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•  Cuv. Ştefan ; Sf. Ila-* 
rion cel Nea şi 1,1. 
dia ;

e S-au născut; 1868, 
scriitorul MAXIM

' GORKI (in. 1938); 
1888, dramaturgul A- 
LEXÂ-NDRU KIKI- 
ŢESCU (m. 1961);
1940, scriitorul ION 
CRANGULEANU;

« l9l3. Prima audiţie 
a Simfoniei a II-a, 
de George. Enescu, la 
Ateneul Român; ..:■■■/

e Soarele răsare la ora 
6,06 şi apune la 18,37;

e - Au trecut 86 de zile 
din an; ău rămas

, 279. ;
tilă fimd desemnaţi să 
reprezinte ofiiial partidul 
în relaţi%  ţ cii autorităţile 
locale sau în âRe profele- 
mg la, nivelul judeţului 
nostru. (C. P.).

Până la Conferinţa ju
deţeană a Partidului So
cialist S-a ales un comitet 
de coordonare a  activită
ţii în teritoriu, cohaptis din 
nouă persoane, doii Vir- 
gil Sicoe şi Adriâh Bră-
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PE RÎU MARE-RETEZAT

:Cu regret trebuie sâ 
spunem că dintre nume
roşii invitaţi la întâlnirea 
Convocată şi anunţată de 
Sindicatul „Familia" de la 
Biu Mare-Reţezat doar 
pgpa scrisă a fost pre
zentă, reprezentată prin 
cotidienele „Adevărul" | î  
„Cuvântul liber". Paria, 
■nentării, autorităţile- ju
deţene şl ceilalţi invitaţi 

’ au . av.ut, probabil, alte 
: priorităţi pe agenda zilei 

d? vineri, 24 . martie !a.c. 
Ducă am participat la în
tâlnirea cu consultativul 
sindicatelor de la cele trei 
şantiere de aici, nu avem

nimic de regretat, deoa
rece s-au pus în evidenţă 
io serie de probleme care 
• privesc viaţa şi munca 
' celor peste 1200 de sala
r ia ţ i  ai' sucursalei,

Motivele convocării în-
- tâlnirii au foşti mai multe. 
Câteva dintre ele au fost

. sintetizate de către: d l 
Victor Nimirceag, director 
economic al sucursalei. In-

- tre altele, am reţinut că 
dacă . In • amil trecut s-au 
alocat "doar ll,2 miliarde 
lei pentru execuţia lu-

‘ erărilor pe amenajarea 
hidroenergeti că, /progra
mul anului 1995 este de

20 de miliarde lei. în  a- 
cest context; s-a subliniat 
că dacă nu lipsesc' resur
sele tehnice, acum se re
simte acut absenţa resur
selor umane, în special a 
muncitorilor, cu înaltă ca. 
liflcare — fierar-betonişti, 
dulgheri şi alţii.

•Marile dificultăţi cu care 
se confruntă ; constructorii 
constau în faptul că be
neficiarii lucrărilor n-au 
decontat decât cu:.o în. 
târziere de aproape trei

NICOLAE l'ÎKCOB 

(Continuare In pag. a 2-S3

.'Sâmbătă, 25 martie ac., 
Hţ Deva, s-a 'constituit Fi- 
liâîa judeţeană a Partidu
lui Socialist,* La şedinţa 
de constituire a fost pre
zent dl Nicolae Foia, din 
Gomitetuy Naţional de 
Gbordonare, care a pre
cizat că până în prezent 
Partidul Socialist numără 
15.000 de simpatizanţi, din
tre care 4 500 cu adeziuni 
semnate.

I Marţi, 28 martie.. Se |  
j prevede o vreme predo- J 

’ |  minant închisă, tn vest, |  
I «nai ales, ploile vor fi I

!* frecvente,. iar cantită- î 
ţile de apă căzute pot f 
.fi mai însemnate decât '  

’ |  dtt celelalte regiuni. Este |  
j  posibil ca la munte să % 
■  . ningă, iar î n ' nordul I 
î  ţării ploile să se trans-i ’

(forme în lapoviţă şi I 
m ninsoare. Regimul ter. J 

i  mic va înregistra tom- | 
1 peraturi. la amiază, J 
|  între 4 şi 14 grade C. j

28 MARTIE 1995
•  1 dolar SUA — 1843 lei
•  1 m arcă. germană — 1309 lei
•  100 yeni japonezi • — 2080 lei
•  1 liră sterlină — 2940 lei
•  1 franc elveţian — 1580 lei
•  1 franc francez — 372 lei

f  •  100 lire italiene — 107 lei

O
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ieri a avut loc, la Casa de Cultură din Deva, 
deschiderea festivă a olimpiadei şcolare naţionale la 
limbi clasice.

-  - Concursul naţional pe meserii a debutat tot ieri, 
27 martie, la Grupul Şcolar Industrial Auto Deva, Ia 
Grupul Şcolar Metalurgic Hunedoara şi la Petroşani.

.■'Le dorim succes tuturor participanţilor. Amă
nunte în ziarUl nostru de mâine, 29 martie. (V. R.).

ŞEDINŢA BIROULUI EXECUTIV Şl CONSILIULUI 
ORGANIZAŢIEI JUDEŢENE A P.D.S R.

Sâmbătă au avut loc la 
Deva şedinţele Biroului 
executiv şi Consiliului Or
ganizaţiei judeţene a Parti
dului Democraţiei So
ciale din România. S-a 
discutat asupra desfăşu
rării alegerilor locale în 
partid, ce se află în plină 
desfăşurare, datele la .care

vor avea loc alegerile în 
oraşe şi municipii, precum 
şi ziua când se va ţine 
Conferinţa Organizaţiei 
judeţene a acestei for
maţiuni. politice. S-au 
discutat şi alte - proble- 
mc ale vieţii interne, eco
nomice, sociale ş.a. (Ti*B;).

O m a g i u  s c t i U a i u l u i  

J l a d u  C i a t a u u

-  I

Vineri după-amiază, 
Casa de Cultură din De.

*■ vă a găzduit un eveni
ment literar de o deose
bită semnificaţie : săr

bătorirea scriitorului Radu 
Ciobanu, la- împlinirea a 
G0 de ani de viaţă, ope
ra şa constituind . un 
punct de referinţă pentru 
proza contemporană.

Organizată în cadrul 
(devenit acum tradiţie) al 
acţiunii „Personalităţi 
hunedorene", susţinută do 
Biblioteca Judeţeană 
„Ovid Densusianu", cu 
sprijinul Inspectoratului 
judeţean pentru cuitu- • 
ră, al Consiliului local 
Deva şi al Casei de cul
tură, : manifestarea a 
reunit scriitori şi oamehi 
de cultură, din judeţul 
Hunedoara şi din Ţirnij 
şoara, oraşul în care 
Radu Ciobanu a debutat 
ca prozator. - •

Despre scriitorul şi ce. 
tăţeahul Radu Ciobanu ; 
(Cetăţean de Onoare " 'a l. 
Municipiului Deva) au 

••rostit alocuţiuni de oma
giere prof. Valeria Stoian, 
directoarea - Bibliotecii 
judeţene,. Virgii Boca, 
vicepreşedinte al Con
siliului local Deva, Ioan 
Sicoe , consilier şef al

Inspectoratului pentru 
cultură âl judeţului Hu
nedoara. Un amplu eseu 
privind opiul şi opera a 
prezentat scriitorul Ah. 
ghel - Dumbrăveanu, iar 
criticul literar Dinu 
Adrian Rachieru a de
finit locul prozei lui 
Radu Ciobanu în peisajul 
prozei transilvănene post
belice. Nina Cerând, re
dactor la „Orient latin" . 
Timişoara, a mărturisit 
cu emoţie crezul ei lite
rar, cărţile lui Radu 
CipbanU constituind pen-. 
tril dumneaei un model.

Personalitatea scriito
rului Radu Ciobanu a 
fost, ’ îh continuare, de. 
finită prin luările 'de 
cuvânt ale scriitorilor 
Gligor Haşa Şi Iv Marti-, 
novici, ale doctorului Pe
tru Păsculescu şi profe
sorului Gheorghe Armă- 
şescu, 'a l e  părintelui 
Nicolae Ghetifian.
: în încheierii manifes
tării, sărbătoritul a mul
ţumit celor prezenţi şi a 
mărturisit câteva din 
gândurile şi proiectele 
sale literare.

A fost o după-amiază 
înălţătoare, o sărbătoa
re a prozei româneşti.

TIBEBIU IŞTRATERATE J

p e z
SFAT

•  Să nu zgândăiim, fatalitatea! Poate- 
că ne uită.

Aspect din timpul solemnităţii de sărbătorire. Foto PAVEL LAZA

| C E-A
t ©  STABILITATE. La Paris a avut loc, la înce

putul săptămânii trecute, Conferinţa pentru stabili
tate în Europa, la care au participat reprezentanţi 
din 52 de state. Din România a fost prezentă o dele
gaţie condusă de premierul Nicolae Văcăroin,

©  TRATAT. Controversatul tratat româno.ungar, 
care ar fi trebuit semnat până la data de 20 mar
tie a.c., a rămas încă în studiu între cele două părţi, 
până sa va ajunge la înţelegeri depline, , E bine. Graba’ 
strică treaba. . *:

©  MITINGURI. Vineri, federaţii, carteluri, alte 
organisme sindicale au ieşit masiv în stradă, în Ga. 
pitalâ şl in alte Oraşe ale ţări!, protestând împotri
va Ordonanţei nr, 1/1995 a guvernului, care limitea

ză majorarea salariiloc. şi îngreunează negocierea a- 
cestora cu patronatele, şl acuzând puterea de conti
nua deteriorare a nivelului de trai.

©  PRIVATIZARE. In sfârşit, Gamera Deputa
ţilor'a adoptat Legea privind accelerarea privatiză, 
rii, deşi opoziţia a votat împotrivă. Să te ţii, viteză...

©  • REÎNTOARCERE. Plecat din.' Româniâ, in 
urmă cu 29 de ani, şl stabilit In Germania, s-a re
întors în ţară, pentru 10 zile, timp în care va sus
ţine spectacole în câteva mari oraşe, cunoscutul actor 
comic Mircea Grişaiu

0  LEGI. Sil cursul săptămânii trecute au fost 
adoptate —* pe lângă Legea privatizării in masă — 
Legea avocatului,. Legea privind paza bunurilor; 
Legea ajutorului social, Legea protecţiei civile, Le 
gea falimentului. Lucrează parlamentarii, nu glu- 
mt... • ■ ■

©  VîGTORIE. trt confruntarea dintre doii Emil

Gonstantinescu, Ion Raţiu şi Nicu Stăncescu pentru 
postul de preşedinte al Convenţiei Democratice din 
România, în şedinţa de alegeri de săptămâna trecută, 
victorios a ieşit preşedintele de până acum — fostul 
şi viitorul candidat (unic al CDR) la preşedinţia 
României —, dl Emil Constantincscu.

0  PARTID. Un nou partid a apărut pe fir
mamentul politicii româneşti: Partidul Unităţii ce
lor ce Muncesc, situat la dreapta PSM, dar la stânga 
PDSR, cu filiale în 1# judeţe ale ţării.

©  MOAŞE. A luat fiinţă Asociaţia Moaşelor din 
România, care şi.a propus să promoveze şi să răs
pândească educaţia în arta moşitului. -

' V : : ; DUMITRU GIIEONEA

C E S -A -N T Â M P L A T ... \
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4, 15, 39, 22, » ,  46. 
Fon#, de «âştigaci: 

14*713327 lei. 
TRAGEREA
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Fon# de câştiguri: 
203 667 137 lei.

