
Reţeaua de infractori nigerieni a pătruns in judeţ
Probabil că unii cititori cunosc deja din presa 

centrală câte ceva despre reţeaua nigeriană mafiotă 
care acţionează în ţara  noastră ,. escrocând o serie 
de agenţi economici din unităţi de stat sau particu
lare. Mai exact, e'ste vorba despre un sistem frau- 
dulos de indivizi, neţolerat în Nigeria, ‘dar care şi-a 
Întins tentaculele periculoase în multe ţări ale lumii, 
inclusiv în România. De altfel, în 1991, Banca Cen
trală a Nigeriei a emis un comunicat către Camera 
de Comerţ a României şi către Ministerul Comer
ţului, prin care avertiza despre existenţa acestei re
ţele.

Surse autorizate ne-au informat că mafioţii au 
pătruns şi pe .raza judeţului nostru. De regulă, ei 
propun partenerilor de afaceri variante extrem de 
avantajoase clientului român. Pentru a fi credibili* 
oferă documente oficiale, furate din instituţii guver
namentale de specialitate din ţara lor, apoi solicită 
diferite acte „în alb“, pe care le completează In ve
derea escrocării altor şi altor amatori de chilipiruri,

•  Propuneri de afaceri tentante;
•  Atenţie la documentele „în alb“ ;
•  Cine nu deschide ochii deschide, punga.

determinându-i ■ să transfere în străinătate importan
te sume de bani.

De ce scriem aceste lucruri ? Din câteva moti
ve. România a avut relaţii bune cu această mare şi 
bogată ţa ră  africană — care este Nigeria —, relaţii 
pe care doreşte să le menţină, să le dezvolte, ceea 
ce urmăresc şi oficialităţile din Nigeria. La ora 
actuală, însă, aici există o degringoladă în apara
tu l poliţie, pe care infractori dubioşi, urm ăriţi pe
nal, o folosesc în interesele lor veroase, primejdi
oase atât pentru propria ţară, cât şi pentru parte
nerii de afaceri pe care-i contactează şi escrochează. 
In multe ţări din occident, unde acţionează această

reţea mafiotă, presa scrie cu lux de amănunte despre 
asemenea stări de lucruri. în  cunoscutul cotidian 
„Time“, din 18 aprilie 1994, este consemnată în 
extenso escrocarea unei văduve bogate din Germa
nia, pe care această industrie neagră nigeriană a 
uşurat-o de câteva mii bune de dolari, după ce a 
ademenit-o cu milioane în însăşi capitala ţârii* a - 
fricane — Lagos.

Şi mai scriem aceste rânduri drept atenţionare 
a tuturor celor care ar fi tentaţi să facă afaceri cu 
parteneri nigerieni, de a cântări pe toate feţele a- 
vantajele şi credibilitatea ofertei : de a cunoaşte 
exact denumirea firmei, legalitatea 'statutului ei, 
puterea financiară, seriozitatea în relaţiile de coope
rare, de a-i cunoaşte la faţă pe parteneri şi nu doar 
din adrese, faxuri, corespondenţe, pe care aceşti falşi 
oameni de afaceri nigerieni le mânuiesc şi măsluiesc 
cu extremă dibăcie.

Aşadar, ochii mari şi prudenţă...
DUMITRU GIIEONEA
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„Cred în şansa siderurgiei"
Convorbire cu dl dr. ing. 

GHEORGHE POPOIU,
"directorul Centrului de Cercetare-Proiectare 

„Siderurgica*4 S.A. Hunedoara

: — Am aflat, dle director, 
că aţi participat ta o ma
nifestare de nivel european 
■o d e  a fost prezentă şi 
şjklerurgia.

Intr-adevăr, în peri
oada 14—17 februarie a.c., 
la  Viena, în cadrul târgu
lu i „CENTER EX ’95", ma
nifestare cu larg caracter 
economic şi comercial, au 
fost prezente şi numeroase 
firme din ţara noastră, 
printre acestea un loc im
portant ocupându-1 şi cele 
cu profil siderurgic din 
Hunedoara, Galaţi, Târgo- 
vişte, Iaşi şi altele.

— Ce ne puteţi spune 
despre standul organizat de 
S.'G. „Siderurgica" S.A. 
Hunedoara ?

>— Fără nic, o exage
rare este de remarcat 
faptul că am fost bine re
prezentaţi, putându-ne com
para sul) acest aspect ori- 
şând cu alte firme de pro

fil similar din ţările oc
cidentale. Ca dovadă, pro
dusele noastre, ’ realizate 
la Hunedoara, s-au bucu
rat de aprecieri deosebit 
de favorabile sub toate 
aspectele, inclusiv al ca
lităţii, fapt atestat şi de o 
serie de oferte pentru 
cumpărarea produselor, 
precum şi al stabilirii u- 
nor relaţii de colaborare 
pe termen lung în dome
niul siderurgiei.

— Unii, chiar şi specia
lişti în materie, acreditează 
ideea că siderurgia pe plan 
mondial, deci inclusiv cea 
românească, a r  fi plafo
nată şi chiar în declin, da
torită îngustării pieţelor de 
desfacere.

— O asemenea afirma
ţie nu are suport real. 
Concluzia ce am  desprin
s-o în urma cohtactelor a- 
vute şi a interesului ma-

.nifestat faţă de toată ga

ma de oţeluri şi sortimente 
produse de noi este aceea 
că. eu  cred. în şansa side
rurgiei hunedorerte şi a 
celei româneşti în ansam
blul său. Pornind de la 
tradiţia şi experienţa ce o 
avem la Hunedoara, de 
la capacităţile existente şi 
potenţialul uman de care 
dispunem, apreciez că a- 
vem posibilităţi să facem 
faţă economiei concuren- 
ţiale, şă câştigăm noi pieţe 
de desfacere, prin realiza
rea unor produse compe
titive, in condiţii de efi
cienţă ridicată, aceasta 
presupunând, bineînţeles, 
eforturi pentru retehnologi- 
zare şi diversificarea pro
ducţiei, implicând activ in 
acest sens şi oercetarea 
ştiinţifică.

— Ce produse noi aţi 
prezentat la târg ?

— î l  amintesc doar pe 
cel de ultimă oră, care

-a fost şina de cale ferată, 
asimilarea e i . în producţie 
curentă intr-un viitor apro
piat constituind încă un 
motiv de a crede în şan
sele reale ale siderurgiei 
hunedorene.
Convorbire consemnată de 

NICOLAE TlRCOB

14 MARTIE

Cuv. B enedict; Sf.
Mfe. Alexandru, preo
tul ;
1881. Transformarea 
României în regat; 
S-au născut: în 1879, 
marele fizician ger
man ALBERT EIN- 
STEIN (m. 1955);
1919, publicistul şi 
scriitorul ALEXAN
DRU PALEOLOGU; 
în  1920, filozoful şi 
eseistul PA VEL
BELLU;
Soarele răsare la ora 
6,31 şi apune la 18,20; 
Au n-ecut 72 de zile 
din an; au rămas 
293.

UNA 
PE ZI II

s

I
% . . .  „
I de port-armă .Aveţi aşa j  
" mulţi . duşmani ? 1

— Da. Lucrez la o a- J 
genţie matrimonială... |

— Aţi solicitat permis I
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•  MARŢI, 11 martie, 
vremea va fi rece în 
toată ţara. Nebulozita
tea se va menţine ac
centuată. Precipitaţiile, 
sub formă de ploaie şi

lapoviţă, la munte nin
sori, vor cădea mai ales 
în sudul şi estul ţării. 
In celelalte regiuni pre-< 
cipitaţiile mixte vor fi 
izolate. Sunt posibile in
tensificări de vânt. Tem
peraturile minime vor 
oscila între —5 şi 4 
grade G, Iar maximele 
între —2 şi 8 grade <3.

P a ra s ta s  d e  p o m e n ire  a  

s a v a n tu lu i S ilv iu  D ra g o m ir
Duminică, 12 martie 

a.c., la Catedrala Orto
doxă Sf. Nicolae din De

va, în organizarea Filialei 
Judeţene Hunedoara a 
P.UJî.R. şi în prezenţa dr. 
Victor Şuiaga, cetăţean de 
onoare al municipiului ,a 
avut kxTUn parastas de 
veşnică pomenire .a celui 
care. a fost savantul ro
mân, • academician praf. 
dr. Silviu Dragomir Q3 
septembrie 1888 — 23 fe

bruarie 1962), luptător ne
obosit pentru cauza u- 
nităţii naţionale a româ- 
-nilOr din Transilvania şi 
fiu al meleagurilor hune
dorene. în  aceeaşi zi, care 
a fost şi Duminica Orto
doxiei Române, s-au efec
tuat slujbe în bisericile 
din Gurâsada, locul de 
naşterg al savantului Sil
viu Pragomir şi din Ilia. 
( t r .  B.).

!•

C e-a  m a i  fo s t . . .
C e s -a -n tâ m p la t . . .

o CONFERINŢA. Preşedintele României, dl Ion 
Iliescu, a participat şi a luat cuvântul la Conferin
ţa Mondială privind Dezvoltarea Socială de la Co
penhaga, după o scurtă escală la Bruxelles.

•  APROBARE. Tribunalul Municipiului Bucu
reşti a aprobat înregistrarea1 oficială a Partidului 
Socialist — fracţiune desprinsă din Partidul Socialist 
al Muncii, coordonată de radicalul Tudor Mohora.

•  OPTIMISM. Vicepreşedintele PDSR, senato
rul Ioan Solcanu, a declarat că actualul partid de 
guvernământ va trebui să mai rămână la putere 
10—12 ani. Mai optimist, senatorul de Hunedoara, 
dl Ioan Diniş, a întins plapuma guvernării de către 
PDSR, printr-o declaraţie în „Expres Magazin", până 
în anul 2030.

•  DEMITERE. Inginerul Victor Vaida, preşedin
tele RENEL şi fost angajat al F.E. Deva — Mintia, 
a fost demis din funcţie, în locul său fiind numit 
inginerul Victor Romert. Dar dl Victor Vaida nu 
şomează. A fost ales vicepreşedinte, al Confedera
ţiei Patronale din Industria României, care şi-a de
semnat zilele trecute o nouă conducere.

•  COMEMORARE. în  Bucureşti a fost comemo
rată, printr-un simpozion organizat de Fundaţia cul
turală „Memoria", ziua de 6 Martie 1945 — data
instalării regimului dr. Petru Grozâ în România, zi 
considerată „a unei istorii răstignite", a „gândirii 
arestate", „a începerii sovietizării ţării noastre".

•  STRATEGIE. La palatul Cotroceni a fost de-
danşatâ acţiunea Comisiei de elaborare a  strategiei 
naţionale de prcgŞtir* ,, a lerări României iu Uniunea 
Eurc . ană, cc nisie ec irdonâvu aeademi mul
Tudorel Postolache.

•  STATISTICA. Din date ale Ministerului Me- f, 
•diului rezultă că durata medie de viaţă a populaţiei 
din România este de 70 de ani, • ceea ce situează 
ţara noastră pe penultimul loc în Europa din acest 
punct de vedere.

•  AVANSARE. Revoluţionarul Dumitru Mazilu, 
fost- prim-vicepreşedinte în Consiliul FSN din decem
brie 1989, apoi ambasador al României înF ilip ine, 
a fost avansat zilele trecute în funcţia de ambasador 
în Austria.

DUMITRU GIIEONEA
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p rin  rep rezen tan ţa  din H u n ed o ara  
cu sed iu l în  s lr. N . B ălcescu, nr, 1 

(P o lic lin ic a  cu p la tă , et. 3), 
te le fo n  054 /714659

•  în d u lc ito r i
•  arom e
•  d o zato are  1 884 '■
•  m aşin i în g h e ţa tă  4 180 ■

•  v it r in e  exp u n ere  1 007  ■
•  c o n g e la to are  411 '
•  c io c o la tie re  495  ■
•  cu p to are  p izza  '• 1 757 :
•  re fr ig e ra to a re  bere  1 647 ‘
•  expresoare  cafea  î  129
•  l in i i  S nack Bar
•  l in ie  b is cu iţi
•  l in ie  p a n ific a ţie
•  l in ie  carm an g erie
•  m o b ilie r  b a ru r i, co ic  tă r ii
•  h â r tie  im p rim a n tă : A  3, A  4 
P re ţu r ile  se ca lc u lea ză  la  cursu l o fic ia l

\ş i  nu  In c lu d  T V A . G a ra n ţie  6  lu n i — 2 ani.
(P . 103J3.
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'  „CUVÂNTUL LIBER” DEVA
societate pe a c ţiu n i cu cap ita l p r iv a t  

înmatriculată la Registrul Comerţului Deva, 
cu nr. J/20/618/1991. Cont: 4072613110 B.C.R.

Deva. Cod fiscal: 2116827. ţ

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE:
Dumitru Gheonea

p r e ş e d in te  ( r e d a c t o r  ş e f )

Tiberiu Istrate
v ic e p r e ş e d in te  ( r e d a c t o r  ş e f  a d ju n c t )

Vlrgil Crişan
c o n t a b i l  ş e f ...

Minei Rodea 
Nlcolae Tircob

răspundere pentru conţinutul 
articolelor o poartă autorii acestora. Adresa 
redacţiei: Deva, 2700, str. t Decembrie, nr. 35, 
Judeţul Hunedoara. Telefoane: 611275, 612157, 
611269, 625904. Fax 61806L 

Tiparul executat la S.C. „POLIDAVA" S.A. DEVA.

întreaga

|  „ M ă rc i ş i do lari cum părăm " nu s e
L După ce o vreme au acţionat in  faţa sediului I 
I fostului I.P.H., cel ce şoptesc la urechea trecătorilor * 
• fluturând mari sume de Iei, „mărci şi dolari, cum* |  

părăm", au  revenit în staţia „Opera", din Deva. „Cu- J 
vântul liber" a mai Scris de acest fenomen şi am  fost » 
acuzaţi că exagerăm afirmând eă tipii respectivi sunt J 
organizaţi. Aducem un argument in sprijinul a ceea j  
ce am scris; Intr-o după-amiază, în jurul orei 15, in  I 
dreptul celor cu „mărci şi dolari cumpărăm" a apă- j 
ru t o Dacie cu nr. 1—HD—528. Femeia ce stătea in |  
dreapta, în faţă, le-a înmânat băieţilor cu valută că- * 
teva teancuri de bancnote de 1000 lei. (Tr. B.) 1

ATENŢIE LA SPANAC!

