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CONFERINŢĂ DE PRESĂ i

La vila „Venus“, din Deva, a atut Ioc, Ieri, J 
o conferinţă de presă pe. tema relaţiilor de co- I 
operare româno — engleze ocazionată de vizita % 
unui grup de oameni de afaceri din judeţul Hu- |  
nedoara în comitatul Hampshire din Marea Bri- î 
tanie. Au participat cei cinci membri ai delega- I 
ţiei vizitatoare în Anglia, reprezentanţi ai presei»! 
scrise si audiovizuale hunedorene. Vom reveni. ; 
(D.C.) |
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„VOCI HUNEDORENE" — O NOUA* 
PUBLICAŢIE

De curând a văzut lumina tiparului încă o 
publicaţie denumită „Voci hunedorene", edi- 

! tată de Filiala judeţeană Hunedoara a P.D.S.R. 
! Ii dorim cât mai mulţi cititori si viată, lungă, 
j (N.T.) ' '

Pătura numită AGA
I Participarea parlamen- 
, tarilor tn Consilii de Ad- 
l ministraţie şi în Adunări 
J t  Generale ale Acţionarilor

(t o găselniţă extrem de 
-profitabilă aleşilor na-, 
I •’ ţiunii, dar şi guvernanţi.

|  -lo r şi reprezentanţilor 
’ >. puterii, altor cadre de 
I * conducere de la nivelul 
« judeţelor -r- a declanşat,
I ţ In ultima Vreme, discuţii 
'  i în parlament şi, prin in- j r: termediul presei, în în- 
J - treaga opinie publică ro.

I* mânească. Avantajele 
' membrilor în aceste or-' 
I ; ganisme sunt evidente : o 

1 : indemnizaţie lunară din 
J salariul managerului so- 
| . cietăţii cu capjtal de stat 
i ş i  câte 50*08 de lei di-' 
I vidende la fiecare milion 
,  .= de lei profit al respecti- 
|  vei societăţi la încheierea. 
* anului financiar. Şi cum

« şutiţi .ajunşi pe sus" 
v-au infiltrat în câte 2  —

» 3 — 4 ~  5 CA şi a g a
j  başca soţiile, copiii şi 
I alţi nepoţi, este clar câţi 
J, bani trudiţi de oameni 
|  cinstiţi, intră pe nedrept 
î  in buzunarele largi ale 
| : unor împătimiţi de bani 
,  şi de putere. - •

De ce mârşăvia ches
tiunii a luat acum am
ploare ?

Deoarece în parlament 
a început dezbaterea pro
iectului Legii privind sta
tutul deputatului şi sena
torului, care prevede, în
tre altele, incompatibilita
tea cumulului de funcţii cu 
statutul de parlamentar.

IN VIZOR

După ce reprezentanţi ai 
opoziţiei s-au pronunţat 
ferm ca parlamentarii sau 
membri ai yfamiliilor lor 
să nu mai facă parte din 
AGA sau din CA şi apoi 
însuşi preşedintele ţării, 
dl ton Iliescu, a făcut un 
aspru rechizitoriu al ■; a- 
cestei şmecherii, conside
rând-o lipsă de decenţă 
şi imoralitate, s-au în
duplecat şi reprezentanţii 
partidului de guvernă-

mânt să accepte renunţă- , 
rea la aceste privilegii, |  
gândind poate că astfel J 
îşi vor recâştiga electora- i 
tul. Desigur, nu toţi par- I  
lamentării acceptă soluţia, j 

5 însă votul va decide, pro- I 
babil, şi o nedreptate, va î 
fi, sperăm, corectată. Se 
menţin, totuşi, atâtea al- » 
tele ce trebuie aduse pe |  
făgaşul normal, dar nici « 
executivul, nici legislati- I 
vul nu se grăbesc să le J 
curme. Iar bietul contri- |  
buabil trebuie să le su- J 
porte. ' |

Rămân, însă, alte în- I 
trebări fără răspuns; Dacă J 
parlamentarii şi apropia- |  
ţii lor sunt cei mai mulţi * 
care fac parte din GA şi |  
AGA şi vot fi nevoiţi să * 
se retragă, cine îi vor în- I 
locui ? Şi în ce mod ? * 
Cine vor fi fericiţii care 1 
vor prelua {Aţurile a tâ t*  
de călduroase ale acestor j  
grase, venituri nemuncite? I 
Pentru că Influenţa celor J 
cu funcţii înalte, care t  
pleacă, nu trebuie igno- I 
rată. Alte hotărâri legale > 
se impun. . I

■■ ■ A
DUMITRU GIIEONEA |
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. 21 martie

•  Cuv. Iaeob Mărturi
sitorul; Sf. Toma şi Se- 
rapion;
• •  Onomastica; To- 
m a ; - - ;

f # Echlndcţiul de pri
măvară (primăvara as
tronomică);

•  începe Zodia Ber-- 
becului (21 martie — 

1 »  aprilie);
i
t  m De azi, ora 3 şi 
jl4 minute şi până în 
martie ■ 1996, Marte 
(„Planeta Roşie") este 

"regentul anului;

‘ •  S-a născut, In 1930, 
■scriitorul .TIBERIU U-

•  A murit. în 1927, 
prozatorul semănătorist 
9. -SANDU ALDEA (n. 

•1874);

/ 9  Soarele răsare Ia
ora 6,18 şi apune Ia
1^18;

tj' f  Au trecut 79 de
2He din aii; au rămas

S S m i

Marţi, 21 martie. După 
o scurtă perioadă mai 
caldă, vremea se va răci 
din nou încep&nd din nord-, 
vestul ţării. Temperaturile

vor scădea accentuat, mi
nimele atingând între — 
8 grade şi £ grade C, iar 
maximele între 2 grade şl 
8 'grade C. Se vor mai 
înregistra ploi doar în 
regiunile nord-estice. In 
CarpaţU Orientali. ploile 
se vor transforma în lapo- 
viţă şi nipsoare.

La Şcoala Generală Nr.
4 Deva's-a desfăşurat con
cursul „Din operă lui Ju- 
les Verne" la care au 
participat echipaje din 
şcolile generale nr. 1, 4,
6, Şcoala Normală .Sabin 
Drăgoi" şi un concurent 
de la Liceul de Artă De
va. După trei runde de 
întrebări, întrecerea a fost 
câştigată de echipajul Şco
lii Generale Nr. 1. După 
concurs, au evoluat gru
puri corale de lâ Şcoala 
Generală Nr. 6 (instructor 
prof. Voichiţa Zeller) şi 
Liceul -Teoretic „Traian" 
(instructor prof. Gabriela 
Lugojan) care au interpre
tat cântece franţuzeşti. 
Manifestarea s-a înscris 
în cadrul Săptămânii in
ternaţionale a francofoniei 
care a fost organizată de 
FRADEV şi Biblioteca Ju- ■ 
deţeană. (M.B.)

•  •  •  •  *  • •  •  •  •  •  • «

UNa

PE Zi
•  Balalaica =  echi

valentul . criptocomunist 
al cobzei...

S.C. „CHIMICA" S.A. ORĂŞTIE 
în  vederea privatizării anunţăm pe 

toţi foştii salariaţi şi pensionari ai societă
ţii că pot participa la privatizare cu car
netele de certificate ce se vor prelua de 
către societate la sediul său din Orăştie, 
str. Codrului, nr. 24, serviciul personal, 
zilnic, între orele 9—14, până la data de 
25 martie 1995.

Relaţii suplimentare la tel. 641671, 
641250, 641670, int. 140, 256, 138.

F R E S C O i

. '

p rin  reprezentanta d in  Hunedoara  
cu sediul in str. N. Bălcescu, nr. 1 

ţP o liclin ica cu plătă, et. 3),
- te lefon 054J714659 

> îndu lc itori
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•  arom e
•  dozatoare
•  m aşini Îngheţată
•  v itrin e  expunere
•  congelatoare
•  d o c o ia tie  re
•  cuptoare pizza
•  refrigeratoare bere
•  exptesoare cafea
•  l in ii Snack Bar
•  lin ie  biscutţi
•  lin ie  panificaţie
•  lin ie  carm angerie
•  m obilier baruri, cofetării
•  hârtie  im prim antă: A  3, A  4 
P reţurile  se calculează la  cursul o iic ia l

şl nu includ T V A . G aranţie 6 iun! —  2 ani.

1884
4 1 8 0
1007

411
495 

1 757 
1647  
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C e - a  m a i  f o s t .

•  VIZITA. La începu
tul săptămânii trecute 
ne-a vizitat ţara dna Da- 
nieîle Mitterrând, soţia 
preşedintelui Franţei, 
care a participat, la Si
biu, la lansarea oficială 
îrt ţara noastră a Paşa
portului European îm
potrivă rasismului.

•  PRESA. La Centrul 
Internaţional de Presă 
din Bucureşti, a  avut loc, 
vineri, 17, Iii. a.c., o în
tâlnire la vârf a presei 
scrise şi audiovizuale* din 
România, în cadrul Căreia 
a fost constituit un orga
nism larg reprezentativ 
care să dialogheze cu pu
terea în vederea rezol

vării multiplelor pro
bleme cu cară se con
fruntă presa din ţara 
noastră.

•  .OASPEŢI.
S-a aflat 

în ţara noastră 
preşedintele
P a r a g u a y u l u i ,  Juan 
Garlos Wasmosy, la In
vitaţia preşedintelui Ro
mâniei, Ion Iliescu, con
solidând baza unor rela
ţii şi angajamente reci
proc avantajoase între 
cele două popoare,

•  COMEMORARE. In 
oraşe din Ardeal cu popu
laţie maghiară —* Cluj,

Tg. Mureş, Sf. Gheorghe, 
Braşov, Miercurea . Ciuc 
etc. — au avut loc, în 
ziua de 15 martie, mani
festă*» prilejuite de săr
bătorirea începerii -Revo
luţiei de Ia 1848 în Un
garia;

•  AUTOTURISME. Tri
bunalul Bucureşti a pro- 
nOnţat ca fiind valabile 
contractele încheiate in 
tre tSOMAUTO SPORT şi 
cumpărătorii de autotu
risme „Dacia" înainte 
-de 1990. Dacă nu sc face 
recurs la Curtea de A- 
pel în termen de 15 zile, 
cei înscrişi pot cumpăra 
maşina cu mai puţin de 
100 000 de lei.

•  PARTID. A fost cre
ată o nouă formaţiune po
litică — Partidul Maghiar 
Liber Democrat din Ro- 

mânia, neînregimentat sub 
stindardul UDMR, semn 
că nu toată maghiarimea

de Ia noi 
acceptă um

brela unică 
3*? a lui Marko 

Bela .

•  TAXA. Mult discu
tata taxă de frontieră de 
15*00 de lei, plătită de 
toţi cetăţenii români care 
călătoresc pe&te hotarele 
ţării, stabilită printr-o 
Ordonanţă a guvernului, 
însă declarată nelegală 
de către Curtea Constitu

ţională a României. a 
rămas — în urma votului 
Camerei Deputaţilor 
aşa cum a hotărât Curtea: 
deci, nu se mai plăteşte.

•  FUZIUNE, Corrteliu 
Vădim Tudor şi-a atins 
scopul. Adunând lângă 
Partidul România Mare 
două formaţiuni politice 
„de blQC“ — tlniunea 
Liberală Brătianu, ă fos
tului parlamentar bufon 
Ion I. Brătianu,, şi Par
tidul Român" pentru Nou» 
Societate, condus de gen. 

* mr. în rezervă Victor 
Voichiţă - r  a creat pom
poasa Partidă Naţională, 
„singura şansă de sal
vare a ţării".
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Ziar editat de 
CASA DE PRESA Ş l EDITURA 

„CUVÂNTUL UBER* DEVA
societate pe acţiuni cu capital pritmt 

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

Deva. Cod fiscal : 2116827 
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE: 

Dumitra Gheonca
preşedinte (redactor şef)

Tiberiu Istrate
vicepreşedinte {redactor şef adjunct)

Virgîl Crişan 
contabil şef r.-’;v-:

Minei Bodea 
Nîeolae Tireob

întreaga răspundere pentru conţinutul 
articolelor o  poartă amorfi acestora. Adresa 
redacţiei: Deva. 2709, str. t Decembrie, nr. 35, 
judeţul Hunedoara. Telefoane: 611275, 012137, 
611269, 625904. Fa* 618061.

Tiparul executat ta S.C. „POLH3AVA" S.A. DEVA.

17 ani —17 lovituri do cuţit,..
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0  CRIMA SADICA
Porţile sunt descuiate, 

aşa că lui Ciprian Ii este 
uşor să ajungă în casă. 
In prima cameră, pe O 
noptieră, dă de o.pereche 
de cercei de aur şi două 
inele de aur. Le introduce 
într-o plasă luată tot de 
acolo. Mai găseşte ceva 
ciocolată şi gumă de meste
cat.

Sesizând probabil zgo
motul, prag apare pro
prietara. 11 priveşte nedu
merită. crezând că a venit 
cu ceva probleme, Tână
rul este liotfirât lasă să 
meargă până la capăt, sâ 
obţină toate bijuteriile. 
Scoate cuţitul de Ia brâu 
şi se repede asupra femeii. 
Abia atunci victima îşi dă 
seama de intenţiile agre
sorului. Începe să ţipe. 
Este lovită în mai multe 
zone ale corpului, apoi 
cade pe un pat în apro-

„Ş co lile  se  deg radează  văzând c u  o ch ii"
Este o realitate, delbe 

dorită, pe care ne-a co
municat-o Primăria co- 

; munei Vorţa, de care ne
am convins şi noi la faţa- 
locului Şi dacă asocien\ a- 
cest neajuns cu lipsa a* 
sistenţei medicale (doar o 
singură asistentă la o co
mună atât de întinsă şi cCT- 
sate greu accesibile -ţ- 
n.n) şi cu un transport ne
sigur al elevilor oferit de 
S.C. ..Mureşana" lUa, a- 
tunci ne dăm seama ' că, 
aici, şcoala se face cu 
greu, iar rezultatete şi 
dragostea de învăţătură nu 
pot fi altele decât cele... 
bănuite. .