Moment de bt solem
nitatea depunerii jură
mântului militar.

Z ia r

CASA DE PRESA ŞI  
„CUVÂNTUL LiBEL 

societate pe acţiuni cu 
iniM triciitetă la R e f is lr a l C o m erţu lu i D ev a , 
cu nr. 1 /2 0 /6 1 8 ^ 3 9 1 . Conţi 4 0 7 2 « t$ m  B.G.R.

Deva. Cod fiscal i  2116827 
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE: 

Dumitru Gheonea 
preşedinte (redactor şefi 

Tiberiu Istrate
vicepreşedinte (redactor şef adjunct)

V irg il C rişan
■ contabil şef

Minei B adea 
^  Nicolae Tircob

întreaga răspundere pentru conţinutul 
articolelor o  poartă autorii acestora. Adresa 
redacţiei: Deva, 2780, str. I Decembrie, nr. 35, 
ţudeţul Hunedoara. Telefoane: 611275, 612157, 
611266, 625964. Fax 618861. 

tiparul executat la SX>. „FOilBAVA" SUt, DEVA.

întâlnire ţ>arţiol ratată
(Urmare dm pag. 1( * 10

luni de iile prestaţiile fă
cute pentru regiile dru
murilor, apelor şi pentru 
RENEL, ea urmare pfâtm- 
du.se circa SAQ milioane
10 penalizări la creditele 
luate de sucursală, pentru 
a nu stagna activitatea. 
Acest blocaj financiar,

, care a r putea fi atenuat 
parţial prin compensări, 
grevează serios activitatea 
economică 0  financiară de 
ansamblu a  şantierelor. Că  ̂
politica bi domeniul hidro
energetic nu este cea 'Mai ' 
bună, ne-o dovedeşte şi 
faptul că în anul trecut 
s-au plătit 1,7 miliarde lei 
pentru conservări pe şan. 
tiare, 6» 'loc să se mai îi 
alocat încă 1,3 miliarde 
lei pentru finalizarea unor 
obiective programate. In 
plus, sunt scoase din cir
cuitul agricol productiv 
circa H® ha. Să nu mai 
vorbim de faptul că < în 
luna decembrie a anului 
trecut s~au alocat • 4  ,m i
liarde lei,-®» care 3,2 s-au 
utilizat pentru deconta
rea lucrărilor efectuate, 
iar 800 teilto®» lei nu 
s-au mai putut utiliza, (fi 

O altă problemă ce ' nu 
şi-a găsit soluţionare, îa  : 
situaţii similare - spunân. 
du-ni-se ci-, .alba- este starea 
de. lucruri, o constitui*

gândul'- Ia ziua de «sâine 
respectiv Ia încadrarea îfc 
grupa a doua de muncă a 
întregului personaj Fără a 
ne situa de o  parte sau 
de aba a baricadei, o a- 
bordare realistă şi cu 
cărţile pe faţă a prob la. 
mei poale aduce clarifi
cările de rigoare, fis â- 
eeastă privinţă.

In eadrwl discuţiilor <ai 
presa, abordând aspecte 
concrete ale muncii fi 
vieţii salariaţilor de pe 
şantiere, s-aa făcut o se. 
rie de referiri şi la pro
blemele satariale; Domnii 
Petru Borcilă, lider şi 
Nicolae Baranovscbi, vice- 
lkter al Sindicatului „Fa
milia", precum şi ceilalţi, 
participanţi la discuţii, au 
evidenţiat reacţia negativă 
a salariaţilor faţă de creş
terea exagerată a preţuri
lor în comparaţie eu sa
lariile, aducând, totodată 
în atenţia Direcţiei Sâni. 
tare, Inspectoratului Şco
lar şi Inspectoratului de 
Cultură gravele deficien
ţe in domeniile respec
tive, care. deşi sunt cu
noscute, rămân . nerezol
vate de către aceşti fac
tori de decizie.

Aducând în discuţie pre
zenţa parlamentaril or şi a 
reprezentanţilor partide
lor politice pe şantiere, a- 
preeierea a  fost unanimă : 
doar când cineva are un

interes personal (cum s-a 
spus în cazul dtoi Timiş 
— tui.) mai poate fi vă
zut dneva în zonă. Poa. 
te aceasta este ?! explica
ţia faptului că nici îa 
întâlnirea despre care re
latăm, na  s-a înregistrat 
prezenţa aşteptată, deşi 
erau multe probleme de 
luat In seamă de cătfe 
factorii cu răspunderi şi 
cu putere de decizie ta

I

i  , w w "  ~  *  i
» Atmosferă eu adevărat sărbătorească sâmbătă, <■ 

' |  25 martie a.c., Ia D.M. 8171* Deva. Ea a  marcat, aşa I 
* cum se cuvine, u» Mawaent eu mari,.-- reverberaţii fin ‘ 
I sufletul ostaşului român —
i i

Depunerea jurământu- I 
lui de credinţă către ţară şi popor. J

t Alături de militarii an  test de faţă 1* acest e. i 
verwaietrt părinţi şi Iriţi, prieteni şt cunoştinţe, tineri * 

I  şi, deopotrivă, oameni la vârstă | .
§ Dm partea «şaâoanel» superioare a  participat |  
• colonel loan Mureşai», şeful geniului Armatei a III-» J 
I Craiova. ■■ „■. |
» Cti acest prilej a fose oficiată Q slujbă religioasă, j 
8 Recitalul poetic dedicat acestei zile de excepţie | 
;  a  încheiat o manifestare ce va dăinui mult în inimile !
Tnoului contingent de militari. (V. N.). I

In
CU..

celorlalţi invitat», reprezentanţii sindicatelor s au întâlnii doar
Foto FAVE& LAZA

MART& ? 
2 * MAEEBS

7,00 La prima arâţ 
9.15 ora de unirică ; 

I*,00 TefejwmM W M 8  
n e t; 11,3(1 Desene ». 
nimater 13125 Rîtrmrri 
muzicale ; 13,45 Teiec 
jurnal GFT; 1AMI Fto- 
netarii... despre H ă  
neta Albastră; *M* 
Desene t r i a d e ;  M M  
Serial *  ŞL bogăţii 
plâng; 17,00 23 de
m ffin rie ţp . IR m m ;  

■ A ur şi noroi (s); EMC 
23 de milioane (p. II); 
20,00 du cărttto pe & .

i ţă ; 2LOO TVM * Mar
i sager: 22,80 T radiţii, 
22.30 Credo ; 23.45, Eter®, 
gol.

9,00 Desene anima
te (r>; 9,30 Serial •  
(r); 10,00 Serial •  FaP 
con Crest (r); 10,50
Serial •  Miami Viei 
(r); 11,40 Viva TELB 
T (r)S 12,48 Videotext; 
18,35 Desene animate; 
IWfl Mafalda; 20,00 
Serial- * F.B.I. — ep. 
16: 20,50; Dtoar o vorbă 
săwţt mai spuv.; 2M& 
Triejuraai (enrisSaaee 
de - ş t ir i . a  tetevirie- 
n» TELE, 7 abe dm  
ZI. m . 1095K 2%30 S e , 
rial *  C -tU F A  — e®. 
13 ; 2 2 »  CSi) Vfivtt; 
2 2 »  Film artistic *  
Zile fierbinţi (S6M, 
1990 >; 0 »  Video te ri.

, - • •
9,00 Teletext: »JSBî" 

Observatasi Anton» && 
11.00 Agenda săp- 
tănaânti; 10U3O FUm 
•  Te iubesc Markî 
15,08 Tefctirit; 17,0« 
Observator î •  Ante» 
na 1 ; 18,00 „Noi“ )
1045 Fiiut * Jnrămân. 

tu! iubiri»; 20,30 Werld- 
net.

, 7,00 TVM •  Tele- 
matinal; 8,30 La prima 
oră; 9,15 Serial Cr) 
•  Santa Barbara ; 10,05 
Limbi străine; 11,05 
Film •  Domnişoarele 
«fia TOH&e; 1AE0 TVR 
laş! 1 14>55 Fotbal * 
România — FotoniB - 
(echipe olimpice de»I— „ , ,±v, 1 mesei. •**?, i.,Z,
muzicale; 17,80 Con
vieţuiri; 18,00 Tbtuî 
despre muzică (csl;
18.30 Desene animate;
19.30 Serial e Fata 

tŢbăieţfi; (Franţă!; 20t8® 
V*e6 iaB®|l «  ICrito 
Tcfespwt f  20,45 B tn  
e Frenzy (Anglia, ’72); 
22,45 Rrilector; 2306 
Studiau* şlngsrriW ; 
•23,45 Mmticwsm*; (b«t 
Gong»; 8ţ3S «fcriM» 
■e le  dansului.

6,30 Seriale e Dese
ne animate; 10,03 Serial 
e Kojak; 11,00 Frumos şi 
bogat (sR 1 1 3  Vremea 
dorinţe» (Sj; 12j80 Preţul 
e fierbinte (cs); 12,30
Duelul famtlîUar (CSR 
13,00 Magazinul amiezii; 
13,30 Springfield Story 
(sj; 14,15 Seria® e  Santa 
Barbara; 15,10 Pasîimea 
ei e crima (s.p.)r 17,00
Hans Meiser (talkshove); 
IM » Jeepardy (es); 18,30 
Intre noi (sj; 19,00 Frumos 
Şi bogat (s/ţr); 19m  Ex
ploziv; 19,45 Ştiri e Me. 
teo e Speri; 20,W Ex
ploziv — magazin; 2»,4» 

- Vremuri bune şi rele ; 
21,15 Detectivul Balko 
(s.p.); 22,15 RocKford (s. 
P4; 2305 Quiucj- QS-P4

7,30 Ştiri; 9,45 Ghidul

Show-ul lui M. Coatanzo; 
(r>; 12,45 Forum, (mag.); 
O M  T&5 — Şbri: 14,25 
Cotidiene; 14,40 Beauti- 
fed (s)ţ I5A5 Complot »  
familie (strow); 16,28 A . 
genţi» matrimonială (ma
gazin}; 17,00 Desene a- 
nlmate; 18J10 Super-sa. 
murau# (d; 18,30 De
sene ammato; 19.80 OK, 
preţul e corect (cs),;
20,00 Roata norocului 
(cs); 21,00 Ştiri; 21,25 
Circul» zvonul (show); 
21.4» FBm ; 23ţ45 Ş tiri;
2,30 Cotidiene (r); 2,45
Circulă zvonul (rf, 3,30 
Target (rp. 4.30 Reluări.

