- 
vut probleme cu fanii săi.

Music box
La un concert desfășurat 
la Desert Sky Pavilion din 
Phoenix/ Arizona, fanii au 
tăiat cu bonfire sisteme
le de securitate pătrunzând 
în zona interzisă publicu
lui, producând pagube în 
valoare de 15 000 de do
lari.

Pe 28 august, Korn a 
participat la ediția din 
1996 a tradiționalului fes
tival Donington cântând a- 
lături de Kiss, Ozzy, Se
pultura, Type O Negative, 
Paradise Lost, Fear Fac
tory, Dog Eat Dog, Ever
clear, 3 Colours Red, Ho
ney Crack și Cecil. Deși a 
cântat pe cea de a doua IIORIA SEBEȘAN

I UN GÂND ȘI O POANTĂ LA CLUB T
Trebuie să ne grăbim, nu numai că ne apropiem', 
mai mult de 
a înțelege și

I

tot 
de 
înainte.

— Domnule, 
vremea... mă dor oasele !

— Ei și ce, crezi in așa ceva ?
— Păi, eu, domnule, am lucrat o viață la insti

ll
:■!;
•; tutui Meteorologic, așa ca știu !

scenă a festivalului, Korn 
a avut o primire călduroa
să din partea publicului 
britanic.

La sfârșitul lunii au
gust a apărut pe piață 
soundtrackul filmului „The 
Crow II: City Of Angels" 
(Miramax/ Hollywood Rec.) 
locul 8 în revista Bill
board, în care Korn a par
ticipat cu o piesă alături 
de alte nume cunoscute 
cum ar fi: Tricky Vs. Gra-
vediggaz, NY Loose, Def- 
tones, Filter, Seven Mary 
Three, Hole, White Zom
bie, Bush, Above The Law, 
Prost. Linda Perry, Court
ney Love, P J Harvey și 
Iggy Pop.

După 16 luni de turnee 
neîntrerupte, grupul s-a 
întors în SUA pentru a 
se reface și pentru a în
cepe înregistrările noului 
album.

După câteva zile de va
canță în care Jonathan a 
fost cu soția și băiețelul 
de câteva luni (Nathan) în 
Mexic, iar bateristul Da
vid s-a căsătorit, Korn a 
intrat în studioul din 
Huntington Beach cu pro
ducătorul Ross Robinson 
pentru a începe lucrul la 
un nou disc. (va urma)

4
.. .................. .... ..............-
moarte, ci și din pricină că putința’.
de a urmări lucrurile încetează mai

MARCUS AURELIUS

spune un pensionar, se schimbă

CERTEJUL DE SUS. 
Biblioteca comunală. 

In fotografie: gru
pa mare de la grădini
ța condusă de educatoa
rea MALEA TITINA, 
care, împreună cu bi
bliotecara ÎNCROSNA- 
TU VALERIA, prezintă 
copiilor tainele cărților. 
Foto: ANTON SOCACI

NELA,

Dezamăgiri, iluzii și 
vise neîmplinite, singu
rătatea, sentimentul in
utilității și al deșertăciu
nii vieții, să înțeleg că 
ele te-au împins pe „ca
lea umedă" ? Acolo unde 
poți să-ți îneci amarul 
într-un pahar ce se vrea 
mereu plin și pe care-l 
golești precum însetatul 
din pustiu. Lichidul ce-ți 
dă senzația de mal bine, 
de eliberare, confort și 
voie bună. Dar care ține 
până în zori când, tre- 
zindu-te, întâlnești, ca în 
oglindă, aceeași zi, cu a- 
celeași probleme de ieri 
și singura eliberare va 
fi lichidul ce-ți încălzeș
te cerul gurii și-ți ușu
rează mintea de gânduri. 
Și fiecare zi cere cu un 
strop mai mult.

Știu că ți-e rușine, că 
ți-e greu, tentația e prea 

i Călător
• Biet căZător,

I
 Intr-un vagon spre fericire...

Stația în care vei cobori

S-ar putea să nu aibă casă de bilete,
S-ar putea să nu aibă biserică,
S-ar putea să fi dat la troc Fericirea 
Pentru că moneda ta și a altora, 
Călătorule,

’ Nu e convertibilă.
Moneda ta e... Speranța.

1 GEORGIANA BÂLDEA

mare, în calea dorinței 
nu mal poți sta.

Nela, ai nevoie de a- 
jutor pentru a părăsi a- 
ckastă cale umedă, atât 
de alunecoasă și primej
dioasă. Iți este greu și 
crezi că nici nu există 
cale de întoarcere. Dar 
există! Caută pe cineva 
competent, un medic, un 
psiholog, împreună veți 
descoperi rădăcinile, sâm
burele problemei pe care 
tu încerci să o uiți cu 
ajutorul tăriei lichidului. 
Există un drum spre lu
mină, Nela! Nu lăsa să 
treacă pe lângă tine clL 
pa. E greu, dar așa cum 
ai avut puterea să îmi 
scrii, trebuie să cauți pu
terea de a găsi acel om 
care să te ajute. Ești 
tânără, ai puteri pe care 
tu însăți le-ai uitat.

O să te ajute să în
vingi. Curaj, Nela!

IN A DELEANU

•»—•

Chiar atunci, în prima 
zi a acestui ultim trimes
tru de an școlar le-am vă
zut numele afișate într-un 
spațiu modest, dar plin de 
O paradoxală bogăție, așa 
cum doar filonul aurifer 
se descoperă celor hără
ziți de soartă în întuneca
tul hău al minei.