Dar să revenim la şcoa
lă I Cea de centru din 
Vorţa nu are director, nici 
unul dintre cele şase ca- 
drd didactice femei neac
ceptând, în condiţiile în 
care instituţia fiinţează, o 
astfel de ,,onoare". De 
fapt, directorul s-ar putea 
numi doar din rândul a 
trei cadre didactice titu
lare. Şi credem că trebuie 
impus acest lucru de că
tre Inspectoratul Şcolar 
Judeţean, altfel nu-şi va 
asuma nimeni responsabi
litatea administrării şi 
gospodăririi j cum se cu
vine a şcolii de centru. 
Primăria locală s-a impli

cat în lucrări de reparaţii 
la căminele culturale din 
Vorţa şi Visca, dar buge
tul infim de care benefi
ciază nu-i permite ca ast
fel de lucrări să se ex
tindă şi asupra instituţiilor 
şcolare care ies din sfera 
lor d e  competenţă.

In aceste .«condiţii, Şcoală 
Primatei din Vfsca se dis
trage văzând cu ochii. Din 
tot spaţiul pe care insti
tuţia II cuprinde sunt fo
losite doar o sală de clasă 
şi «na pentru grădiniţă. 
Restul... Aici învaţă 13 
elevi, iar grădiniţa este 
frecventată de până la 23 
de copii. Tencuiala este

căzută pe porţiuni însem
nate de zid. Geamurile 
sunt sparte, deşi Primăria 
a înlocuit o dată geamurile 
sparte. îti fiecare zi nu 
poate nici ea să facă acest 
lucru 1 Pentru că. totul 
este foarte scump. Iar con
tribuţia părinţilor la repa
raţiile şcolare este şi ea 
limitată întrucât mulţi 
dintre localnici sunt să
raci. Şi o altă constatare 
— populaţia satelor este 
destul de îmbătrânită. Cre
dem că sprijinul Inspecto
ratului Şcolar Judeţean 
este absolut necesar In 
acest Caz!

MINEL BODEA

şan.
O clădire îa paragină — Şcoala Veche din Cri- 

Foto : EA VEL LAZA

piere. Este lovită în con
tinuare. Mai apoi, aveau 
să se constate nu mai pu
ţin de I? leziuni î 

Când şi-a dat seama 
că nu Otel mişcă, îl sJBUlge 
lănţişorul de la gât şi ine
lele de pe degete. Pentru 
a nu fk observată, o aco
peră apoi eu hainele de pe 
pat. întrucât victima a o- 
pus rezistenţă, criminalul 
s-a murdărit de sânge şi 
s-a tăiat la un deget. Aţa 
că tot acolo se spală de 
sânge şi îşi schimbă hai
nele. Pe cele murdare îfe 
pune într-o plasă.

CRIMA SUB LUPA (II)

Probabil căutările lui 
Ciprian ar fi continuat 
dacă nu ar fi auzit zgo
mot în curte. Era soacra 
victimei care în imtde 
perioade locuia intr-o a- 
nexă din curtea casei. 
Femeia observă uşa casei 
deschisă, aşa că strigă de 
câteva ori, Deoarece nu 
primeşte nici un răspuns, 
iar în apropierea uşii din 
spatele casei observă două 
plase din plastic — gân
deşte că hora are musa
firi, aşa că îşi vede de 
treburi. Taie lemne, face 
focul... Observă apoi că 
plasele au dispărut. iar. 
pe poartă iese un cetăţean 
pe care nu-1 cunoaşte

Nu se alarmează nici 
atunci când intră In rasă 
şi nu-şi găseşte nora. Abia 
a doua oară s-a gândit să 
caute sub hainele de pe 
pat. Ii 'descoperă numai 
faţa şi crede că doarme. 
O lasă în pace. Abia soni 
târziu când au venit ve
cinii şi poliţia deseoperă 
că femeia este moartă. -

CRIMINALUL
PEREGRIN

Pentru descoperirea făp
taşului încep cercetări a- 
sidue. Practic, se porneşte 
de la zero. Există muite 
versiuni. Ce face însă cri- 
minaîifr ? Merge liniştit 
spre casă. In acest timp, 
tinerii de vârstă Iui ies 
de la şcoală. El însă îşi 
ia hainele pregătite pentru 
călătorie, aruncă - pe cele 
murdare de sânge şi cu
ţitul în Criş, dă o tură 
pe la birturi.

Caută an mijloc de trans
port urgent spre Deva,

de unde ştie că spre seară 
are tren către Timişoara. 
Află astfel că un anume 
Sergiu, alt tânăr din Brad. 
îşi aranjase o călătorie 
spre Deva cu autoturismul 
tsnui prieten cu numele 
de Sandu. Pentru transport, 
criminalul promite orice 
sumă I se cere. Ma! târziu 
îl convinge şi pe Sergiu 
să meargă la Timişoara, 
Prin baruri, încercase hâ
tre timp şâ vândă ceva 
bijuterii dar nu a  reuşit. 
La Deva, conducătorul auto 
Va prîtni un inel de aur. 
Mai cumpără unul, astfel 
eâ Romeo are aram  bani 
de tren. Intre Brad şi 
Devâ, pe lângă ei se mai 
aciuează un anume Flo
rin, de 16 ani, dispus şi 
el să facă o călătoria la 
Timişoara. 1

(Şi iată-i pe cei treî la 
Timişoara, De o cunoştinţă 
din Brad sunt găzduiţi la 
un cămin studenţesc. în 
trucât nici unul dintre ei 
nu are bani, la buticurile 
din apropiere încearcă să 
vândă din bijuterii. Re
uşesc ceva. Criminalul le 
spune cKor doi că aurul 
l-a furat de acasă. Până 
dimineaţa, rămân fără pa
rale.

DE LA AMBASADA 
FRANŢEI, LA PUŞCĂRIE

După o zi de trai la ' Ti- 
mişoara, Ciprian Romeo 
Fleancu ia drumul Bucu- 
reştiului. Mai exact la 
Ambasada Franţei, pentru 
a primi informaţii în . le
gătură cu „Legiunea Stră
ină". .

Intre timp, la Brad şi 
alte localităţi'’ cercetările 
continuă. Nu erau prea 
multe indicii, dar puse cap. 
la cap — informaţiile au 
condus ia un moment dat 
spre Fleancu. Acesta, a- 
bia se întorsese de la 
Bucureşti la Timişoara 
când a fost reţinut.

în faza. iniţială, relatează 
tot felul de versiuni, in
clusiv in legătură cu pre
zenţa lui în oraşul de pe 
Bega. încet, încet se a- 
propie de adevăr. Recu
noaşte că a ucis-o pe fe
meie pentru a-i lua biju
teriile. A indicat apoi şi 
zona urkde a aruncat cuţi
tul şi hainele murdare de 
sânge. Au fost găsite.

Va l e n t in  n e a g u ,
TIBERIU MEDEANU,

■ prrauror : ;,y:
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6,30 Ştiri, seriale şi 
d.a.; 10,05 Kojak (s.p.): 
„Accidentul"; 11,30 Vre
mea dorinţei (s); 12,00
Preţul e mare (show); 
12,30 Duelul familiilor 
(show); 13,30 Springfield 
Story (s); 14,15 Santa 
Barbara (s); 15,05 Pasi
unea’ei e crima (s); 1<5,00 
Bona Christen (talkshow);
17.00 Hans Meiser (talk
show); 18,00 Jeopardy! 
(cs); 18,30 între noi (s);
13.00 Frumos şi bogat
(s); 19,45 Ştiţi, sport, n e - ] 
tep; 20,16 ExplOţiV *
gazin; 20,l6 Vremuri bune

— rele (s); 2145 
Balko detectivul (s. Ger.' 
’94). !

7,30 Ştiri; 10.00 Show
ul |ui Maurizio Costanzo 
(r); 12,45 Forum (mag.): 
14,00 TG5 — ştiri; 14,25 

, Cotidiene: 14,40 Beauti- 
ful (s); 15,05 Complot in 
familie (show); 16,20 A- 
genţia matrimonială 
(mag.); 17,00 Bim Bum 
Bam (da.); 18,00 Super- 
samuraiul (s); 1825 De
sene animate; 19,00 OK, 
preţul e corect (cs); 20,00 
Roata norocului (cs); 21,00 
TG5 — ştiri; 2145 Cir
culă zvonul (sivw); 21,40 
Film; 030 Skow-ul lui 
Maurizio Costanzo; 2,30 
Cotidiene (s); 2.45 Circulă, 
zvonul (r); 3,30 Target 
(r); 4,30 Rotocalco (r).

6,30 Bruuch TV — 1
(magazin TV); 10,15 Ve
cinii (S): „Accidentul"; 
10,45 Bruuch TV — 2
(magazin TV); 13,00 Lo- 
ving (s); „Noapte ,grea“; 
13,30 Soarele "Californiei 
(s) ; 14,25 Falcon -Crest 
(s).: „Salarii"; 15,25 Nu
mai iubire nu ! (rit. com.); 
1545 Time Trax (s. SF.); 
„Foc şi gheaţă"; 16,55 
MacGyver (s.a.) : „întâl
nirea"; 18,00 Să riscăm! 
(cs); 19,00 Totul sau ni
mic (cs): 20,00 Ştiri, sport, 
meteo; 20,30 Roata noro
cului (cs); 21,15 Porcul 
— o carieră (f„ p. II); 
23,15 Aderând” despre 
VIP-uri (rep.).

N  6

6,30 Ştiri NBC, cu T. 
Brokaw; 7,00 Buletin fi
nanciar; 7,30 Anglia, ari 
(do); 10,00 Super shop ; 
11,00 Roata banilor \ — 
piaţa americ.: 1230 Afa
ceri internaţionale; 13,30 
Buletin financiar; 14,00 
Ari—  reportaje; 15,00 
Roata banilor — piaţa 
americ.; 19,00 Azi — re
portaje; 20,00 Ştiri ITN; 
20,30 Viaţa noastră, cu 
M. Jeffries; 2130 Enter- 
tainment X Press; 21,30 
Datelinc — retrospectivă. 
’94; 22,30 Magazinul şti- 
rilor; 23,00 Ştiri ITN; 23,30 
Show-ui serii, cu Jay 
Le*»; 030 Real Personal 
(talkshow).

930 Golf. Magazin PGA, 
Openul Portugaliei; 10,30 
Dansuri sportive; 11,30; 
Patinaj artistic. Campio
natele Mondiale de la . 
Birmingham (sel.); 13,30

Gimoastică artistică. Cam
pionatele Internaţionale 
ale Franţei de la Paris 
— Bercy (p. 1): 15,00 Fot-; 
bal. EHrogoluri; 16,30 Lu
mea vitezei. Magazinul 
sporturilor cu motor f  
18,00 Wrestlingf. World 
Superstars; 1930 Fotbal. 
Eurogoluri; 20,30 Buletin 
de ştiri 1; 21,00 Schi al-' 
pin (mag.); 22,00 Traktor 
Pulling. Rotterdam (în- 
reg); 23,00 Box. Meciuri 
internaţionale.

MARTI. 21 MARTIR

7,00 TVM — Tete ma
tinal; 8,3o La prima 
Oră; 9,15 Santa Bar
bara (s/r); 10,00 Actua
lităţi; 10,05 Limbi stră
ine; 11,05 Film; 12,40 
Desene animate; 1340 
i « t  audiţii; 14-1* TVR 
laţi şl CluJ-Napoca;
16.00 Actualităţi; 1640 
PR tu fusuţl! 17,00 
Convieţuiri; 1830 To
tul despre muzică ţcs)t 
1030 Desene animate;
19.00 Clh»; 19,30 Fata ş» 
băieţii (s. Franţa); 2030 
Actualităţi, meteo, 

sport; 20.45 Film; 22,45 
Reflector: 23,15 MuzI- 
corama; 23,45 Actuali
tăţi; 0,00 Gong!

7,00 La prima ori: 
945 Ora de muzică 1
10.00 Telejurnal World* 
Net; 1030 Caleidoscop 
(CFI); 1130  Desene a» 
niraate; 12.00 Teatru 
liric (r); 13,10 Pămân
tul 4- planeta noastră; 
13,45 Tete jurnal CEI; 
1430 Actualităţi; 1440  
Planetarii; 1530 Limbi 
străine r franceza şi 
engleză (r); 1630 De
sene animate; 88.39 
Şl bogaţii plâng (s);
17.00 23 de milioane 
(p. t); 17,40 Aur şi no
roi (s); 20.00 Hype- 
rhjn ; 21,00 TVM — 
Mesager; 21,30 Intre 
da ş| -nu; 22,00 Tra
diţii; 22.30 Credo

9,00 Desene animate 
(r); 930 Film serial: 
„Prinţul din firi Air" 
(r); 1030 Film serial: 
„Falcou Crest" (r); 
10,5Q Film serial: ,JMi- 
ami Vice" (r); 11,40
Viva tele 7 (r): 12.40 
Videotext; 18,00 De
sene animate; 18,30 
Film documentar: ^lo
cul cifrelor"; 1930 
Mafalda (emisiune de 
Radu Coşarcă); 20,00 
Film serial: „FBI" — 
ep. 15; 20,50 Doar o 
vorbă să-ţi mai spun...; 
21,00 Telejurnal. (Tele 
7 abc din m  03. 1995); 
21,30 Film serial î*  
„CHIPS“ — ep. 12S 
22,20 Clip viva; 22,30 
Film artistic: „Para- 
şutiştii".