6,30 BrunCht — TV 1 
(mag. TV): 1045 Seriak 
Vecinii; 10,45 Brunch :
TV 2 (mag. TV)ţ JS.OTf, 
Serial. Lovtng; 13^0 Se- 
riaL Soarele Csfifer. 
nie»: 14,25 Serial. Fbl- 
cun C re s tu a Ş 5  I to u t i  
iubire nu £ ' - (sît. conul s 
tSJSS Time Tra* - gcSFl: 
*6,55 MacGyver (s. a .îr
10.00 Să riscăm!- Rstf
19.00 Totul sau nimic (cs);
20.00 Ştiri, sport, me
teo; 20,30 Roata oorocu- 
m  fisk 21,15 AJS, (s.po; [ 
2245 Chăeag* Bope Om. 
rial); «£» Sniegei TV 
(rep,); 1,35 Film * Omul 
«fin scrânciob (SEA, TSft
2,30 MacGyver (s/r)T 3,25 
Time Trax (s/r)

6,30 Ştiri, cu Tom Bro- 
Usm ; 740 I»  miezul a». 
facerilor (magazin); 8,00 
Az! — informaţi» îsş zi ; 
m m  Comerţ TV; 11,00

15.00 In

darato* îfcii Canmiat
*¥ piaţa a- 

Dtwchet
ÎBCAA ;  20,90 Ş tiri FTN; 
2040 Viaţa noastră. P  
misiune ecologică; 21,0# 
Ehtertainmemt 71-Press *  
Eamea filmuîttî şi muzf. 
c ii; 21,30 DafeBne •
Retrospectivă: ZtBj& M»m 
gazimrt şflrBor NBC; 
23^0 Showul serii, r i t  
Jay te n o ; ft3W Real 
Personal — show; 1.00 
Buletin financiar.

9,30 Golf * Magazin 
PGA; 104# Patinaj ar. 
tistic *. Campionatele 
Europmie de & Uorttnuitd 
(Se».); 12,W Dansuri spor. 
tive; 13,00 Fotbal a 
Eurognluri; 1440 Maga- 
m t i  spoit—itoi cu mo
to» ; *640 Şefei aeroba 
tic •  Sfe^ama»; 17,30 
'A r io .'*  C-E. # b c a r i  
nu  Avanpremieră 199(1 
(rh 19,09 Fotbal # 
EUrogoluri; 20,30 Bule
tin de ştiri 1; 21,00 Ae-
refcic. Camfidouatole S a .

te SfiA  (r): 23,aa 
•  Meciuri internaţio

nale; 2,00 Buletin de
ştiri 2. ,
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Trârtri in febra 
. pregătirilor

Ne -«al desparte o ai de pri-/ 
mul meci internaţional -al ■ tri- 
cffltoşstasp noştri ce întiiBBte, - « l i 
ne ta  Baeureşti, puternica repre- 
asatălîvâ a . Poloniei th  cadrul 
C.E, O&pâ -cum se ştie, România 
se -află pe primul loc. în grupă şi 
«re ..pensie să ee califice pentru 
europene. in  vederea acestei - im
portante partide, antrenorul re 
prezentativei noastre a  convocat 
următorefl .iot de jucători: Stelea, 
P rimei. Dam Petrescu, Predam, 
Mi hali, Betededici, Sdymesi, D, 
SJuntesna, O ră  Popescu, Daniel 
f'iwrfffţfc. Răgi, ■ Lupe seu, ît-ie Du
mitre®»!, Lupu, Gâlcă, Stângă, 
lăcătuş, îtăduciDiu, Vlădoiu.

DopK reuniunea^ de vineţi . la  
Federaţia Română de Fotbal, lo
tul a  luat drumul spre .Săftica — 
— ^Cartierul general de pregăti
re ăl- tropei", te  subordinea gc- 
raeraluloi Angliei lordăaeseu.
- S-a reunit la .Bucureşti, tot pen

tru meciul oficial eu Polonia, ţi 
lotul olimpic ,ce îşi va disputa 
partida chiar azi, pe stadionul din 
Regie, la tă  -componenţa lotului 
convocat de Sorin C ârţu : Mun- 
ieaaM, Bnatu, D. Chiriţă, Potocia- 
nu, T. Petre, Papură, G. Popes- 
cu, Mutica, Cotora, Luţu, R. Ni- 
culescu, Călin, Adr. Ilie, Rusu, 
Filipescu — •ultimul, uşor acciden
tat, era posibil să fie înlocuit de 
ploieşteanul A. Toader.

REZULTATELE 
CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

IMN m  .MARTIE 1995
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A ncona — 
Desena —■ 
C U m  —

t e t d m e  —

% Perugte
1 Fescara
% Pescara
1 Satecatt.
1 Soiemit.

i
Vioettea

Como 2—1 1
Cosensa 9 —2 2
Veraezia <P) l —l  X  
Venezte (F) 2—1 1

. Mese" (P î. !•—-9; 4 . j
— Udiaese ^ 3  3-ă3 .SG" I
— Lecee * S — î  J
— Verona 3—4 2\ Ş
m 4 fa lantn 3 —0  - -1 . *
— A t a M i  (F) 5—4 |  |
— -îl. Amtete ţP) Ifc—« X 2
»  P. AtoWaflF) M l  1 - |
— Aclraale 2—0 }

\Ăi .

î%
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I

A
- J

Hun i^ i f t a l  failr*» framoasâ f t l r i i r t  fo tbal*ticâ

Corviittl — CFR Timişoara 3-0
•' Această partidă (mult- mai grea d«©jR a e . 
âştejteip|; ambianţa creată de renumita (de
ja) . galerie condusă dă faimosul suporter hu- 

; nedartan d l Marinaşi tea in  «Himiti rând de 
fotbalul riarat,. tehnic, practicat -de Coranul, 
au fa c i/ £ .1  ceI pwn» 5<V8 i e  spo *ateti s* 
retrMsse lin ,*«#,•» fânbleite a "..'iFv ■»*** 
eiurt de pe vremea A a d  hunedonmii tnge- 
nuncheau ac-r 1 wncs- fcrrwiai * de p« primi 

fotbalistirC a ţtetl
In -ciuda dăruirii gazdelor, In prima re 

priză ceferiştilor t e i  retişit ăactica preconi
zată -de aatrenorul Gh. Catetiuc de a  marca 
strict :,|pj«ele grete“ afe Carvintăui şl apă
rarea bine grupată te  ţa ţa  porţii lui Bolder. 
Ou toate că „lacătul” - apărării -oaspeţiter 9 
fost bine ferecat, In prima parte a  Jocului, 
Bardafc,.. Ciorea, OostfetescB,. Mîtrică, P ic u - ' 
rar, Bordeanu s-au aflat te  câteva situaţii 
bune, dar nu s-a marcat ntet un got. %» re
luare s-a văzut imediat c i antrenorul L Pei- 
cu le-a cerut elevilor săi să  mărească viteza 
de joc, să se «moeatreze mai mult ia Ana
lizare. Gafeor, Tetileano, Baidean -caută prin., 
pase in adâncime să angajeze te careu pe 

.W c o a r  şl M ititei. Ş l chiar in mîn. 51, Ga- 
bor iî ccntrcază ca la carte lui. Păcurar care

DIVIZIA Ai

Rezultatele etapei; Cetatea — Cailaiis 3—0; 
Sei« a — G1 teczM,i 3 & Bacte Piteşti 
Faur 4 —ă; F.G Vâlcea — FL Morenf 1—45; 
St :u - Mz — Pertsd £—.% Censtent -  'det 
Plopcni 2—1; Racar — Unirea Brăila 0—1; 
Buc o rina - Poli teşi 0~ *- Poiana r .. -  t e  rd 
Focşani 1 -1.

CLASAMENTUL
1. Sclena , Bacă»
2. D. Unirea Brăila
3. Cetatea Tg. H.
4. Poli Iaşi

... ‘-5. Bucov.-SUCffliVa 
& Da«a Piteşti 
i .  Poiana C. 
g. M et ffopeni 
8. Gloria Buzău 

10. Canstaat Galaţi - 
U. Portul C-ţa 
U . Faur Buc.
IA Steaua Mizil
14. Acord Fecşate
15. Bomr Muc.,
1& FX. Vâlcea 
XL Fteeăra Moreni 
18. Caliatis Mg.

2â 15 3 
21 tS 1 
21 U  t
L i Ml T
a » ,  s
m  m i  
m a» t
t i  B  1 
2 1 0  2  10 
21 » 3 M 
21 1 1 »  
a  ? s » 
a  t i  i
2t « 2  11

A  > 1  «
M i t  X3  
u  ( U I  
21 3 2 16

41—15 48 
50—11 «5 

3*
■» >  37

33
41—28 S2 
2 9 -3 2  32 
-27—26 31
2 3 -  2» »  -
2 4 -  26 27 

27 
26

a —M 26 .
34—43 ' 26 s
» —m  *
22— 32 23
25- ^34 22
23— 67 11

înscrie cu capul, tn dreapta iu i Soldor, de
clanşând o explozie de bucurie în tribune,

. 1—4. Gatal a dat un adevărat impuls şi după 
a m  se desSşura partida era clar pentru 
iwt» «« 4 ,̂%,k-}s m t  tsw, t e » .  I  acru e- * a 
şi tetănsîtiat te mia. 75 când, din nou expe
rimentatei G a te  R desetede cu o minge î- 
nrttă te  careu pe Păcurar, portarul iese, dar 
*«»»•*£ -f se Mie* « a i  imtit ca 
rol buturilor timişorene şi marchează: 2—0. - 
Şase mânute mai târziu, fiordean, lansat ca 

. m veritablîâ extremă pe dreapta, pune un foa- 
?»*• »r£’> aîî Păterar şi „tet •dapul,“ îi fa 
oe „mai" pe rezerva de portar .Chimiuc,
3—0. Un scor dătător de mari speranţe pen
tru  sâmbătă la Braşov şi -care reflectă supe
rioritatea valorică, tehnică şi tactică a ele
vilor lui Petcu.

Corect arbitrajul iui C it Ene (Bucureşti).
COiEVXNCL: Pefte, BmdeiflM, WiHiaer, Ste- 

tean. Bardae, Costăehescu, Tetsleaau, pas Ha- 
k»tăj, Gatev, Garea, Pte-Urar, Mitrică, - <"72 
IfeiS^- CLFAt. I te tiş .;  Bitidor iChintiaci, Dia- 
MMRU, i 'w » ,  O  -<v < î i ” * -.i.ccr*) Vr- 
tintonL lîaou, Fklte (Perdei), Bujor, Olana n 
(Mănăîiă). Florescu.

S.U«>' CÎ5»»U

DIVIZIA A2

' Rezultatele Ctepri: IJE.EXi.F. — Un. Dej 
— 1—i; Corvinul -i— CFR Timiş. 3—0; Poli 
Timiş. Phoenix B.M. 5—0; Metrom — F.C. 
Bihor i—0; GL Reşiţa — C.S.M. Reşiţa 0—0; 
CFR CtaJ — Armâtera Si 4—Q; Jiul — /  S.A 
iV M. 2—®; Unwea A.1 — I.C.I v  Bv. J—0; 
Gaz Metan — Tractorul Bv. 3—9.