Dar, câtă muncă, ce în
cercări nu de puține ori 
peste puteri, ce de riscuri 
și câtă răbdare să ajungi 
acolo... Deasupra, cu lite
re foarte vizibile, felicită
rile conducerii școlii adre
sate atât elevilor partici
pant la faza națională a 
olimpiadelor școlare, cât 
și mentorilor întru lumi
narea, în diriguirea și de
săvârșirea învățăceilor. 
Ceea ce m-a frapat a fost 
faptul că numele profeso
rilor era plasat pe același 
rând (deci în același plan) 
cu al elevilor. Printr-o în
tâmplare (sau dimpotrivă 
poate nu din întâmplare I) 
s-a stabilit astfel un soi a

parte de echivalență, fă
ră o ierarhie anume. Căci 
oare ce ierarhie poate fi a- 
tunci când cu toții ase
menea vechilor Cavaleri ai 
Mesei Rotunde sunt egali 
între egali? Așa și numai 
așa, doar în acest spirit 
am putut să înțeleg lista 
lor comună. Nu e vorba 
aici de uniformizare, nu 
vreau să creadă cineva. 
Doamne ferește, că sunt cu 
toții câștigătorii aceluiași 
tip de premiu, sau că au 
avut șansa (sau neșansa) 
unor subiecte și/sau a u- 
nor coduri de punctaj i- 
dentice. Asta ar însemna 
doar o ' sterilă multiplicare 
de false valori, mascate 
sub aparența uniformizării 
de nota 10 pe flanc la toa
tă lumea! Veți remarca 
faptul că sunt și premii I 
și II și III și speciale și 
mențiuni. Veți vedea, de

Dacă n-ar fi, nu s-ar povesti
asemenea, că aceeași ele
vă are două premii dife
rite participând la două 
specialități distincte sau că 
un altul îl are drept pro
fesor pe propriul său tată, 
stabilindu-se astfel, cum 
într-un mod se întâmplă 
în cu totul și cu totul ex
cepțional, filiația intelectua
lă la propriu și la figurat 
totodată. Mai apoi, puteți 
constata cu o surprindere 
crescândă faptul că unul 
dintre profesori a avut no
rocul să împuște 7 dintr-o 
lovitură ca în basmul o- 
monim al fraților Grimm, 
ca binecunoscutul Croitoraș 
viteaz care nu se credea 
deloc în stare de aȘa ce
va I Fără a mai pune la 
socoteală că doi din cei 
șapte au mai luat și câte 
un premiu special pentru 
punctaj maxim (atenție, pe 
țarăl) la proba practică a 

specialității respective.
Să fie oare o întâmpla

re că acest număr magic, 
7, apare acum, aici ? Să 
fie pură speculație para
normală (că prea se poar
tă), oricum, ciudate coinci
dențe, nu ?

Aceste lucruri mi-au 
venit în minte și deocam
dată cam atât aș putea 
eu să vă spun la repezea
lă. Nu pentru că n-aș mai 
putea găsi multe alte po
vești frumoase despre via
ța, pasiunile și chiar năz
bâtiile acestor copii olim
pici și de ce nu despre 
fața nevăzută a dascălilor 
acestora, care dascăli co
pleșiți de noianurt de gân
duri merg agale prin ză
padă, zloată sau pe căl
dură cu kilograme de ca
iete în sacoșe, sat) care, 
cu fețe de asceți, supor
tă, alături de laboranți

și copii, mâncând pe apu
cate, mirosul pătrunzător 
de soluții acide, foind cu 
mâinile înfrigurate fișe, 
teste, frumos rânduite în 
mape, chinuindu-se să fie 
gata la timp (deși nu e 
niciodată) proba de labo
rator, experiența, planșa, 
scheme, algoritmul de cal
cul... care cu pași mari 
potrivesc ca prin farmec 
mâna cu creta, scriind 
formule, dar vai cât îi 
doare capul de oboseala 
nopților nedormitte prin 
tre modele atomice, care 
stau cu lunile în penum
bra bibliotecilor, răsfoind, 
adnotând texte latinești 
care se plimbă cu cafeaua 
în mână, gândindu-se că- 
sunt în Montmartre, în 
timp ce mai compun un 
subiect de redactare, sau 
că sunt în cine știe ce 
insulă din mările Sudu

lui, sau că se luptă ca 
valurile, încercând să sal
veze o balenă de la sinu
cidere, sau care cu ochii 
cârpiți de nesomn nu se 
lasă până ce nu dau de 
capăt Declarației Dreptu
rilor Omului, că-i oricum 
ceva nou, sau care, în fi
ne, pierduți prin noianul 
de interferențe matema
tice beau un ceai cu iz 
oriental subtil și miste
rios...

Ei, elevii și profesorii, 
profesorii și elevii. Egali 
intre ei. La iarba verde 
a speranței noastre de a- 
casă, de aici. Colegiul Na
țional Decebal dintr-un 
oraș de provincie. Deva, 
singurul oraș din țară 
care are o cetate aflată 
de peste 700 de ani pe 
un deal de origine vulca
nică. declarat monument 
al naturii, cu zeci de plan
te unice în România.

Profesor 
CARMEN ELENA 

GRIBI^CEA
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(aflăm de la politie
FLAGRANTE

• Dat în urmărire pen
tru sustragere de ia exe
cutarea unei pedepse cu 
închisoarea. Varga Ele-

, mer, de 35 de ani. din 
Hunedoara, continuă să 

; trăiască in disprețul fată 
de lege și de semeni. In 

' seara zilei de 10 aprilie 
a pătruns, prin escalada
rea gardului. în gospodă
ria lui Florin Sărăroiu. de 
unde a încercat să fure 
o oaie. N-a apucat. L-au 
„umflat" polițiștii și l-au 
condus unde-i era locul.

• Echipată pe sub fus
tă cu un sac, de o croială 
specială. Nat așa Șerban, 
de 23 de ani, din Hune
doara — tot Hunedoara I 
— olecase la cumpărături.

A mtrat In sala de vân
zare a magazinului S.C. 
„Roi tar Rom” S.R.L. Pe
troșani și a strecurat, în 
sacul special, mal multe
w» - * • •

conserve. Bineînțeles, măr
furi de mare valoare și 
mic volum, altfel putea să 
bată ta ochi. Niște ochi 
vigilenți însă, tot au vă
zut-o și... gata flagrantul. 
Marfă de 90 000 de lei sus- 
trăsese Natașa — recidi
vists, sub fustă. Este cer
cetată în stare de arest.

MIELUL DE PAȘTE 
ERA SA FIE CURCAN

Este cercetat de Poli
ția Brad, in stare de arest, 
Traian Gui, de 32 de ani, 
dfn localitate.