Cum a dat spanacul, cum 
au apărut şi hoţii. Şi nu 
sunt puţini. Cei mai mulţi 
îl fură pentru a-1 vinde 
pe piaţă. Iată şi două e- 
chipe la „lucru". Prima 
este compusă din Dorin 
Petru Pădurean, Un reci
divist cu patru clase din 
Brănişca (şef), care şi-a 
angajat în această treabă 
pe lulia Disculţu, Monica 
Sîrbu, Alina Andronescu şi 
Lucia Teglaş. Prima din 
Berceni — Prahova, iar 
celelalte din . Hunedoara. 
Când credeau că recolta 
îi mai bogată au fost sur
prinşi de poliţie. Ei „lu
crau" pe tarlalele Fermei 
nr. 9 a S.C. Horticola S J i .  
Deva.

A doua echipă a ajuns 
mai departe. Adică a fost 
prinsă chiar în piaţă co
mercializând spanacul fu
rat de pe aceleaşi tarlale. 
•Echipa era formată din ' 
Cristina Căldărar, Cătălina 
Juchi şi Daniela Juchi. 
De remarcat că toţi „lu
crau" în schimb de noapte.

„TURISTUL"

Nu, sezonul turistic încă 
nu a început, decât pentru 
Constantin Belciu din Cer- 
teju de Sus. Vorbim de 
un anume fel de turism 
care îi plăcea Iui, Să fure 
din locuinţe de vâră, mai

• .  *.

exact spus. Avea predilec
ţie pentru zona Săcărâmb. 
Aşa se face că într-o vi- 
nere a acestei luni a spart
0 asemenea locuinţă â u- 
nui G e ta ţe a n  din Bucu
reşti. De aicj a furat bu
nuri In valoare de 
3 000 000 de lei.

La cercetări s-a stabilit 
mai - apoi că tot el era şi 
autorul unei spargeri în 
aceeaşi zonă a altei locu
inţe, de unde plecase cu 
bunuri în valoare de
1 500 000 de lei. A venit 
vremea socotelilor I

DELAPIDARE

O casieră şi o contabilă. 
Ambele la Depozitul Vul
can al S.C. „Peco" S.A. 
Deva, Este vorba de feli- 
sabeta ElVira Iancu şi Vio
rica Piper. Ele sunt cer
cetate pentru delapidare. 
In perioada mai 1993 —
iunie 1094, prin întocmirea 
unor acte false, au reuşit 
să sustragă din casieria,u- 
nităţii 2 000 000 de ]ei.

PIN  TOAMNA ,

O NOUA

* GRĂDINIŢĂ î  ■

Din toamnă, 40 de 
copii alin oraşul Brad
se vor bucura de bine
facerea noii grădiniţe 
din strada Liceului. E- 
dificiui realizat după 
un proiect modem, ce 
află în stadial de fin i
saj, necesitând a mai fi 
realizate tencuieliie in
terioare şi exterioare, 
precum şi instalaţiile a- 
ferente. (C.P.).

SITUAŢIA 
LOCURILOR 
DE MUNCA 
VACANTE

LA DATA DE 
8 MARTIE

* • • • • • <

Meserie Nr. locuri

Actor 4
Agent asigurări 30
Arhitect 2
Asistent medical 11
Betonist 10
Brutar 5
Brutar-cocător 3
Casier 2

Contabil şef 1
Contabil st. medii 3
Croitor 92
Croitor blană-piele 1
Director 1
Dulgher 52
Economist^ 10
Electronist - i
F arm acist.; v 6

Fierar-betonist 79
Frigotehnist 3
Gestionar i
Inginer construcţii 2
Inginer, el. mecanic 1
Inginer instalaţii 1
Inginer mecanic 2
Inginer silvicultor 1
Instalator 3
Jurist 1 i
Lăcătuş — mecanic 31
Lucrător comercial « ii
Macaragiu 1
Manager A - -
Mecanic auto . •  -
Mecanic macaragiu 1
Mecanic utilaje 22
Medic 5 .
Miner salvator prof. 10
Muncit necalificaţi 10
Operator calcul PC 1
Revizor contabil I
Revizor contabil 3
Secretar dactilograf 1
Şofer 4
Strungar 4
Sudor 8
Tâmplar 13
Tinichigiu auto 1»
Vânzător 4
Vopsitor auto 1
Zidar 36
Zugrav 1

TOTAL 507

|  *  TgtrT»-* h u s a r i '*

JOSîn  acest loc mizerabil din piaţa oraşului Vulcan, poţi găsi întinse pe 
sau atârnate tot felul de mărfuri, până şi rochii de mireasă.

Foto PA VEL LAZA

Investiţii în term ofisare
Sfârşitul semestrului I al acestui an înseamnă şi l 

finalizarea investiţiei ce vizează punctul de termofi- l 
care suplimentară din Oraşul Nou — Brad. Prin da- )  

rea în funcţiune a acestui obiectiv este rezolvată in- 1 
tegral problema încălzirii apartamentelor din zona \ 
străzilor General Milea şi Libertăţii — blocuri CX 
(în num ăr de 12).

In  partea a doua a anului vor intra în atenţie 
alte 30 de blocuri din Oraşul Nou la care se vor 
schimba reţelele sanitare, diminuându-se radical pier
derile existente în prezent. (C.P.)

6,30 Seriale •  Desene 
animate; 10,05 Serial •  
K o jak ; 11,00 Frumos şi
bogat (s); 11,30 Vremea
dorinţei (s); 12,00 Preţul 
e fierbinte (cs); 12,30 Due
lul familiilor (cs); 13,00 
Magazinul amiezii; 14,15 
Santa Barbara (s); 15,10 
Pasiunea ei e crima (s. 
p.); 17,00 Hans Meiser 
talkshow; 18,00 Jeopar- 
dy 1 (cs); 18,30 în tre noi
(s); 20,10 Exploziv —
m agazin; 20,40 Vremuri
bune şi rele; 21,15 Fot
bal Cupa UEFA: Borj-s- 
sîa Dortmund — La zio 
Roma (d); 23,00 Quincy 
(s.p.); 0,10 GottSchalk La
te Night Show.

6,30 Bruoch — TV 1 ; 
10,15 Vecinii (s); 10,45
Brunch — TV 2; 13,00 Lo- 
ving (s); 13,30 Soarele
Californiei (s); 14,30 Fal- 
con Crcst (s); 15,55 Tâ
nărul Indiana Jones (s.a ); 
16,55 MacGyver (s.a.);
18.00 Să riscăm! (cs);
19.00 Totul sau nimic 
(cs); 20,00 Ştiri. Sport. 
Meteo; 20,30 Roata noro
cului (cs); 21,15 A. S. (s. 
p.); 22,15 Chicago Hope 
(s); 23,15 Ulrich Meyer 
(talkshow); 0,00 Spiegel 
TV (rep.); 0,35 Iubire sau 
ce naiba? (show); 1,05 
Oraşul violenţei (f. p., 
SUA, 1976): 2£5 Mac 
Gyver (s/r); 4,10 Reluări.

CANAL
7,30 Ştiri; 10,00 Show

ul lui M. Costanzo (r);
12.45 Forum (magazin);
14.00 TG5 — ştiri; 14,25 
Cotidiene; 14,40 Bcautj- 
ful (s); 15,05 Complot in 
familie (show); 16*26 A- 
genţia matrimonială (ma
gazin); 17,00 Desene a- 
nimate; 18,00 Super-sa- 
muraiul (s);* 18,25 Dese
ne animate; 19,00 O. K. 
Preţul e Corect (cs);
20.00 .Roata norocului
(cs); 21,00 TG5 — ştiri; 
î i , 2 5  Circulă zvonul
(show); 21,40 F ilm ; 0,00 
Show-ul lui Mauriri» Cos
tanzo ; 2,30 Cotidiene (r);
2.45 Circulă zvonul- (r);
3,30 Target (r); 4^0
Rotocalco (r).

N B C
6,30 Ştiri, cu Tom Bro- 

k a w ; 7,30 în  miezul a- 
fn cerilor (mag.); 8,00 Azi 
— informaţii la z i ; 10,00 
Comerţ TV ; l l f i O  Piaţa 
europeană; 15,00 Piaţa 
am ericană; 18,30 Buletin 
financiar; 19,00 Azi — 
informaţii la z i ; 26,00
Ştiri IT N ; 20,30 Viaţa
noastră. Emisiunea eco
logică; 21,30 Dateline. 
Retrospectivă; 22M Ma
gazinul ştirilor N BC; 
23,30 Show-ul serii, cu 
Jay Leno; 0,30 Real 
Personal •— show; 1,00 
Buletin financiar; MO 
Ştirile nopţii, cu T. 
Brolcaw; 3,30 In  jaru l 
lumii cu clasa I  (do.); 
4,00 Rivera în  d irec t; 
560 Dateline. Retrospec
tivă.

EUROSPORT

9,30 Golf Magazin PGA;
10.30 Atletism # C. M. 
Indor de ia Barcelona 
(sel): 12,30 Schi nordic 
o C. M. de la Thunder 
Bay (înreg.); 14,00 Fot
bal •  Eurogoluri; 15,30 
Lumea vitezei. Magazi
nul sporturilor cu motor;
17.30 Schi nordic. Câmp.
Mondiale — Thunder Bay 
(d); 18,30 Fotbal •  Euro
goluri; - 19,30 Tenis •  
Magazin ATP; 20,30 Bu
letin, de ştiri 1 ;  21,00
Schi nordic •  Câmp. 
Mond. de la Thunder Bay 
(direct); 23,00 Schi al
pin •  Magazin; 0,00 Fot
bal •  Cupa UEFA. Sfer
turi de finală — manşa 
a 2-a (înreg.); 2,00 Bule
tin de . ştiri 2.

MARŢI, 
I*  MARTIE

TVR 1
7,00 TVM •  Tele- 

matinal; 8*30 La pri
ma o r ă ; 10*00 Actua
lităţi ; 10,05 Limbi
străine; 11,05 Zi de 
carnaval (1 Spania); 
12,46 Desene animate; 
14,10 TVR Iaşi şl 
Cluj-N.; 16,00 , Actua
lităţi; 16,10 Fii tu  în
suţi ; 17,00 Convieţu
iri ; 18,00 Totul despre 
muzică (cs); 18,30 De
sene animate; 19,06 
Clio; 19,30 Serial •  
Păta  şi băieţii; 20,06 
Actualităţi # Meteo •  

Telesport; 20,45 Psihoza 
(film J8UA, 1960); 22,45 
Reflector; 23,15 Muzi- 
corama; 23,45 Actuali
tăţi ; 0,00 Gong.

7,00 La prima oră; 
9,15 Ora de muzică ;
10.30 Evadarea lui 
Saint Exupery (CF1);
11.30 Desene animate; 
12,00 Teatru l ir ic ; 
13,10 Pământul — pla
neta noastră; 14,00 Ac
tualităţi; 14,10 Plane
tarii i  15,00 Limbi Stră
ine ; 16,00 Desene a- 
nimate; 16*30 Şi bogat» 
plâng (s); 17,40 /  t r  ş i 
no ro i; 20,00 B )p »  
rion; 21,00 TVM 6f 
Mesager; 21,30 Intre Al 
şi nu ; 22,00 Tradiţii ;
22.30 Credo; 23,45 
Eurogol.

11■ m gas
9,00 Desene anima

ţi  (r); 9,30 Serial (r) •  
Prinţul din Bel Air ; 
10,00 Serial (r) •  „Fal- 
con Crest"; 10,50 Se
rial (r). „Miami Vice“;
11.40 Viva TELE 7 (r);
12.40 Videotext; 18,00
Desene animate; 18,30 
Documentar e Jocul 
cifrelor; 19,00 Mafaf- 
d a ; 20,00 Serial 6  
FBI — ep. 14; 21,00

Telejurnal (emisiunea 
din 13 martie); 21,30 
Serial „CHIPS" — ep. 
11; 22,30 Film artis
tic. „Bătălia de Ia 

Hampton Roads" (SUA, 
1991); 0,10 Videotext

TV DEVA
9,00 Teletext; 16,06 

Observator •  Antene i; 
11,00 Agenda săptămâ
nii; 11,30 Film artistic. 

„Alger" (r); 13,00 Tele
text ; 17,00 Observa
to r a Antena 1 : 18,60 
Film artistic. .M anta
le"; 19,35 World n e t ; 
„Locuri pitoreşti de 
vacanţă în SUA".

TRAGEREA LOTO 
SPECIAL 6/49 

DIN 12 MARTI»

36, 37, 24, 48, 1* 5. 

Fond de câştigării 
689727 675 leL

TRAGEREA 
N O R  0 6  

DIN 12 MARTI»

5 0 9 8 4 8 8  

Fond de câştiguri i 
119 673 505 leL



♦  # o t t  • •stom * spoit * ţfââţ * spoit * spoit • spoit • SPOIT

REZUETATHLE ETA PEI: , F.C. Argeş — „U“ J 
Cluj 1—0; FXl Maramureş *— Steona D-*l; Rapid I 
— 'Sportul 1—0; Inter — Farul 1—0; Electroputere J 
— Petrolul 2—0; U.TJV. — Oţelul 1—1; F jC. Naţional |  
—. Dinamo 2—3; Ceahlăul — Univ. Craiova 0—1; » 
Gl. Bistriţa — F.C. Braşov 2—1. . j
" A  CLASAMENTUL i
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8. Steaua l*  IS A
f. Ori». Craiova 19 12 3
8. : ¥ J C . Naţional 19 l i  2
i .  F.C. Argeş 19 18 2

Dinamo 19 9 2
Rapid 19 9 2
Petro hi! Ploieşti 19 8 5
Gloria Bistriţa 19 9 2

9. Ceahlăul P. N. 19 8 5
19. „U“ ClnjnN. 19 8 4

Inter Sibiu 19 9 1
F.C. Farul C-|a 19 7 4
Oţelul Galaţi 19 6 6
Electroputere Craiova 19- 5 8 11
F. C. Braşov 19 . 4 6 9
U. T. Arad 19 8 «  *8
F.C. Maramureş 19 3 5 U
Sportul Stud. 19 t  7 19

ETAPA VIITOARE: Univ. Craiova 
tciţa; F.C. Braşov — F.C. Argeş; 
M aram.; Farul — U.T.A.; Rapid

5.
A

X
ÎL
12.
13.
U .
15.
16,
17.
18.