CU 1SAMEN K  I

Zece minut' 
capă meci

Conform, obiceiului sta- 
tuăt îu Corvinul in acest 
campionat, ia zece m inu
te step# fluierul final ai 
arbitrului m urmat con
ferinţa Se presă, ţa  oare 
iau par$e ambii antrenori 
fnincipaii ai celor două 
combatante. Mt& pe scurt, 
ce a fost mai important 
te  declaraţiile «eter Soi 
tehnicieni:

CONFERINŢA 
UE PRESA i

s s

Etap* rtteuxe: B irtul — Racar; Um. Brăila 
— Bucovina; Prili — Poiana; Dacia P. — Ce
tatea; Ca-Mitis — F.C.. Vâlcea;: FL Morcnj — 
Constant; Meţsâlâ .•— Steaua I R ;  Faur — Gi. 
Buzău; Aeted —^Seleaâ. ,

' L Poli Timiş. 2l 15 4 2 52—15 49
2. Corvinul Hd. 21 13 3 5 51—20 42
3. Tractorul Bv. :n 12 3 6 30—18 39
L A & rtr  Tg. M 21 M 4 f  - ■â-s«7' 34
5, Jte l Petroşani 21 m  ® 11 35—32 33
& CFR Timiş. 21 9 5 7 25—26 32
7, Gloria Reşiţa 21 1® 2 9 24—26 32
S. Gas Metan 21 9 4 8 ■ 28—17 31

. 9. Metrom Bv. 21 m  i 10 22—23 31
W. Urâm» tU . * 21 9 3 9 22—19 30
ÎL  FX. W m 21 9 2 10 r t —29 29
12. < m  8 e ^ i 21 7 7 7 16—23 28

^ u .  o x u f  cv. '. 21 6 3 m 31—29 27
14. Unirea Dej 21 8 3 10 * 29—29 27
15. fCIM Bv. 21 8 2 11 22—24 26
16. CFR Cluj 21 6 4 11 .25—» 22
iî* 'r iw u te  AM. 21 « % m 19—49 17

- Xă. Armătera %. ■ n 2  1 1* 13-26 ' 9
BHU viitoare: A B A ..—' Unirea A.I.; fCIM

—L Gaz Metan; Poli — lEELXF; Un, Dej — . 
Metrom; F.C. ’ Bihor — CFR Cluj; Armătura 
— GLvBeşiţa; Phoenix — CFR Tteiiş.; to m -  
torul —  C erriuul,

I. PETCU: —M-am aş
teptat la Un joc greu şi 
aşa cum mm. prevăzut, ce. 
feriştii timişoreni ş iM  or
ganizat Mne apărarea in 
jurul careului de 16 m. 
Am  ştiut însă că oaspeţii 
vor trebui să- cedeze şi 
ca tot mareaptl Mne «- 

./ecteat de oaspeţi, am re
uşit desprinderea. S u n t. 
m ulţumit de dăruirea eu 
care a  jucat întreaga e- 
xiupă, remarcând aportul 
Ixă Gabor, creşterea vizi. 
bilă de la meci la meci 
a lui Păcurar, dăruirea ju 
cătorilor Tetilcan, Ciorea, 
C&sb&cfoescu, Popa, Halos- 
tă, a celorlalţi băieţi din 
teren pentru victorie, GH. 
CHIMIUC: De ce mi-a 
fost frică n-am scăpat. De
şi am insistat mult la fot
baliştii mei să marcheze 
strict pe Păcurar, Mitri
că şi Gabor, numai in  par
te au. reuşit acest lucru. 
Vreau să subliniez spiri
tul de fair-play al fotba
liştilor hunedoreni, corec
titudinea arbitrajului.

întrebat fiind ce părere 
ere Petcu de jocul de la 
Tractorul, eţ a răspuns că 
va fi aU joc, cu a&â par
titură tactică, dar abordat 
to t cu aceeaşi dăruire şi 
luptă sportivă.

O WOCfl tNT&UrgtB CU S^XCTATORW, TEatMINATA c u  a p l a u x e

Vega Beva— Etectrc Curtea te Argeş 4-6
primind o minge la câ^va metri de 

colţul careii-ui mic, se „înşurubează'* lân
gă fundaşul Mirate, şuteazft dintr-o bu
cată te  crtţirt sfAng ol porţii ş i . Tufiş 
abia apucă s i « i i ţ e »  un gest, dar 
mingea exn te  -.piesă ; 3—0. sgă c a  toate 
-dă tfâs-peţii nu  -renonţâ te  iapti, cei care 
mai mardseaal sunt tot devenii te  mia. 
33, când Rădss „întoarce" apărarea ad 

versarilor, ii pnsenză lui Fartusnie, ca
ne retrimite naingeu în faţa careului de 
6 m şi Popa înscrie al patrulea goL 
Până te sfârşitul meciului Rădos, Elek, 
Popa şi Luca creează câteva faze ce au 
cules aplauzele tribunei In cane sunt 
prezenţi tot mai mulţi spectatori, prin
tre care am remarcat şi pe di ing. 
Georgel Răican, prefectul judeţului. Clu
bul, fotbaliştii şi-ar dori şi prezenţa 
te  tribune *. unor rifirialîlăţi de la pri
mărie, de la unele societăţi comerciale 
oare eventual să şi sprijine formaţia 
de la  poalele Cetăţii în tentativa ei de 
a  se număra printre reprezentantele 
apreciate ale fotbalului divizionar hu- 
nedorean.

Vega Deva; Rahoveana, Fartuşnic, 
iBulgaru, Neaga, Sten, popa, Ciobanu 
(Tănase) *63), teica, Danciu (Berindei 
’79), Rădos, Elds, Bzemely.

3 . C8RBU

1 j

"■ i n  -jBl doilea meci pe:; teren propriu 
*1 M a liş tă u r  de te. Vega Drva, spec-' 
Interii «u  trebuit să suporte un timp 

- reoe şi '.păstos, care pe «mi simpatizanţi 
i-a ţinut departe de stadion. 0 u  te l 
timpul mai puţin prielnic, aproxima
tiv  160® de spectatori au  urmărit o 
pariâdi .autentică/ cu multe faze de fot- - 
bal create îndeosebi de gazde.

începutul a fost mai slab ca de obi
cei ml devettitar. Şl -dacă a-'anumita 
mulţumire s-a instaurat te  tabăra .gaz
delor în * uima succeselor ce s-au ob
ţinut te  ultima perioadă, nu e  mai pu
ţin adevărat că şi oaspeţii s-au aşezat 
bine la  teren, că au exercitat şi un 
marcaj sever la principalii realizatori 
deveni. Şi cu toate acestea, gazdele şi-aU 
făcut simţită prezenţa în faţa porţii 
apărate de Tufiş, şi după câteva ne
reuşite ale atacanţilor, In mim 25 Neaga- ' 
urcat în atac, înscrie din apropiere, 
1—0. Argeşenii ripostează, dar cei ca rt 
înscriu sunt tot gazdele, după ce Ră
dos trece pe lângă gol în min. 33, în 
penultimul minut de joc, acelaşi Ră
dos este faultat Ia limita careuiiQ şi 
tâ rân d  Luca execută exemplar lovitu
ra  libert şî 2—D.

Nici nu se reia bine jocul te  repri
za a ll-a şi Elek îşi arată Iar c lasa:

1

LU PTA  M A fiE FENTRU LOCUL DOI

D I V I Z I A
Cu două victorii în de

plasare realizate de Con
structo ri Hunednirti ia 
Metalul Crişcior şi Victo
ria ’90 Călan lâ EGCLdin

REZULTATELE ETAPEI NR. 21,
■ DIN 26 MARTIE 1995 

Uafeer Haţeg — jiu l Petrila 1—1; CFR Sitee- 
ria — Min. Bărbâteni 0—C; Met. Crişcior — Constr. 
Hunedoart ©—1; BGCL Cftteî — Victoria ’9d Călan 
4-^8; Min. Aninoasa — Min. Telluc 6—0; Favîor Oţ 
răştie — Dacia Qrăştie 5—0; Min, Livezeni — Min. 
Şti Vulcan 3—2; Min, Certej i— Aurul Brad 2—0. 

v  CLASAMENTUL
1. Min. Certej 20 18 2 « «S-ţM 56
2. A.S.A. Aurul Brad 20 14 8 6 56—17 42
3. Victoria ’90 Călan 26 13 1 6 44—15. 40
4. Min. Aninoasa 26 13 1 6 45—21 40
5. Afin. Ş t Vulcan 20 13 1 6 41—30 40
*. Dacia Orăştie 20 12 0 6 54—32 36
7. Constructorul Hd. 20 1® 1 9  48—34 31
8. Afiş. BărbSteai 20 3 4 7 46—33 31
9. M in. L ivezeai 21 9 3  8 34—31 30

1®. M inerul G feelari ' ÎS  8 2 9 42—35 28
ÎL  J iu l F ebrila M  7 3  î  36— 32 24
12. Favior Qrăştie N  7 1 12 32—52 22
13. Haber Haţeg 19 5 4 10 30—55 19
14. Mia. Telluc "  2Q 5 3 12 16—58 18
15. Met. Crişcior 19 5 0 14 23—53 15
16. EGCL Călan 20 5 0 15 24—86 15
17. CFR Simeiia 20 1 4 15 11—54 7

aceeaşi localitate, şi două 
egaluri (Haber Haţeg — 
Jiul Petriîa 1-1, şi CFR 

Simeria — Minerul Bărbă- 
teni O-m etaţfâ trecută pa
re să fi fost mal echili
brată în acest retur. Sur
priza s-a înregistrat în 
derbiul local la Orăştie, 
unde Favior nou promo
vată în acest campionat, 
a învins la scor pe mai 
experimentata Dacia* cu 
5J@. Favior s-a întărit prin 
transferarea de curând a 
trei-patru jucători de ia 
Mureşul Deva — echipă 
ce s-a retras din campio
nat — şi iată a izbutit 
ceea ce era greu de cre
zut. probabil, de oaspeţi, 
înaintea începerii parti
dei..

Duminica viitoare der
biul etapei va fi Minatul 
Ştiinţa Vulcan — Minerul 
Certej. Nu mai puţin de 
trei formaţii — Victoria 
Călan, Min. Aninoasa şi 
Min. Şt. Vulcan se află 
la două puncte de Joaţl 
doi „ocupat" de Aifcul 
Brad şi va fi luptă mare 
pentru ocuparea lui 1

<
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CUVÂNTUL LIB ER

Ultimii* copii părăsiseră 
şcoala animând strada cu 
glasurile lor zglobii în
demnaţi la ghiduşii de ra
zele soarelui primăvăratic. 
în clase mai rămăseseră 
doar învăţătoarele Mari- 
oara Lupea şi Elena Pa- 
vel. Două învăţătoare de 
la Şcoala Primară din sa
tul Crişan (Ribîţa) harnice 
şi dăruite meseriei pe care 
şi-au ales-o. Una ■— Ma- 
rioara Lupea. care a tre
cut pragul sălii de clasă, 
ca învăţătoare, acum do
uăzeci de ani, cealaltă — 
Elena Pa vel, doar acum 
zece ani. Ambele sunt a- 
nimate de o mare dragos
te pentru copii, cărora le 
transmit cu dăruire din 
cunoştinţele lor, îi educă 
pentru a creşte buni şi 
drepţi, utili pentru ei şi 
familiile lor. Se preocupă, 
în acelaşi timp, de ridica, 
rea pregătirii lor profesi
onale. dna Lupea susţi
nând în curând gradul di
dactic I, iar dna Pavel a 
susţinut de curând gradul 

' IX. ■' v;■
O constatare care îţi re

ţine imediat atenţia in
trând în şcoală — curăţe
nia. Sălile de clasă sunt 
„îmbrăcate" pentru a fi 
plăcute la vedere: la fe
restre perdele curate şi 
draperii ţesute în război, 
iar galeriile pe care aces
tea sunt fixate au fost pi- 
rogravate de elevi cu a- 
jutorul învăţătoarelor; ma
terialul didactic este- con. 
fecţionat de aceleaşi în
văţătoare spre a fi cât 
mai ilustrativ pentru cei 
din bănci. Coridorul este 
împodobit cu farfurii din 
ceramică zmălţuită şi tin
dele ţesute în casă, cu o- 
biecte cusute de eleve. Pa
nouri cu rame sculptate 
vorbesc despre „Viaţa spi
rituală", a c t i v i t a t e a  
U.N.I.C.E.F. într.o altă 
sală — o expoziţie cu o- 
biecte de artă populară 
specifice zonei, în mare 
parte confecţionate de e- 
levi, vv

Dnele învăţătoare 
Crişan (Ribiţa).