Acest Gui s-a cățărat 
Pe gardul curții Rozaliei 
Lascu. din Brad, de unde 
a șterpelit doi curcani. 
Zburătoarele urmau, pro
babil. să fie vândute pe 
post de miel de Paște

Traian Gui n-a „lucrat” 
singur A avut două aju
toare. în Gabriela Irina 
Joldiș, de 18 ani, și Irinel

Valeria Joldiș, de 19 ani. 
Cele două sunt cercetate 
în stare de libertate.

TENTATIVA

Antal Ianoș, de 40 de 
ani. din Deva, era cunos
cut de vecini ca o fire 
violentă.

In ziua de 13 aprilie, 
pe fondul consumului de 
alcool, s-a luat la harță 
cu concubina sa și cu fiul 
acesteia. Enervat că fiul 
vitreg s-a amestecat în 
treburile lui. Ianoș a pus 
mâna pe cuțit și i l-a în
fipt cu sete în burtă tâ
nărului de numai 18 ani. 
Acesta se află internat în 
spital cu diagnosticul „pla
gă penetrantă abdomina
lă în regiunea epigastri- 
că“, cu viața în primejdie, 
iar cuțitarul se află în 
arestul Poliției, urmând a 
fi prezentat parchetului 
pentru emiterea manda
tului de arestare.

Rubrică realizată de 
ION CIOCLEI, 

cu sprijinul
I.I’.J. Hunedoara

Acțiuni comune ale silvicultorilor 
șî tineretului

Cu ocazia „Lunii pădu
rii 1997, Direcția Silvi
ca Deva, prin Ocolul Sil- 

,vic Deva, în colaborare cu 
(Inspectoratul școlar jude
țean, respectiv cu Clubul 
ccpuior Deva, a fost orga
nizat un concurs de orien
tare turistică, prima edi
ție, care a avut un deose
bit succes.

^>_și condițiile atmosfe
rice au fost mai puțin plă
cuse (ploaie, frig și chiar 
ninsoare), dragostea față 
de mișcare, de natură și 
In special de pădure, care 
In această perioadă înce
pe să reînvie, au făcut 
ca pe listele de concurs 
să se înscrie 150 de elevi 
de, la școlile din Deva, res
pectiv școlile generale nr. 
1, z. 3. 4. 5, 6. grupurile 
școlare construcții și spor
tiv. Colegiul Național De- 
cebal, sportivii fiind înso
țiți de profesori.

ariicipanții au fost re
partizați in echipaje pa
trulă fiecare formate din 
câte 6 membri, care au 
parcurs traseul de cca. 4 
tm, cu plecare din Par
cul Cetate Deva și sosire 
Ia Cabana Căprioara, în 
40 45 minute.

Organizatorii principali 
Bi concursului, din punct 
de vedere tehnic, au fost 
domnii profesori Dumitru 
Laiiu din Hunedoara, pre
ședintele Comisiei județe
ne de orientare turistică 
din cadrul Direcției jude
țene pentru tineret și sport

și Florin Fivescu, un ma
re sufletist și iubitor al 
naturii, deci și al pădu
rii, coordonatorul cercu
lui de orientare turisti
că de la Clubul copiilor 
Deva, împreună cu arbi
trii de pe traseu și de la 
sosire.

După câteva ore de efort 
depus de toate echipajele, 
a sosit și clipa festivității 
de premiere.

„LUNA PĂDURII"

La începutul festivită
ții, reprezentanții Direc
ției Silvice Deva — Oco
lul Silvic Deva, cât și ai 
Inspectoratului școlar ju
dețean — Palatul Copiilor 
Deva, au prezentat pe 
scurt rolul pădu * " atât 
din punct de veoere eco
nomic, producerea de lemn 
pentru economia națio
nală, dar și multiplele 
funcții pe care le mai în
deplinește: protecția so
lului. a obiectivelor indus
triale, este scutul agricul
turii. adăpost pentru con
cursuri de orientare tu
ristică. drumeții, dar cel 
maj important rol îl are 
în producerea oxigenului, 
atât de necesar întregii 
omeniri, pădurea fiind 
plămânul omenirii.

Premiile substanțiale a-

tribuite de Direcția Silvi
că Deva — Ocolul Silvic 
Deva, acordate de către 
dl director Ion Crișan, și 
ing. Ilie Macarie, au fost 
câștigate de următoarele 
echipaje : grupa de vârstă 
10—12 ani : locul 1, Școa
la Generală 5, echipajul 
2; locul 2, Școala Genera
lă 3, echipaj 24, și locul 
3, Școala Generală nr. 3, 
echipajul 85; grupa de 
vârstă 12—14 ani : locul 
1 Școala Generală nr. 3, 
echipajul 8; locul 2 Școa
la Generală nr. 3, echipa
jul 13 și locul 3 Școala 
Generală nr. 2, echipajul 7; 
grupa 14—16 ani : locul 1 
Școala Generală nr. 3, e- 
chipajul 100; locul 2 Școa
la Generală nr. 6, echi
pajul 21 și locul 3 Școala 
Generală nr. 4, echipajul 
25; grupa peste 16 ani : 
locul 1 Grupul școlar spor
tiv, echipajul 94; locul 2 
Grupul școlar sportiv, e- 
chipajul 98 și locul 3 Gru
pul școlar construcții, e- 
chipajul 93.

în urma acestor rezul
tate se remarcă Școala 
Generală nr. 3, cu cei mai 
mulți partlcipanțl șl cele 
mai multe premii.

Pe această cale mulțu
mim tuturor organizatori
lor și tuturor participan- 
țiior la prima ediție a 
concursului de orientare 
turistică.

Ing. MIRCEA COVACI, 
Direcția Silvică Deva

- ~ ~ F

CONTEAZĂ 
AFACEREA

De curând, o delegație 
de jameni de afaceri din 
Ha ia s-a prezentat și la 
Dzrcc ta Silvică Deva, ma- 
nifeslându-și interesul in
tr-o afacere cu ciuperci. Pe 
baza catalogului șt a mos
tre or de ciuperci deshidra
tate pe care le-au prezen
tat italienii, specialiștii sil
viculturii hunedorene au 
consimțit sâ demareze o a- 
semenea afacere, cei inte
resați In mod deosebit de 
reușita acesteia urmând sa 
revine cu ofertele concre. 
te. tN.T.)