37—11 
44—19 
41—28
24— 27 
33—25
25— 23
26— 21 
37—33 
29—27 
22—21 
29-31 
23—31 
27—28
16— 27
17— 2»
14—35 
19-34 
13—26 
— GL Bis.

,U“ Cluj — F.C. î 
Inter; Oţelul — *

»  î
3S » 
32 J 
39 |
39 «
29 I 
2 » :  
29 I 
28 «
28 
25 
2 4 :
18 I
i a ;
15 I 
14 *

« !

I

Electroputere; Petrolul — F.C. Naţional; Dinamo 
Ceahlăul; Sportul — Steaua.
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umăr la umăr

Aşadar, Corvinul s-a 
întors pu o victorie din 

deplasare, adică de la  Me
diaş, acolo unde se câşti
gă foarte greu, Gaz Me
tal» având una dintre ce
le mai hune apărări din 
seria a Il-a — cu doar 
13 goluri primite până 
sâmbăta trecută, din ca
re foarte puţine „Incasa- 
te* pe propriul teren. Ru- 
nedorenii însă s-au pre
gătit foarte bine pentru 
această partidă, renun
ţând din start 1* „stu
diul" adversarului şl la 
adaptarea tacticii de aş
teptare; d e  apărare, a a- 
tacat de la  începutul me
ciului poarta adversă. Şi 
In prima parte a jocului 
a funcţionat foarte 'b ine ' 
„stânga" Corvinului — 
fundaşul Chira şi „săgea
ta” Ciorea iniţiind mereu 
atacuri cu centrări foar
te utile pentru coechipie
rii din faţă.

•  Hunedorenii au învins eu 2—1 pe Gaz 
Metan Mediaş 9 După această preţioasă vic
torie, Corvinul •  urcat pe locul doi în clasa
ment, toc pe care sperăm sS-1 ocupe şi în fi
nalul returului î

Atacând In vitesiă, cu 
acţiuni surprinzătoare 
pentru adversari, In min. 
10, Ciorea face o cursă 
pe extrem a stângă şi cen
trează excelent in faţa 
porţii Iul Roşea, unde se 
află şi goigeterul seriei a 
H-a, Mitrică şi acesta nu 
iartă; 0—I. No trec de
cât patru minute şi din 
nou hunedorenii modifi
că tabela de m arc a j: 
Chira înaintează m ult în 
terenul gazdelor şi cen
trează  lui Gaber ce era 
la  circa 8 m de poartă şi 
plasează mingea în col
ţu l lung al porţii lui Roş
ea. Din acest moment, 
gazdele caută mai mult 
drumul spre poarta im

batabilului Popa, care s-a 
dovedit a fi aproape de 
netrecut, in  minutele 33, 
34 şi 44 a scos goluri ca 
şi făcute, In timp ce a- 

.părarea a strâns „cercul” . 
şi declanşând contraata
curi foarte tăioase la  
poarta’ gazdelor — unul 
dintre acestea foarte pe
riculos în  min. 20 a  fost 
ra ta f  de Mitrică.

Şi după pauză jocul 
s-a desfăşurat la  un n i
vel tehnic superior, fru 
mos, alert, hunedorenii 
dovedindu-se stăpâni în 
terenul lor de joc şi în 
ciuda reducerii scorului 
de către gazde In min. 
76 prin Claudiu Şomfă- 
lean, ei term ină victorioşi

intr-un meci greu, în 
care Gaz Metan a dat to
tul pentru a încheia câ t 
mai bine această parti
dă Ia care au fost pre
zenţi peste 2000 de spec
tatori, şi peste 160 de i- 
nimoşi suporteri hunedo- 
reni.
-Victoria, foarte preţioa

să obţinută de Coj-vinul, 
coroborată cu înfrângerea 
la scor a Tractorului Bra
şov la  Petroşani a făcut 
ca hunedorenii să urce 
pe locul doi. E un fru 

mos merit al echipei, al an
trenorilor şi a l conducerii 
clubului. Sâmbătă, Cor
vinul joacă însă tot în 
deplasare, la  Phoenix Ba
ia Mare, o echipă afla
tă pe penultimul loc şi 
setea de puncte foarte 
mare. Nu ne îndoim efl 
fotbaliştii hunedoreni vor 
face tot ce e posibil să 
trăim  din nou clipele fru 
moase ale victoriei.

-U'

Victorioase în depla
sare, Steaua şi Universi
tatea Craiova, pe care le 
despart doar 2 puncte, 
se tatonează de aproape, 
aşteptând ca cineva să 
clacheze. Deşi ambele for
m aţii au învins -— Steaua 
la  F.C. Maramureş şi U- 
hiversitatea la Ceahlăul 
P.N. — victoriile lor s-au 
conturat destul de greu, 
Bucur Bogdan înscriind 

unicul gol al partidei pen
tru  militari abia în min. 
89, iar studenţii, deşi au 
m arcat prin Ungur in 
min. 54, puteau fi ega
laţi de gazde în  ultim e
le minute ale jocului.

Dinamo şi Rapid obţi
nând victorii în fa ţa lui

F.C. Naţional şi respec- 
tiv f o r t u l  Studenţesc, au 
ajuns pe loturi bune în 
clasament (5 şi 6) şi sunt 
decise să mai urce pe lo
curile care să l e  permi
tă participarea în Cu
pele Europene. Numai că 
locurile 1 şi 2 sunt ocu-, 
pate de Steaua şi Uni
versitatea, lupta dându-se 
pentru locurile 3—4 pen
tru  care emit pretenţii 
deocamdată şi F.C. Na
ţional cu F.C. Argeş.

Necazuri mari în Re
gie, ia Baia Mare şi A- 
rad, dar nici Ia Braşov şi 
Electroputere lucrurile nu 
stau prea roz. Şi va fi 
tot mai greu pentru ie
şirea din „hora" retrogra
dării.

DIVIZIA AS

REZULTATELE ETAPEI: Bucovina — Gl. Bu
zău 2—2; Poiana — Selena 2—0; Callatis — Faur 
2—0; Dacia Piteşti — FL Moreni 3—0; F.C. Vâlcea 
— Portul 1—1; Cetatea Tg, N. — Met. Plopeni l—o: 
Constant Gl. — Unirea Brăila 0—1; Steaua Mz. — 
Lynx Iaşi 9—0; Rocar — Acord Focş, 0—0.

CLASAMENTUL

DIVIZIA A2
REZULTATELE ETAPEI: Unirea A.I. — C.F.R. 

Timiş. 1—9; Gaz Metan — Corvinul 1—2; Un. Dej — 
Phoenix 1—9; Poli Timiş. — F.C. Bihor 5—1; Me- 
trom — C.S.M. Reşiţa 1—0; F.C. ÎELIF — Armătu
ra 3—2; CFR Cluj — A .S.A Tg. M. 2—1; GL Reşiţa 
— I.C.I.M. Bv. 3—1; Jiul Petroşani — Tractorul 
4 -0 .

CLASAMENTUL
(. Selena Bacău S9

2. D. Unirea Brăila 19
3. Cetatea Tg. N. 19
4. Bucov. Suceava 19
$. Poli Lynx Iaşi 19
6. Poiana Câmp. 19
7. Metalul Plopeni 19
8. Dacia Piteşti 19
9. Portul Cţa 19

10. Gloria Buzău ’ 19
11. Faur Buc. 19
12. Rocar Buc. 19
13. Steaua Mizil 19
14. Constant Galaţi 19
15. Acord Focşani 19
16. F.C. Vâlcea 39
17. Flacăra Moreni f9
18. CaUatis Mangalia 19

ETAPA VIITOARE: Lynx

14 2 
13 1 
11 2  
10 4 
9 6 

10 1 
9 1 
8 2 
8 2 
8 2
7 4
8 1 10
6 5. 8
7 2 19 
7 1 11
F'2-11 

•'5 4.10 
3 2 14
— Rocar

3
5
6 
5
4 
8 
9 
9 
9 
9 
8

40—14
46—11
32— 25
28— 23
33— 18
27— 29 
24—26 
36—28
29— 32
21— 25
28— 22 
18—36 
26—25
22— 25 
28—40 
21—30
23— 33 
23—63
; Acord

44
40
35
34
33
31
28
26
26
26
25
25
23
23
22
20
19
11

1. Poli. Timişoara
2. Corvinul ild.
3. Tractorul Bv.
4. A.S.A.' Tg. M.
5. Gloria Reşiţa
6. C.F.R. Timiş.
7. Gaz Metan
8. Metrom Bv.
9. Unirea A.I.

10. Jiul Petroşani
11. I.E.L.I.F. Craiova
12. I.C.LM. Bv.
13. F.C. Bihor
14. C.S.M. Reşiţa
15. Unirea Dej

. 16. C.F.R. Cluj _N.
17. Phoenix B.M.
18. Armătura Z.

19 14 3 2 
19 11 a  5 
19 11 3 5 
19 9 4 6
i9 10 1 8 
19 8 5 6

8 4 7
9 1 9
8 3 3
9 0 10 
8 2 9 
8 2 9 
8 2 9
7 5 7
8 1 10 
5 3 11 
4 5 10

19
19
19
19
19
19
19

.19
19
19
19

46—14
46—20
29— 15 
31—24 
24—25
23— 22
24— 15 
20—21 
20—18 
31—33
30— 27 
22— 21 
27—28 
16—23 
27—27 
21—42
10— 33
11— 50

45
36
36
31
31
29
28
28
27
27
26
26
26
26
25
18
17
6

Bucovina; Gl. Buzău — Poiana; FI. Moreni — Ce
tatea; Callatis — D. Piteşti; Metalul — F.C. Vâlceâ; 
Portul — Constant; Unirea Br. — Steaua Mizil; 
Faur — Selena.

_ _  - 19 1 -3 15
ETAPA VIITOARE-: J.C.IiM. — Jiul; Tractorul 

— Unirea A I.; CFR Timiş. — Gaz M.; F.C. Bihor — 
I.E.E.L.Î.F.; Un. Dej — Poli Timiş.; Armătura — 
Metrom;' C.S.M. Reşiţa — C.F.R. Cluj; A.S.A. — Gl. 
Reşiţa; Phoenix — Corvinul.

D I V I Z I A m Vega Deva
.a • i  ■  i« i ■

Devenii confirmă -
Duminică, la Deva, Vega a con

firm at forma sa bună, manifes
tată şl în prima etapă la Lugoj, 
învingând la un scor categoric o 
echipă bine cotată în Divizia B, 
seria a treia, Petrolul Videle. 
Deşi n-a fost un timp prielnic pen
tru  spectatori — a plouat pe în
treg parcursul partidei şi a fost 
f r i g  — iubitorii fotbalului din De- 
va au  participat în  num ăr destul 

m are, aplaudând la sfârşitul 
partidei evoluţia fotbaliştilor de- 
pani, ;

Chiar de la  prim ul fluier, al ar
bitrului clujean, Gh. Popa, gazdele 
atacă susţinut poarta experimen
tatului Crăciunescu, îndeosebi pe 
partea  stângă, unde Fartuşnic — 
foarte bun  şi In acest meci şi Po
p a  au  iniţiat m ulte atacuri, aii 
pasat sau au  centrat mereu în ca
re u l «te 16 m, la Rădos — inspirat 
şâ pe fază, ca şi tânărul Elek şi 
fălea, dar şl Danciu, ce au incer- 
«at d in  diferite poziţii — unele 
excelente — vigilenţa portarului 
D upă câteva bune ocazii ratate 
4 m  puţin da Rădos, de două ori, 
ppol de  Neagu, Luca şi Elek, în 
m ia. 22, mingea circulă pe „tra
seul" Danciu — Fartuşnic — Ră
dea şi acesta înscrie plasat 1—0. 
P a tra  m inate mai târziu, Ciobanu 
trim ite■« „ghiulea” fn bara trans
versală, pentru ca peste un mi
nut, Rădos să fructifice din nou

o pasă de Ia Danciu şi scorul este 
m ajorat la  2—0. Deşi în continuare 
gazdele practică un joc aerisit, 
creându-şi şi alte ocazii de a m ar
ca, tabela de marcaj nu  se mal 
schimbă până după pauză.

La reluare, elevft lui «Ionel 
Stoica şi Nicolae Alexiuc practi
că acelaşi joc avansat, mereu spre 
poarta adversă şi pun mat bine 
in valoare clasa extremei Elek, 
care îşi măreşte numărul curse
lor pe stânga, centrând din viteză 
la  poartă sau pasând precis coe
chipierilor săi, Rădps, Oaneiu, Po
pa, Luca, De fapt, Elek a  reuşit 
de două ori să „fure" balonul de 
la apărătorii adverşi şi o  «tată a  şi 
marcat al treilea, gol, te  min. ‘67 
când l-a deposedaţ de minge pe 
Urâtu la centrul terenului, a ur
m at o  cursă soidjură şi „execută” 
fi pe portar şi înscrie 3—0. 
După cinci minute, Rădos fructi
fică o  excelentă centrare de la 
Răducăceseu şi 4—0. Un scor pe 
deplin m eritat pentru gazde, du
pă un excelent joc, Intr-o exem
plară sportivitate, cum bine apre
cia şi întreaga brigadă de arbitri 
din Ciaj: Gh. Popa, M. Salomir
şi L .M andL ' iv  rvyyV-!-

VEGA DEVA; RahoyeftnU, Far» 
tuşnic, Davidoni (Tănase min. 76), 
Stan (Râducâneseu ’76), Neagu, 
Popa, Ciobanu, Luca, Danciu, Ră
dos, Elek. — SABIN CSRBU

D I V I Z I A  j C

[Ibri
REZULTATELE ETAPEI NR. 19 

DIN 12 MARTIE:

Min. Livezeni — Min. Bărbăteni 
1—0; Mih. Certej — C.F.R. Simeria 
3—0; Jiul Petrila — Construct 
Hd. 3—0; Min. Ghelari — Victoria 
Câlan 1—0; Haber Haţeg — Min. 
Teliuc 1—1; Min. Aninoasa — Da- 
cia Orăştie 4—1; E.G.C.L. Câlan 
— Min. Şt. vulcan 1—3; Favior 
Qrăştie — A urul-Brad 1—0. 