<— Maria Lupea şi Elena Pavel de la 
Foto:

Şcoala Primară 
PAVEL LAZA

Aspect din micromuzeul de etnografie deschis 
tul Crişan. -

la Şcoala Primară din sa- 
Foto: PAVEL LAZA

Rezultatele la învăţătu
ră sunt pe măsura străda
niei elevilor şi preocupării 
învăţătoarelor lor. Nu-se 
pune problema absenţelor, 
căci acestea nu există de
cât foarte rar. Vizitele pe 
care cele două învăţătoa
re le efectuează la domi

ciliul elevilor arată că *t- 
ceştia au condiţii bune de 
pregătire.

Aşadar, 0 şcoală de sat. 
O şcoală care rivalizează 
însă cu oricare alta foarte 
bine gospodărită şi unde 
se învaţă de-adevăratelea. 
Această stare de fapt se

A B U N D E N Ţ A

Ş I

D I V E R S I T A T E

Este sezonul curăţeniei 
generale.-Magazinele care 
vând produse chimicale, 
necesare primenirii locuin
ţelor şi obiectelor care le 
decorează, sunt vizitate a- 
cum de mulţi cumpără
tori. Ge ne oferă magazi
nul „Azur" din Deva ? Ne 
răspunde dna Maria Flo- 
rea, - patroana SC „Azur 
Gomimpex11 SRL:

Avem o' gamă diver
sificată de produse ale fir
mei „Palmolive" şi ale fa
bricilor producătoare din 
ţară — „Farmec" Cluj Na
poca şi SG „Solvoplant" 
SRL Tg. Mureş, Şi anu
me „Detartrant“ — soluţie 
pentru curăţatul "arâgaze- 
lor, faianţei şi gresiei, A- 
jax clor pentru rufe, şam- 
poane pentru curăţatul co- 
voarelor, mochetelor şi ta 
piţeriei, Ajax — soluţie 
pentru ştersul geamurilor. 
Neram aprovizionat şi cu 
un bogat sortiment de de
tergenţi — „Perlan Plus*, 
„Biofim", „UwiverP ", 
„Bona Matic", „OK", .... 
gene, ca şi din import — 
ABG, OMO şi TIDE, cu 
săpunuri de rufe şi de 
toaletă. Nu. lipsesc nici 
vopselele de diferite cu

lori pentru lemn şi mo
ţai, aduse direct de la fta* 
nizori. I

--- Nu se prea întâmplă 
să nu găseşti produsul citi
ta t în magazinul dv. Gura 
reuşiţi ?

— Prin deplasările p6 
eare le facem frecvent în 
ţară, la producători. A- 
ceasta ne perrpite ş l  a- 
provizionăm magazinul CU 
diversitate de mărfuri şi 
şă le vindem la un preţ 
acceptabil, adaosul comev-

* cial fiind perceput doav 
de către noi.
—  Cum apreciaţi activi

tatea societăţii ?
— Acum, la patru ani 

de la înfiinţare, pot afir
ma cu convingere că re
zultatele economico-finajl- 
ciare sunt frumoase. Ma
gazinul şi-a păstrat profi
lul, ne străduim să adu
cem articole de strictă ne
cesitate. Colectivul de sa
lariate este foarte bun. 
Muncim mult, dar şi câş
tigurile sunt pe măsuri. 
Respectul pentru clienţi 
presupune, poate mai mult 
decât altceva, abundenţă 
şi diversitate de mărfuri.

ESTERA ŞINA

datoreşte celor două învă
ţătoare pentru care lucrul 
şcolii nu mai are secrete, 
dar care nu sunt străine 
nici de lucrul casei — cum 
se toarce, se ţese, se coase, 
pe care îl transmit şi e- 
levilor...

MINEL BODEA

L u n g a  „ t ă c e r e "  a  

u n u i  t e l e f o n
Cum telefonul cu nu

mărul 716275 din Hăş- 
dat — Hunedoara este de
ranjat din 27 septembrie 
1094, dna prof. Maria Pă- 
traşcu s-a adresat Direc
ţiei de Telecomunicaţii 
Hunedoara — Deva cu 
trei reclamaţii (numere
le 2776 din noiembrie 
1994; 17 din ianuarie şi 
747 din martie a.c.).

La primele - două a 
primit răspunsuri iden
tice, telefonul rămânând 
însă în continuare mut. 
Pentru această perioadă 
abonamentul lunar a fost 
achitat, cu excepţia 10- 
n.ii ianuarie 1993, când 
soldul a fost zero. Dar 
pentru februarie i s-a 
^facturat suma de 2180 
lei. Semnatara scrisorii 
consideră că această su
mă n-ar trebui s-o plă

tească de vreme ce tele
fonul nu a putut fi fo
losit şi nimeni nu s-a 
deplasat să-l verifice, în 
ciuda reclamaţlilor şi 
numeroaselor apeluri la 
serviciul deranjamente. 
•Iar explicaţia că deran- 
jamenţul s-ar afla în ca
blu nu i se pare dnei Pă- 
traşcu fondată, cât timp 
alte 14 telefoane de pe 
stradă funcţionează.

Pentru repunerea în 
funcţiune a postului său 
telefonic dna Pătraşcu 
s-a adresat celor în mă
sură şi obligaţi s-o facă. 
Dezamăgită insă de lipsa 
de interes manifestată 
faţă de această proble
mă, speră ca făcând-o 
publică, să-i sensibilizeze, 
ca să-i acorde atenţia 
cuvenită, (V.R.)

Opinii culturale
Un grup do oameni 

de cultură hunedoreni 
editează din această lu
nă publicaţia „Opinii 
culturale", care, suntem 
siguri, va aduce la învio
rarea vieţii spirituale 
hunedorene. Redactorul 
şef al. publicaţiei este 
scriitorul Dumitru Hu-

Gomunâ'de Ia extremi
tatea 'de vest a judeţu
lui — am numit Zamul 
— se numără printre ce
le mai avansate locali
tăţi în ce priveşte aplica
rea Legii fondului funciar. 
Afirmaţia noastră se ba
zează pe unele aspecte pe 
care le vom releva în con
tinuarea acestor rânduri.

Până în prezent au fost 
înmânate 600 titluri de 
proprietate asupra pămân
tului. Măsurarea terenului, 
practic, s-a încheiat — o- 
peraţiune efectuată cu rna-

rubă, din colectivul d e 1 
redacţie mai făcând 
parte , profesorii Ro- 
dica Lazăr, Gabriela 
Marcu, Ana Maria Mă- 
rilă, Ion Filip, artiştii 
plastidî Mircea Bâtcă, 
Constantin Gavrilă. (M. 
B.).

LA ZA M

N O T E

B u r s e  ş c o l a r e
Dl Ştefan Ioan din satul Barbura (Băiţa) ne scrie 

că are trei copii minori, toţi la şcoală. „Am făcut de 
câteva ori acte pentru a primi bursă de la şcoală, 
deoarece nu am pământ, sunt om sărac. Am o pen
sie de 120 000 lei la cinci, persoane şl nu pot să mă 
descurc de la o pensie la alta in scumpetea asta. Că 
le trebuie rcaiete, haine, mâncare, încălţăminte, pin» 
că trebuie să plăteşe şi transportul lor Ia şcoală",

E o situaţie grea, ne dăm seama. Din păcate pro
tecţia socială in România e o poveste de adormit*, 
elevii. Din păcate, mulţi dintre aceştia nici nu pot 
să. doarmă pentru că le e foame. Iar. bursele sociale 
se acordă doar la cei cu venituri băneşti zero, sau 
bolnăvi. (M.B.).

O a m e n i  p u r t a ţ i  p e  

d r u m u r i

„Mă numesc Ioan Grohoteanu, din Ciungani (Vaţa 
de Jos). Vă scriu în legătură cu faptul cum sunţ ser
viţi veteranii de război cu drepturile acordate de sta
tui român... M-am prezentat în data de 2 februarie 
ax., la Brad, pentru ridicarea foilor de tmnsport gra-' 
tuit cu trenul şi cu autohuzuL Am aşteptat cât mi 
s-a spus, iar când mai erau 6 persoane, dl ing. Cio
can a băgat in geantă blocurile cu foile de transport 
spunându-mi „nu mai facem că iaca e ora 3", dar in 
realitate era 2,20".

„Pe data de 2 martie a.c. a fost planificată Vaţa. 
Bă ora 9 am fost în sală când casierul a dat nume
rele de ordine. Mie mi-a venit nr. 13, Nu am fost 
servit nici de această dată... Văzând că işi bat joc 
de mine am plecat supărat".

Oare dc ce trebuie să fie şicanaţi astfel de oa
meni ne întrebăm ?! Gând ştim că au luptat pentru . 
ta ră ! (M.B.). ’ |

A p l i c a r e a  L e g i i  f o n d u l u i  

f u n c i a r  -  î n

ximum de grijă şi profe
sionalism de dl Adrian 
Frenţoni de la OGOT De
va şi de dl Nicolae Mun
tean, primarul localităţii. 
Sunt întocmite fişele pen

tru înmânarea a încă 250 
titluri de proprietate.

Spre finalizare se află şi 
împărţire^ pădurii. Mai 
sunt de soluţionat circa. 40 
de cazuri în satele Almă-

şel şi Almaş-Sălişte, ia 
care se luţrează în pre
zent. Dl Nicolae Muntean 
ne spunea :.

— In circa două luni 
vom încheia aplicarea Le
gii fondului funciar. Aş 
vrea- să menţionez că in 
Zam şi în satele compo
nente s-au iscat foarte pu
ţine cazuri oare au ajuns 
în faţa justiţiei. Şi încă 
un fa p t: în aceste zîle 
de primăvară pe ogoare a 
început activitatea speci
fică. ; -

TRAIAN BONDOR
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Universul familiei in

Doamna secretari
La Consiliul local Bre

tea Română majoritatea 
salariatelor sunt femei. li
na dintre dnele. cu atri
buţii importante este * se. 
cretara consiliului, dna 
Elena Pribeag. Â fost Sn 
urmă cu câţiva ani pro
fesoară. întâi în satul 
Plopi, apoi la Bretea Ro
mână. A renunţat însă la t 
profesia de dascăl şi, din 
anul 1989, lucrează la con
siliul local, făcând zilnic 
naveta de la Plopi, unde. 
locuieşte, la centrul d e" 
comună. „Responsabilita
tea în această muncă este 
foarte mare — ne spunea. 
Mă ocup în mod curent 
de .pregătirea şedinţelor 
lunare cu consilierii, pen. 
tru care pregătesc mate
rialele. Apoi de întocmi
rea documentelor de sta
re civilă şi autoritate tu
telară. Mai mult decât al. 
te îndeletniciri meticuloa
se, aceasta presupune a- 
tenţie, corectitudine, răb
dare în dialogul continuu 
cu oamenii satului. Pen
tru că aici se întocmesc

acte care certifică naşte
rea, căsătoria, decesul. A- 
vem appi în evidenţă per
soanele lipsite de posibi
lităţi materiale şi pe ce
le cu venituri băneşti re. 
duse, altele încadrate în 
diferite grade de invali-' 
ditate“.