9,00 Teletext; 1030 
Observator — Antena 
1; 11,00 Agenda săp
tămânii. Retrospectiva 
ştirilor din săptămâna 
precedentă; 11,30 Film 
artistic : „Tunuri pen- 
tru Cordofea"; 13,00 
Teletext; 17,00 Obser
vator — Antena i  Ş
18.00 „Noi" — emisi
unea veşnic tânără a 
redacţiei de;- tineretI
19.00 Fihn artistic.

TRAGEREA
LOTO SPECIA»

. 6/49
din 19. 03. 1998 

13, 25, 16, 14, 49  ̂37.

TRAGEREA ' 
NOROC

din 19. 03. 1995,
7. 9, O, 3. 0„ 1. 9.
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Surpriză m are la Craiova

Divizia Naţională
Cine s-ar fi gândii ca 

Universitatea Craiova să 
dacheze pe teren propriu 
tn faţa Gloriei Bistriţa 
care n-a arătat o formă 
deosebită nici in Cupă, 
nici in acest început de- 
campionat ? In schimb 
studenţii din Bănie au 
demarat excelent m v.i- 
gând pe F.C. Naţional şi 

Ceahlăul (in campionat) şi 
pe Dinamo (tn Cupă) du
pă un fotbal alert, teh- 

: nic, combinativ. Să li se 
fi urcat aşa repede fu
murile băieţ kar de la  Uni
versitatea *e& sunt de ne
trecut ? Până una alta, au 
pierdut două puncte preţi
oase. ,Aşa cum era de aş
teptat, Steaua a învins 
in Regie şi fotbaliştii se 
bucurau după înscrierea 
celor două goluri ca şi 
când a r fi învins t> mare 
echipă, nu ultima clasată i 
Oricum, Steaua se va 
menţine tac i ta frunte, 
dar sâmbătă, 8 aprilie, 
joacă acasă in etapă a 

23-a cu Universitatea Crâ- 
iova şi sperăm să vedem 
fotbal (partida va fi 
transmisă la  televiziune).

Şi ta  această etapă, 
Dinamo şi Rapid au mai 
urcat pe câte un loc în. 
clasament şi aproape si
gur vor devansa in cu
rând pe F.C. Naţional, de
şi Dinamo câştigă încă 
greu, neconvingând prea 
mult, în schimb Rapid 
substanţial premiată cu

sume însemnate s-a În
hămat serios ia treabă şi 
intr-adevăr joacă tot mai 
bine, mai eficient.

Deşi pe stadioane şi pe 
terenurile de joc a  fost 
In general o atmosferă 
popice fotbalului, te  a- 
fara stadioanelor — in 
Bucureşti — s-au înre
gistrat din nou acte hu

liganice : In  timp ce au 
tocarul Rapidului se de
plasa de la hotelul „Le
băda* spre stadionul din 
Ciuleşti, „suporteri" de-ai 
Stelei le-au spart câteva 
geamuri cu pietre şi l-au 
lovit şi pe jucătorul Beai- 
cu, in faţă l Şi să nu râ- 
ttlânâ datori „suporterii" 
Rapidului, la plecarea au
tocarului militarilor din 
Regie, le-au întors „poli
ţa" şi au dat şi ei cu pie
tre in geamurile autoca
rului.» Ce va spune fede
raţia ?

REZULTATELE ETAPEI: Univ. Craiova — Gl. 
Bistriţa 0—0; F.C. Braşov — TJC. Argeş 2—6; JU“ 
Cluj — F.C. Maramureş 2—1; Parul — STA 4—8; 
Bapid — F.C. Inter 3—1; Oţel® GL—Etectrojmtere 
l—O; Petrolul -*  FjC. Naţienal 3—4; Din ama —Ceah
lăul P.N. 1—6; Sportul Stud. — Steaua

CMSASENDH)
L STEAUA 29 43 9 2 39~41 44
2. Univ- Craiova 20 12 4 -4  - 44—19 49
3. SJC. National 20 11 2 7 42—39 35
4. Dinamo 20 40 3 7 34—25 33
& Rapid 29 m  s 7 M«*p2f 33
6. Petrol® 29 •  « « - 29-22 32
7. FC. Argeş 29 19 2 « 24-29* 32
«. „U“ Cl*j-N. 29 9 4 7 2 |—22 31
9. Gloria Bistriţa 20 9 3 • 37—33 39

10. Ceahlăul PN . - 29 # S % 29-28 .29
U. Inter Şibta 29 ' 9 1*9 39—24 - 22
12. Far® C-ţa 29 •  4 -3 r  —a 28
13. Oţelul Galaţi, 29 7 C 7 a —» 27
14. F.C. Braşov 29 5 * » > 19—29 24
15. Electroputere tm s a > 2 49-28 »
16. U.T. Arad 29 3 6 49 14—39 ; 15
17. F.C. Maramureş 20 3 5 12 20—36 14
18. Sport® Studenţesc 2© 2 7 11 13—28 13

ETAPA VIITOARE, MIERCURI, 22 MARTIE: 
UŢA — Rapid; Steaua — „U* Ctafc fnter — Sport®; 
Electroputere — Far®; Ceahlăul — Petrolul; F.C. 
Naţional — Oţelul GL; GL. Bistriţa —  Mb»b »t, F.€. 
Argeş —' Univ. Craiova; F.C. Maramureş — F.C. 
Braşov. ■
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DIVIZIA B l

UN FRUMOS REZULTAT AL 
FOTBALIŞTILOR DEVENI

Minerul Anina - 
Deva 2 - 2

Fotbaliştii deveni continuă seria suc
ceselor, fiindcă un egal la Anţna poate 

constitui un succes ! Cu o echipă bine pre
gătită pentru această partidă de către con

ducerea tehnică, cu fotbaliştii exemplar 
mobilizaţi şi pentru acest joc, Vega a 
intrat pe teren decisă să scoată un re
zultat bun. Deşi înainte de meci antre
norii I. .Stanca şi N. Alexiuc intenţionau 
să nu îi introducă în teren pe Rădos şi 
Elelc, pentru a-i feri de eventuale acci
dentări şi de a fi apţi de joc îii cele 2 
partide consecutive ce urmează d fi dis
putate acasă, Rădos a jucat, dar ca mij
locaş şi a respins multe atacuri ale oas-. 
peţitor! »

Deşi cei care atacă mai mult sunt gaz
dele, cei care sunt mai tehnici şi au aşe
zată mai bine în teren echipa sunt de- 
ţfâftii, care, spre surprinderea gazdelor, 
preiau conducerea în min 30, prin POPA 
şi min 36 DANCIU măreşte sediul la 
B—0! Minerul reduce din scor in min. 
43 şi egalează după pauză, în min. 53 şi. 
era 2—2. Vega se apără bine şi reuşeşte Şd 
câteva contraatacuri periculoase, tn  mân, 
73 Tănase scapă singur, este faultat, dar 
izbuteşte să lobeze mingea, ratând de 
puţm, tor in ultimul minut de joc Popa 
a trecut şi 4e portar, însă a şutat te  bord i 

VEGA DEVA: Rahoyeanu — Fartuşnic, 
B®garu, Neagu, Stan, Popa, Rădos, Cio- 
banu (Berindei), Duca, Danciu, Tănase 

;ţp*dseş).

Pagină realizată de SABIN CERBU

m u mm m mm m mmm <
REZULTATELE

* . c o n c u r s u l u i
. PRONOSPORT 

DIN 19 MARTIE 1995 
Bari — 3 ftiapoli 1—1 X
Brescia — Torino 1—4 2
Cagliari — Roma 0—1 2  
Inter —* Foggia 3—9 1
Juventds — Cremonese 1—0 1
Lazio — Genoa 4—6 1
Padova — Fierentina 0—1 2
Reggiana — Param 2—2 X 
Sampdoria — Mii an 0—3 2
A talant* — Ancona 0—0 X 
Lecce — Lucchese 1—1 X 
Piacenza — Salernitana 5—0 1
Veneţia; — Pesoara 2—0 1 ,

•  « » « » •  mm mmm  •  •  •  *  • • •  mmm

Huwdofnii din nou victorioşi In deplasară!

Phoenix Baia Mare - Corvinul 0 - 2
Din nou, Corvinul Hu

nedoara se întoarce, du
pă a doua deplasare con
secutivă, victorios, um
plând inimile inimoşilor 
suporteri de bucurie şi 
speranţă. Meci® de la 
Baia Mare a fost exce
lent pregătit tactic de an
trenor® principal Ioan 
Petcu şi secunzii săi, Stoi
ca şi Văetuş, jucătorii hu- 
nedoreni surprinzându-ş i 
adversar® prin atacurile 
lor percutante, cu ruperi 
de ̂  ritm care au dezechi
librat de câteva ori apă
rarea bâimârenilor.

Şi ca la Mediaş şi la 
Baia Mare hunedorenii au 
tranşat victoria de par
tea lor în prima parte a 
reprizei L In  min. 13, 
Haidteer marchează pri
mul gol, cu cap® in poar
ta 1® "Phoenix. Şi cu toa
te că gazdele nu se dau 
bătute, locul lor în cla
sament îndemnându-i să 
atace, hunedorenii siguri

DIVIZIA Al

In apărare declanşează 
acţiuni rapide şi în min. 
29 Păcuraru pătrunde î- 
rezistibil in careu cu min
gea la picior şl este faul
tat. Lovitura-de la 11 ®

o transformă cu Sigu
ranţă Mitrică şi 8—-2.

Cu toate eforturile fă
cute de gazde, atacurile 
lor s-au „topit* în faţa 
redutei hunedorene şi 
când, totuşi au .reuşit să 
ŞUtese, mingea s-a oprit 
in braţele portar®® Po
pa. La 2—0 pentru ei 
hunedorenii şi-au organi
zat exemplar - apărarea, 
dar a ţinut „trează" şi 
apărarea gazdă, declan
şând mereu incursiuni la 
poarta 1® D. Pop. De 
altfel, Neiuţu Petcu în 
repriza a Il-a a făcut 
două inloc®rr bine gân

dite: în min. 50 Halostă, 
jin bun mijlocaş defensiv, 
a luat locul înaintaşului 
Păcurarii, iar in min. 72 
extrema < Costâchescu a 
cedat loc® 1® Hegyi ca
re, cu golgeter® Mitrică, 
au rămas înfipţi' în coas
ta adversar®® gata, ga
ta să le mai dea un goi, 
spre sfârşitul meciului.

Dacă apreciem foarte 
mult registrul tehnico-tac- 
tic pregătit de antreno
rul Petcu, pentru acest 
rheci şi „interpretarea* 
actorilor din teren (în
treaga echipă), atunci să 
remarcăm şi inimoasa ga
lerie hunedoreană ce s-a 
deplasat şi la Mediaş, dar 
şi la Baia Mare — e ce
va drum — unde a încu
rajat şi purtat spre vic
torie pe idolii lor, dar a 
şi c®es foarte frumoase 
aprecieri din partea gaz- 

' delor. Noi am adăuga : la 
aşa echipă, suporteri pe 
măsură I Bravo I

DIVIZIA A2

m & r m  ţ®*; -
Kocar 3—1; GL Buzău — Poiana C. 2—1; 
Aotrd — Bucovina $—2; FI. Moreni — 
Cetate* 3—#; -* Dada fs. s—«;
Met FJope® — WJC, VfEte**. 8—#; Por
tul — Constant Gal. o—0; Un. Brăila — 
Steaua Mz. 3—0; Faur Selena, Bc. 1—1.