CLASAMENTUL
1. Min. Certej
2. Aii.A. Aurul
3. M. Aninoasa 
4- Victoria
5. Min. Vulc.
L  Daria
7. Min. Bărbăt.
8. Min. Llvez.
9. Min. Ghelari 

B , Constr. Ild. 
tL  fin i Petrila
12. Favior
13. Haber
14. M. Crişcior 
45. Min. Teliuc 
16. EGCL Căi. 
47. CFR Sim.

1817 4 0 
1813 0 5 
18121 5 
1 8 1 1 1 6  
18114 6 
18419 7 
18 92 
18 83 
18 8 2 
1881

17 62
18 6111 
18 5 310
17 5 012
18 4 311 
18 5 913 
18 1314

66-15 52 
54-15 39 
40-19 37 
40-15 34 
37-26 34 
42-26 33 
45-32 29 
31-27 27 
42-34 26 
45-33 25 
34-31 20 
26-50 19 
29-54 18 
23-51 15 
15-53 15 
23-72 15 
14-53 6

ETAPA VIITOARE, NK. 20, 
DIN 19 MARTIE:

Min. Şt. Vulcan — Favior Orâş- 
tie; AŞA Aurul Brad — Min. 14 . 
vezeni; Min. Bărbăteni — Min. 
jGertej; Jwd Petrila •** Met. Criş- 
clor; Min. Teliuc 00  Min, Ghelari; 
Victoria ‘90 Câlan — Min. Ani
noasa; Dacia Orăştie — EGCL Că- 
lan; Construct. Hd. — CFR Simeria.

Etapa de duminică a fost în bu
nă măsură o dtapă a gazdelor. 
Cu două excepţii — victoria Mi
nerului Ştiinţa Vulcan la EGCL 
Călan şi egalul obţinut de Mine
rul Teliuc la Haber Haţeg — vic
to ria -a  fost de partba oaspeţilor, 
deşi la Livezeni şi Ghelari oas
peţii (Minerul Bărbăteni şi Vic
toria Călan) s-au ţinut destul de 
bine, pierzând la limită. Surprin
de înfrângerea AUrului Brad lâ 
Favior Orăştie şi scorul la care 
a pierdut Constructorul - Hunedoa
ra  ; la Jiul Petrila. Oricum-e me
ritul echipelor Favior Orăştie şi 
Jiu l petri; de a se mobiliza exe
mplar pentru a învinge formaţii 
cu o mai naare experienţă corn* 
petiţionâlă, bine cotate' în Divizia

G. ' ; / /  V; ;.. V v '
Dacă în fruntea clasamentului 

lupta ce se dă între Aurul, Min. 
Aninoasa, Vict. Călan, Min. Şt. 
Vulcân şi Dacia Orăştie vizează 
locurile 2—5, In subsol, EGCL Că
lan, Min. Teliuc, Met. Crişcior şi 
Haber caută să părăsească (sau 
sd nu ajungă) pe locurile peri
culoase ale retrogradării. Timp 
mai este destul, returul abia a  
început In etapa următoare sunt 
programate două jocuri-derby în
tre Minerul Bărbăteni — Minerul 
Certej şl Victoria ’90 Călan — 
Minerul Aninoasa. De v ăz u t!

MÂINE, LA DEVA 
U.T.A. —

METALURGISTUL
CUGIR

In optimile de fina
lă ale Cupei României 
la fotbal, mâine, mier
curi, se întâlnesc pe 
stadionul „Cetate"' din 
Deva U.T.A. Arad 
(Divizia Naţională) — 
Metalurgistul Cugir 
(Divizia 11). Ub  meci 
interesant, care va In- 
cepe lam ra 14,39, (S.C.)

IN PAGINA S B O R T  
OE MÂINE: 

rifiF Rezultatele, clasa
mentele şi etapele 

. viitoare la Divizia 
B, seriile III şi IV

•  Divizia C ju 
niori

#  Reportaje, cronici 
din alte sporturi

REZULTATELE 
CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN 12 m artie 1995 
Bari — In ter: . 0-1 8
Cremon. — Cagliari 2-0 1 
Fiorent. r -  Reggiana 1-1 X 
Genoa Brescia 1-0 1 
Juventus — FoggLa 2-0 1 
Miian — Padova 1-0 1 
Napoli — Lazio 3-2 1 
Parm a Sampâoria 3-2 f  
Roma — Torino 1-1 X  
Ancona — Udlnese 1-3 2 

CMevo — Salernitana 1-3 2 
Pescara — Piacenra 1-2 2 
Venezia — Verona 1-0 ft 

Fond de câştiguri :
172 781921 lei



Pâinea boamfă o fac | ! H-au lumină, dar au pâine 
brutarii pricepuţi

nou la Bunila?

La intrarea în Gristur 
(dinspre Deva) vis-a-vis 
de S.G. Macon S.A. func
ţionează de puţin timp o 
bruţărie a S.C. Cembrut 
SRL, societate aparţinând 
soţilor Ovidiu şi Etelka 
Drijman, în asociere cu 
dl Doru Safta. De la pri
ma „şarjă", cumpărătorii 
au apreciat calitatea fdar- 
te bună a pâinii de aici,

. care se desface şi in  De
va şi Hunedoara.

D l’O. Drijman ne-a dez- 
văluit câteva dintre „se
cretele" brutăriei din 
Gristur. Pentru început' 
a fost căutat un m eşter 
cu experienţă care să 
construiască un cuptor 
„de aur" adică, cu vatră 
de cărămidă ce are Un 
mare rost în coacerea pâi
nii. Şi odată maistrul gă
sit (dl Budea) s-a purces 
lâ lucru. Şi înainte de a 
se term ina . brutăria, s-a 
umblat prin Deva şi îm
prejurimi după un brutar 
bun, meseriaş de clasă 
cum este dl Emerik Că- 
luja, din Simeria^ ce lu- 

* crează de la 14 ani prin

! brutării, cunoscând foar
te bine rosturile frămân- 

ţ tării, dospirii şi coacerii

pâinii. La cei 68 de ani 
este în plină putere şi nu 
se lasă până ce mai tâ 
nărul său cqleg Zoltan 
Kasler nu-i va „fura" ce
le mai intime secrete ale 
facerii pâinii. Cei doi bru
tari calificaţi mai au pe 
lângă ei pe Barbara Sza- 
bo, Lucia Pop şi Elişa- 
betâ Szekely care, în 2 
ture lucrează de diminea
ţa  până seara, trim iţând 
spre consumatori pâine 
albă, boamfă, care multe 
zile se păstrează excelent. , 

— „Căutăm să facem 
faţă cerinţelor comenzilor 
ce ne vin de la clienţi 
pentru pâine de l  kg, 
1,200 şi 1,500 kg — ne 
spuneau soţii Drijman. La 
noi în Cristur, dar şi la 
Deva, Hunedoara, pâinea 
e foarte căutată. Nu lu
crăm decât cu făină al
bă de calitate superioară, 
din import, cu gluten ri
dicat. Am muncit şi vom 
munci să facem pâine de 
care să fie mulţumită 
toată lumea. După acest 
crez ne conducem în tot 
ceea ce întreprindem şi 
noi şi cei ce lucrează la 
noi".

SABIN CERBU

I Vorţa este o comună mică, raportat la num ărul 
î de locuitori (1343), însă destul de întinsă în spaţiu, 
|  cu şapte sate. „De fapt unul este u n  aşa-zis cătun — 
; Tomeşti —, cu 15 gospodării, care însumează vreo 26 
|  de suflete, de oameni bătrâni, ne spune dl Damian 
I Miclăuş, viceprimarul comunei Vorţa. O duc greu 
[ oamenii acolo. Scormonesc toată ziua pământul, mai 
|  cresc o pasăre, mai vând un viţel, trăiesc. Tomeştiul 
* este singura grUpare umană din cadrul comunei ca- 
I re nu are in case lumină electrică şi nu prea-s per- 
» spective s-o aibă. In  schimb, un particular s-a încu- 
I metat să le ducă pâine şi acestor oameni, pe un drum 
;  pe care IFET-ul Deva îl distruge sistematic cu ma- 
|  şinile grele care transportă lemnul din pădure, insă 
J nu pune pe el nici măcar o lopată de pietriş. Nu e 
|  cinstit...", (D.G.).

După Revoluţia din de
cembrie 1989, la Bunila, 
cu satele ei îndepărtate — 
Alun, Gemişoara, Florese, 
Poieniţa Voinii, Vadul Do- 
brii — s-au schimbat mai 
mulţi primari. Din anul 
1993 a fost num it dl Petre 
Piţian. L-am Întrebat i 
- — De când sunteţi dv 

In fruntea comunei, ce s-a 
făcut la B unila?

— întâi şi întâi am avut

Afirmaţia din titlu, în 
cazul Şcolii Generale Nr. 
3 din Hunedoara;' este de- • 
plin acoperită. Performan
ţele, numeroase şi în suc
cesiune prin ani, * aparţin 
elevilbr acestei şcoli, bi
neînţeles, , izvorâte din 
meritul profesorilor care 
întreţin interesul pentru 
performanţă al elevilor, la 
olimpiadele judeţene şf 
naţionale. Recent, spre e- 
xemplu, toaţe trei prime 
premii pe judeţ au fost 
obţinute, Ia Deva, de ele
vii aceleaşi clase, a VIII- 
a A şi prin meritul unui 
excelent profesor de mate-

O şcoală performantă
matică - •• -.Matei 
Merită să1 consemnăm că 
acest pasionat matemati
cian are deja contribuţii 
in alcătuirea unor cărţi cu 
probleme şi texte de m a
tematică proprii, foarte u- 
tile învăţământului gene
ral.

Nu mai puţin merituoşi, 
cum atestă şi domnii tii- 

' rectori ai şcolii, profesorii 
Vlaicu DANClU şi Dumi

tru  POPA, sunt şi alţi pro
fesori, ai căror elevi au 
Câştigat premii judeţene şi 
vor accede la Olimpiada 
Naţională. Astfel, la fizică, 
eleva Momea Stoian, cls. 
a VIII-a B (prof. Maria 
Perpegel); la română, pre
miile II şi III, elevii Mi- 
runa Bilei şi Doşteţean 
Chinciu Răzvan > (prof. 
Cornelia Popoiu) şi Cristina 
Ghiorghiţă, premiul *n

(prof. Don Cornelia) ; la 
geografie, Toma Robert 
Bogdan, premiul III (pro
fesor Dumitru Popa) ; nu 
mai puţin de 21 menţiuni 
(!) se adaugă meritului de 
'„olimpici" ai Şcolii Nr. 3. 
Elevilor clasaţi în ordine 
pe primele- trei locuri ai 
prof. Matei Truşcă, res
pectiv Răzvan Topor, Da
nă Mârtinovici, Alic Da
niela şi celor care vor re
prezenta şcoala, dar şi ju 
deţul, le dorim titluri na
ţionale, spre mândria lor, 
şi a noastră ! (Eugen Evu)

Pe ■ drumul naţional 
Sîntuhalm — Hunedoa
ra, în dreptul intersec
ţiei cu drumul ce duce 
spre Penitenciarul Bâr- 
cea, conducătorul auto
turismului „ARO‘‘ nr. 
3 IID 3138, vrând să e- 
vite tamponarea din 
spate a două autoturis
me ce au intrat intr-o 
depăşire forţată, a pă
răsit carosabilul „par
când" în această pozi
ţie. Bine că şansa le-a 
surâs şi pasagerii nu au 
păţit nimic.

Foto: PA VEL LAZ A

grijă de drumuri, mai 
seamă cel de la Gheţari «■» 

Bunila, La noi, sus, la 
te, drumurile, cărările si 
de m are însemnătate, 
prim ul rând am dat ş ij 
o mână de ajutor la 
treţinerea drumului prim  
c ip a l: Ghelari -— Bunila, 
Apoi, spre satele învecina
te, de unde sunt mulţi iMfc 
vetişti la Ghelari, TelitKţ 
Hunedoara...

—  Ce necazuri mai MC.
sătenii ? ;v v ;

— Multe şi mari. Unele
nu se rezolvă de muftA 
vreme. '  , '

— Adică ? ;; ;
— Comerţul nu asigurA 

buna aprovizionare" a ma
gazinelor săteşti. Drumurile 
sp re sa te , drum uri folosita 
cu precădere de agenţii a* 
conomici care exploatează 
m aterialul lemnos din ra-

, zp. • comunei, sunt in bună 
parte distruse. Le folosesc, 
le strică, dar nu se «Cli
pă cât de cât de întreţi
nerea lor. La toate insis
tenţele noastre ni) răspund. 
Ori promit şi nu fac... v

— Dle primar, mai cresc 
sătenii animale ?

— Mai cresc. Nu eşte ca
să în care să riu fie oi, 
vacă, porc, păsări etc. |n  
satele de munte astâ-j ba
z a —  animalele.

— Dar sătenii, zic de cei 
mai tineri, părăsesc sate
le ?