DESTĂINUIRI

...Era copil când părin
ţii dumneaei s-au stabilit 
la Plopi. A crescut la sat, 
deprinzând îndeletnicirile 
specifice acestuia, tangen
ţa cu oraşul fiind doar 
temporară. Respectiv în 
anii în care a urmat li. 
ceul şi apoi facultatea de 
filologie la Cluj Napoca, 
în Plopi s-a-stabilit şi cu 
familia, soţul fiind mais-. 
tru la „Sidermet“ Călan. 
Asemenea majorităţii. lo
cuitorilor aşezării, familia 
Pribeag şi-a întemeiat o

gospodărie frumoasă. Cu 
grădină pe lângă casă, cu 
animale .şi păsări şi chiar 
cu tractor de arat. „în ur. 
mă cu 23.de,ani — îşia- 
minte.şte dna Elena — s-a 
născut Sidooia, prima mea 
fetiţă, azi asistentă me
dicală in Haţeg, iar la 
câţiva ani Adriana, elevă 
la liceul din acelaşi oraş. 
Am trăit o viaţă pe aceste 
meleaguri. Aici am cres
cut, aici ne.am întemeiat 
rosturile, aici mi-am în
gropat părinţii (mai tră
ieşte doar tatăl soţului). 
De aceea am rămas lega
tă sufleteşte de sat şi de 
oamenii lui“.

După ce-şi încheie ziua 
de lucru la primărie, dna 
secretară ia autobuzul spre 
casă. De fapt n.a pus punct 
efortului. Acasă o aşteap
tă alte îndeletniciri. Ca 
pe oricare altă femeie din 
sat cu casă şi, grădină, cu 
o curte aranjată. Condi-' 
ţia de intelectual se îm
pacă firesc cu aceea de 
mamă şi de gospodină.

ESTERA SÎNA -

Nu voi reuşi să epuizez
■ interpretările ’ pe care le 

generează varietatea de
senelor făcute de copiii

:. dv. Sper însă, ca în ele- 
. mentele generale.1 pe care 1 

le voi prezenta, să regă
siţi fiecare câte ceva din 
desenele pe care le aveţi 
în faţă,' să; surprindeţi u- 
nele' aspecte:nebănuite a- 
le modului în care copi- 

. Iul, percepe şi- înţelege pro
pria familie. , :
V Să vedem, ţ; mai întâi,

■ ■ cum arată, în linii mari. 
desenul unui copil ce se

. simte bine; ' în :: siguranţă, ■
• în familia, sa. Va avea di- 

mensiuni „normale.11, adi
că, nu este, nici prea; mic 
înghesuit într-un colţ sau 
în partea de jos a foii, 
nici prea mare; încât a- - 
bia încape pe foaia de 
hârtie. Faptul că un per- 
sonaj nu „încape11 pe'foa- . 
ic şi este desenat pe cea
laltă parte a ei, este un 
semnal că relaţiile copi.

; lului cu acesta nu sunt 
din cele mai bune. Un co
pil vesel, echilibrat, cu 
încredere în el şi în fa
milia sa va folosi culori 
„tonice", în general adap
tate realităţii. Un copil ca- 
r . 11 „• ,i să î dn, s-r crc 
ioanele colorate, mulţu- 
mindu-se cu creionul ne
gru, obişnuit, pe care îl 
foloseşte şi pentru a co
lora, înnegrind desenele,

poate semnala probleme a- 
fective.

Urmăriţi apoi dacă in 
desen apar toţi membrii 
familiei (tata, mama, co
pilul care desenează, fră 
ţii şi surorile). în  general 
mărimea personajelor de
senate este strânş legată 
de importanţa pe care e- 
le o au pentru el. Dacă 
din desen lipseşte ,-,auto- 
sul" desenuliii, sau dacă 

1: el se plasează separat de 
restul familiei — fie mi
nuscul într-un colţişor, 
fie' foarte mare în raport 
cu ceilalţi asta trebuie 
să fie un semnal că lu
crurile nu merg foarte bi
ne. Intr-o familie cu re
laţii afective- bune între 
membrii ei, cu părinţi e- 
chiljbraţi şi suficient de 

' toleranţi, copilul se va 
plasa, în general, între bei 
doi părinţi, alături de fra 
ţii săi, mărimea persona
jelor fiind adecvată vâr
stei" (pentru fraţi) şi rolu
lui pe care îl au. Părinţii 
Vor avea întotdeauna di
mensiuni mai- mari decât 
copiii, în familiile unde ei 
au autoritate şi se impuri 
fără a umili. E important 
de observat dacă în desen 
Sunt introduse alte perso
naje (unchi, mătuşi, veri, 
bunici, prieteni etc.) şi 
excluşi membri ai fami
liei (fraţi, unul din pă
rinţi). Avem astfel infor-

•  • I

Din alte timpuri î

•  De unde vin numele femeilor. Unele nume de ţ 
femei sunt foarte vechi. îşi au obârşia încă din e- 
poca matriarhatului, când rolul femeii în familie şi 
în obşte era predominant. Iată câteva nume, fiecare 
având o semnificaţie diferită: Eleonora — luminoa
să; Irina — paşnică; Melania — întunecată; Ioana
— gospodină; Codruţa — liberă; Clara — curată; 
Margareta — gingaşă; Felicia — fericită;- Sabina — 
sensibilă; Leonela — curajoasă; Lucia — Luminoa
să; Mioara — romantică; Violeta —• sentimentală; 
Claudia — înţeleaptă; Emilia — casnică; Ecaterina
— puternică; Mariana — eroină.

•  In antichitate virginitatea era considerată cel 
mai preţios bun al unei fete, fiind, oferită zeilor. în 
India de răsărit, fetele ofereau himenul zeului Lin- 
gamr statuie cu organele genitale din piatră. Adesea

! deflorarea se făcea în faţa familiei, inclusiv a so
ţului, mulţumit de onoarea ce i-o arăta zeul. Mai 
târziu, dreptul la deflorare a trecut la exponenţii 
religioşi.

I ba unele popoare' din Asia răsăriteană, preoţilor 
/ce îndeplineau acest ritual li se ofereau şi daruri în 
1 numele divinităţii. La unele triburi din Africa vir- 
ţ ginită tea era păstrată prin secţionarea cu cuţitul a 

labiilor vulvei, care apoi se coseau. Astfel, nu pu- 
, tea avea lop nici un contact sexual înainte de 'băsă- 
’ torie.
(

maţii asupra celor pe ca-, 
re copilul îi", preferă,' lij 
simte apropiaţi şi care sunt 

, membrii familiei eu care 
nu are relaţii prea- bune,] 
Analizaţi activităţile în 
care sunt surprinse per-j 
sonajele, dacă au activi-' 
tăţi comune sau absolut se-■ 
parate (ex. tatăl, într-un 
fotoliu, citeşte sau priveş-j 
te la televizor, mama l a ; 
bucătărie, copilul singur,] 
îritr-un colţ, îi priveşte).!

Informaţiile pe care le 
oferă desenele sunt nenu
mărate, dar spaţiul aces-j 
tei rubrici este lim itat A-1 
şa că, dacă desenele sau 
comportamentul copilului 
vă neliniştesc, putem să le i 
privim şi să le discutăm j 
împreună.

DORINA LOC IN, 
psiholog

| Pietrele {

] preţioase, j

j cifrele şi j 

! zodiile •
I Opalul: simbolul, u- 4 
|  nor idealuri înalte şi al 1 
I inspiraţiei mistice, a- 9 
'  jută la păstrarea sânge- |  
I lui rece şi are influen- |  
« ţă benefică asupra â- î  
|  fecţiunilor. oculare. Nu- I  
;  mărul corespunzător es-

I te 1, iar zodia, cea a I 
Balanţei. • *

I Topazul: reprezintă I 
I creativitatea şi profun- J 
* zimea spirituală, orien- |  

tându-1 pe purtător I|  tându-1 pe purtător 
î spre căutarea ndevăru- 1 
|  rilor fundamentale. Pia- 1 
J tră zodiacală a Scop- * 
|  pionului, corespunde ci- |
1 frei. 11 în numerqfogfe, |
2 Turcoazul: piatră â I 
I înţelepciunii, înlătură |  
* riscul rănirii prin că- fi 
I dera şi atrage bunăvoin- |  
î ţa celor din- anturajul î  
1 purtătorului. Corespun- 1

Ide cifrei 1, cifră a In- |  
ceputurilor, număr «jşl j, 
J puterii şi al voinţei, iar 2, 

|  în zodiac Săgetătorului. |

j Dacă nu aveţi mij- (  
* lqâee să purtaţi podoa- S 
I bele cu pietre preţioa- K 
J se, exploataţi la maxi- *

Imum calităţile dv n a - .| 
tive. Veţi câştiga. ?

i I

O grădină îngrijită, în care strfOy-ile de ceapă, usturoi şi verdeţuri sunt 
aranjate ca la carte! Strădania este de partea dnei Marioara Comşa (Rîbiţa).

Foto: PAVEL LAZA

Dincolo de aşa-zisul as
pect „casnic" ce însoţeşte, 
de obicei, imaginea femeii,, 
nu  trebuie uitat că în mo
mentul de faţă, în societa
tea românească în mod spe
cial, femeia a devenit pro
fund implicată în realitatea 
vieţii economico-sociale, a- 
şa încât — conform anali
zelor datelor statistice — 
ea constituie categoria de 
populaţie care resimte cel 
mai mult efectul perioadei 
de tranziţie în care ne a- 
flăm.

Pornind de la faptul că 
mai mult de jumătate din 
populaţia ţării (peste 50 la 
sută) este reprezentată de fe
mei, cărora particularităţi
le producţiei moderne Ie 
oferă posibilitatea partici
pării tot mai intensb în di
verse sectoare economice şi 
social-culturale, vă facem 
cunoscuţi câţiva indicatori 
ee ar putea reflecta parti
ciparea forţei de muncă fe

minine la activităţile mai 
sus.menţionate. Astfel. în 
anul 1992, ponderea feme
ilor în populaţia activă 
reprezenta 44,7 la sută 
(faţă de 45,6 la sută

diferenţiat pe principalele 
ramuri ale economiei na
ţionale. în  anul 1980, din 
totalul salariaţilor din in
dustrie, femeile reprezen
tau 40,3 la sută, apoi în

64,8 la sută, respectiv 65,8 
la sută; în ocrotirea sănă
tăţii şi asistenţă 'Socială 74,5 
la sută, respectiv 74,4 la 
sută; în domeniul finanţe- 
credit, asigurări, extins re.

Relevante sunt şi datele 
evidenţiate în urma recen
sământului din 1992 pri
vind nivelul şi felul şcolii 
absolvite, date din-care re
iese că 41,5 la sută din ab

„A m p ren ta"  perioadei de tranziţie asupra condiţiei femeii
în 1977). Ocuparea forţei 
de muncă feminine este re
levată de rata ocupării ca
re, în 1981, era de 40,421a 
sută, în 1990 ajungând la 
43,75 la sută şi manifestând 
în continuare o tendinţă de 
scădere (42,2 la sută în 1992).

Particularităţile fizice şi 
psihice ale forţei de mun
că feminine, dar şi orienta
rea profesională realizată 
prin şcoli sunt reflectate 
şi de repartizarea acesteia,

1985, procentul creşte la 4â,6 
la sută, pentru ca în anul 
1993 ponderea să fie de 43,4 
la sută.