CLASAMENTUL

REZULTATELE ETAPEI: I.C.I.M. — 
Ji® Petroşani 0—1; Tractor® — Uni
rea AJ. 1—0; CFR Timiş. — Gaz Metan 
2—I; F.C. Biber — IKK L.I.F. 1—6; 
Un. Dej — Poli Timişoara 1—1; Armă
tura — Metrom Bv. 2—1; C.SJU. Reşiţa . 
— CFR Cluj 0—0; A.S.A. Tg. M. — Gl. ) 
Reşiţa 1—0; Phoenix B.M. — Corvin® 1 
0— 2. ’

1. Selena Bacăii
...... CLASAMENTUL

20 1? § .f 41-15 45 i. Pblf Timiş. 20 n  4 2  47-15 46
2* D. ljn- Rrpilu . ..20 14 1 5 47-13■ 43 _ 2, Corvinul lld. 20 12 3 ,5 48-20 39
3. Poli iaşi W 10 6 4 36-» 34 * % practorul Rv.! 29 12 3 V& 30-15 39
4. Cetate* Tg. ’N- m 11 2 7 32-2» 35 ' jţlii • ut Uf S! 32-34 34

^ 5; Ttacov Suceava io 10 4 6 30-28 34 ’ 5. CFB tim iş • > » 20 9.5 *« 25-23 32
6. (Wet. Plopeni 20 10 1 9 26-26 31 6. Gloria Reşiţa 20 10 1 9 24-26 31
7. Poiana Cîmpina 20 10 1 9 28-31 31 7. Jiul Petroşani 20 10 0 10 32-32 30

:.r '%:Decta'PStaşB, 20 9 2 9 37-28 29 8. F.C. Bihor 20 9 2 9 28-28 30
> ,: .Burtta . io 9 2 9 23-26 29 9. Gaz Metan 20 8 4 8 25-17 28

20 8 3 9 29-32 27 1 0 . Metrom Bv. 20 9 1 10 21-23 28
11. Faur Buc. 20 7 5 8 29-23 26 11. Unirea A.t. 20 8 3 9 20-19 27
12. Acord Focşani 20 8 1 11 33-42 ,25 12. C.SA4. Reşiţa 20 7 6 7 16-23 27
13. ROcar Buc. m 8 1 11 19-39 25 13. I.E.E.L.I.F. Cv. 20 8 2 10 30-28 26
14. Constant Gal. 7 3 10 22-25 24 14. Unirea Dej 26 8 2 10 28-28 26
15, Ştcana Mirii 20 6 5 9 26-28 23 15. I.C.I.M. Bv. 20 8 2 10 22-22 26
16. Flacăra Moreni 20 6 4 10 25-33 22 16. CFR Clnj-N. 20 5 4 11 21M2 19
17. F.C. Vi! cea 20 6 2 12 21-32 20 17. Phoenix B.M. 20 4 5 11 10-35 17
18. Callatis Mangalia 20 3 2 15 23-61 11 18. Armătura Z. < 20 2 3 15 13-52 9

ETAPA VIITOARE: IEEL1F — Un.
ETAPA VIITOAREI CetateaJ--  Calla- Dej; Corvinul — CFR Timiş.; Pol! Ti-

tis; Selena — Gl. BBzău; Dacia P, — 
Faur; F.C. Vîlcea — FI. Moreni; Steaua 
Mz. — Portul;.Constant — Metalul; Ro- 
car — Un. Brăila; Bucovina — P. Lynx; 
Poiana — Acord.

mtş. — Phoenix; Metrom — F.C. Bihor; ţ 
Gl. Reşiţa — C.S.M. Reşiţa; CRF Cluj \
— Armătura; Jiul Petroşani — A.S.A. 4 
Tg.M.; Unirea A.r. — I.C.I.M.; Gaz M. /
— Tracţprul Braşov. 1

CLASAMENTUL DIVIZIA ;C
REZULTATELE ETAPEI NR. 20, DIN 19 MARTIE: 

Min. Şt. V®can — Favior Orăştie 2—1; A.S.A. Aur® Brad 
— Min. Livezeni 2—0; Min. Bărbăteni — Min. Certej 1—1; 
Jiul Petrila — Metalul Crişcior 1—6; Min. Telinc — Min. 
Ghelari 1—0; Victoria *90 Călan — Min. Aninoasa 2—0;
Dacia Orăştie — E.G.C.L. Călan 12—1; Constructorul 
nedoara — CF.8. Simeria 1—0.

CLASAMENTUL

Ilu-

1. Miner® Certej 19 17 2 0 67—16 53
2. AXA. Anţnl Brad - 19 14 e 5 56—15 42
3. Victoria *96 Călan 19 12 i s 6 42—15 37
4. Min. Aninoasa 19 12 i 6 40—21 37
5. Min. St. Vnlcan 19 12 i 6 39—27 37
6. Dacia 'Orăştie 19 12 0 7 54—27 36
7. Minerul Bărbăteni 19 9 3 7 46—33 30
8. Constructorul Hunedoara 19 9 1 9 47—34 28
9. Miner® Livezeni 19 8 3 8 31—29 27

10. Miner® Ghelari 19 8 2 9 42—35 26
41. Ji® Petrila 18 7 2 9 35—31 23
82. Favior Orăştie 19 6 1 12 27—52 19
43. Haber Haţeg 18 5 3 10 29—54 18
14 Miner® H w u 49 5 3 11 16—53 18
45. Metal® Gripelor 18 5 0 13 23—52 15
l iZ t h C L  Câian 19 5 0 14 24—84 15
47.CJPJL Sfanoria 19 1 3 15 14—54 6

ETAPA VIITOARE, NR. 21, DIN 28 MARTIE: Haber
Haţeg — Ji® Petrila; CJ.R. Simeria — Min. Bărbile®;

Un meci frumos, între 
două valoroase formaţii_

VICTORIA CÂLAN — 
MINERUL ANINOASA 

2— 0

Gazdele — conducerea clu
bului — continuă să ne sur
prindă printr-o bună organiza
re a meciurilor pe propriul te
ren şi crearea unei ambianţe 
de tarr-piay începând de la 
preşedinte şi terminând cu oa
menii de ordine: oaspeţii — 
din conducerea echipei, ziarişti 
etc. —-primesc ecusoane, sunt 
ajutaţi să-şi facă datoria ce- o 
au, vestiarele, sauna sunt mo
dernitate, primitoare, ‘ gazonul 
excelent pentru joc. In această 
atmosferă a fost primit şi Mi
nerul Aninoasa şi ne face plă
cere să consemnăm că şi par
tida a fost frumoasă, desfăşu
rată intr-un spirit de fair-play 
de ambele părţi, cu arbitraj 
bun, E. Ambruş, cu rezonanţă

pe fază şi bine inspirat a cen
trat şi Duneseu a plasat min
gea cu capul în poartă : I—0. 
Oaspeţii acuză şocul şi se mul
ţumesc mai muiţ să oprească 
iureşul gazdelor. Ab;a in min. 
20, atacantul central cei mai 
viguros şi tehnic al Minerului, 
Gigi Ştetan (curtat de Jiul Pe- ; 
troşani), scapă pe stânga, dar 
şutul său puternic este apărat 
de experimentalul Toth. Gaz
dele continuă să insiste şi în 
min. 28, dominarea lor este 
concretizată de Bordeân ce re
ia cu putere o centrare tot de 
pe stânga, 2—#.

După pauză, oaspeţii pun 
mult mai multe probleme gaz
delor, Ştefan, Modreanu, Pă
curari® Ungur şi Roşea fiind 
mai incisivi, scor® nu se mai 
modifică şi spectatorii aplaudă 
o victorie muncită, dreaptă a e- 
chipei lor, care au un cuvânt 
greu de spus pentru locul 2—3 
în clasament.

Victoria : Toth, Papp, Pân- 
zaru, Bordean (Cogan), Bu

şi în tribune, în rândurile u- deic, Kaizer I., Câşlariu, Cru

Mei. Criştta — Constructor* EXLCJU ‘Călan
— Victori* fm  OHm ; Mia. Aninoasa — Mia. TeUoe; Fa
vior OrifUo — Dneia Orăştie; Mta. Livezeni — Min. Şt. 
Vulcan; Mo. Certej — A .S-A. Anr® Sta®.

nor spectatori avt^gţi.
Cum era de aşteptat, gazde

le au  pornit din start spre 
poarta lui Birsan şi chiar in 
min. 3, la o acţiune pe stânga 
— unde mereu Kaizer I a fost

ceru (Kaizer IIj, Durleanu, Su
rugiu, Şandor. Min. Aninoasa : 
Birsan, Ititesc (Codreş), Nicu, 
Fătu (Gherman), Pană, Niţă, 
Ungur, Păcurar®, Roşea, Mo- 
dreânu, Gigi Ştefan.



TROIŢA INTRU MEMORIA ROMANILOR
Ţara moţilor aminteşte 

la tot pasul de furtunoa
sa istorie a acestor melea* 
guri, istorie trăită de oa
menii săi, pământ râvnit 
Şi cotropit nu o dată de os
tile crăieşti. Iri comunele 
Băiţa, Vălişoara ş.a, se a- 
flă cruci ce amintesc de 
moartea tragică a sute de 
români în timpul revolu
ţiei de la 1848. La intra
rea în comuna Ribiţa â 
fost ridicată o splendidă 
troiţă. „Această sfântă troi
ţă s-a ridicat în 1934 la 
pomenirea iobagilor zărăn- 
deni căzuţi în răscoala de 
la 1784“ .

In piatra troiţei au fost 
săpate cuvinte încărcate de 
durefea revoltei: „Revol
taţi peste măsură de sufe
rinţele îndurate, răsculaţii, 
la 28 octombrie 1784, sub 
conducerea lui Marcu Gh. 
Crişan, au făcut praf şi ce- 
nuşe curţile nemeşeşti din 
Ribiţa. Aici s-a prăbuşit 
puterea . familiei Ribiczei, 
stăpânitorii Zarandului, ur
maşii maghiarizaţi ai vo
ievodului Ladislau, ctito
rul Mănăstirii ortodoxe de 
la 1412 din Ribiţa*.

Troiţa de la Ribiţa • a 
.fost ridicată spre aducere 
aminte pentru generaţiile

de azi şi de mâine de ro
mână Să nu uităm că pe 
acest pământ românesc au 
murit nenumăraţi români, 
iobagi pe pământul stră
bunilor, ucişi de armatele 
invadatoare crăieşti-ungu-

reşti.. Şi când te gândeşti 
că maghiarii de azi din 
Transilvania au comemorat 
zilele "trecute revoluţia de 
la 1848 din Ungaria în a- 
cordurile imnului unguresc 
ignorând lecţiile istoriei şi

faptul că Ardealul este 
pământul în care s-a for
mat limba şi poporul ro
mân l Ignorând faptul că 
trăiesc în România I

MINEL BODEA

Troiţa ridicată la intrarea în Ribiţa >n memoria ţăranilor români căzuţi 
in revoluţia Iui Horea de la 1784. Foto: PAVEL LA ZA

CONVORBIRE CU DL 
LT. COL. GUERASIM BALlNT, 

COMANDANTUL POLIŢIEI ORAŞULUI BRAD

{ Câinii vagabonzi ai Dnvnl J

n o t a

— Stimate dle coman
dant, este greu să fii şe
ful poliţiei g e ' zona Bra
dului? Mă refer la oraş, 
dar şi la cele 12 comune 
care vă sunt'arondate, să

.! âtjfe ■/vaşar;. "7
— Cum să vă răspund ? v 

Munţa nu-i uşoară, ~ pro-
. bleme sunt zi şi noapte, de 

toate felurile. Noi cei ca- 
' re lucrăm în hainele cu 

emblema poliţiei facem tot 
ce ne stă în putinţă pen
tru a le rezolva cât mai 
bâte, vreau să Zic în lite
ra legii.

— In anul 1994 câte ea- 
zuri aţi avut, câte aţi re
zolvat?

— Aproape 309 de in
fracţiuni, cu trimitere în 
judecată,

— Principalele necazuri, 
dle comandant?

— Omoruri nu am avut. 
Din păcate anul acesta a- 
vcm unul, deosebit de grav. 
Ceea ce v-aş ruga să Scrieţi 
în ziar este un fapt care 
pe noi ca poliţişti ne doa
re : tâlhăriile săvârşite de 
minori. 36 de copii au să
vârşit asemenea fapte, co
pii care, după caz, au fost 
pedepsiţi. Aici aş face un

apel de suflet şi de... po
liţist la -părinţi, la toţi e- 
ducatorii, de a se ocupa, 
mai mult de educaţia co
piilor lor.

— La posturile de poli
ţie din cele' 12 comune â- 
veţi treburi deosebite ?

— Oamenii din raza 
. noastră, moţii, sunt oameni
aspri, dar cinstiţi. Dar,
cum bine ştiţi, pădure fă
ră uscături...

— Aşa cum ziceţi, dar, 
stimate dle comandant, şi, 
în activitatea poliţiştilor ar 
trebui să albă un rol mat 
mare activitatea de preve
nire, să nu lăsăm, cât pu
tem, oamenii să încalce le
gea.

— Vă spun cu toată cer-,
titudinea că munca de pre
venire este în atenţia noas
tră. Mergem-în şcoli, li
cee, întreprinderi, instituţii, 
comerţ, cooperaţie, asocia
ţii de "locatari etc. Expli
căm oamenilor, îi şi aver- , 
tizăm că legile sunt legi, 
aşa că trebuie respectate. 
Ştiţi cum zic eu : dacă res
pecţi legea te respecţi pe 
tine I . .

Gh.I. NEGREA

P L O M B E

Harnicii gospodari ai municipiului Hunedoara, 
de la primărie şi lucrători de la secţia de speciali
tate-a RAGCL din localitate, continuă de zor plom- * 
barea gropilor cu asfalt cald, ce au mai rămas de V 
completat pe străzile Dacia, A. Iancu, G.' Enescu şi V 
M. Viteazul. (S.C.) ţ

O maşină care venea cu ■  
viteză pe aceeaşi bandă, J 
abia a putut, frânând la a 
maxim, să oprească l a |  

; . câţiva centimetri de eo-f 
.. ţ 1* urma. cu câteva zi- oare s-a oprit, în -1
îie, in jurul orer 12, ma cremenit, Înspăimântat, a- ■  
altern m plin centrul De- ^ât de atacul câinilor cât I  
vei şi tocmai mă depla- şj scrâşnetul înfioră-1

tor’"de puternic a l ,frâne- |  
lor maşinii. A avut ne- 
roc nu numai copilul, dar |

• * . w • ... • •

Necazul persistă

sam pe trotuar, de la ci
nematograful Patria spre 
statuia lui Decebal, când 
lătratul sălbatic al unei 
haite mari de câini mi-a câinii vagabonzi, se pa

şi conducătorul auto. Dar |  

spate, ce mergea cumjn- municipiului. Că-S oameni jj

atras atenţia. Un şcolar re> au şi pe mâi depar-1 
micuţ, cu ghiozdanul In te noroc. Cu 'gospodarii §

Ite şi singur pe celălalt burii ş i-iubitori " de ani-' 
trotuar, de pe langa ca- male I - - ■

I rosabii, a fost atacat de Dar cine poartă grija I
' această haită de câini, Go- oamenilor de pe stradă,- !

a scăpare.de- a micilor pietoni? (NU. Iipilul nu avea
cât fugind pe carosabil. Pilly, Călan) I

...In ograda familiei Groza, din.Luncoiu de Jos, 
nr. 2, este o adevărată fermă : 4 bovine, oi, pă
sări, curci, raţe... Dna Maria Groza tocmai venea 
Ca vacile de la adăpat... Foto : PAVEL LÂZA . _

Dl Gheorghe Duma din 
Grişcior, strada Moţilor nr. 
65, veteran de război şi 
prizonier în fosta URSS, 
cititor consecvent al zia
rului nostru, ne scrie că 
s-a mai îndulcit oarecum 
situaţia In privinţa neca
zului ce-1 are cu stropitul 
pomilor, în sensul că dna 
ing. Miheţ i-a ajutat pe 
oameni să-şi procure so
luţia necesară.