— A fost o vreme când oei
mai tineri au pleoat la o- 
raş, dar... roata vremii se 
învârteşte. Atuncj veneau 
la tata, la mama, la bu
nici să-şi umple portbaga
jul. Acum mai yin şi să pu
nă mâna pe coarnele plu

gului.,.. . .:. , ■ ■ >
..... —ţ. Revenim la ceea ce a

. fost ? . ‘ ’'
— Fără pământ, fără 

roadele Iui, fără buna lui 
lucrare, nu poate fi via
ţă. Oamenii; localnicii sa
telor comunei Bunila, ştiu 
acest adevăr. Şi-l respectă 
cu sfinţenie...

Gh.I. NEGREA

investiţii al Dir. Telecom. 
Hunedoara — Deva.

In prezent, unitatea noas
tră nu dispune de echipa

ment pentru înlocuirea 
centralei telefonice, dar a- 
ceastă problemă rămâne 
in atenţia noastră pentru

a fi rezolvată în funcţie de 
procurarea echipamentului 
şi a fondurilor băneşti ne
cesare".

La scrisoarea dlui Vio- 
rel Stoica, din Ghelari, â- 
dresată ziarului nostru in 
humele mâi multor abo
naţi la  serviciul telefonia 
şi trimisă de noi pentru 
cercetare Direcţiei de te
lecomunicaţii Hunedoara- 
Deva, aceasta iţe. răspun
de sub semnătura’ dlor 
Ovidiu Ioan Muntean, di
rector, şi Gheorghe Alexoi, 
şeful serviciului exploa
ta re-comercial TG : 

„Gentrala telefonică au
tomată, tip 7 D, cu o ca
pacitate de 300 linii, a fost 
instalată la  Oficiul Ghe
lari, la  data de 15.06. 1986, 
înlocuind centrala telefoni
că m anuală «are era U» 
funcţiune. La data Insta
lării, centrala telefonică a 
funcţionat âiltomat numai

vizate răspund
local. Convorbirile telefoni
ce interurbane se realizau 
prin comandă Ia telefonis- ; 
ta  operatoare. La <}ata de
1. 11. ’■ 1987 centrala tele
fonică â fost conectată la 
reţeaua telefonică interur
bană automată.

Gentrala telefonică insta
lată la Ghelari nu a fost 
nouă, înaintea instalării la 
Ghelari funcţionând că 
centrală de abonat. înain 
tea montării ei la Ghelari 
a fost recondiţionată in 
Atelierul Direcţiei de Te
lecomunicaţii, fiind în per
fectă stare de funcţionare. 
Montarea ei s-a executat 
prin efortul propriu al tt- 
nităţii noastre, nefiind cu
prinsă în planul de In
vestiţii.

Faptul că uneori se în

tâmpină greutăţi în uti
lizarea postului telefonic 
nu se datorează vechimii 
echipamentului, ci unor de
ranjam ente care pot apă
rea indiferent că echipa
mentul este vechi sau nou. 

In  cazul tuturor deranja
mentelor semnalate au fost 
luate m ăsuri urgente de 
remediere (in lim ita posi
bilităţilor), ia r  pentru pre
venirea pe cât posibil a  a- 
cestora se efectuează veri
ficări periodice.
. In  ceea ce priveşte cen

trala telefonică automată 
cu capacitate de 400 linii 
«are funcţionează la Ofi
ciul Gomercial To. Teliue, 
precizăm că a  fost pusă 
in funcţiune la  data de I, 
12. 1981 (cu 6 ani înaintea 
centralei de la  Ghelari), 
fiind prinsă in planul de

•  VIOREL GHILEAN — 
Grişcior: Dacă aţi urm ă
rit. ziarul nostru, noi am 
publicat mai multe- artico
le care au exprimat punc
tul de vedere în legătură 
cu menţinerea ca spital a 
instituţiei de săriătate de 
la  Baia de Griş. Un punct 
de vedere mai autorizat şi 
mai explicit a prezentat 
tn  „Cuvântul liber", nr. 
1323, din 21 febr. a.c., dl 
dt>. Alexandru Popa, di
rectorul Direcţiei sanitare 
Judeţene. Aşa cum a pre
zentat domnia sa lucrurile, 
noi zicem să-i acordăm 
credit, şi să aşteptăm de
rularea reformei in dome
niul sanitar.

•  EUGENIA LUPAŞ — 
«im puri Surduc i Speranţe 
in  sensul celor dorite de 
dv a r fi. Trebuie să de
m onstraţi cu livretul mi
lita r al soţului decedat că

Poşta rubricii
a luptat în cel de al doi
lea război mondial. De a--' 
scmenea, să dovediţi că 
sunteţi urm aşa legitimă a ' 
defunctului. După ce veţi 
face- aceste dovezi, vă vom 
mai sfătui ce trebuie fă
cut. • •

•  NiCOLAE DRAGOMIR 
• — B ra d : Discuţia imagina

ră sau reală pe care n e -o  
relataţi in scrisoare nu 
prezintă interes publicistic. 
Problema introducerii ga
zului m etan în oraş insă 
— da. Nu aveţi dreptate 
să daţi vina pe orgahele 
Judeţene. Vă putem infor
ma că pentru racordarea 
oraşului Brad la  reţeaua 
de gaze naturale, există 
aprobarea Regiei ROMGA2, 
documentaţia se află la  
Ministerul Industriilor pen- 
tru  fundamentarea unei 
hotărâri de Guvern, p ri
vind înfiinţarea distribuţiei

de gaze Brad, după care 
drumul tot nu e mai scurl. 
Investiţia având valoare ide 
peste un miliarii de lei, va 
trebui fundamentată o al
tă hotărâre Guvern Pri
vind aprobarea şi asigura
rea finanţării ei. •/

e EGATERINA NASTA- 
SE — Deva : Da, este po
sibil ca pe două: aparta
mente care au aceeaşi su 
prafaţă, confort, soluţie de 
construcţie sau vechime, s i 
se plătească impozit dife
rit. S e  întâmplă in cazai 
când unul d in tre cele daUl 
apartam ente care se com
pară şi-a schimbat proprie
taru l iniţial, fie prin vftat- 
zare-cumpărare, fie prin  
donaţie. Pentru cazul dV 
concret, adresaţi-vă p en ttş  
lăm uriri suplimentare M  
AugUstin Mureşan, d irec 
torul Administraţiei Finan
ţelor Publice Deva.



Armonie tn comunicare, 
trăinicie în execuţie

Geea ce ne-a impresio
nat mai întâi in micul 
birou al conducerii S.G. 
„Almo Gonstruct" S.R.E. 
Deva, din cartierul Goj- 
du, a fost dincolo de 
dotarea cu aparatură mo
dernă de comunicaţii 
mulţimea florilor. Flori 
proaspete, de cele m a i; 

.  diferite nuanţe, aranja
te cu bun gust în glas-, 
tre. Apoi ţinuta dem na,' 
chipul '  frumos' al unei 
feritei — d n a . ; Lămâiţa 
Staicu, directorul execu- 
ţiv al societăţii. Dumnea
ei 7 iubeşte florile şi ne-a 
spus cu sinceritate că 
frumosul gest — acela 
de a-i cumpăra mereu 
flori, , r - '  aparţine soţu
lui dumneaei, inginerul 
constructor Mihai Ale
xandru Staicu. Un gest 
care aduce lumină în su
flete, armonie în comu
nicare. Poate de aceea 
discuţia cu dna L.S. a 
decurs firesc, de parcă 
ne-am fi cunoscut d în
totdeauna, fără prejude
căţi, fără emoţii.

„Ne-am cunoscut, elevi 
fiind, la  „Docebal" — 
spunea dna Lămâiţa. Du
pă absolvire arii conti
nuat să fim prieteni şi 
în anul 1976 ne-am că
sătorit. Eram foarte ti
neri, soţul meu fiind stu
dent atunci... Anul viitor, 
când vom avea întâlni
rea de 20 de ani, fiica 
noastră Alida Mihaela va 
absolvi clasa a Xll-a, la 
acelaşi liceu devean Cu 
tradiţie, iar OctSvian A- 
lexandru, băieţelul nos

tru, va termina clasa a 
VlII-a".

A purta discuţii corec
te,' cinstite, a  le acorda 
încredere, chiar mai mult, 
a  fi prietenă a copiilor 
— aşa înţelege dna Stai
cu să-şi educe urmaşii.

DESTĂINUIRI

„Pentru o mamă, cel mai 
mult contează copiii. Gând 
există bună înţelegere, 
când cei doi părinţi trag 
la aceeaşi căruţă, trebuie 
să fie bine. Şi este. Pen
tru  fiica mea doresc o 
căsnicie exact ca şi a 
mea". . ' ‘ ■

Atmosfera din familie 
se transferă şi aici, în 
cadrul micului colectiv al 
societăţii, care lucrează eu 
multă tragere de inimă, a- 
desea peste program şi 
chiar acolo pe şantierele de 
construcţii din Urieani, 
Deva, Vata sau Peştiş. 
„Noi, cei din construcţii, 
am fost primii care am 
fost loviţi. Investiţiile au 
fost reduse şi a trebuit 
să trecem în şomaj. Am 
fost primii şomeri. T re
buia deci să întreprin
dem ceva şi am pornit 
la treabă. Am înfiinţat 
societatea în octombrie 
’92. Pentru fiecare nou 
angajat am gândit bine, 
pentru a lua oameni de 
calitate. Avem încheiate 
contracte cu firmă de 
stat. Solicitarea este maxi
mă, programul de lueru 
fiind de- 1 0  ore. Am în
cercat să ne asigurăm

front de lucru şi pentru 
iarnă. Să nu ţinem oame
nii fără salarii. Am lă
sat finisarea interioare
lor pentru anotimpul re
ce, ia r din 23 decembrie 
până în 16 februarie a 
luat concediu tot perso
nalul. Sărbătorile de Cră
ciun şi Ân Nou, dar şi 
Paştele sunt; pentru noi 
sfinte.- Alergăm mult 
pentru contracte'; dar noi 
ne-am ales această me
serie. Grea, dar frumoa
să. -Zi-lurijină pe şăntier, 
ore de nesomn. Un con
structor pune mult su
f le t  în ceea ce înalţă din 
temelii. Soţiilor de con
structori nu  le este nici 
lor uşor. Devin adesea 
geloase pe şantierul ca
re le răpeşte soţii pentru 
prea mult timp. Fiind 
alături de soţul meu pe 
şantier, l-am înţeles foar
te bine".

Dna Staicu este foarte 
ataşată de „colectivul de 
fete" (cum le spune dum
neaei), din firmă. Le în- 

; ţelege oricând au câte o 
problemă, instaurând în
tre salariaţi relaţii’ cor
diale, armonioase, menţi
nând unitatea colectivu
lui. Are convingerea că 
un constructor este un 
artist, că o construcţie 
îngemănează chibzuinţă, 
ore de neodihnă, dar şi 
o imensă dragoste de me
seria căreia i te-ai dedi
cat. Şi că nu-i satisfac
ţie mai mare decât aceea 
de a lăsa în urma ta o 
operă trainică, durabilă 
peste Secole. , :

ESTERA SÎNA

Desenul, ca şi Jocul, 
este un prilej de comu
nicare părinte-copil, de 
întărire a legăturii afec
tive. Copilul mic nu poa
te- să deseneze, dar a- 
preciază ceea ee părin
tele desenează pentru el 
(animale, păpuşi, maşi- 
huţe etc.), ca şi povesti
rile pe care acesta le in
ventează pe marginea de
senelor. încurajaţi copiii 
să completeze povestirile 
dv şi să vă „spună" şi 
ei, la rândul lor, poveşti.

Treptat, copilul câştigă 
dexteritate şi poate să 
deseneze şi el. Dar, nu 
uitaţi, a-i cere să dese
neze fără a-1 ajuta, fă
ră a-i oferi modele, este 
ineficient. Nu impuneţi 
copilului şă facă 7 lucruri 
"ce nii-1 interesează său 
îl plictisesc chiar, numai 
în virtutea faptului că 
el trebuie să se supună 
adultului şi pretenţiilor 
sale.' Pe moment, poate 
că vă mulţumeşte faptul 
că aveţi un copil „ascul
tător", dar această supu
nere atrage după sine de
pendenţa, nesiguranţa» 
•jîteama", de a imagina

şi a crea. Arta dv constă 
în a face /ca  activităţi 
plictisitoare să devină in 
teresante pentru copil da
torită felului în care i 
le-aţi prezentat. Gând 
copilul este motivat în 
ceea ce face, el devine 
creativ. .

Pentru a-i dezvolta i- 
maginaţia, creativitatea, 
vă puteţi folosi, chiar şi 
la cel mici, de această 
activitate plăcută copilu
lui — DESENUL. Să pre
supunem că fiul sau fiica 
dv a împlinit 3 ani şi 
poate să deseneze un cerc. 
Este o achiziţie impor
tantă de care trebuie să 
profitaţi pentru a trezi 
interesul copilului şl a-i 
dezvolta creativitatea. Fa
ceţi  ̂un „concurs fii doi" 
— cine găseşte cât mai 
multe’ obiecte rotunde ce 
pot fi desenate ? — Gel 

'm al familiar obiect „ro
tund" pentru copil este 
mingea. Desenaţi apoi. 
baloane colorată, un nas
ture, o farfurie, bomGoa- 
ne, soarele, o floare, un 
ceas, un ursuleţ, un. cap 
de copil etc. Desenaţi o 
maşină sau un tractor

fără roţi şi întrebaţi-1 pe 
copil ce le lipseşte; în- 
curajâţi-1 pe el să dese
neze.roţile, Li’;-:

Dar momentul cel mai 
fascinant pentru copil es
te acela în care „învaţă" 
că din două cerculeţe şi 
câteva linii poate dese
na un omuleţ, căruia i 
se poate atribui apoi o 
identitate. Desenul omu
leţului este o achiziţie 
foarte importantă pentru 
întreaga evoluţie psiho
logică a  copilului. De ce ? 
Pentru că se bazează pe 
cunoaşterea psopriului 
corp, favorizând elabo
rarea imaginii de sine şi 
delimitarea - propriei per
soane de ceilalţi.