într-o serie de ramuri, 
mai adecvate specificului 
ei; femeia este majoritară, 
în telecomunicaţii femeile 
deţineau în 1980 o pondere 
de 51,47 Ia sută, iar in 1993, 
respectiv 57,4 la sută; în 
circulaţia mărfurilor 57,1 la 
sută, respectiv 59,3 la sută; 
în învăţământ şi cultură

cent, femeile deţineau în
1992 o pondere de 68,1 la 
sută din totalul salariaţilor.

Trecerea la'economia de 
piaţă şi, în paralel, dezvol
tarea sectorului privat, a 
constituit un pol de atrac
ţie pentru fem ei; astfel, în
1993 (31 decembrie) din to
talul patronilor ' întreprin
zători femeile reprezentau 
27,9,1a sută, iar din totalul 
lucrătorilor pe cont propriu 
— 59,1 la sută.

solvenţii învăţământului 
superior sunt femei, iar din 
totalul absolvenţilor de în
văţământ secundar 'acestea 
reprezintă 48,4 la sută.

în planul desfăşurării ac
tivităţii propriu-zise. însă, a- 
ceste procente îşi pierd va
labilitatea, fiind afectate de 
apariţia şi amploarea şo
majului generat de actuala 
criză economică. Ponderea 
femeilor din totalul şome

rilor înregistraţi era, în iu - ; 
nie 1994, de 56,9 la sută 3 i 
pentru tinerele până la3Q' 
ani, şomajul reprezintă 61*7 
la sută din numărul total 
de şomeri şi 22,5 la sută 
pentru cele intre 30-40 de i 
ani. Incidenţa şom ajului: 
asupra forţei de muncă fe
minine evidenţiază, prin ’ 
proporţii şi efecte, accentu
ata inegalitate a femeii pe 
piaţa muncii comparativ 
cu bărbatul.

Dacă la toate acestea am 
mai adăuga şi aspectul 
muncii casnice şi al celei 
prestate în domeniul so- 
cio-cultural (activităţi ce nu 
sunt remunerate), se contu
rează imaginea unei femei 
al cărei statut s-a deteriorat 
considerabil, dezvâkrnd e- 
rodarea poziţiei acesteia în ( 
societatea românească, mar- ! 
ginalizarea şi sărăcirea tr- 
nui important segment al 
populaţiei feminine.

GKOPr.KTA BÎRLA
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Sîntămăria Oriea si matriarhatul
Stotăraăria Oriea., aşezată 

. te  0  wămmmSi de băţ de 
c iteţe*, ca teafâ tecteetela 
i te  bulibăşsala perioadei d e ' 
. tra«zăţta. «Moaşte anele
* teteateaateri. şi mm patine. 

A  fc d  inteşdasă apa po-
. MUU te setei «şedinţă
- te te  Steboetate. în tetena 

fecaMtate mmmiâ, se tu- 
create te  realizarea caaaa-

. «terii, Lwssăriie respecti- 

. t e  te cjseeută firma dlui

- lu- 
erări de foarte bană ca- 
Mtete. Faptul acesta se ex- 
ş i k i  prin aceea că di D.D.

- «-« născut şi a  crescut la 
‘ fitatâmăria Oriea te patro- 
I nul s-a gândit «S. e  bine 
; să facă ceva pentru loca

litatea de baştină, gând 
binecuvântai de Dumnezeu 
şi de oamenii comunei.

Şi îweă e  problemă ce, 
Sperăm, ii va bucura pe 
locuitorii satului de reşe
dinţă a  consunai: a fost 
aprobată documentaţia pen- 

. tru introducerea gazului 
metan în Stetămăria Oriea

Cu toate ««cazurile eu 
care «se ‘confruntă ţara şi 

1 oamenii ei «— viaţa la Sîn- 
' tămâria Oriea nu stă pe
* loc. în satele Ciopeia, Sîn- 
r. tămăria Oriea, Subceţate,
' (Bucium fi Vuita — cum
* ne spunea dl ilie Ştefănie,' 
î d e  la centrul agricol — a-
* plicarea Legii fondului 

funciar s-a încheiat. în
f prezent specialiştii Marce

la Hortoparr, Petra Arde
lean te  I. Dorin lucrează 
te măsurarea pămân’ului 
tn satele Săeel, Sînpetru 
ştBâr&şti.

Un lutru inedit este a- 
eeia că toţi lucrătorii coti- 
sUmlu i local, şi cei aleşi 
ş l salariaţi, sunt femei, 

guardul comunal, 
că «te este exagerată 

afirmaţia că ia Sîn- 
Orlea s-a instalat 

SBatriarfeatul. Şi ce este rău

în asta ? Faptul n-are «ici 
o importanţă, esenţial este 
că echipa condusa de dna 
Cornelia Dobrean, prima
rul comunei, despre « r e  
cei eu cam  am stat rde 

spus că « t e  
foarte inimoasă,

■ să facă trea
bă bană te «uşeşte. Drept 
argumente stau « e a  ce 
a-a reafizai pe linia gos
podăririi «aminei, ridica
rea nivelului de  viaţă al 
oamenilor. Dna Aurelia Să- 
lişteaa, tehnician la  urba
nism te organizarea teri
toriului, «e apunea:

— BdEteaâa - #ten «are 
trecem « te  grea, dar oa
menii nor să trăiască tot 
mai bine. De aceea Sşi 
construiesc case «te, dez
voltă cnea ee au. în  1994, 
de exemplu, au fost eli
berate M  . de autorizaţii 
pentru diverse lucrări, far 
5n perioada trecută din 
acest an şapte. Deci, co

muna se dezvoltă şi sub 
aspectul condiţiilor de frai 
«le oamenilor.

Oamenii s-eu întors cu 
multă dragoste te  pământ. 
In toamnă, s-a^fn sămânţat

pământul la 
care aveom dreptul, vreo 
două- hectare, ne spunea 
«tea Rafiia Dobrean, din 
satul Balomir.
'  — Ca ce î l  «stivaţi ?

Om i jnmfctefe Bum 
semănat cu grâu. ■

— Cam l-aţi semănat ?
— Ou mâna, e i  .semănă

toarea «a merge pe tocu
rile acelea. Ceea ce a  ră 
mas 11 punem cu cartofi 
şt porumb. Ne necăjeşte 
faptul că tacă am ae-ou 
dat titlul de proprietate 
asupra pământului.

Necăjii î-am găsit şl pe 
Nicolae Cioară şi Florica 
Neicani din satul Vadu, 
care au venit la primărie

să se plângă că vecinii âu 
teica! în terenul lor. De
plasarea le-a fost însă, în 
ziua aceea, în van, întru
cât nimeni din conducerea 
consiliului local nu era la  
sediu. Primăriţa fu spe 
chemată la Deva, tot 
probleme de fond funciar, 
ni a-a «pus. Sugerăm să se 
asigure prezenţa cuiva din 
conducerea c o m ic i In fie. 
care zi, la sediu, 
d a o soluţie 
cu care via oamenii, 
de îa  distanţe mari. Ne
mulţumit de medUÎ cam

mmmmtmxwvmm m em m.

de la „Metal-expres" Deva, cu utilaje M cadcş, .iac 
p i m

Prietenul unui hoţ!
Dacă un brigadier de 

carab'mierj practică ^tnese- 
ria* de super«m pion de 
slalom, nu i se poate pr«-. 
tinde să recunoască un in
fractor de la prima vede
re. Dar Alberto Tom ba nu 
«  ghicit adevărata profe- 

a  prietenului său 
fteboseim nici te pri- 

nici la a doua, nici la 
•  treia privire. Continu- 
âod să-l frecventeze luni 
de zile fără să bănuiască 
In elegantul comerciant 

pe unul dintre 
jefuitori din metro

pola iombardă, şeful unei 
bande de şase oameni, ca
re în dimineaţa de 12 a- 
priite 1901 a realizat una 
dintre cele mai spectacu

loase lovituri ale ultimi
lor aai: jefuirea bijuteriei 
„Cartier", eu o  pradă de 
5 miliarde fire (cea 3 mi
liarde dolari). Culmea este 
că atunci . . când a  studiat 
terenul în vederea opera
ţiunii ftebascini a venit 
la faţa tocului chiar te 
compania celebrului schior.

Bolul de paravan (fără 
să ştie) jucat de Tumba 
In întreaga afacere a Ie
şit la lumină zilele trecu
te când anchetatorii au 
reuşit să facă reconstitu
irea jafului, după ce, în
cepând din decembrie tre
cut, descoperiseră pe Baza 
unor interceptări telefoni
ce adevărata faţă a „vân
zătorului de blănuri".

Că, ai cărei şef «te stat « t e  
tocă regina Efetobeta a 
H-a, mică naţiune de doar 
49 de mii de toctetori, a- 
cest paradis terestru,. a- 
preciat de cunoscători, se 
află acum î n centrul unu
ia dintre cele mai spec
taculoase cazuri ancheta
te  vreodată de Seottland 
Yard. Practic, întreaga In
sulă a fost luată „ostatec" 
de baronii eoiumbieni ai 
cocainei, poliţia engleză 
bănuind e l careotrafican- 
ţii o folosesc ca bază de 
tranzit pentru sute de ki
lograme de stupefiante, zil
nic,-spre SUA. Viaţa insu

lei a lori te  totalitate pu- 
să sub controlul trafican
ţilor; zeci de persoane au 
feri « fe e , a ra te  «a dis- 

şi simplu in 
conducătorii parti

delor politice locale îşi 
schimbă acuzaţii de com
plicitate, un şef al poliţiei 
a fost asasinat, doi fii ai" 
vice-prim ministrului au 
ajuns la închisoare, am
basadorul la  ONU s-a „vo
latilizat". .Şi pentru a  „în. 
cununa" totul, din urda* 
închisoare de pe insulă a  
avut loc o evadare In ma
să, deţinuţii fugind toţi, 
până la unul...

Şapte sunniţi ucişi

Crime şi cocaină în 
Caraibe

Despre o ţărişoară din 
Caraibe numită „St. Kitts 
şi Nevis", mulţi dintre noi

n-am ştiut probabil, până 
acum, nici măcar că exis
tă. Fostă colonie britani-

Şapte musulmani sunniţi 
au fost masacraţi la Ka- 
râcbl, în Pakistan. de trei 
şiiţi înarmaţi, deoarece 
n-au ştiut să recite o ru
găciune şiită. Ar fi, se a- 
preeiază, o .răzbunare îm
potriva atacării de către 
sunniţi a două moschee şii-

te, atac în timpul căruia 
au fost ucise 20 de per
soane. In acest ultim epi
sod cei trei şiiţi au  luat 
cu asalt o casă locuită de 
sunniţi, i-au adunat pe 
toţi bărbaţii într-o came
ră şi le-au ordonat să spu
nă o‘ rugăciune. Apoi, au 
tras 1

CnsMeraţii privind comunitatea 
română ortodoxă i i  Ungaria

a fost reîmproprietărit 
şi dl Pânflă Filip, din .sa
tul Subcetate, Domnia sa 
susţine că nu a primit tot 
pământul la  care are drep
tul. Nu ne îndoim că şi 
nemulţumirea sa va fi 
spulberată de către comi
sia ce aplică Legea fon
dului funciar şi «te pri
mărie.