Dar. ghinionul este acum 
altuL Anunie că nu se gă
seşte o pompă de stropit 
nici la Centrul de protec
ţie a plantelor din Brad şi 
nici despre cea care a fost

pe vremuri la CAP nu se 
ştie nimic de urma ei. In  
acest caz oamenilor care 
au pomi fructiferi din gră
dinile personale sau îi» li
vezi organizate nu le ră 
mâne decât să apeleze la 
stropitul cu mătura (l), ceea 
ce nu asigură o calitate 
corespunzătoare a acţiunii. 
Atdhei să nu ne mai fliî- 
răm — ne scrie dl Duma 
—. dacă o să fie tot mai 
puţine fructe şi .dacă un 
kg de prune: va ajunge, 
poate, la 2000—2500 î tei. 
Putem oare să-nu-i . dăm 
dreptate ? (N.T.)
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SPERIETURA 1
O femeie dintr-un sat ce 

aparţine comunei Brănişca- 
a scos animalele din grajd 
şi le-a mânat spre pârâul 
din apropiere să le adape. 
Aşa făcea în fiecare seară. 
Era în jur de zece şi,- evi
dent, se lăsase întunericul.1 
Vitele cunoşteau drumul şi 
călcau domol, i a r ‘ femeia ; 
mergea în urma lor.
Deodată, când s-au apro

piat de pârâu, animalele 
s-âu oprit iniţial, au ince-" 
put să fornăie; apoi au 
luat-o la fugă fiecare în 
altă parte. Femeia se spe
rie şi eă.

V- Diavolul, îşi zice în 
gând şi-şi făcu o cruce mi
că.

O mogâldeaţă se apro
pie de ea. Femeia încreme
ni. Văzu mogâldeaţa apro- 
piindu-sc.

— Ce mă fac ?, se întrea
bă.

Inima ii bătea nebuneş
te. Ajunsă la câţiva paşi, 
mogâldeaţa vorbii ■

r -  ’Seara. Urtde este eoo- 
perâtiva ?

Femeia simţi cum ini
ma îşi Încetineşte bătăile.

— E-om, uşi zise. Apei 
după un morhent cu • voce 
tare : Colo, mai jos.

îşi însoţi vorbele cu un 
gest a l braţuldi,

Mogâldeaţa Se îndepăr
tă. Femeia, deşi e ra ; întu
neric, â văzut că e lin 1 
păr, ce poartă căciulă nea
gră şi parcă avea musta
ţă,: A adăpat vacile, le-a 
băgat în grajd, apoi s-a 
duş la cel ce avea singu
rul telefon din sat. f-a 
spus păţania. Omul ă aler
ta t poliţia. j

A doua zi gestionara ma
gazinului a constatat că •  
Călcat picior străin prin ţt- 
nitâte. Vizitatorul forţase 
fereastra de ia magazie. A  
constatat, foarte mirată, că 
din ra tt lipseau câteva pa
chete de wOarpaţi* şi vreo 
trei biscuiţi „Eugenia",

De unde se peşte trage 
concluzia că mogâldeaţa 
rămăsese fără ţ^ă ri — şi 
asta t t  mare bai pentru un 
fumător — şi ii fusese şi 
oarecare foame...

TRAIAN SONDOR
—  ş tTVi i i -•). i »  mm

Schimbam buteliilor - o 
problema rezolvată

.Un om stătea pe bordu
ra ce marchează pârâul ce 
trece prin centrul Haţegu
lui. Lângă el o maşină pli
nă cu butelii. Am întărât în 
vorbă -şi am aflat că se 
numeşte Paiilin Comenciu.

— Sunteţi cu maşina cu 
blftelii ? — întrebăm. '

— Da, sunt şoferul ma
şinii. c.-.,

— Cumpără oamenii bu
telii ? • . v

— Nu prea. în  timpul 
iernii s-au strâns intr-o 
cameră unde au făcut foc 
şi pentru încălzit şi pen
tru prepararea hranei. As
ta pe de-o parte. Pe de al

tă parte, s-a introdus gaz 
metan în toate blocurile 
— parcă mai sunt două fă 
ră — şi în multe case pas- 
ticuiare. ; ,

p- Maşina este a PEGO- 
ului ? "V

— Da, ă depozitului din 
Haţeg, condus de dl Zenu 
Vasiu.

— Duceţi butelii la do
miciliul clienţilor ?

— Sunt câteva locuri in 
oraş, cunoscute de oameni 
unde staţionăm, ne plim
băm pp străzi. OmUl iese CU 
butelia goală din curte şi 
i-o schimbăm pe loc.

Deci schimbarea butelii
lor, ce dădea cetăţenilor, pe 
vremea dictaturii, foarte 
multă bătaie şi durele de 
cap, este, la Haţeg şi In 
alte localităţi, o treabă re
zolvată. (T.B.)

De mai bine de un an 
şi jumătate, la Brad bute
liile de aragaz nu mai re
prezintă o problemă, iar 
eforturile atât ale Depozi
tului PECO Brad, precum 
şi ale Primăriei Brad au 
fost în folosul oamenilor 
din zonă.

în  oraş, după cum ne-a 
informat dl Nicolae Maro, 
şeful Depozitului Brad. 
fapt aonfirmat de altfel şi 
de locuitorii acestuia, zil
nic aproximativ 200 de bu
telii sunt puse la dispo
ziţia cetăţeanului prin in
termediul maşinilor care 
fac acest oficiu până la 
scara blocului sau la poar
ta casei, după caz, dându- 
se în acest fel o notă ci
vilizată şi totodată bene
fică, în folosul locuitori
lo r oraşului. (C.P.)



„C onsider scen a  un loc s a c ru "

Pe Ana Banciu oamenii o cunosc de 
pe scenă, unde apare de vreo 15 ani. Mai 
puţin din înregistrări radîo-tv. Şi chiar 
dacă şi în acestea pune suflet, solista 
mărturiseşte că preferă contactul direct 
cu pubUcid,

,JOorean\. să devin pictoriţă şi m-am- 
trezit solistă“ — spune dna Ana zâm
bind. A făcut liceul de arte plastice, iar 
acum este studentă la secţia etnomuzi- 
cologie, Facultateţa de - artă a Univer
sităţii Hypericn Bucureşti şi concomi
tent directoarea Căminului cultural Zam, 
In această ultimă calitate se străduieş
te să menţină tradiţiile zonei şi să pre
ia filonul de cântece de aici şi din Za-, 
rand, legătura directă cu oamenii fiind 
benefică Solistei: Consideră că n-ar pu
tea cânta dacă s-ar afla departe de zo
nă. Aici culege cântece de pe o arie 
întinsă, ceea ce-i permite chiar să a- 
leagă. De altfel, faptul că s-a născut la 
Cerbia, pe Valea Almaşvjui, zonă de

I
interferenţă între judeţele Arad, Timiş | 
şi Hunedoara, constituie un mare avan- I 
taj pentru repertoriul său. .

Pe lângă toate aceste preocupări mai | 
este loc şi pentru altceva ? „Da — vine '  
răspunsul. Ajung să fiu şi mamă -şi | 
soţie". Vorbeşte cu încredere şi afec- * 
ţiune despre aceste calităţi. Valentina |  
are 7 ani şi este în clasa 1 la liceul de , 
muzică. Cum mama îşi pune mari spe- |  
ranţe în fată, se ocupă de educaţia ei. J 
Deocamdată studiază vioara, dar mama | 
visează ca mai târziu Valentina să ur- I 
meze canto. Lucru posibil dacă ne gân- j 
dim la dragostea pentru muzică şi la |  
respectul pentru scenă („eu o consider j ' 
un loc sacru, unde urcă oamenii cu | 
har"), care o animă pe mamă. Ca soţie îi « 
este recunoscătoare soţului pentru în- I 
ţelegerea manifestată faţă de rigorile J 
muncii sale artistice,' ■■<■■■"* I

Dar proiectele de viitor nro vizează J 
doar pe Valentina, ci şi propria carie- | 
ră. Şi-ar dori mai multe înregistrări I 
radio, filmări, un disc „că repertoriu j 
există nu de unul, c i. de mai multe’ . | 
Îşi mai doreşte, de asemenea, să se bit- » 
cure de aprecierea celor ce-o ascultă, |  
dar şi a specialiştilor, aşa cum unii au * 
făcut-o deja, oameni ca Steluţa Popa, | 
loan T. Fior ea • sau I.udovig Paceag, \ 
punând o temelie cariefei sale. Visează » 
să apară în spectacole alături de so- J 
lişti cu care ă mai cântaţ şi pe care-i .* 
apreciază : Drăgan Muntean, Mariana J 
Anghel, Nicolae Furdui tanc**.. , Vef ? t  
Biriş, Mariana peac, Lenuţa Evsei,* Sa- |  
va Negrean Bnidaşcu, Dinu lan cu Să- J 
lăjanu, loan Bocşa. „ Contează mult cu |  
cine eşti în spectacol* — se destăinuie. *

Contează, desigur şi premiile — 30 t 
la număr — şi trofeele (10), obţinute » 
tn competiţii, ti  sunt dragi „Steaua îi- I 
toralului", de la Constanţa şi titlul de J 
laureat a Festivalului .jitaria Tănase". > 
Dar dincolo de lauri, crede că festiva- I 
lurile au meritul că-i învaţă pe parii- j 
cipanţi „să concureze loial şi să-şi apre- I 
-cieze adversariia. Şi nu în ultimul rând, * 
că U lansează ca interpreţi.

Cum solista hunedoreahă Ana Banciu » 
este deja lansată, nu ne rămâne decât I 
să-t urăm ca visele să i se’împlinească, , 
iar cei care-o admiră s-o poată vedea | 
şi pe scenă, dar şi la tv. *

VIORICA ROMAN I

>1

Părul blond _ sau şaten auriu, tenul 
deschis, uşor arămiu,alură suplă şi di
namică. Acesta este portretul femeii 
„Primăvară1*. Brigitte Bardot şi Jane 
Fonda sunt incluse în această clasifica
re. Femeia „Primăvară" iubeşte tot ce 
pune în valoare feminitatea sa: coafuri 
suple, îmbrăcăminte sport, dar şi sofis
ticată, bijuterii, şi accesorii la alcătuirea 
cărora ş-â făcut risipă de imaginaţie. 
Culorile preferate.cuprind o »amă amplă, 
de la verde l a ' galben, portocaliu, corai, 
roşu-cireaşă sau chiar turcoaz.
. Pentru un machiaj potrivit se reco
mandă: •  nu ezitaţi să folosiţi culori 
proaspete sau insolite, care captează lu
mina; •  accentuaţi mina dv bună cu un 
fard în tonuri portocalii; •  pleoapele se 
vor farda eu două-trei tonuri aurii-, cele 
mai închise fiind folosite în unghiul ex
terior al ochilor; •  pentru pleoape folo
siţi rimei maron sau chiar verde; •  pen
tru buze, alegeţi un ruj corai roze sau 
tonuri mai vii, portocaliu strălucitor.

La maşina de cusut
La croitoria serie a Cooperativei 

„Streiul" din Călan lucrează 11 fe
mei.' Din oraş şi din satele înveci
nate. Dl Victor Vrăjitoru, 'singurul 
bărbat din secţie, şeful acesteia, 
aprecia că lucrul este bine făcut, 
dotarea cu maşini industriale de 
cusut fiind bună şi, deci, preten
ţiile privind calitatea obiectelor 
executate justificată. In prezent 
se croiesc, şi se asamblează ochi- ' 
pamente de protecţie pentru agenţi 
economici şl societăţi comercia
le din judeţ şi din ţară. Este un 
început promiţător, fiind încheia
te contracte şi asigurat lucrul pen
tru 7—8 luni din an. Sunt doar' 
câteva dintre femeile din coopera
tivă • care, prin îndemânare şi hăr
nicie, contribuie indirect la pro
tecţia drumarilor din judeţ, a mi
nerilor din Valea Jiului şi a celor 
care produc autoturisme de l a . U- 
zinele din Colibaşi. s

-
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Copilul a crescut. - Mer
ge lă grădiniţă sau la şcoa
lă. Ştie şi îi place să de
seneze o mulţime de lu
cruri: omuleţi, case, pomi, 
flori, animale, maşinuţe 
etc. Nu mai este nevoie 
să staţi lângă el şi să-i 
spuneţi CE şi CUM să de
seneze.