Odată cu creşterea co
pilului desenul omuleţu
lui câştigă în precizie şi 
complexitate, oferindu-ne 
informaţii fidele despre 
nivelul său dc inteligen
ţă, despre dezvoltarea sa 
afectivă şi problemele - 
'sale. • ■' ‘ ■ L 7

(Va urma) • ;
DORINA LOGIN, 

Psiholog

• I N V I T  A T U
(PARODII... AMICALE)

Iubite, ştii, e primăvară 
Te-aştept, cu plasa s-o pornim 
De dimineaţă până-n seară '
Poate ceva urzici o să găsim.

I

Să adunăm, c-au vitamine 
Şi-s potrivite şi de post 
Iar soarele ne face bine 
Căci de. Mamaia tdt nu-i rost.

I Şi poate-un vânăt toporaş, - 
j Un mâţişor o să găsim 
} Ca să-mi oferi un dar gingaş 
j Şi fericiţi natura s-o privim.

j VIORICA ROMAN

■ m , .

in
•  Podbalul. Odată cu 

ghioceii, prin văile ume
de din regiunile delu
roase apar floricelele gal
bene de podfeaL Mai târ
ziu se ivesc şi frunzele. 
Atât florile, cât şi frun
zele se folosesc ,în sco
puri medicinale, având

acţiune emolientă şi ex- 
pectorantă. Se utilizează în 
bronşită, tuse, răguşeală, 
astm, emfizem pulmonar, 
silicoză, în general tn  bo
lile căilor respiratorii.

Infuzia se prepară din 
15 g flori la  200 ml apă. 
Se îndulceşte cu miere 
sau zahăr.

1

Din 6 martie am intrat în Postul Paştilor. De aceea 
ne permitem să vă recomandăm, stimate cititoare, 
câteva mâncăruri de post.

Pe lângă verdeţurile apărute, cartoful este un a- 
liment de bază în post. Ciorbă, tocană, cartofi pai sau 
înăbuşiţi, fierţi, copţi, ori salată, sunt tot atâtea po
sibile mâncăruri, cunoscute de altfel. Dar e r pot fi 
foarte bine -asociaţi- cu paste făinoase, rezultând o 
mâncare -gustoasă şi/hrănitoare. Iată cum: se căleşte

puţină ceapă, peste care se adaugă cartofi cruzi, daţi 
pe râzătoare, sare, boia. Punând treptat câte puţină 
apă, lăsăm compoziţia să fiarbă încet, apoi adăugăm 
fu acest sos pastele fierte şi scursei

Şi pentru că vorbeau de paste făinoase, ştiţi că 
pot fi preparate în foarte multe Tehui? Acum se 
mănâncă in special «  ulei de dovleac. Dar peţ fi 
preparate cum arătam mai sus, sau eu un sos de roşii. 
Ca să fie mai picant căliţi puţină ceapă, cu un măr 
ras, adăugaţi (după preferinţe) usturoi pisat sau cim
bru, mărar, tarhon, piper, boia şi sare, pastă de roşii. 
Lăsaţl-I să fiarbă. Se pune peste paste, în momentul 
servirii. Iar dacă doriţi ceva dulce, gătiţi pastele cu 
pesmet ori nueămăcinată şi. fireşte, zahăr.

Cantităţile le apreciaţi dv după numărul de persoa
ne. Aşteptăm sugestii, reţete sau alte solicitări. (V.R.)

Cti mii de „clopoţei", primăvara a sunat deştep
tarea la viaţă. Foto: ANTON SOCAClU

I
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I şi zodiile (II)

Safirul: emblema cas
tităţii are valoare de ta- 
lisman. Simbol al ade
vărului şi al constantei, 
el ; aduce înţelepciune, 
corespunzând cifrei 8 şi 
zodiei Fecioarei. - 

Smaraldul: simbolizea
ză bucuria de-a trăi, lim
pezimea : -spirituiuSţ^ dar, 
uneori, şi inconstanţa» El

I  
I

I  favorizează inspiraţia, cal- Vărsătorului.

mând totodată febra, şi a- 
lungând teama. Cores- j 
punde lui 9, cifra altru- [ 
ismului, câ şh«a»efiei Ta-1 
urului. . „ >

Ametistul: piatră sim-1 
boitaând •justiţia, curajul, j 
autoritatea, perfecţiune 
Stimulează inteligenţa şl j 
corespunde ;, cifrei â - şi I

Sfaturi din bătrâni
o Contra panglicei şi 

viermilor intestinali, în
toate dimineţile, timp de 
30 de zile, să se mănân
ce câte 5—6 seminţe de 
dovleac. Acest mijloc 
simplu a dat de multe 
ori rezultate foarte bune.

•  Nu există miros mai 
neplăcuţ pentru anumite 
persoane decât cel de 
vopsea proaspătă, care

a fost dată pe lemnăria 
unei camere. Pentru a 
face ca acesta să dis
pară se pune în  mijlo
cul camerei un vas des
chis (farfurie, strachină), 
plin cu clorură de cal
ciu. Se închid atât uşile 
eât şi ferestrele tim p de 
24 de ore. apoi se des
chid toate pentru a pro
duce curent de ventila
ţie. ■ h,7 '■ 7-;-- -7 ’
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Din dis'iiţia  p« oare am 
it-o cu (inii Vipgil Lam- 

preşedinte a i  Parti- 
îAtîtM Naţional' Ţărănesc, 
IttŞborlu Grossu, vicepreşe- 
iBttte ţ i  Nicolae Rădos, pre- 
ip d in te  al Filialei judeţe- 
ne Hunedoara ă PJN.Ţ, 

j « n  desprins, în esenţă, că- 
jfieva din obiectivele prio- 
| fiRare ale acestui partid 
tn etapa actuală, ©in spu- 

|« l e  interlocutorilor a re- 
I ieşit faptul că acum acti
vitatea este subordonată 
prioritar unificării mişcă- 

; «ti P.N.Ţ., la nivel naţio- 
t pal, reuşindu-se ca acum 
’ 4& aibă organizaţii în 25

tină relaţii bune cu m ij
loacele mass-media. In 
concepţia P.N.Ţ„ actuala 
formă parlam entară, bica- 
merală, considerăm că este 
păguboasă, actualii parla
m entari punând mai pre
sus interesele personale fa
ţă  de cele âte naţiunii, îm 
povărând cheltuielile buge
tare, im sistem unicameral 
fiind mai. supla şi eficient, 
în  acelaşi timp, s-ar pu
tea defini plai bine atri
buţiile preşedintelui ţării, 
în sensul e a  acesta, după 
modele ce s-au dovedit via
bile, să albă în răspunde
re şi conducerea executi
vului.

le fiind îndreptate spre 
schimbarea mersului so- 
eial-polittc în  ţar*. în  a- - 
cest scop, accentul este pus 
pe întărirea proprietăţii, pe 
redarea pământului celor . 
ce l-au avut de drept, în- 

,să acum se constată tem- . 
porizarea punerii, i n  pe- 
sesie a  ţăranilor, meaţi- 
năndu-se o psihoză de re
nunţare dp. bună voie la 
proprietate. Nu este nor
mal ea ţa ra  noastră să im
porte grâu, zahăr, lână şi 
alte produse, în vreme ce 
produsele indigene rămân 
nevalorificate şi se reali
zează cu costuri prea mari.

Vicepreşedintele P.N.Ţ. 
accentua faptul că se con
stată cum forţe oculte 'd in  
interior şi din exterior duc 
a politică pentru a ne men- 
ţine In rândul consumato
rilor, nu în cel al produ- ,s

. î l

Deşi, 
mic, In 
neazi două

gramul de satelit prin 
cablu — Intersat şi Ce- I  
nisat. Prin  reţeaua de 1 
cablu, până In prezent I  
cele două societăţi asi- f  
gură 14 programe (în- 1 
tre care unul video), în- £ 
sumând peste 1300 de |  
apartamente.

viaţa economico-socia- 
lă a  oraşului, inclusiv 
anunţuri 
muzicale,

eu

relativ un oraş I 
Brad funcţie-1 

firm e prt- I  
vate care asigură p ro -1

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

I  apartamente. a
I  Pe lângă emisiunile 1 
•  recepţionate prin sate- a 

lit se difuzează şi ştirb ■  
informaţii care vizează |

d»t ‘

I
i şi dedicaţii I  
e. (C.P.) *

I

Societatea pentru asigura
rea creditelor, Hermes, a 
hotărât să majoreze plafo
nul anual pentru asigura
rea exportului spre Româ
nia Ia 200 milioane mărci 
germane. Pentru  creditele 
care au fost'considerate de 
Comisia In term inisteria lă. 
Clin Germania ga fiind 
demne de a fi asigurate, 
aceste sume vor fi garan
tate de Guvernul Federal. 
Guvernul Federal a. preci
zat ca în cazul revigorării 
afacerilor cu România ar 
fi posibilă o nouă majo
rare  a  acestui "plafon. O 
asemenea revigorare este 
posibilă în primul rând 
prin proiecte în domeniul 
infrastructurii, ia r pe de 

- altă parte prin derularea 
unor afaceri de export în 
colaborare şi cu alte  noi 
bănci particulare româ
neşti, care se dovedesc a 
fi tot mai m ult in terne- 
diare active în tre  partene
rii de .afaceri rom ân i, şi 
germani.

Până acum, în România, 
asigurările Hermes s-au 
acordat numai pentru o- 
peraţiuni cu Banca de Co

merţ Exterior a României. 
Pe viitor, asemenea opera
ţiuni vor putea fi derulate 
l i  de către Bankcoop şl de 
Creditbank. întrucât aces
te bănci sunt noi, Comisia 
Germană peftţru Credite a 
fixat pentru operaţiuni sin
gulare o limită de 3 mi
lioane,. mărci germane, în 
film e ^cizuri fiind posibi
le şi derogări. Pentru aces
te  bănci, durata de aco
perire a îm prum uturilor pe 
termen «curtafost lim itată 
Ia un an. în  cazul unor co
laborări fructuoase terme
nul poate fi prelungit.

Există şi alte bănci par
ticulare române care do
resc să fie recunoscute de 
societatea Hermes. Pentru 
aceasta este necesară o 
cerere din  partea clientului 
german, adresată Societăţii 
pentru Asigurare a Cre
ditelor din Ham burgf'care 
doreşte să colaboreze cu 
respectivele bănci româ
neşti. O comisie interminis
terială hotărăşte apoi, pe 
baza Unor rapoarte comer
ciale, asupra recunoaşterii 
lor.

de judeţe, care cuprind 
peşte 12 009 membri, găsin- 
du-se în curs de formare 
de organizaţii în alte 15 
judeţe. Ca poziţie — ni 
s-a spus — P.N.Ţ., se a- 
propie de eentru-stânga, a- 
vând de aceeaşi parte si
guranţa şi sprijinul tu- 
tiirfir partidelor sociale, u r 
m ărind asigurarea condiţii
lor de dreptate socială, ca
re  să fie garantate nu nu 
mai declarativ. Preluând 
declaraţia marelui om lu- 
liu  Manîu, făcută cu pri
lejul actului istoric din a- 
nul 1918 — preciza pre
şedintele P.N.Ţ., noi nu 
vrem să devenim din asu
priţi asupritori, d a r  nici 
hu vom ceda nim ic din pă
m ântul românesc, dorim să 
trăim  în bună înţelegere 
ou toate etniile. Pentru a-şi 
face cunoscute obiectivele, 

'partidul urmăreşte să men-

Cu privire la tensiunile 
sociale alimentate uneori 
artificial de unele partide, 
preşedintele spunea eă 
P.N.Ţ. respectă drepturile 
maghiarimii ca etnie, în
să nu jm părtăşeşte ideile 
promovate de către UDMR, 
care este u n  partid creat 
neconstituţional, deşi se 
vrea a fi democrat şi an
ticomunist, dar în fapt a- 
ţâţă Ia ură intre etnii, ceea 
ce ar putea degenera in
tr-un război civil, cu ca
racter religios. Există do
vezi istorice care arată că 
Ungaria a fost pusă în 
mişcare de fbrţe externe, 
acum existând un climat 

asemănător celui de dinain-, 
tea ultimului război mon
dial,

Interlocutorii au subli
niat că în programele 

. P.N.Ţ. se regăsesc toate 
categoriile sociale, opţiuni»

Ol Iosif Korb, secreta
rul Filialei judeţene Hu
nedoara — Deva a Aso
ciaţiei crescătorilor de 
albine din România, ne 
readuce în atenţie, pen
tru  a fi cunoscute cât mai 
bine de către toate ca
tegoriile de populaţie, o 
serie de calităţi, în spe
cial terapeutice, ale unui 
produs perfect natural, 
respectiv ale mierii de 
albine. Subliniind că al
binele, în repetabila lor 
povară de a fabrica o 
hrană deosebit de valo
roasă pentru oameni sunt 

•înzestrate cu simţul de a 
alege cele mai bune flori 
din care culeg nectarul, 
dl K orb vine cu o serie 
de argumente ce susţin 
pledoaria sa, confirmată- 
practic şi ştiinţific - de 
medicii care prescriu în 
regimurile zilnice alimen
tare ale pacienţilor lor. 
utilizarea mierii, pentru 
formarea unor deprinderi 
în fiecare familie, dacă 
se poate, privind consu
m ul de miere, acest pro
dus contribuind la îmbu
nătăţirea şi menţinerea 
stării, la asigurarea unui 
tonus ridicat e l  benefi- 
clarilor produsului res
pectiv.

In acest context este 
de reţinut, spre exemplu, 
faptul că dr. V.G. Sackett,

bacteriolog la Institutul 
agricol din Colorado 
(-S.U.A.), a făcut *o serie 
de experienţe cu mierea. 
Dacă la început el nu 
credea Că mierea poate 
distruge bacteriile pato
gene, după ce în labora
torul său a introdus di-

cătorilor, ceea ce este foar
te  păgubos pentru econo
mie şi pentru ţară, acre-» 
ditându-se ideea greşită că 
românii au vocaţie pentru 
sărăcie naţională. Cu re 
ferire la  diferenţierea PNŢ 
faţă de PNŢCD ni s-a spus 
că, în vreme ce la PNŢ 
primează interesul naţio
nal, la PNŢCD pe primul 
plan se află interesul per
sonal, aici şe observă şi 
accente de dictatură, de 
partid monolit, având în 
vedere numirea de la cen
tru a candidaţilor pentru 
alegeri şi a conducerii par
tidului. Evident, apreciau 
interlocutorii, aspiraţia 
PNŢ este atât spre guver
nare, cât şi de reprezenta
re in parlament. Rămâne 
să vedem dacă aceste as
piraţii se vor materializa.