MODERNIZARE

La solicitarea electora
tului receptată in perioa
da campaniei alegerilor din 
vară s-a prevăzut moder, 
nizarea drumului comunal 
ce duce la cimitirul orto
dox de la Gura Morii al 
localității Crișcior. In acest 
scop, consiliul local cu 
sprijinul nemijlocit al Con
siliului județean a găsit re. 
surse pentru alocarea de 
fonduri bănești, reușind în 
prima etapă betonarea dru
mului pe lungimea de 300 
m. (AI.J.)
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Locuri în suferință
9

Acțiunile de gospodă
rire și înfrumusețare ca
pătă primăvara un impuls 
suplimentar. N-ar trebui 
să fie așa. Gospodărirea 
unei localități se face, cu 
aceeași consecvență, tot 
timpul anului, dar fie și 
așa.

Am străbătut, zilele 
trecute, satele centru de 
comună, ale comunelor 
Zam și Dobra. S-au făcut 
prin aceste sate lucruri 
bune, care trădează mâ
na de gospodar. Dar tot 
aici am depistat și locuri 
în suferință, în special 
parcuri care au dreptul 
la mai multă preocupare, 
cu atât mai mult cu cât 
ele arătau altfel, cu ani 
in urmă.

Imaginea nr. 1 reprezin

tă parcul din Zam. Fun
dalul, ocupat de Școala 
generală, cu fațada total 
înnoită, contrastează pu
ternic cu ceea ce se vede 
In prim-plan: bănci rup

mai adăugăm și imaginea 
pieței cu brutăria de lân
gă ea, nu putem spune 
decât: la treabă. frați 
gospodari ai comunei 
Zaml

GOSPODĂRIREA LOCALITĂȚILOR

te ori cu partea lemnoa
să descompletată, anca
dramente ale căror bor
duri au luat cine știe ce 
cale de parcă satul a 
fost pustiu și nu i-a vă
zut nimeni pe furi, ga
zon inundat de hârtii și 
resturi vegetale uscate — 
prezintă vederii imaginea 
unui parc, așa cum nu 
trebuie să arate. Dacă

Imaginea nr. 2 repre
zintă parcul din Dobra 
Cândva, parcul acesta e- 
ra o beție de trandafiri 
și culoare. Acum numai 
a parc nu arată, și e pă
cat.

ION CIOCLEI
Fotografii de 

ANTON SOCACI

făcut în această im aginc putea fi făcut foarteCeea ce apare ca necesar de 
bine cât a fost iarna de lungă.

Doua accidente, la interval de cinci minute
Se pare că unii șoferi 

din municipiul Hunedoa
ra au dorit să verifice, 
intr-un mod original, 
perstiția după care 
crede că marțea sunt 
ceasuri rele. Astfel 
marți, 8 aprilie, ia 
3,25, după-amiaza, 
ta Popa, de 36 de ani, 
din Hunedoara, in timp 
ce conducea autoturismul 
Dacia 1300, nr. HD 02HZL, 
prut fața Regiei de gos. 
podărie locali a munici-

su. 
se 

trei 
că, 
ora 

Viole-

piului, nu a acordat prio
ritate pietonului Samuilă 
Tamaș, care traversa re
gulamentar strada. In ur. 
ma accidentului, victima 
a suferit leziuni ce au 
necesitat 5—6 zile de în- 
grijiri medicale. Autoarei 
faptei i-a fost aplicată o 
amendă contravențională 
și i-a fost ridicat permi. 
sul în vederea suspendă
rii dreptului de a condu- 
ce pe o perioadă de timp 
cuprinsă între I și 3 luni.

In aceeași zi de marți, 
după 5 minute de la sem
nalarea primului accident, 
Daniel Silivășan, din Hu
nedoara, 24 de ani, con
ducea autoturismul Audi, 
(împrumutat), cu nr. HD 
01KKW, pe bdul Repu
blicii, cu viteză excesivă. 
Efectuând o depășire ne. 
regulamentară, a intrat 
pe contrasem și s-a tam
ponat lateral cu autotu
rismul Dacia 1300, nr. 
5 HD 2736. tn urma im-

pactului șoferul Daciei a 
suferit leziuni 
ce au necesitat 
zile de îngrijiri

Din analizele 
polițiștii au aflat că Si- 
livășan avea o concentra
ție de alcool in sânge de 
0,75 grame la mie. Con
ducătorului auto La fost 
întocmit dosar penal pen
tru vătămare corporală.

corporale, 
30—35 de 
medicale, 
biologice

SORIN BLADA
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•*^ CUVÂNTUL LIBER cotidianș-independentMW*

DIRECȚIA GENERALA A FIN/NTELOR 
PUBLICE ȘI CONTROLULUI FINANCIAR 

DE STAT HUNEDOARA — DEX'A

Cu sediul in strada 1 Decembrie, nr. 30, 
anunță

LICITAȚIE PUBUCA
pentru bunurile de uz casnic, electronice 

autoturisme in data de 1. 05. 1997 și în data 
de 25. 06. 1997, la ora 10,00.

De asemenea, D.G.F.P.C.F.S. Hunedoara 
— Deva anunță licitarea comisionului pentru 
bunurile devenite proprietate de stat in data 
de 23. 04. 1997, ora 10.

Relații suplimentare la sediul P^ectiei la 
telefon 219544, Compartiment valorificare.

ECHIPA MANAGERIALA A S.C. „CONDOR" !■ 
S.A. DEVA 4

Str. Avram Iancu, bloc H 3, parter

În conformitate cu dispozițiile art. 73 din: . .
■ Legea 31/1990 și Ordonanța 5/1. 03. 1997

; CONVOACĂ

I
I 
ir

PRIMĂRIA ORAȘULUI URICAN]

Organizează

VINDE LA PREȚURI DE PRODUCĂTOR

OXIZI (250 g)
Oxid galben de fier — 1910 lei.
Oxid roșu de fier — 2160 lei.
Oxid negru de fier — 6580 lei.
Oxid verde de crom — 13435 lei. 
Terpinol 200 ml — 1490 lei.
Ulei de in fiert 1/2 1 — 5440 lei.
DILUANȚI (1 1)
Diluant 506 — 7780 lei.
Diluant nitro — 7585 lei.
Diluant alchidic — 5475 lei.

JADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR < 
;! „ pentru toți acționarii înscriși în Registrul f 
;!Acționarilor la sfârșitul zilei de 15, 04. 1997 în I- 

4 
Adunarea va avea loc în Cantina CONDOR > 
,------ , —i str. Mărăști, nr. 28 cu urmă-

.[toarea ordine de zi: <
; 1. Raportul de gestiune pe bază de bilanț,
; 1996, al echipei manageriale.
; 2. Aprobarea bilanțului și a contului
; profit și pierdere pe anul 1996.

3. Raportul comisiei de cenzori.
4. Aprobarea BVC pe anul 1997.
5. Programul de investiții pe anul 1997.
6. Modificarea statutului societății PPM.
7. Diverse.
Materialele privind ordinea de zi se pot

Sdata de 30. 04. 1997, ora 14,00. 
£ Adunarea va
![• (TCH) Deva, din
f■
<
I
I

■
I

de 5: 
!; 
!;

Alte produse:
Chit de geam, praf de curățat, baiț, ace

tonă, sodă.
Prețurile nu includ TVA.

ARCHIMINA
Arad, str. Episcopiei, nr. 58 A.
Tel./Fax: 057 — 285200.

a
a

!

■;
de

Ș 
J În cazul în care nu se întrunește cvorumuj!; 
! necesar conform condițiilor prevăzute în Ordo-!;

I ...............................
!; consulta si procura contra sumei de 20 000 Iei

ii ■ ---------------
;! identitate. Certificat de acționar și procură de 
;! reprezentare in original după caz.

^de Ia sediul S.C. „CONDOR" S.A. Deva. 
Prezența se va face pe bază de buletin

>

S.C. AVICOLA S.A. DEVA

Str. Principală, nr. 2
VINDE LA PREȚURI FOARTE 

AVANTAJOASE :
• OUA CONSUM, călit. I — proaspete

— 340 lei/buc.
• PUI CARNE

— la o zi (incubație Leșntc) — 2000 lei/ 
cap.

— la 20 zile (fermele 7 și 11) — 4000 
lei/cap.

— la 30 zile (ferma Bălata) — 5500 i
lei/cap. l

— la 40 zile (ferma Balata) —- 7000)
lei/cap. î

• PUICUȚE OUA CONSUM ROSSO (Fer- j 
ma 1 Mintia) — 13,000 lei/cap. 1

• GĂINI OUATOARE — ROSS9 (Ferma | 
2. 4 Mintia) — 15.000 lei/cap.

Prețurile includ TVA. .
Informații suplimentare la tel. 054/216120, ’ 

625796, int. 160 sau 134. (4530) ț
_________________________ I

ÎN ATENT1A MEMBRILOR 
A.J.V.P.S. HUNEDOARA

Lacul Cinciș și Balta Deva au regim de 
bazine amenajate. în perioada 15. IV — 12. 
VI. 1997. fiind deschis pescuitul LA SPE
CIA ȘTIUCA.

Taxa de bazin amenajat este de 15.000 
lei pentru membrii A.J.V.P.S. Hunedoara și 
se poate achita Ia toate filialele și punctele 
de încasări.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Și
£ nan ța de urgență nr. 5/1997, adunarea generală!; 
Ise convoacă peste două săptămâni, anume in!*  

data de 14. 05. 1997, la aceeași oră și în același! 
loc. $

Informații suplimentare la sediul S.C. _ 
„CONDOR" S.A. Deva, str. Avram Iancu, bloc • 
H 3 parter, telefon 054/212060. int. 119.

* MANAGER GENERAL,
Ing. Cărăbaș Moise Gheorghe

ÎN ATENTIA MEMBRILOR 
A.J.V.P.S. HUNEDOARA

Biroul permanent al Asociației Vânători
lor și Pescarilor Sportivi Hunedoara roagă 
pe toți membrii vânători și pescari să-și achi
te cotizația pe anul 1997, pentru a se evita 
majorările de întârziere prevăzute în Statu
tul A.G.V.P.S. din România.

BIROUL PERMANENT 
Ab CONSILIULUI 

A.J.V.PJS. HUNEDOARA

a 
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• AMPLASAMENT NR. 2 str. 1 Mai I

I zona Piața agro-alimentară, pentru realizarea |

i
I«'
Ift
I
I ft 
i

în vederea concesionării unor terenuri, si
tuate în orașul Uricani, potrivit documentațiilor 
de urbanism aprobate astfel:

• AMPLASAMENT NR. 1 
mentară — pentru realizarea a 
merciale cu 20,00 mp teren 

: rc;

Piața agro-ali- 
4 chioșcuri co- 
pentru fiecare 

taxa minimă de concesionare este 
2 500 lei/mp/an. concesionarea făcâniu-se pe 
o durată de 3 ani.

de

Z a 6 garaje cu 16,80 mp pentru fiecare garaj, 
J taxa minimă de concesionare este de 2 500 lei/ 
a mp/an, concesionarea făcându-se pe o durați 
! de 25 ani.

• AMPLASAMENT NR. 3 Aleea Teilor, 
| zona Faleza Jiului pentru realizarea unei Baze
* sportive și de agrement; suprafața 4 620 mp.; 
I taxa minimă de concesionare este de 2 500 Iei/ 
|inp/an, concesionarea făcându-se pe o ducati 
i de 99 ani.

Ofertele se depun până la data de 8. 05. * 
| 1997 ora 10,00 la sediul Primăriei orașului I
• Uricani, Biroul urbanism și amenajarea teri- 2 

toriului.
Documentațiile licitației se pot procura 11 

contra cost de Ia Biroul urbanism și amena- ! 
jarea teritoriului, începând cu data de 2. 03. I 
1997.