Fiecare. eopil' are prefe
rinţele lui pe care le ex
primă în desene.' Unii vor 
desena la nesfârşit maşini, 
tractoare, trenuri ;—alţii ca
se, pomi,, fiori, ori prie
tenii sau jucăriile prefe
rate. Multe fetiţe desenea
ză la infinit „prinţese"; 
băieţii desenează cu plă
cere roboţi şî nave spa
ţiale. Unii desenează per-

copiilor (IV)
softaje din poveşti, care 
i-au impresionat, fie în- 
cântându-i-, fie  speriindu-i. 
Unii preferă să deseneze- 
obiecte, alţii fiinţe, încer
când să surprindă acţiuni. 
Părintele interesat de co
pil, dornic să-l înţeleagă, 
trebuie să dea atenţie a- 
cestor preferinţe a căror 
cunoaştere reprezintă o 
„poartă" deschisă spre u- 
niversul intim al copilu
lui.

Micuţi, pufoşi şi gălăgioşi, puii de găină dau bineţe 
primăverii. Foto PAVEL LAZA

Nu trataţi cu indiferenţă, 
„creaţiile" copilului; privi? 
ţi-le cu atenţie şi încer
caţi să le înţelegeţi. Cu» 
n oaş te re a temelor prefe
rate de copil în desenele 
sale vă oferă şi „subiecte 
de discuţii"* Ele reprezinr 
tă deschiderea spre o co
municare reală între -pă
rinte şi'copil. încercaţi să 
nu subapreciaţi şi să nu 
criticaţi niciodată acgşfer 
CREAŢII in care copilă)

. a investit timp, cunoştin
ţe, imaginaţie, sentimente. 
Incurajaţi-I I LĂUDAŢI-I^i 
Găsiţi un loc în casa dum
neavoastră unde să expu
neţi desenele (bineînţeles 
dacă autorul -lor este de 
acord); Manifesta ţâ»vâ în
cântarea când vi se iaO0 
cadou un desen, aşa incit 
copilul să fie convins că 
vă interesează cu adevă
rat ceea ce face el şi că 
îl apreciaţi. Pentru? a-şi
dezvolta optim potenţiali^ 
tăţile, copilul trebuie şa 
aibă siguranţa că e iubit şi 
apreciat.
? Şi dacă aveţi curajul să 
vă confruntaţi cu propria 
dumneavoastră imagine, 
asa cum este ea percepută 
de copil, oferiţi -i acestuia 
creioane colorate, o foaie 
albă de desen şi sugera- 
ţi-i să-şi deseneze propria 
familie, fără ca dumnea
voastră să mai interveniţi 
în continuare, cu sa tu ri 
sau comentarii de nici un 
feţ. Abia când copilul â 
terminat desenul, cereţi-i 
să, identifice fiecare per
sonaj. Despre ceea ee pu
teţi descoperi în aceste 
desene — 'în numărul 
viitor.

DORINA LOGIN, j  j 
psiholpg

Acvamarinul; -stăpâneşte tere de a-i proteja pe în- \ 
pasiunile şi transmite drăgostiţi, alungând som- 4 
sensibilitate, sentimenta- nul şi aducând inspira- ţ

Pietrele preţioase, 
cifrele şi zodiile

litate, încredere în sine 
şi cu,raj. Corespunde lui 
4, cifra tenacităţii, şi zo
diei Peştilor.

Granatuh simbol al 
constanţei, al prieteniei, 
corespunde lui 11. în nu- 
merologie, cifra cea mai 
'importantă, iar în . zodiac 
Capricornului.

Piatra Lunii: are pu-

ţie şi succes. Corespun
de cifrei 5 şi zodiei Ge
menilor.

Sardonyxul: alungă fu
ria şi inspiră curaj. Co
respunde lui 3, numărul 
creativităţii, al exprimă
rii de sine şi al intuiţiei, 
iar în zodiac Leului.

(Va urma)

Flori şi 
credinţe

cii Domnului şi de aceea 
sunt cunoscute şi sub de
numirea de „Lacrimile 
Maicii D o m n u l u i D r i -  
mocului (arbust abia în
mugurit) i se atribuie 
puteri- miraculoase. Din
crenguţele de drimoc se

Natura se trezeşte la 
viaţă din lungul somn 
hibernal. Anotimpul flo
rilor şi-a făcut timid 
prezenţa. Covoare de bre
benei m ov,'presărate ici-
colo cu alb, îşi întind sajul cu gingăşie şi cu- 
franjurii peste Dealul Ce- loăre.
tăţii. Albăstrele mici, a- La sat există credinţa fac mărgele mici, de for- 
semenea unor mărgele, că-i bine că mai întâi mă cilindrică, care se 
au ieşit de sub pătura să VeZi brebeneii nempţi, înşiră pe aţă şi se prind 
de muşchi si irunze iar aăică acol° în Pflmânt sub formă de brăţară pe 

' n J ’ unde au răsărit. Despre mânuţele copiilor. Se spu- 
galbenul viu al florilor albăstrele se crede că aii ne că acestea îi feresc 
de corn completează pei- răsărit din lacrimile Mai- de boli şi de deochi.'

iVbVVWWV^VWVWV^^v^VWWWV^ V WVWWWtfVWVWVWhVVWVVWWWVVWUVWWkVk

;• Tartine; 2 franzeluţe 
gen corn (lungi şi sub
ţiri), trei linguri de unt', 
2 ouă fierte, 4 linguri 
de şuncă tocată, o lin
guriţă de muştar, o ceaş
că de lapte, sare. Se ta
ie capetele franzelelor şi 
se scoate cu grijă mie
zul. “ Intr-un castron se 
combină untul cu ouăle 
fierte tari şi date pe râ
zătoare, şunca tocată, 
muştarul şi miezul unei

franzeluţe muiat cu jap- rece. Se taie felii subţiri 
te şi bine stors. Se a- şi se servesc.

•  Arome: Daţi pe ră- 
zătoarea mică lămâile 
bine spălate cu apă fier
binte. Coaja . Obţinută 
combinaţi-o în părţi ega
le cu zahăr. Amestecaţi 
bine şi puneţi eoţaja in 
borcane mici, ppSsând cu 
o linguriţă. Se foloseşte 

daugă piper şi sare du- pentru- arome la prepa-

În bucătărie
*

I
pă gust, se umplu fran
zelele şi se ţin o oră la

rarea dulciurilor si a •bă
uturilor reci.
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r IN S.U.A. ÎNĂSPRIREA 
LEGILOR ANTICRIMĂ

Un pachet de legi îm- şurare a anchetelor, a 
potriva criminalităţii vo- fost aprobat şi proiectul 
tat pe 8 februarie de Ca- lege prin cTt re capă- 
•aera Reftoezentenţitor tă valabilitate în justiţie 
constituie un eo nVuigator s|  probele ®bţi nu te de po -

S“  S ă ă  w* m « m  mm m -

Este vorba în primul rând cel  ̂ douf  legl 1,01 ,*e ,re'

I
1

I
I

accelerarea execuţii 
lor condamnaţilor

strânge drastic posibilita
tea de a fi împiedicate

moarte, limitându-se la condamnările sau execu- 
2 ani posibilitatea de a- I^e capitale pronunţate 
naânare a acestorâî Apoi, împotriva Unor criminali 
deosebit de important Cu ajutorul chiţibuşurilor 
pentru modul de desfă- avocăţeşti. -

SINGURATICII ATLANTICULUI

Pe 8 februarie a.e,, a- 
tjngând plaja insulelor 
Barbados, francezul Guy 
Oehige, 42 ani, a trecut 
la  capitolul „deja făcut" 
încă o ispravă imposibi
lă : traversarea Oceanu
lui Atlantic, de la Insu
lele Capului Verde in An» 
tiie. A străbătut 4000 km 
In 55 zile, înotând câte 
10 ore dii» 24. Prilej de 
a  rememora câteva din 
performanţele „istorice" 
în domeniu :
■ ■ ' V. ■ :: ' ■ - i‘

0  1898. Prima traver
sare solitară a Atlanti
cului cu un vas cu pân- 
Şei Autorul, canadianul 
Joshua Slocum a plecat 
du» Boston (SUA) în a- 
prilie 1895 şi a ajuns la 
Rewport (Marea Britanie) 
In iunie 1898.

+  1933. Miticul „Rex - 
a' plecat din Gibraltar, 
străbate 2181 mile In A- 
ţtanticr in 4 zile, 16 o-

re şi 15 minute şi îşi ad
judecă „Panglica albas
tră".

0  1980. Sir Franeis 
Chinehester, 60 ani, câş
tigă primul concurs trans
atlantic pentru solitari, 
în 4 zile.

+  1970. x Arheologul 
Irtior Hcyerdahi — omul 
de pe Kon-Tiki, pleacă 
din Maroc cu o barcă din 
papirus, « a  II, şi atinge 
insulele BarbadoS.

I . '0  l̂ BO. fn zile ş« 
$3 bre,.Gera#d !d*Abd#aîe,-' 
traversează Atlanticul 
vâslind la bordul unei 
bărci insubmersibile, lun
gă de 5,6 nţ : „Capitaine 
Cook“. • ■

0  1992. Dwight Collinş 
are nevoie de 41 zile pen
tru a ajunge din Ameri
ca în Europa pe o barcă 
pusă in mişcare prin pe- 
dalare.
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Â murit Kolia „crocodilul \ 
• ţarului'1 l

A supravieţuit unei re- aclimatizare la iernile as- * 
Wluţii, două războaie pre ale Rusiei centrale.* 

mondiale, unui război civil Că ci, dacă ultimele de- J 
naşterii şi prăbuşirii u- cenii „şi le-a petrecut in - : 
iiui imperiu; Kolia, cro- tr-un reptilariu încălzit, • 
coditul cel mai bătrân premii am in Rusia nu au *. 
din Rusia, şi poate din fosţ  %n ţâct vn  caz uşori. * 
Europa, a murit in urma Altminteri Kolia „avea *
unui stop cardiac în ur- caracter * foarte paş- • 
mă cu două săptămâni, . deloc aare-l
la vârsta venerabilă de ■ ’ „ •,,,, , -  . siv. Cu cei şase metri ai*110-115 ani după o via- ^  nu ?doar ^  mai f
ţa petrecută ^  gradina bă/ â ^  urlut din-.'
zoologica dm Rkatenn- ’ mai mari craca- ]
enburg. Kolia, diminutiv ^  vn ,odaa  în 
de la Nicolae, sosit în
Rusia cu un circ fusese Ilusîa ’ spUne Gahna Zlus Kusia cu un circ jusese f  reptilariului par-
‘botezat cu numele au- ’J  zoologic, 
gustului- sau „protector , , , , ..
ţarul Nicolae al ii-lca, De responsabilii
care, la sfârşitul secolului acestuia ar fi vrut ca ve
tre cut - dispusese să fie chiul lor oaspete să fie 
mutat, la vârsta de 5 ani, îmbălsămat, pentru a-i fi 
în grădina zoologică din păstrată nu numai amin- 
Ekaterinenburg, localita- tîrea, ci şi imaginea. Dăr 
te în care familia impe- cum in zonă nu se gă- 
rială avea să fie ucisă, sase specialişti in dome- 
prin împuşcare, în 1918. niu şi aducerea unora de la 
Longevitatea lui Kolia, Moscova ar fi prea cos- J 
crocodil de Nil, este sur- tisitoare, se vor mulţumi-/ 
prinzătoare, dacă se au până la urmă cu a-i con 
în vedere dificultăţile de serva scheletul.
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j LIBERTATE ABSOLUTĂ J
IN VESTIMENTAŢIE j

Bărbaţii îmbrăcaţi precum femeile, femeile îm- i 
brăeate precum bărbaţii: în orăşelul englez Bradford, I 

< I M ul va fi admis de acum înainte la locurile de ser-.ţ 
viciu, Consiliul comunal, laburist, a hotărât abolirea 4 
oricărei interdicţii în materie de vestimentaţie. }

„BANCA AGRICOLA" S.A. 

FILIALA HAŢEG, 

ANU NŢA

....... :.......  •

|  Pentru vânzarea unui autocar „Volvo B ; 
j 57", cu 53 locuri, înmatriculat, motor defect. I
* Licitaţia are loc Ia sediul Judecătoriei »
|  Petroşani, la data de  24 martie a.c., ora 12. ( 
i Autocarul se găseşte la Petrila, str. But- j 
« deşii, nr. 3, la familia Tăian loan. ;
* Informaţii la Banca Agricolă, Filiala Ha- j
;j ţeg, str. Bisericilor, nr. 2, tel. .- 770492. 1

1

1 REGIA AUTONOM A A  CUPRULUI DEVA :
; I

Piaţa Unirii, nr. 9, j

O R G A  N  I Z  E A  Z A  j
:,v. 'U ă ă >. U .ţ

în data de 03. 04. 1995, ora 10, |

S.C. „CORVINUL" S.A. HUNEDOARA

(fost ICSAP Hunedoara), 
cu sediul în municipiul Hunedoara, 

strada Moldovei, nr. 8

\
C O N T A B IL  ŞEF

|  ‘ Concursul va avea loc la data d e  1.0. 04. 
; 1995, ora 10,00, la sediul societăţii.
I Condiţii; — studii economice superioa-
* re, specfalitate linanţe-cohtabîlitatc;
I — vechime minimă 3 ani în tuncţii eco- 
î nomice. ^
j Se vor depune; — curriculum vitac; 
î  — caracterizare de la ultimul ioc de 
|  muncă.
* Informaţii suplimentare la managerul sd- 
|  cielăţii, telefon 712316.