NICOLAE TlRCOB

că bacteriile pot trăi în 
miere datorită faptului că 
aceasta conţine elemen
tul potasiu, care extra
ge din bacterii apa e- 
senţială necesară existen
ţei lor.

De menţionat că mie
rea a constituit multă vre-

- vj
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Sediul Filialei Băncii Comerciale Române din oraşul Brad.
Foto: PAVEL LAZA

foarte important in cu
loarea sângelui (hemoglo- 
bina), cuprul şi manga- 
nul se găsesc într-un con
ţinut mai bogat în mie
rea de culoare închisă. 
Hemoglobina are proprie
tăţi deosebite în oxige
narea sângelui, iar eu-

frUcte se pierde mult prin 
depozitare şi păstrare 
timp îndelungat, mierea 
conţine toate vitaminele 
considerate de către nu» 
triţionişti ca necesare 
sănătăţii. De asemenea, 
spre deosebire de zahăr 
şi amidon, mierea de al;

-un produs perfect al naturii
feriţi agenţi patogeni în- 
tr-un mediu cu miere pu
ră, a rămas surprins de 
rezultatele obţinute. Du
pă câteva ore a consta
ta t că microorganismele 
patogene au fost distruse. 
Agenţii patogeni ai fe
brei tifoide au fost ani
hilaţi după 48 de ore, 

cei ce produc bronhopneu- 
monia cronică au dispă
ru t în a patra zi, ia r 
cei ce produc dizenteria 
— după zece ore. Acelaşi 
lucru s-a întâmplat şi cil 
alto bacterii asociate, cau
zatoare ale peritonitei, 
pleUritei sau abceselor su- 
purative. Experienţele 
respective au demonstrat

mc singurul aliment dul
ce la dispoziţia omului, 
dar pe parcurs au apă
ru t tot felul de Înlocui
tori, dare sunt dulci, dar 
lipsiţi de proprietăţi vi- 
talizante.

In acelaşi timp, conţi
nutul bogat al mierii In 
minerale — fier, cupru, 
mangan, siliciu, calciu, 
potasiu, fosfor, aluminiu, 
magneziu ş.a.; face ca a- 
cest produs să aibă o im
portanţă aparte pentru 
sănătatea oamenilor. Pro
fesorul H.A. Schnete, de 
la Universitatea din Wi$- 
consin, a demonstrat că 
fierul — care are un rol

prul ajută restabilirea 
conţinutului de hemoglo- 
bină din sânge, ajutându-i 
m ult pe cei ce suferă de 
anemie.

Ca Un bun cunoscător 
al meseriei de apicultor 
şl al calităţii produselor 
obţinute de Ia albine, dl 
Korb insistă şi asupra 
conţinutului bogat in vi
tamine al polenului, com
parativ  cu cel al fruc
telor, legumelor sau za r
zavaturilor. In  timp ce 

. conţinutul in vitamina G 
din spanac se reduce Ia 
Jumătate după 24 de o- 
re de la recoltare, Iar 
în celelalte legume şi

bine nu mai necesită, în 1 
procesul de asimilare, e- 
forturi suplimentare ale 
stomacului. In  plus, mie
rea reprezintă 6 sursă 
rapidă de energie, folo
sită la micul dejun asi
gurând o bună dispoziţie 
de lucru, ca şi pentru 
întreaga activitate zilni- 
că. Comparativ cu zahă* } 
rul, e a 'n u  aste iritanta ; 
pentru mucoasa aparatu- 
lui digestiv şi satisface 
rapid cererea de energie 
a organismului, tn spe
cial pentru muncitori fi 
sportivi.

Vorbind despre calită
ţile mierii, trebuie reţi

nut că ea are proprietăţi 
calmante pentru somn 
şi stomac, potoleşte tu 
şea, este foarte bun în
dulcitor natural în ali
mentaţia sugarului, are 
acţiune uşor laxativă şi 
antiseptică. Pentru sugari 
se folosesc 1—2 linguriţe 
miere la 209 g r de hra
nă, sporind cantitatea tn 
caz ae constipâţie şi re- 

, ducând-o la semne de 
diaree, aceasta combătând 
eficient colicii.

Apreciind cum se cu
vine calităţile mierii, în 
Germania se consumă şi 
se importă anual mari 
cantităţi din acest pro
dus. Deşi la  n o i  se pro
duce şi se găseşte sufi
cientă m ie r e ,  din lipsa 
cunoştinţelor necesare a- 
le potenţialilor consuma
tori, cerinţa pentru ali
mentaţie este mai redu
să. Atunci când fiecare 
dintre noi va ajunge să 
cunoască im portanţa pen
tru  alimentaţie a acestui 
produs natural «- mierea 
— desigur că ea se va 
găsi permanent în casă 
şi riu va lipsi din ceaiid 
de dimineaţă, cu timpul 
ajungând să apelăm zil
nic Ia  virtuţile ei alimen
ta re  ş l  profilactice ne* 
bănuite pentru sănătatea 
omului.

NICOLAE TlRCOB



• i» , !

\
- l m p =  53871 Iei ţ

t
— 1 mp =  5,8871 iei

— 1 buc =  984,56 lei

984,56 lei

2302,30 lei

345,67 le:

1095.13 lei

1095,13 lei 

52034 lei

— 1 mp = 520,44 lei

— 1 mp 222,71 lei

1 mp =  145,02 lei

4,6812 lei

\

5,9027 lei 
11,6912 lei

— 1 mp =  3,3172 lei

l

prin Serviciul Public de Zone Verzi, execută 
următoarele lucrări la preţurile respective:

•  Strângerea şi depozitarea diferitelor materiale 
împrăştiate Pe teren

•  Curăţarea terenului de 
frunze, crengi, gunoi cu grebla 
de pe peluze

•  Săpat gropi poligonale 
în teren foarte tare 6,6 x  0,6 X 
03 '

•  Plantat puicţi foioase
de talie mare şi primul 
udat, 20 1/buc. — 1 buc —

•  Plantat foioase cu baiat
şi ruşinoase 0,8 x 0,8 x 0,6 în 
gropi gata făcute şi primul 
udat, 30 1/buc. — 1 buc =

•  Plantat arbuşti tran
dafiri 0,2 x 0,2 x 0,3 fasonat şi 
primul udat, 20 1/mp. — I b u c—

•  Săpat şanţ pentru gard viu 
0.5 x' 0,4 x 0,4 =  0,1 mc la 1 ml — 1 ml =

Plantat gard viu pe 2 
rânduri cu tute de, arbuşti de 
0,4 — 1 m şi primul udat.
20 1/mC — 1 ml =

v  •  Desfundat sol pentru 
plantat flori şi semănat iarbă — 1 mp *=

•  Nivelarea terenului cu
sapa

•  Plantarea florilor 
etapa 1, a H-a şi primai udat,
2 mp cu 40 1

•  Semănat gazon în 
teren pregătit

•  Cosfa-ea normală a su
prafeţelor gazonate cu pantă 
— 15 grade In te re n : V ‘

a) neacoperit cu plantaţii — 1 mp =
b) teren acoperit cu

vegetaţie — 1 mp =
C) benzi înguste JL -  1 mp =
•  Coârea mecanică a __  .

suprafeţelor'gazonate :
a) teren neacopcrit cu 

plantaţii
b) teren acoperit cu 

vegetaţie
•  Tunderea ornamentală

a plantaţiilor manual 
sau mecanice — 1 mp =

Desface, la comandă, persoanelor fizice sau juridice 
materialul dendro-floricol Ia preţurile:

1. Arbori foioşi 500—1000 lei/buc.
2. Arbori răşinoşi 2500—20000 lei/buc.
3. Arbuşti 200—1000 lei/buc.
4. Gard viu 300—1000 lei/fir.
5. Sămânţă iarbă 1000 lei/kg.
6. Flori et. I (primăvara) 300—600 lei/buc.
7. Flori et. a Il-a (vara) 350—800 lei/buc.
8. Fiori mozaic (covoare) 800—1500 lei/buc.
9. Cana India, muşcate talie mijlocie — 2000— 

4000 lei/buc.
Tot pe bază de comandă execută mobilier urban, 

reparaţii de mobilier urban.
La preţuri avantajoase, după cum se poate vedea, 

asociaţiile de locatari, instituţiile, unităţile economi
ce de stat sau private pot beneficia de serviciile 
noastre.

Acolo unde zonele verzi Ie revin în administrare 
şi de care beneficiază, nu sunt întreţinute, se vor aplica 
amenzi cu contravaloarea lucrărilor ce se impun şi se 
vor suporta de cei in cauză. (165)

S. C . R O M C A M IO N  S .A . 
D E V A

str. D ep ozite lo r, n r. 17 

A n g a je a z ă :

• 1 in g in er m ecanic auto
• 1 f ie ra r
• 1 sudor e lec tric  şi autogen

• conducători au to  .
R e la ţii la  serv. personal a l S .C . R om -  

cam ion S .A . D eva , te l. 613030 , 613031 .

(157)

t I

i i
t

* •

I

-
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Vă oferă, în regim en gros, 
cu promptitudine, la cele mai mici preţuri 
şi de calitate ireproşabilă, următoarele 
produse:
♦  Biscuiţi (într-o gamă sortimentală 

diversă);
♦  Eugenia - Divertis - Crem cu arome 

de banane, ciocolată, portocale, căpşuni;
♦  '
♦

casă; 
♦

♦

♦

Ciocolată şi dulciuri ( Feleacu-Cluj); 
Sticksuri; paste făinoase, tăitei de

Dulciuri de import;
Băuturi alcoolice;
Hârtie ambalaj pentru împachetat. 

Relaţii şi comenzi -zilnic, la sediul societăţii, 
Strada 22 Decembrie, nr. 257, la telefoanele: 
054/620712 şi 621750; fax: 621159.
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OFERTĂ SPECIALA 

S C. ROMAVICOM S.R.L. DEVA

O F E R Ă

■  Ouă pentru incubaţie. 
Informaţii la tel. 626177. (7334)

!
4,7388 lei \ |
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* S.C. DEBUT S.R.L. SIBIU 

|  VA OFERĂ „CAFEA EXCELENT** „

|  cu 1 500 lei/100 gr. Preţul include TVA.
4 . ‘ ” " - . ,V;.
|  Prăjirea se face în faţa şi după gustul 
» clientului.
|  La cantităţi mari, preţ negociabil.
I . Telefon 069/560076. (7348)

S.C. „DECEBAL** S.A.
D E V A

- (fosta Industria Cărnii)

din Deva, Piaţa Unirii, 8,
Efectuează prestări de servicii — trans

port cu cisternă capacitate 8 to, combustibil 
(motorină şi benzină), la tarifele:

320 lei/km, respectiv 2350 lei/oră.
Relaţii suplimentare la tel. 613322 sau 

611760. (168)

ROMSILVA R.A. 
FILIALA SILVICA DEVA

ORGANIZEAZĂ

pentru vânzarea lemnului, astfel:
•  LUNAR — în fiecare a treia zi de luni 

a lunii, la ora 11; pentru masa lemnoasă pe 
picior.

•  SĂPTĂMÂNAL — In fiecare zi de 
luni, la ora 11, pentru materialul lemnos fa
sonat, la drum auto şi pentru contracte de 
prestaţie privind exploatarea masei lemnoasa.

Informaţii la sediul Filialei din Deva, str. 
Titu Maiorescu, nr. 2 (clădirea IPEG), sau prin 
tel. 624599, 624649, 622481.

o  (608154)
.............  i - , " *■■■'.

S C. ŢARA HAŢEGULUI S.A.
Cu sediul în Haţeg, str. Horea, nr. 7, 

telefoane 770450 şi 770169.
o r g a n iz e a z ă
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pentru vânzarea de mijloace fixe de la uni
tăţile: ■ ”

•  Bufet Bucura Nr. 68
•  Alimentara Nr. 53
•  Alimentara Nr. 46

- •  Bazar Piaţă Nr. 65
• Alimentara Nr. 52
•  Alimentara Nr. 49 ; >
•  Chioşc Ştrand. Nr. 67
începând cu data de 29.03.1995, în Do

care miercuri, între orele 10—12.
Oferta şi consultarea listei se fac zilnic 

la sediul societăţii.

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
FAVIOR * COMPANIA DE BLANURI 

VIDRA S.A. ORĂŞTIE 
str. Gh. Lazăr, nr. 2

ORGANIZEAZĂ

;Sx*x

în ziua de 30 martie 1995, ara 12, şi în 
continuare, în fiecare joi, pentru următoarele:

•  Autocamioane SR-113 3 buc.
•  Ladă automagazin 1 buc.
•  Maşini de cusut industriale
• Cal de muncă şi atelaj 1 buc.
Relaţii suplimentare Ia sediul societăţii,

tel. 054/641741, int. 336.

ECONOMII? Da I 
CALITATE? Da L 0 
LIVRARE ? Imadlatâ I

Numai pană la 30.04.1995 puteţi beneficia de 
MARI REDUCERI DE PREŢURI 
la ţevile din oţel produse de

ii o i i c o t u b

“ass™

NU RATAŢI ACEASTA ŞANSA UNICA }
Sunaţi chiar AZI la tel. 060.621132; 620720/1177 1

SILCOTUB Zalău
lud, Sălaj, b-dul Mihai Vlteazu, 93, Fax 068.130326, 064.193053, 060.620363. I
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V V A N ZA R !