Garanția de participare la licitație este, | 
după cum urmează:

— amplasament
— amplasament
— amplasament
Taxa de participare la licitație este de: 
Pentru :
— amplasamentele nr. 1 și 2 — 35 000 lei; |
— amplasament nr. 3 — 250 000 lei. 
Informații suplimentare și consultarea plan-

Z șelor se poate face zilnic. Intre orele 8,00—11,00, 
| la sediul Primăriei Uricani. Biroul urbanism 

si
2.
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: CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C.;! 
;ELECTROCONSTRUCTIA ELCO S.A. DEVA;’ 
: ! 
! Convoacă adunarea generală extraordinară; 
!a acționarilor la data de 30. 04. 1997, ora 15,; 
!la Sala Sporturilor, pentru toți acționarii înre-; 
! gistrați in registru] acționarilor, cu următoarea; 
! ordine de zi: !

1. Aprobarea bilanțului societății pe anul!
! 1996 și repartizarea profitului. !

2. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul!
■ 1997 și lista de investiții. ■
; 3. Aprobare statut societate. £
■ 4. Alegerea consiliului de administrație și 4
!a comisiei de cenzori și stabilirea retribuției a-£ 
! cestora. <
! 5. Diverse. £
! începând cu data de 23. 04. 1997 docu- £ 

;! men tele și materialele informative, referitoarei 
!;la problemele incluse in ordinea de zi, se poți 
!; consulta Ia sediul societății comerciale ELCO£ 
‘■S.A. Deva, str. G. Enescu, nr. 39 telefon 219570, £ 
; interior 182. 5
; Formulare de procură specială pentru man- f 
; datare se pot obține Ia sediul societății. După Ș 
! completare și semnare procurile se vor depune ? 
!la sediul societății până la data de 28. 04. 1997. J 
! în caz de neîntrunire a cvorumului pre- < 
! văzut de lege adunarea generală se convoacă Ș 
!din nou pentru data de 14. 05. 1997. ora 12, in < 
! același loc și cu aceeași ordine de zi. £
a _______  5

I STAȚIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCȚIE > 
; POMICOLA GEOAGIU 4

■

I

V
■

I

i
■

■

B
I■

■

■

■

ii
!

I

Livrează :

— rachiu de mere de 50 grade cu 8500 lei/ ț 
i»litru . $
!; — țuică de prune de 32 grade cu 5000 lei/ >
I litru >-

— vin soiuri nobile cu 2300 lei/litru 5

— rachiu mere 35 grade cu 5000 lei/litru ț
— rachiu mere 45 grade cu 7000 lei/litru Ș 

ș Prețurile includ și TV A. (4579) <

nr. 1 — 50 000 lei; I
nr. 2 — 42 000 lei; >
nr. 3 — 11 550 000 lei. |

I
ft

amenajarea teritoriului, începând cu data de 
05. 1997.

Î Licitația va avea loc în ziua de 12. 05. 
1997 ora 11.00 la sediul Primăriei orașului 
Uricani (strada 1 Mai, nr. 6).
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CEL

MQDEY
MAI MARE DISTRIBUITOR DIN ȚARĂ, 

CU CELE MAI BUNE PREȚURI

ft
I ft ' 
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I
I ft 
I ft 
I ft 
I ft 
! ft
I

■ Doriți ÎMBRĂCĂMINTE SORTATA intr-o g 
gamă diversificată ?

■ Aveți nevoie de LAVETE DIN BUMBAC J
pentru atelierul dumneavoastră ? j,

■ Doriți ÎMBRĂCĂMINTE BALOT ATA dej,
cea mai bună calitate? «
SUNAȚI-NE ACUM LA TELEFON 064/li

193493.
Adresa sediului: Cluj-Nanoca. str. luliu Ma- J 

niu, nr. 6 ; depozit: satul Vlaha; orar: luni— ț 
vineri intre 8—18; sâmbătă între 8—14. ; i

!

II 

i 
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S.C. VARUȚO1U M PRODCOM S.E.L. 
ORAȘTIE

Telefoane 641238 ; 641115

PRODUCE

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

(8830)

• MARTI. 22 APRILIE 199f
ANUL IX • NR. 1871
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CUVÂNTUL LIBER ]

»-i Pi3

PlbLICITAie
VÂNZĂRI —
CUMPĂRĂRI

• Vând grădină cu li
vadă și grajd. Tel. 223098 
și 219068 între orele 18— 
20. 44263)

• Vând combină ..Class", 
brutăria Căstău, stare per
fectă. nret negociabil.

(4277)
• Vând tractor U 650,

plug, disc, fabricație 1989, 
Orăștie tei. 641935. (4278)

• Spray contra ejacu
lării rapide, medicamente 
potentă, frigiditate, afro- 
disiacc 01—6376273. (8979)

• Vând urgent aparta
ment 2 camere. Tel. 211850, 
int, 160, până la ora 16,00; 
620739, după ora 15,00.

• DEPOZITUL EN-
GROS „AROMA" DIN 
DEVA, str. M. Eminescu, 
nr. 48 (fosta Fabrică de 
mobilă) oferă: ■ Arome 
import pentru sucuri la 
dozator • Aspartam • 
Zaharină • Acid citric • 
Porumb, sare aromatizată 
și pungi pentru POP 
CORN • Emulgator COL- 
CO • Pahare unică folo
sință și lingurițe plastic 
• Dulciuri. Tel — Fax: 
212057, orele 8—15, sâm
băta 8—13. (4510)

• SC Fares SA Orăștie
eumpâră teren arabil în 
zona Orăștie, Prîcaz. Re
lații în zilele de luni și 
vineri între orele 7—15 Ia 
tel. 641940. (F)

• "nd Dacia 1410 break,
1992. 18 500 000 lei, nego
ciabil Tel. 716641. (5423)

• Cumpăr betonieră la
220 \ Tomuță Aurel, Bre
tea Mureșană, nr. 84, co
muna Ilia. (4598)

• Vând chioșc alimentar 
tip , Galați" Deva. Tel. 
230874 între orele 19—2?