I ? --------------------

I

SPITALUL JUDEŢEAN DEVA 

str. 22 Decembrie, nr. 58

|  solicită oferte în vederea aprovizionării institu- j 
I iei în conformitate cu O.G. nr. 12/1993 şi H.G.R. > 

nr. 660/1994, pentru următoarele produse; I

' •  ■ alimente ■

•  materiale şanitare ' -
•  medicamente - .. ■

•  materiale uz gospodăresc

•  materiale întreţinere şi reparaţii

•  materiale laborator .

•  aparatură şi instrumentai medical

•  alte. materiale necesare desfăşurării ac- j  

tivităţilor din cadrul spitalului.

bd

I

i
•A

I

%
Ăl

i*
\\  ■ .. ,..

|  pentru vânzarea unei autosanitare tip PEU- | 
I GEOT 504 E, la sediul r&giei. 1

î  Documentaţia licitaţiei jse poate studia sau ' 
J procura contra cost de Ia Regia Autonomă a |  
1 Cuprului Deva. Informaţii ia telefoanele; - 
\  613040; 613041, interior 133. {8200) |

i - —  --------------------------;-------------------------— 1v.  ̂  ̂ i ‘ A • f, >  •
| c r> r-r\B\tTKiiiT“  c A u t i m n nr\ A n A I

i•• % ■
\■ %■
\%
\

SOCIETATEA COMERCIALĂ 

„V IN  ALCOOL" DEVA SA

scoate la  lic ita ţie  pentru înch irie re  urm ătoa
re le  sţKiţit de depozitare en-gros;

— Deva, str. A  Şaguna, nr. 1— O răştie , str. G. Coşbuc, nr. 28— Petroşani, str. O ltu lu i, nr. 5— Brad, str. A . fa n a i, fosta d istilerie , 
in fo rm aţii la  sediul societăţii d in  Deva, 
22 Decem brie, b locul 42 — parter. 
Telefoane: 827798 — 625882.
L ic itaţia  v a  avea loc în ziua de 20 m ar

tie  1995. , {8195)

SUCURSALA JUDEŢEANĂ CEC 

DEVA

Anunţă titularii libretelor de econo
mii că se pot prezenta la toate unităţile 
CEC din cadrul judeţului Hunedoara, pen
tru înscrierea dobânzilor în  carnete, pe 
anul 1994.

S.C. „SIGMA PLUS•  S.R.L. DEVA l

Orgamzeaz& în  Deva', începând cu 27, 
03.1995 :

— cursuri de iniţiere în. calculatoare 
pentru elevi, clasele V— XII

cursuri de formare operatori cal
culatoare

— cursuri de formare analişti pro
gramatori asistenţi *

— cursuri de iniţiere în  noua conta
bilitate asistată de  calculator

Absolvenţilor li se asigură diplome1 
recunoscute. ^

Informaţii şi înscrieri la sediul firmei v 
din Deva, str. M. Eminescu, nr. 2, telefon
612661, între orele 9—17.

FILIALA DEVA A REMERO S.A

(8166)4

}

nr.
Cu sediul în Mintia, 

5.
str. Şantierului,

s

.1

î ........... \ Ă i
i Vinde, în fiecare zi de miercuri, mij- \ 
] loace fixe disponibilizate şi casate. Printre )

acestea două autocamioane în stare nouă,
marca ZIL şi KRAZ. (180)

I |
SOC. COM. VIN ALCOOL ALBA S.A.

ţ Str. Muncii, nr. 6—8, tel. 058/826806, fax 058/ 
826917, telex 362S2. «

VA OFEltA : . |

•  Vodcă 33 grade — 1/2 — 720 lei l
•  Rachiu superior 27 grade — 1/2 — 660 lei ?
•  Rachiu extra 25 g ra d e ----1/2 — 600 lei 1
•  Rom superior 32 grade — 1/2 — 900 lei . î
•  Lichior vanilie 38 grade — 1/2 — 1138 lei 4

S  Rachiu mere 38 grade — 1/2 — 750 lei /
Rachiu din vin 36 grade — 1/2.— 705 Iei \

0  Rachiu drojdie 30 grade — 1/2 — 660 lei (
•  Vinars Ovidiu 38 grade — 1/2 — 1300 lei /
0  Şampanie Demisec — 0,750 — 1995 lei .'
•  Vinifruct — 0,750 — 754 Iei ţ
•  Vinars Corrado — 40 grade — 1/2 — 1850 lei l 
•  Vin calitate superior — 1/1 — 840 lei !
0  Vin soiuri — 0,700 — 972 lei *
Preţurile nu includ TVA (8197) ţ

\Depunerea ofertelor şi relaţii la serviciul l

1 Aprovizionare, telefon nr. 054/615986. |
(193) |S.C . NI DA CONSTRUCT COM S.R .L .

Deva Tel. 054/612589
Executa Iţtcrari de CONSTRUCŢII1 .INSTALAŢII 

(Sanitare .incalzire,gaz,climatizare, electrice) 

AMENAJARI INTERIOARE
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OFERTA DE P R IM Ă V A R Ă !
CELE MAI NOI COPIATOARE MITA

•  M ITA DC 1256> format A  4, zoom 
64 %  — 156 %

P reţ ; 3 660 OOOlei, cost toner/copie: 
9 lei.

•  MITA DC 1755 ,form atA  3, zoom 
50 %  —  200%

Preţ: 5 300 000 lei, cost toner/copie: 
8 lei.

Preţurile sunt afectate de cursul va
lu ta r i

1 Informaţii: TOPTECH S.R.L., tel.
[ 6r3871. (8184)

S.C. BIALCO S.R.L.

•  bere Hophen •  lichioruri
•  bere Timişoreană ne- •  vinuri

pasteurizată •  dulciuri
•  bere Timişoreană paste- •  pufuleţi Baia Mare

urizată «  răcoritoare Only nr. 1
•  băuturi alcoolice fi Tip Tup. ■

PREŢURILE CELE MAI MICI!
Deva, str. M. Eminescu, nr. 76, intrare str.

doS(*8i •
j Informaţii telefon 625561. (8177)

1 AGENŢIA DE TURISM A  
SINDICATELOR

„SIND ROMĂNIAa (SINDACO) S.R.L.

Vă prezintă programul excursiilor 
externe pentru lunile martie •— aprilie 
1995:

1. Ungaria — săptămânal, plecare 
joi, ora 18,00.

P re ţu l: 25 000 lei.
2. Turcia — 29 martie, 12 aprilie, 26 

aprilie, plecare la ora 17,00.
Preţul : 55 000 lei.

Informaţii la telefon 611662, Deva: 
647099 Orăştie; 714352 Hunedoara,.

; S C. DEBUT SJR.L. SIBIU

VA OFERĂ „CAFEA EXCELENT1*

cU 1 500 le i /100 gr. Preţul include TVA. 
Prăjlrea se face in  faţa şi după gustul 

clientului. '
La cantităti mari, preţ negociabil. '
Telefon 069/560076. (7348)

S.C. SAHSERf SlNTAKDREI S.A.;
Organizează concurs pentru ocuparea postu

lui de '* .
•  MANAGER : » |

în conformitate cu Legea nr. 66/1993 şi a Nor
melor Metodologice nr. 1/94» elaborate de E P .8. 

j Ofertele se vor depune tn termen ele 36 zile 
de la data apariţiei ultimului anunţ In ziâr, în 
plic sigilat, la sediul Societăţii din Sîntandrei. 
str. Aeroport, nr. 1, jud. Hunedoara.

Informaţii 'Suplimentare la tef. n r .D 5 4 / 
621052, 621211 sau la  sediul societăţii. (8l74)

NU PIERDEŢI OCAZIA l |
CELE M AI IEFTINE MĂTERJALE 

DE CONSTRUCŢII * \

humă, ipsos, ciment, var, ciment
alb. ,■ ■ ■ ■.

Nurrni prin depozitul

S.C. CLASS — PROIECr S.R.h. 
situat în Deva, str. M. Etninescu, nr. 48 
(fosta fabrică de mobiîâ). Telefon 626149.

CQNSIUUL DE ADMINISTRAŢIE AL  

S.C. „CQRATRANS* S JL  DEVA

. Convoacă, în  baza art. 73 fi 77 din I 
j Legea nr. 31/1990, J
I ADUNAREA GENERALĂ A  ÂCŢIO- » 
] NARILOR  j
|  pentru data de 4. 04.1995, ora 15,00. 1 
| Adunarea se va ţine în sala de şe- |  
j dinţe a R.Â. ROMTELECOM (în spatele j 
î poştei), având următoarea ordine de z i : j 
|  1. — Prezentarea raportului adminis- j
* tratorilor : i
I 2. — Prezentarea raportului cenzori-
|  lor ; -»
: 3. — Discutarea şi aprobarea bilanţu- ;
î lui pe anul 1994 şi fixarea dividendului; | 
|  4. — Pronunţarea asupra gestiunii»,
î administratorilor ; J
! 5. — Fixarea remuneraţiei cuvenite j
} pentru exerciţiul în cure administratorilor j
|  şi cenzorilor ; ;
' 6. — Stabilirea bugetului de venituri |
I şi cheltuieli şi a programului de activitate j 
» pentru exerciţiul financiar 1995 ; î

7. — Aprobarea regimului de amor- |  
I tizare, în conformitate cu art. 20 d in  Le- » 
j gea nr. 15/1994 ; *
• 8. — Aprobarea scoaterii din func- |
J ţiune a mijloacelor fixe amortizate inte- j 
|  grai, conform art. 24 din Legea nr. 15/ ! 
î 1994 ; I
I 9. — Modificarea şi completarea art. * 
ţ  19 din Statutul societăţii şi art. 18 din* 
I Contractul de societate a s tfe l: j
* „Repartizarea beneficiului net se j
| face anual sau semestrial. J
I Dividendul este partea din beneficiul ? 
! net care se plăteşte anual sau sem estriali 
|  pentru fiecare acţiune. El se stabileşte prin * 
i hotărârea adunării generate. )
î  Dacă dividendul se acordă semestrial, I 
|  la sfârşitul anului financiar se va face re- » 
I gularizarea corespunzătoare". !

Având tn vedere art. 78 din Legea j 
( nr. 31/1990, înştiinţăm acţionarii că f» g 
i cazul în care nu se întruneşte prezenţa f 
; statutară, se fixează ca dată pentru ţine-1  
|  rea celei de a doua adunări generale ordi-

I

nare ziua de 7. 04. 1995 ■ ora 15,00. 
(608402) jI

i ,
j SOCIETATE M IXTA ROMANO- I 
! BELGIANA CU SEDIUL ÎN BAIA MARE \

Vă o feră: i
î  •  vodcă Molotov — 33 grade (sticla J
J 1/2) — 610 lei j

« •  rom MOI/DTOV — 33 grade (sticla J
j 1/2) — 620 lei j

j •  secărică MOLOTOV — 28 grade I 
|  (sticla 1/2) — 590 lei }
i -  rachiu MOLOTOV — 28 gradă (sti- ] 
l  ela 1/2) — 580 lei l

I 

I

* cla 1/2) — 580 lei 

|  Preţurile nu eonţin TVÂ

Pentru cei interesaţi, încheiem avan- ; 
* ta jos contracte de exclusivitate pe judeţ \ 
; sau zonă. ' * j

Tel./fax  î 062 — 432361, 062 —  \\
I 433566 % (186)  •

S.C. POLIDAVA S A . DEVA

Cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, 
nr. 257, f e l : 621750, 020712, 621159.

I N V I T Ă

Până la data de 31 martie 1995, la 
sediul societăţii, toate persoanele îndrep- 
tăţite a face parte din

K A SO C IA ŢIA  SALARIAŢILOR ŞI MEM
BRILOR C O N D U C E R I I |

în vederea dobândirii de acţiuni ale so
cietăţii, care se privatizează, în conformi
tate cu Legea 77/1994, respectiv : mem% 
brii conducerii societăţii, salariaţii, foştii 
salariaţi, pensionarii care au avut ultimul 
loc de muncă la societatea comercială, a- 
vând contract de muncă pe perioadă ne
determinată, au lucrat’minimum un an şi 
nu li s-a desfăcut contractul de muncă dm  
motive imputabile lor.

S. C. „POLIDAVA" S. A DEVA
Va oferă, in regim en gros, 

cu promptitudine, la cele mai mici preţuri 
şl de cablate ireproşabilă, următoarele 
produse: .
♦  Biscuiţi (într-o gamă sortimentala 

diversă);
♦  Eugenia - Oivertjs - Crem cu arome 

tle banane, ciocolată, portocale, căpşun»;
♦  Ciocolată şi dulciuri ( Feleacu-Cluj);
♦  Sticksuri, paste făinoase, tăiţei de 

casă;
♦  Pulciuri de import;
♦  Băuturi alcoolice;
♦  Hârtie ambalaj pentru împachetat. 
Relaţii şi comenzi -zilnic, ia sediul societăţii,

Strada 22 Decembrie, nr. 257, la telefoanele: 
054/520712 şi 621750; fax: 621159.

S.C. „ELIS“ S.A. HUNEDOARA

f

*

>

str. Ecaterina Varga, ar. 3 
Oferă spre vânzare, în anul 1995, mijloa

ce fixe disponibile.
licitaţia  va avea loc în fiecare zl de marţi, 

ora 10, începând cu data de 21.03.1995.
Relaţii suplimentare la comp. mecanic seL 

Telefon 712^33. (8186)

■

FOARTE IMPORTANT
Din partea Societăţii Comerciale

-■

i t

ROMCAMION S.A. Deva, str. Depo
zitelor, nr. 17.