/  C U M P A R A K :

•  Vând "televizor Sirius, 
ipiese Trabant, pătuţ copil, 
[carpete covoare. Telefon■ 611247. (7985)
' •  Vând urgent apartament [ două camere, Ilia, A. lăn
cii, bl. A, ap. 3.

• (7984)
•  Vând televizor aib-

; negru. Telefon 618790, o- 
rele 16—20. (7982)

•  Vând telex, stare ex
cepţională şi mobilier ma
gazin alimentar. Telefoane 
625083, *625493.
• (7977)

•  S.C. Viva vinde insta
laţii satelit (complete), cu 
antene din aluminiu, la 
preţul de 520 000 lei. De
va, tel. 626265, 617604.

(7976)
•  Cumpăr apartament 2

camere în Deva. Deva. 
tel. 626265. (7976)

•  Vând chitară electrică 
Aria Pro II (nouă), deo
sebită. Telefon 618503.

. (7861)
•  Vând maşină electri

că de cusut „Sanda“, stare 
foarte bună, preţ negocia
bil. Orăstie. tel. 647295.

(7946)
•  Vând tractor 600' -j-1

remorcă, negociabil. Văr- 
maga, nr. 135. (7904)

-  •  Vând livadă cu pomi
: fructiferi şi vie altoi, 2000 
; mp, cu acces la drumul 
'Goziei, cu plata în rate. 
Telefon 611856.

(7968)
•  Vând fân, preţ con

venabil, telefon 648194.
■ (7975)

•  Vând apartament 2 
camere. Deva, zona . pieţei. 
Informaţii tel. 065/321869.

(7973)
- •  Vând Fiat 1500, fa
bricaţie 1987. 2500 mărci, 
înmatriculat. Tei. 611574,

. interior 218. (7993)
•  Vând casă «şi grădină

mare, Simeria, str. A. Mu- 
resan, nr. 3. Informaţii 
te l 056/618299, orele 7—9, 
ift—21. (7989)

•  Vând apartament trei 
camere, confort I, zona pie-

!.ţeî, bl. D8/29 (parter), tel.
: 616272 (acum funcţionea
ză .!). . (8002)

*# Vând apartament 2 
: 'Jâmere, decomandate, - De

va  ̂Bejan, 66/55, 2 400 000, 
‘negociabil. (8018)

•  Vând Mercedes 240
Diesel, înmatriculat. Brad, 
telefon 651017. (5024)

•  R. A. Activitatea Orăş- 
tie scoate la licitaţie lu
crările de reparaţii la blo
cul 40, strada Pri cazului, 
Orăştie. Licitaţia va a- 
veâ loc la sediul R.A. Ac
tivitatea Orăştie, în data

S.C.

de 3 aprilie 1995, ora 10. 
Documentele de licitaţie se 
pot ridica, pe bază de ce
rere, de la sediul R.A 
Activitatea Orăştie, contra 
sumei de 50 0C0 lei, iar 
ofertele se vor depune la 
aceeaşi adresă, până la data 
de 30 martie 1995. Ga
ranţia de participare" la li
ci taţ ie— 100 000 lei.

, • ‘ (6849)
•  Vând apartament 2 

camere, 'Micro 4, - zona*-' 
patinoar. Tel. 711775.

(6529) .
.* .* and casă • marcat, 

cântar electronic, plită 4 
ochiuri, şi frigider Arctic. 

•Telefon 724915. (6528).

•  S.G. Cernafruct 
S.A. Hunedoara, : cu 
sediul în Hunedoara,* 
str. Carpaţi, nr. 92, 
scoate la vânzare, prin - 
licitaţie publică, mij
loace fixe. Lista a-, 
pestpra se. află -afişa
tă la sediul societă
ţii. Licitaţia va avea 
lot miercuri, 15. 03. 
1995, orele 10—13 şi 
’n fiecare zi de mier
curi, până la epuiza
rea stocului. Infor
maţii suplimentare la 
tel. 711296, si fax 
715482. (6527)

•  Vând schelă me
talică (cai H-uri, pa
nouri), maşină elec
trică de cusut. Tei. 
712165. (6396)

•  Vând lăzi frigorifice,
antenă parabolică com
pletă, maşini scris. Tel. 
716106, (65260)

•  Vând casă şi grădină, 
strada Furnalelor, nr. 19. 
Informaţii Hunedoara, str, 
Buituri, nr. 84.

(6525)
•  Vând televizor color, 

cu şi fără telecomandă, şi 
frigider Minsk — 240 li
tri. Tel. 718382.

(6520)
•  Vând VW 353, 1986,

Înmatriculat, Dacia 1310, 
TX, 1985, decembrie (Un
garia), neînmatriculâtă,. 
Telefon 728016.

(6523);
•  Vând apartament 2 

camere, etaj II, zona tea
tru. Telefon 720205.

V (6522)
•  Vând videoplayer Fu- 

nai (Germania), preţ fix 
250 mărci. Tel. 714273.

(6521)
•  Vând spaţiu aluminiu, 

staţie autobuz, centru 
vechi. Tel. 720024, 728203

(6518)
•  Vând apartament 3

camere, decomandate, mo
bilate, parter, 'bloc B 29, 
ap. 43, Haţeg, 18 milioa
ne Iei. (6883)

•  Vând tractor U 650,

cu

ALIMENTARA** S.A.
D E  V A

sediul in Deva/bdul I Decembrie 1918, nr. 30

SCOATE LA

*
..

Postul de
. •  c o n t a b il  ş e f .
; Concursul va avea loc in data de vineri, 
.24 martie 1995, ora 10, la sediul societăţii. 

Condiţii de participare :
— studii superioare de specialitate ;
— vechime în domeniu de minim 8 ani. 
Informaţii la telefon 61 64 06.

(CEC)

plug, 4 800 DM, negocia
bil.. Păclişa, nr. 20.

~ (8023)

PIERDERI

: •  Pierdut legitimaţie 
serviciu, pe numele Ni-, 
corici Constantin. O de
clar nulă. (6519)

•  S.C. Prodimpex Corn 
SRL Deva, pierdut car
net CEC, limită sumă, se
ria A. 03 000076 — OOOlOO, 
eliberat de Credit Bank 
Deva. II declarăm nul,

(7971)
•  Filiala Energomontaj

Deva declară nulă fila 
CEC Nr. B. 04 171956, e- 
misă de S.C. Copromin S.Â. 
Deva. (7983)

. ÎNCHIRIERI

•  Caut pentru închiriat 
apartament două camere, 
mobilat. Tel,- 618499.

; ' (797®)

DIVERSE
•  împrumuturi în lei

primiţi la Casa de Amanet 
Simeria, zilnic 8—18, tel. 
661721. (7023)

•  S.C. REFLEX Com-
puters SRL Deva inten
ţionează majorarea pre
ţurilor, începând cu, 15 
aprilie. (8168)

•  S.C. TOPTECH SRL 
Deva intenţionează ma
jorarea adaosului corner- . 
eial până la 100 ia sută, 
începând eu data de 15 
aprilie 1995,

•  Andrystrâns Deva. in
tenţionează majorarea ta
rifelor. (7955)

•  Ş.C. 1 L Geo Trans
SRL Geoagiu anunţă ma
jorarea preţului, înce
pând cu-data de 14 apri
lie 1995. r ' ; (7972)
. •  S.C. Revcom SRL Si
meria anunţă . intenţia de 
majorare a adaosului co
mercial practicat. (7987).

OFERTE
DE SERVICII

•  Firmă particulară an
gajează agenţi comerciali, 
Informaţii, tei. 620549.

(8012)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 
trei camere, din oraşul 
Dr. Petru Groza. cu â- 
partamenl 2 camere, De
va. Telefon 624988.

(7988)

COMEMORĂRI *
•  Doi ani de lacrimi şi 

doliu de la dureroasa 
despărţire de cea care a 
fost' o neasemuită soţie, 
mamă si bunică

ELISABETÂ IANCU 
Nu te vor uita nici

odată Dumitru, Marcelă, 
Mariana, Ileana, * Daniel, 
Eugen si Tiberiu.

(8104)
•  Azi, 14 martie, se îm

plineşte, un an de când 
ne-a părăsit cea care a 
fost ing.

ADRIANA FORŢIU
Nu te vor uita prie

tenele taie Viori că Sân- , 
doiu şi Ani Nicolescu.

' : (7998)

D E C E S E
•  In veci neconsolatele

familii din Lugoj şi Deva 
mulţumesc conducerii şi 
angajaţilor Carmetaplast 
(IPICCF) Deva, care le-au 
susţinut moral şi mate
rial la marea durere cau
zată de moartea atât de 
tragică a dragei lor «

EMILIA DE AC
• .(7994)

ş  Colegii de la De
poul C.F.R. Simeria 
anunţă împlinirea u- 
nui an de la trecerea 
în nefiinţă a iubitu
lui lor prieten 

DOREL BUT. 
vicelider F.S.L.I.M.L. 
din România. -

. (8021)

•  Cu adâncă dure
re, fiul Liviu, naşa 
Lenuţa, nepoatele Lo- 
redana şi Andreea a- 
nunţă încetarea din 
viaţă, după o grea su
ferinţă, a bunului ta
tă, socru şi bunic

IONEL BODEA 
în veci nu te vom 

uita I_________ (7991)

. •  Cadrele didactice 
de la Şcoala Norma
lă „Sabin Drăgoi“ De
va sunt alături de 
domnul profesor in
spector şcolar Turcu 
Lazăr, la greaua du
rere pricinuită de în
cetarea din viaţă a 
mamei sale. Dumne
zeu s-o odihnească în 
pace ! (8001)

•  Mulţumesc din 
inimă rudelor, vecini
lor, .prietenilor, cole
gilor care au fost a- 
lături de familie la 
nemărginita durere 
pricinuită de trecerea 
în nefiinţă a scumpei 
melc soţii

DORICA
şi . a  scumpei mele 
mame

ANA
laeob Cioran.
> , (7999)

' « Salariaţii din Di
recţia de' Telecomu
nicaţii Hunedoara — 
Deva sunt alături 
de' colegul Bodea Ma- 
rius, la greaua des- 
păi-ţire de tatăl său,

IOAN BODEA 
Sincere condoleanţe. 

Dumnezeu să-l odih
nească!________(8005)

•  Sincere condo
leanţe familiei Bodea 
pentru pierderea su
ferită. Locatarii Aso
ciaţiei nr. 112, Deva,
_________ (8014)

•  Cu inima zdrobi
tă de durere, Eleono- 
ra soţie, Marius fiu, 
Mariana noră şi A- 
drian nepot anunţă 
trecerea în veşnicie a 
iubitului lor

IOAN BODEA 
în verstă de 65 ani. 
Suflet nobil, lacri

mile noastre îţi vor 
uda florile mormân
tului. Dumnezeu să-l 
odihnească!

(8013)
•  Cu adâncă durere 

aducem un ultim o- 
magiu cuscrului nostru

IOAN BODEA. 
om de mare nobleţe 
sufletească. Dumne
zeu să-l odihnească în 
rai! Familia profesor 
Viorica - şi Dumitru 
Bpboşa. ______ (8013)

•  Mulţumim pe a- 
ceastă caie tuturor ce
lor care au fQst ală
tu ri’de noi, cu toţ ce-i 
omeneşte şi creştineş
te posibil; în greaua 
încercare pricinuită de 
pierderea , pentru tot
deauna a celui care 
a fost pentru noi soţ 
si tată.,

Ec. ■
REMUS CIMPEANU

Dumnezeu să vă 
răsplătească, iar pe 
scumpul nostru să-l 
odihnească în pace !

Mariana şi Mihai 
Cîmpeanu. (7995)

În c h ir ia z ă  pe o perioadă de 4 săp
tăm ân i, începând cu d a ta  de 3 a p rilie  
1995, m icrobuze sad cam ionete de 1,5 sau 
2 tone. P entrur d e ta lii sunaţi la  te le fo n  
0 5 9 /1 2 6 7 6 7 , in t . 106.

NOU! ! !  ^

PRAFUL DE ÎNGHEŢATĂ 
,, R APH AELLO

• Căutăm distribuitori în judeţul 
Hunedoara.

S.C. „CINEMATIC** S.R.L. SATU-MARE
Telefon : 061713280 :
Fax : 061716068. - '

Bdul Unirii, nr. 63, cod 3900.

S.C. AGROMEC S.A. ORĂŞTIE  

Organizează concurs de selecţie 
•  m a n a g e r :

in condiţiile Legii 66 din 1993 şi ale 
N. M. ale F.PJS. nr. 1/1994. ■ A :

Ofertele se depun în plic închis,, la se
diul societăţii, din str. Luncii, nr. 6; în 
termen de 30 zile de la ultimul anunţ. 
Documentare şi inform aţii. se pot 
la sediul societăţii, telefon 64 13 55.

(8153)
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GRUPUL ŞCOLAR SPORTIV 
DEVA

Anunţă concurs pentru ocuparea unui 
post de tâmplar.

Informaţii la telefon 61 70 15.
(170)

S.C. LUCAC1U S.N.C. -

S

prin depozitul din str. Depozitelor, nr. ‘ 
17 (fostul C.L.F.) \

• Ulei 9  orez 9 gris • sare extra j 
fină • zahăr • margarină • muştar • ) 
hârtie igienică • detergenţi • paste făi- ■ 
noase • şerveţele • praf de copt • zahăr 1 
vanilie • drojdie • delikat • cacao • ve
geta • oţet.

Informaţii la telefon 621425.
Achiziţionăm ambalaj plastic 1/20, 

1/24, şi lăzi pâine. (8156)

SECŢIA DRUMURI NAŢIONALE
D E V A ■ ' (

i
Cu sediul în str. RnnduniciL, nr. 3 /A  }

A N U N T- A . ?' -- ■ - ' vv • . ..  ̂ :\
Organizarea licitaţiei »

In data de 16. 03.1995, pentru adjudeca
rea lucrării de evaluare ă terenurilor aparţi
nând S.D,N. Deva, conform Hotărârii Guvernu
lui 834/1991. " . ,

Informaţii suplimentare la tel. 613538,
i

„:iŢ:T..v7'r