(1593)

• NOU!!! Centrale 
termice HERMAN, 
randament și sigu
ranță maximă. PLATA 
ÎN RATE. Distribuia 
tor IMPERIAL O- 
RAȘTIE, 054/642580.

(8386)

• Vând țuică 48 grade 
din prune Stanley. Cali
tate superioară. Informații 
tel.: 212512. 615603. (4587)

e Vând BMW 318 Sport, 
roți aluminiu, Mercedes 
200 D. Deva, str. Horea, 
nr. 54. (4367)

o Vând remorcă auto 
8,5 tone, preț negociabil. 
Hărțăgani, 462, Suciu loan.

(4584)
• Vând apartament mo

bilat stare ireproșabilă, 
două camere. Micro 15, 
bl. 66, ap. 39. Tel. 226179, 
orele 9—13. (4360)

• Vând mașini înghețată 
Ieftine italiene, germane. 
Informații tel. 059/341639.

(6443)
• Vând casă cu gră

dină și brutărie. Ilia. Tel. 
625350. 22-4033. (4551)

• Cesione: societate co
mercială, obiect de acti
vitate extracte din plante 
medicinale. Prefer medic 
internist sau farmacist. 
Cedez rețete eficiente ve 
rificate, utilaje tehnologice, 
mobilier comercial, obiecte 
inventar. Qeva, tel. 611434, 
între orele 16—21. (4561)

• Vând familii de al
bine și inventar apicol. 
Orăștie, str. Tudor Vladi- 
mirescu, 36. Tel. 641408.

(GRT)
• Vând 1500 buc. țiglă

la 2300 lei bucata. Tel. 
617634. (9536)

• SC Agromec SA Hă- 
rău vinde la licitație trac
tor U 650. în data de 26 
aprilie 1997, ora 10. (4578)

• Vând urgent aparta
ment 4 camere și Dacia 
1300. Tel.: 222184, 622372.

(4369)
• Vând Trabant 601,

1986, cu motor nou. Tel. 
717508 se<_ra. . (4202).

• Vând autoutilitară A-
via 5,9 tone, fabricație 
1989. agreată TIR, masă 
tenis din aluminiu pe 
rotile. Tel. 722668. (4201)

• Vând doi măgari (7
șî 3 ani). Hunedoara, tel. 
712504. (9300)

• Vând utilaje cojocă-
rie: tuns decarnare, șle
fuit. întins, bazine, motor 
7 kw. Tel. 724393. (9299)

• Vând Golf Diesel stare 
foarte bună (sau schimb 
cu Golf 2 benzină). Oltcit
43.000 km. 2000 DM.
712786 728008. (9298)

DIVERSE
• Consiliul de admj-

AiV- * ' ’

PRM neagă orice implicare 
in mișcări revendicative 

sau de stradă

nistrație al SG Agromec 
SA Hunedoara în confor. 
mitate cu Ordonanța de 
urgență a Guvernului, nr. 
5/1997 convoacă aduna
rea generală extraordinară 
a acționarilor pe data de 
28 aprilie 1997, ora 14. la 
Căminul cultural Buituri. 
Informații suplimentare la 
sediul societății sau la tel. 
711759. (9282)

• SG Lica & Moni E-
xim SRL Crlșcior anunță 
intenția de autorizare din 
punct de velere al protec
ției mediului a brutăriei, 
situate în Crîșcior, str. 
Dumbrăviței, nr. 1. Even
tualele contestații și su
gestii se depun la APM 
Deva, str. A. Vlaicu, nr. 
25 în termen de 30 zile 
'de la data apariției a_ 
nunțului. (4081)

• SC Agromec SA Hă- 
rău anunță pe data de 
25 aprilie 1997 adunarea 
generală a acționarilor la 
sediu cu următoarea or
dine de zi: modificare sta
tut, alegerea administrato
rului, alegerea cenzorilor.

(4578)
• Investitor serios posi

bilitate financiară caut 
partener cu afaceri pro
ductive în derulare sau 
idei de afaceri rentabile. 
Ofer și cer garanții seri
oase. Caut persoană sub 
25 ani pentru post baby 
siter în străinătate. în
chiriez apartament 4 ca
mere, etaj 1, în Dorobanți. 
Informații tel. 231748, în
tre orele 7—,8,30; 20—23, 
225715, între orele 18—20, 
628226, între orele 16—20.

4363)

• SC Mondj Tfilde SRL >
Târgu Mureș anunță de
punerea documentației la 
APM Deva pentru auto
rizația de mediu la depo
zitul en gros din Sântu- 
halm nr. 71. (4366)

• SC Conterripo Prest 
SRL Deva anunță depu
nerea documentației teh
nice Ia APM Deva în ve
derea obținerii autorizației 
de mediu pentru funcțio
narea Snack Bar francez 
la parterul blocului S din 
bdul Decebal. Informații 
se obțin la APM Deva, 
str. A. Vlaicu, 25, în ter
men de 30 zile de la pu
blicarea anunțului. (4588)

ÎNCHIRIERI
• închiriez masă biliard.

Tel. 660091. (4590)

OFERTE
DE SERVICII

• Confecționăm prelate
camioane — remorci, aco
perișuri terase — marchize, 
panouri publicitare. Ma
teriale import Germania. 
Tel./fax 211128. (4504)

PIERDERI
• Pierdut cod fiscal nr.

.>808083 al SG Lili & Joo 
SRL Batiz, nr. 73. Se de
clară nul. (4591)

• Pierdut cățelușă Brock 
german, păr scurt, ges- 
tantă, purtător parvovirus, 
găsitorului recompensă 
Tel.: 215422 sau 214361.