Posesorii de autovehicule care au d i - 1  

, m entaf motorină de la staţia OCT A N  PE- 
TROCOM SRL Deva (staţia SZOKj în peri
oada 1. 03. —  10. 03. 1995 şi au avut d i
ficultăţi sau defecţiuni în funcţionarea 

* sistemului de alimentare a autovehiculelor 
(pompe injecţia, injectoare, filtre pompă 
alimentare) sunt rugaţi să contacteze te
lefonic, direct sau prin fax, directorul teh
nic ing. Beu Dumitru sau tehnicianul 
Cismaru Gheorghe la telefoanele: 613030; 
613031, 613013, int. 24, 28, fax  62911j 
pentru primirea unor informaţii care f&ă 
obiectul calităţii motorinei livrate de ta 
această staţie în perioada de timp amin
tită mai sus. a m
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Miting de protest
> Vineri, 17 martie ă.c., 

după-amiază, în faţa Pre
fecturii din Deva a avut 
toc un miting la care au 
participat reprezentanţi ai 
Sindicatelor de la F.R.E. 
Deva, Electrocentrale Min
tia, Siderurgica Hune
doara. R.A.G.C.L., Gaz 
metan. Romtelecom, Rom- 
camion, C.T. 4 (SNCFR) 
şi U.F.E.T. Deva, Uniunea 
judeţeană a Sindicatelor

L'bere Hunecloara, Foresta 
Orăştie, şi din reţeaua co
mercială Hunedoara — De
va. Manifestaţia a avut 
ca obiectiv de a adresa un 
protest împotriva ordo
nanţei guvernului nr. 46/8 
martie 1995, care se con

sideră' că plafonează sala- 
riile şi blochează negocie
rea liberă a contractelor de 
muncă. (N.T.)

Aspect din timpul acţiunii de protest.
Foto : PA VEL I.AZA
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fV VÂNZĂRI-'
; . CUMPĂRĂRI

‘ . •  OCAZIE DA 
BRAD1U HAINE E- 
LEGANTE SORTATE 
— 7000 lei/kg, TVA 
inclus. SÂCOURl 
BĂRBAŢI, TRIGO- 
URI, ROCHII FEMEI, 
PARDESIE etc. Haine 
nesortate BUNE — 
3*00 lei/kg, TVA in
clus. Efectuăm trans
port cu izotermă -de 
5 tone. Tel. 650961.

(8063)

•  Vând Dacia 1310, fa
bricaţie 1993. Tel. 619034, 
Intre orele 16—20.

„ r  (8124)
•  S. C. Transilvania 

Gtpup SRL din Brad 
.vinde virşli en gros, la 
preţul de 5 000 lei/kg. O- 
norâm comanda la domi
ciliu. Tel./fax 651142.

(8136/31)
•  Vând masă cu şase

scaune si canapea catifea. 
Tel. 624i78. (8134)
s • .  Vând casă. grajd, -gră
dină, anexe gospodăreşti, 
posibilităţi gaz. Sat Să- 
uleşti, nr. 100. (8135)

•  Vând casă, curte, gră
dină în corn. Veţel, sat 
Bretelin. nr. 24. Informaţii 
tel. 666659. (8107)

•  Vând urgent aparta
ment 2 camere, etaj 1, Si- 
meria. Tel. 661433. (8141)
, Vând apartament 3 
camere. Deva, exclus Mi
cro 15. Relaţii la tel. 
624633 sau 614664. (8204)

X ;P Vând tractor U 650, 
plug şi remorcă. Tăi. 
614974. (8206)

<• Vând apartament două 
camere. Deva, Zamfirescu, 
bl. Q, sc. 2. etaj 3, ap. 28.

■ :: 'f  . ‘ * (8207)
•  Vând apartament două

camere, zona Teatru, preţ 
-3-600 006, negociabil. Tel. 
716386. (8136)
. p  Vând apartament 3 

camere, Simeria, str. A. 
.tancu, bl. 13, sc. C, ap. 
:28v Inforrqpţij zilnic. (7146) 

\  *  Vând pământ 2200 mp, 
cU ficilităţi, Prelungirea 
Vulcan. Tel. 624050. (8179)

•  Vând VW Golf, moto
rină, neînmatriculat. Tel. 
651964. (8145)
.«  Vând motor piesei 

VW Passat şi piese auto 
VW Passat si Audi 80. 
Tel. 622466. (8147)

A *  Vând Dacia 1316 şi 
mc BCA. Tel. 611472, 

după ora 16. (8222)
• ,  Vând VW 251 Trans- 

,, porter, an fabricaţie 1988 
. şi teren arabil 15 ari. In- 
; formaţii tel. 621301. (8215)

•  Vând betonieră 160 
‘ LT, tel. 6Î2478, orele 18—

20. (8212) 
“•  Vând maşină înghe

ţată stradală, tel. 661787,
■ după ora 26. (8232)

•  Vând Fiat Diesel 4x4 
şi casă. Tel. 617379. (8106)

•  Vând microbuz VW 
Diesel, 9 locuri. Tel. 624935.

(8209)
•  Vând casă sat Mintia, 

nr. 84, str. Mureşului.
V (8208)

•.V ând în Deva, str. A- 
Vlaicu, nr. 120, casă cu 
gaz, apă şi grădină 2000 

mp (pomi şi vie) sau schimb 
cu apartament său garso
nieră (plUs diferenţă). Tel. 
614989, 627784. (8220)

•  Vând remorcă autotu-. 
risme şi motocicletă Minsk. 
Tel. 625469 sau 616842.

(8242)
•  Vând caroserie Fjat

850, piese schimb. Hune
doara, tel. 729243, orele 
19—21. (7579) '2

•  Vând , apartament 3
camere, centrul vechi, cu 
anexe. Tel. 711425. (7577)

•  Vând garsonieră, zona 
teatru — poştă, informa
ţii fel. 711591, după ora 15.

(7578)
•  S.G. Alpeus Comexim 

S.R.L. Hunedoara vinde ' 
en gros ulei floarea-soare- 
lui 1/2 — 940 lei, zahăr 
1075, rom 32 grade — 833, 
rom 33 grade — 814, vodcă 
33 grade — 814, vodcă 33 
grade — 862,'rachiu 28 
grade — 731 etc., inclus 
TVA. Tel. 714626, Hune
doara. strada Dorobanţilor, 
nr. 3 (Ceangăi). (6549).

•  Vând (sau schimb) VW
transport persoane (9 lo
curi) pe benzină, an fabri
caţie 87. Relaţii suplimen
tare la tel. 716716. (6550)

•  Vând convenabil a-
partament 2 camere (ne) 
mobilat, informaţii tel. 
712281; 722974. ' (7580)

•  Vând apartament 3 
camere, zonă centrală, tel. 
714378, după ora 15. (7581)

•  Vând Lada 1200, 
1800 ţnărclf Şi videoplayer 
nou, 400 000 lei. Informa
ţii tel. 728104 sau 721446.

(7583)

DE AMANET SIMERIA,
zilnic 8—18. Tel. 661721.

' (7023)

•  S.C. Euro -Com Tur
S.R.L. Geoagiu anunţă 
majorarea adaosului co
mercial cu 100 la sută, în
cepând cu "data de 21 a- 
prffie 1995. (8235)

• •  S.C. Scorpion Com- 
pany S.R.L. cu sediul în 
Hunedoara, str. Crângului, 
nr. 1,. anunţă intenţia de 
majorare a adaosului co
mercial, între 0 şi 100 la 
sută, . - - (8217)

OFERTE 
DE SERVICII

•  Firmă germană anga
jează in acord, • schimbul 
doi, tâmplari pentru tâm- 
plărie în Călan. Tel. 712208. 
;/ ■ :• (7576)

ÎNCHIRIERI
•  Caut pentru închiriat

garsonieră sau apartament 
şi mic spaţiu comercial. 
Tel. 624634. (8239)

•  Familia îndurera
tă  aduce mulţumiri ce
lor care au fost ală
turi de ea şi în spe
cial conducerii şi co
lectivului de la S.C. 
Avicola Deva, pentru 
sprijinul acordat la 
funeraliile celui care a 
fost

n ic o l a e
Br e h u i

un soţ, tată şi bunia 
de o aleasă omenie. 
Dumnezeu să-l odih
nească în ■ pace. (8223)

•  Conducerea Spi
talului municipal Hu
nedoara regretă pro
fund trecerea în ne- 

> fiinţă a celui care a 
' fost un deosebit me- 

dic si, om
Dr, POENARU MIIIAI

Sincere condoleanţe 
familiei! (7582)

S.C. „SIDERURGICA“ S.A. 

HUNEDOARA

Cu sediul.în Hunedoara, str.

!

ABONAMENTUL 

LA ZIAR U L  

CUVÂNTUL LIBER“

t

I

I* . %
Piaţa |

V « '

I
|  Jancu de Hunedoara, nr. 1.

î Organizează licitaţie publică în dată j 
j de 5 aprilie 1995, ora 11, la sala C.F.U., * 
| din cadril! unităţii, pentru vânzarea insta-1 
| lăţiei , JăONTAGNE RUSSE‘(,am plasată  j 
; în incinta Stadionului F.C. CORVINUL. <
i  ■ ■- - ' - ■ ■  ■ ■' •

I la

Abonamentul este calea cea mai sigu
ră şi mai avantajoasă de procurare a 
ziarului nostru. Pe luna aprilie costul lui 
rămâne 1 500 lei, plus taxele poştale. Faţă 
de cumpărarea zilnică a ziarului de la 
chioşc, care ar costa 3 000 — 3 150 lei, 
prin abonament se economisesc lunar câte 
1 500 — 1 650 lei, în funcţie de numărul 
zilelor de apariţie. _ ’ X

Ziarul apare zilnic în 8 pagini !

Abonamentele se pot face la oficiile: 
poştale şi la factorii poştali. Pentru luna 
aprilie puteţi face abonamente in tot cursul 
lunii martie.. V . .. .. ... •; •• • • :. : v ' : •

AGENŢIILE DE PUBLICITATE 

„CUVÂNTUL LIBER"

Pentru a economisi timp şi bani,'pu
teţi publica anunţuri de mică şi mare pu
blicitate în ziarul nostru, fără să vă mai 
deplasaţi la Deva, apelând la agenţiile de 
publicitate din teritoriu :

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

•  BRAD, strada Republicii (fel. 
650968), la sediul S.C. „MERCUR":.

•  ORĂŞTIE, la chioşcul de lângă ma
gazinul „Palia?.

•  HAŢEG, pe str. Progresului, nr. 1
(în spaţiul secţiei foto). Telefoane : 770367, 
770735. '

Agenţiile ziarului nostru asigură, la 
taxe rezonabile, publicarea cu maximă 
promptitudine a tuturor anunţurilor de 
mică şi mare publicitate.

Participanţii la licitaţie, vor. depune [ 
casieria unităţii,-o garanţie de 10 la |

| sută din valoarea de începere a licitaţiei, i\ J
I Relaţii suplimentare la tel.: 054 — j 

Vând tablă zincată, I 716121; 716131 — interior 2526 ~  Ser- *
mm sî tabla z in c a tă .. I- •--r ■■ ■ •  ̂ :-n* vv u - v . " I

V

i

\
."A
X
V

I. V

t

0,45 mm şi tablă zincată 
cutată 0,9 mm. Deva, tel. 
627929. (8237)

PIERDERI

•  Pierdut legitimaţie ve
teran, pe numele Ilea Ior
dan. O declar nulă;

DIVERSE

•  FOARTE IMPOR
TANT!!! La DEVA — 
CASA DE AMANET 
mereu în sprijinul Dvs. 
cu ÎMPRUMUTURI I- 
MEDIATE . IN LEI, 
zilnic in str. Liber
tăţii, bl. 2, etaj I, 
ap. H . (vizavi de ma
gazinul COMTIM).

(8099)

|  viciul Mecanic - 1 Biroul Plan.

------------------------
% • • '.p. ■' •; ' ■
|  COOPERATIV A I)E INVALIZI „PROGRESUL"

: ■ ■ ■

[ DEVA

Din str. Cu/a Vodă, nr. 37

ANGAJEAZA DE,URGENŢA ;

LEI
ÎMPRUMUTURI IN
— primiţi la CASA

X |

j #- .'1 croHorese pentru croitorie comandă « 
I pentru femei. T - I
|  J : : î
|  închiriază un tractor ţip U 445 cu remorcă. |

| . ; Oferă' spaţii pentru contracte dc asociere |
|  conf; Hot ^/1994. ‘ »|

. Relaţii suplimentare la telefoanele: tt3 l2 9  |  
î ş i 614876, între orele 7—15. *. v- ’ (I9f>) j

Cel mai mare 

distribuitor i 

en gros din 

ţară de

ÎMBRĂCĂMINTE BALOT ATÂ
IMPORT VEST "

: VA OFERĂ :

► baloţi nesortaţi: 350—400 kg

) pungi de colectare originală, nesortate: 5-L- 
15 kg, cantitatea minimă de vânzare — 
100 kg

‘ îmbrăcăminte sortată.
*— ofertă bogată în sortimente de~sezon

NQU! NOU! NOU!

Îmbrăcăminte NOUA din import Cbina 1

•  treninguri şi bluze din bumbac

/ #  bluze mătase

La preţuri accesibile I

Informaţii: CIuj-N., str. Iuliu Maniu, n i .’ 
6. felefon /Fax: 064 - »  194030, 193493 (luni-; 
Vineri t (k-16). Orar depozit: satul Vlaha, luni 
—  sâmbătă, între 9—16. ’ . ’ f

L V - ________________ ; J !