(4903)
• Pierdut carnet artifi

cier nr. XIII/1724/16. 09. 
1986 eliberat dg ISTPM 
Hunedoara — Deva pe nu
mele Petroesc Gheorghe. 
Se declară nul. (9331)

DEGESE

• Gu adâncă durere 
în suflete anunțăm că 
<a încetat din viață 
cel ce a fost

AUREL ALIG 
din satul Dăbâca, co
muna Toplița. înmor
mântarea are loc azi 
22 aprilie, ora 13, în 
satul Dăbâca. îi vom 
păstra o veșnică a- 
mintire! Soția, copiii, 
nepoții șl rudele. Dum
nezeu să-l odihnească 
în pace. (4600)

(Urmare dir. pag 1)

Ca unul dintre partici- 
panțil Ia întâlnirea PRM 
cu președintele României, 
parlamentarul de Hune
doara consideră că dl. 
Emil Constantinescu este 
insuficient informat de 
mersul reformei de către 
cei în drept și că „este 
conștient că are colabora
tori care nu-1 sprijină. 
Președintele Constanti
nescu a demonstrat că 
este un om cinstit, dâr 
este lăsat singur", declara 
dl Ncacșu.

La o analiză a politicii 
Guvernului Ciorbea, de
putatul PRM- spune că 
între promisiunile electo
rale ale CDR și direcțiile 
de acțiune ale Executivu 
lui există mari diferențe. 
Luând ca exemplu agri
cultura, 11. Ncacșu crede 
că prin lipsirea de sub
venții și reducerea taxelor 
vamale la produsele agri
cole. acest segment al e- 
conomiel românești este 
în pericol. Apreciate drept 
„firești" mișcările reven
dicative din ultima peri
oadă au determinat PRM 
să fie categoric în pri
vința dezmințirii unor spe
culații ce spun că în um
bra acțiunilor se află 
une!<- nartide din opozi

ție. „Nu suntem în spa
tele nici unei mișcări re 
vendicative Sau de stradă", 
declara deputatul PRM 
în cadrul întâlnirii cu 
jurnaliștii.

In pregătirea Congresu
lui PRM. ce va avea loc 
în toamnă, la București 
sau la Cluj, în cadrul or
ganizațiilor locale se des
fășoară alegeri, urmând 
ca în lunile mal și iunie 
să aibă loc . Conferințe 
județene. „Alegerile vor 
reprezenta un salt calita
tiv pentru PRM". afirma 
dl. Ilie Neacșu, precizând 
că în prezent se pune un 
accent deosebit pe creș
terea numărului de filiale 
locale. îrj care să activeze 
oameni de valoare, dar și 
pe sprijinirea pătrunderii 
tineretului în PRM. în 
Deva există deja trei or
ganizații ale partidului, 
grupate pe cartiere. Se 
dorește ca numărul lor 
să fie de 5 sau 7 și fiecare 
să aibă între 10 și 20 de 
membri. In fruntea orga
nizațiilor se recomandă să 
fie aleși oameni cunoscuți, 
agreați, cu suficient timp 
pentru activități politice 
și cu o stare materială 
foarte bună, care să le 
permită să facă față chel
tuielilor inerente generate 
de o funcție de conducere.

I
I
| „Cuvântul liber” este cotidianul cel mai 
l apropiat de dumneavoastră.Lll
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Abonamentul rămâne în continuare calea 
mai avantajoasă de procurare a ziarului

CUVÂNTUL 
LIBER

■ PRIN MAGAZINUL — DEPOZIT

situat in incinta S.C. POLIDAVA S.A. 
din Deva, str. 22 Decembrie, nr. 257, 

telefon 22 59 04

VINDE EN GROS
• Apă minerală BIBORȚENI, 1,5 ! PET.
• Bere

— BEGUN
— SILVA

• Votcă — 33 grade
• Rom — 32 grade
• Hârtie igienică.

■ PRIN CHIOȘCURILE ȘI PUNCTELE 
PROPRII de difuzare ale ziarului „Cuvântul 
liber" din DEVA (lângă „Comtim" și în „Mi
cro 15"), HUNEDOARA (bdul Dacia), BRAD 
(la sediul S.C. „Mercur"), ORĂȘTIE (lângă 
„Palia"), HAȚEG (secția foto)

SE AFLĂ ÎN VÂNZARE:

• Felicitări de Paști
• Imprimate pentru preschimbarea per

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

l • plicuri

în aceste unități funcționează AGENȚII 
PENTRU PRIMIREA ANUNȚURILOR DE 
MICA ȘI MARE PUBLICITATE.

ABONAMENT EA 
DE

r ■■ ■
---------.

COSTUL UNUI 
IlUL „CUVÂNTUL LIBFR" ESTE 
DE LEI/LUNA plus taxele poștale.

Avantajul abonamentului este 
de 11 exemplare primite gratuit 
față de cumpărarea cu bucata.

NU UITATI: REÎNNC’TI-VA 
MENTUL LA „CUVÂNTUL LIBER1 
dacă nu aveți abonament, solicitați 
rilor poștali să vă facă.

ZIA-Î 
5 000?

I r 
evident,f 

pe lună, î

ABONA î 
?, iar î 

facto- ?
T

| FOARTE IMPORTANT! Abonamentele J 
l*se  Tac Ia ghișeele oficiilor poștale din județ șijf 
fia factorii poștali — numai cu bani în nume*  | 
J rar —, iar la RODIPET Deva —- prin vira-1 
I ment. Relații la telefon 21 30 07.

RĂMÂNEȚI GU NOI l

AGENȚIILE DE publicitate

„CUVÂNTUL LIBER*
Pentru a economisi timp și bani pu

teți publica anunțuri de mică și mare pu
blicitate în ziarul nostru, apelând la agen
țiile publicitare din s

• DEVA — la SEDIUL REDACȚIEI 
din str. 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea 
Tribunalului județean); — la chioșcul din 
CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga
zinul „Comtim*  ; — la chioșcul din CAR
TIERUL MICRO 15 (stația de autobuz 
„Orizont").

• HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel. 
716926).

• BRAD, st rado Republicii (tel. 
650968). la sediul S C. MERCUR*.

• ORĂȘTIE, ld chioșcul de lângă ma
gazinul .,Palia".

I

• HAȚEG, pe str. Progresului, nr; I 
(in spațiul secției foto). Telefoane ? 770367, 
770735.

'Agențiile ziarului nostru asigură, la 
taxe rezonabile, publicarea cu maximă 
promptitudine a tuturor anunțurilor de 
mică șl mare publicitate:

-------—
:
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