TRAIAN BONDOR

Conştiinţa de neam, de 
apartenenţă şi de ataşa
ment la o comunitate cu 
acelaşi profiL spiritual ee 
se sanseşte naţiune, este 
o «saaponentă esenţială 
a firii omeneşti. In a- 
ceastă situaţie, este nor
mal şi chiar imperios să 
«e gtedim 1» fraţQ *k>ş-.. 
toi români 'de dincolo de 
graniţa de «pus a ţării. 
Evident, we bucurăm când 
luăm cunoştinţă «ie afir
mări româneşti de erdrn 
social, cultural şi mai â- 
les religios..

Ne bucurăm în mod 
deosebit de viaţa reli
gioasă a fraţilor noştri, 
fiindcă, ea este cea mai 
autentic românească, cea 
mai a  tra 
diţiei noastre istorice şi, 
în aceiaşi timp, cea mai 
importantă te  menţinerea 
fiinţei naţionale pe acele 
meleaguri. Pe acest con
siderent, se impune a  fi 
obligaţi a  întreprinde toi
ceea t e  este posibil pen
tru susţinerea şi spriji
nirea vieţii religioase a 
fraţilor noştri.

Având în vedere infor
marea din acest an că: 
„Numărul românilor din 
Ungaria se cifrează la 
25 000, dintre care 20 000 
aparţin Bisericii Ortodoxe 
Române", înseamnă că 
menţinerea şi prosperita
tea comunităţii române 
din Ungaria revine în 
primul, rând şi aproape 
exclusiv bisericii frăţeşti 
din ţară. Să recunoaştem 
că prea puţin, dacă nu 
chiar deloc, avem preo
cupări ale altor institu
ţii de cultură pentru men
ţinerea fiinţei naţionale 
dincolo de hotare. Con
secinţa este evidentă şi 
categorică: eu cât Inain- 

în timp, cu atât mai 
t statisticile eonsem- 

m M  tot mai 
al m em brii» eomu- 

omâneşti din Un
garia, deşi demografic 
numărul normai al celor 
n ri veniţi fe lume, feu 
părinţi români, ar trebui 
să crească, ■

De la «fee înţeles «â 
acest proces poate şi tre- 
teâe «ă fie o p rit.®  este 
posibil prin intermediul 
Ortodoxiei, a l credinţei

strămoşeşti, fiindcă prin 
aceasta românii de din
colo au motiv să priveas
că dincoace spre noi. Da- 
*ă  noi, la rândul nostru. 
Si privim cu dragoste te 
.faţă şi nu le întoarcem 
spatele, dacă înţelegem 
să le manifestăm afec
ţiune caldă ta  tacul in
diferenţei reci,' atunci ne 
v p »  -fete pe deplin da
toria faţă de  ei, fa f i  de 
trecutul şi viitorul nos
tru, ca şi faţă de ncâ în
şine ca tema şi adevăraţi 
români.

E un fals patriot ş i ne
credincios ortodox cel 
ce-şi limitează preocupă
rile şi interesele la  paro
hia proprie şl cea naţio
nală din interiorul grani
ţelor şi iw ţine taant de 
soarta fraţilor de peste 
hotare şî nu  r^ectează 
la  arte de solidaritate cu 
ei, prin acţiuni concrete. 
Fiindcă viaţa religioasă 
«este pe prim-pian ca im
portanţă, tot ceea ce se 
face te  sprijinul biseri
cilor ortodoxe române 
din Ungaria va consti
tui un aport spre pros
peritatea comunităţii ro
mâneşti de acolo.

In  concret, s-nr putea 
face invitaţii între pa
rohii şi sate înfrăţite, ur
mate de vizite reciproce. 
Adăpostirea şcolarilor ro
mâni, ta  perioadele de va
canţă. în ţara noaştrâ, 
în familii sau la mănăs
tiri, ar aduce o fortifi
care a conştiinţei celor 
ce uşor pot fi tentaţi a 
se înstrăina de originea 
strămoşească. Preocupa
rea ca toate bisericile or
todoxe, ta  toate zilele 
cuvenite, să aibă servi
cii religioase, se impune 
ca obligaţie elementară 
şî de cea mai mare im- 
-p n rfam ţS

Rămân deplin încredin
ţat că pe lângă ceea ce 
s-a făcut până acum se 
va continua cu eforturi 
sporite ta  sprijinul co
munităţii româneşti «tai 

iritai tac it Bi- 
noastiă fe  se poa

tă mândri m
fe ţi  de

Pri firi I.O. UUDEANU

■*■*•*<

ta fata tentai

*  

i  

i

1 Şedinţa de joi, ^  martie, a  Comisiei judeţene dej 
I  urbanism şi amenajarea teritoriului a a ra t  Iod ta l

I* condiţii mai deosebită. S-a desfăşurat la căminul «ut- | 
furai de Ia Ţebea şi a avut ca invita

I nulităţi din comuna Bala de Criş şl 
sarea aici a comisiei era motivată.

1 Comisia a dezbătut planul urbanistic 
pentru JPhant«sonul moţilor" ş| s

Itato privind «rnerea în valoare 
monumente memoriale din incinta j Ţebea, pe baza soluţiei care a  primitI concursul public de proiectare,

|  pe ţară.

I Cu acelaşi prile). au lîiai Iw i m suuiri^ ut «cmc" 
rea avizării, planurile urbanistice de detaliu pentru

I’extinderea şi mansardarea berăriei „Corvinul", la 1 
Hunedoara, popas turistic pe DN 7, la Gofhatea, a-1  

■  menajarea pieţei agroalimentare, amplasarea unul 1 
|  magazia ABC fi cabinet medical 1a Vaţa de tas, am -1

1 plasarea studioului de radio TC ABC ia Haţeg, au- I  
toserviCri Shrot auto {magazin de maşini vechi), şi 1 

Jspaţii comerciale ta Deva. (I.C.). |

I  I
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F.R.E. DEVA
^ cu sediul în Deva, str. G. Enescu, nr. 39 

ORGANIZEAZĂ .

LICITAŢIE PUBLICĂ
deschisă, fără preselecţie, pentru, lu

crări de reparaţii curente la clădirile 
posturilor de transformare din zona Valea 
Jiului.

Lucrările de reparaţii eottt&M §» lu- 
l  crări de finisaje clădiri (refacere tencuia- 
I M şi zugrăveală, vopsitorii pe confecţii 

metalice, refacere soctu şi trotuar}.

Licitaţia va avea loc la sediul F.R.E. 
i Deva, fit ziua de 20. 04.1995, ora 10.

'QfestMe paxUcipanfikm M Ueiiaţm u 
vor prezenta in pRc sigilat, ş§ s» vor ex
prima în lei f  mp, pentru fiecare catego
rie de lucrare precizată mai sus.

Relaţii suplimentare la serviciul ex- 
} ptoatare-reparaţîi, telefon 613585 sau 
1 615750, inf. 100.
§ '
1  Condiţii de participare pentru ofer
it tanţf :

—  să respecte condiţiile de calificare 
pentru contractanţi, precizate în anexa la 
Ordinul nr. 792/13/N  al M .F. si 
M.L.P.A.T. (anexa A).;

— să posede atestat RENEL pentru 
lucrări în instalaţii energetice. -(204)

F.R.E. DEVA
cu sediul in Deva, str. G. Enescu, nr. 39

S

ORGANIZEAZĂ

LICITAŢIE PUBLCA
deschisă, fără preselecţie, pentru lu 

crări de reparaţii capitale la acoperişul 
posturilor de transformare, in. zona Deva, 
Petroşani.

Licitaţia va avea loc la sediul F.R.E. 
Deva, în ziua de 21. 04. 1995, om 10.

Lucrările de reparaţii constau îm rea
lizarea unui acoperiş cu şarpantă metali
că şi învelit oare din tablă zmeată (ondu
lată, cutată), de 1 m m  grosime.

Participanţii i r  licitaţie îşi v m  pre
zenta ofertele pe baza unui model de lu
cru, care poate fi găsit la serviciul e x -\  
ploatare-reparaţii (camera 101). Ofertele 
se vor prezenta în pite sigilat şi se vor { 
exprima în leilmp.

Condiţii de participare pentru ofer
tanţi :

— să respecte condiţiile de calificare 
pentru contractanţi, precizate în anexa la 
O r d i n u l  nr. 792f  13/N al M, F. şt 
M.L.P.A.T. (anexa A);

— să posede atestat RENEL pentru  
lucrări în instalaţii energetice. (203)

I M P O R T A N T !  

T R I B U N A  E C O N O M I C Ă "n

Decanul presei economice din România reaminteşte belor interesaţi — 
nagerilor de ferme particulare sau de stat, specialiştilor implicaţi şi interesaţi 
în  mstwitcdea econoimcm şi m re  m r  să beneficieze de informaţie profesională, 
vitală pentru succesul în afaceri— , eâ îşi pot procura în  continuare, prin abo
namente, următoarele publicaţii pe care le edităm în  acest em :

•  revista săptămânală „Tribuna economică
•  revista lunară „Impozite şi taxe“ ;
•  * Buletinul lunar economic legislativ;
•  un pachet de şase cărţi de actualitate pentru practica economică. 
Abonamentele se pat realiza p r in :
— RODIPET, la oficiile de difuzare a presei din fiecare localitate ;
— la sediul redacţiei, din Bucureşti, bdul Magheru, nr. 28-30, sector -1, cod 

70159.
Informaţii suplimentare se pot obţine apelând la Compartimentul difuzare 

—- abonamente al redacţiei „Tribuna economică"—  tel. 059 20 60 (dl. EmM 
. Zamfirescu), sau consultând Catalogul presei, editat de RODIPET (poziţiile 

2084, 2085, 2086, 2087, 2088). £20?)

• * %

i  
i 
v
I  *  A M f  •  m w  #  m w  0 mmmm *  mm» • mmm t  mmm #  i m m  #• mmw s.mmm t

V 1
BANCA „DACIA FELIX“ S A. 

SUCURSALA DEVA

Anunţă vânzarea prin

L i C f T A T W c l H m i C A

â următoarelor im obile:

SX.NfDA CONSTRUCT COM SmJZ  ~
Deva Tei-054/612589 >

Executa lucrări de -C O N S T R U C T U  .IN S T A L A T »

■ '  (Sankare jr^lzire,ga2 ,€£matizafe,eteetrrc»|

AWENAJARI INTERIOARE , 
SERIOZFrATEjGARANTII CONTRACTUALE

I

î
■ -dr-

t
'

I
|::Afe

I

I ____
V 
I 
V-
V

pentru:

s t

CASA, curte şi grădina, situate în Prîcaz, î 
nr. 56. Preţ de porn iref 16 960" 006, Ier, |
MAGAZIE eereafe .(171,54 mp), arăfor şl * 
fănăţ (1967 atplr situate- n* Crîsciar, -n r . |
136. F iîe ţd e  .  x :-if |
CASĂ (3 eamere), dependinţe, curte şi gră* I 
dină, situate în Ilia, str. Unirii, nr. 11. I 
Preţ de pornire : 17 000 000 Iei. !
APARTAMENT cu 2  camere, situat în j 
Deva, A leea Streîului, b t  66, ap. 67. Preţ V 
de pamir*: 3  7ŞO 099 lei. |
APARTAMENT cu 2 camere, situat k  J 
Deva, A leea V iitorului, bl. O 3, se. 2, ap. J 
1. Preţ de pornire: 2 000 000 lei. - j

APARTAMENT cu 2 cam ere, situat în |
D eva,'A leea  Mdţilor, bl. P4, ap. 64. Preţ I 
de pornire: 7 000 000 Iei. *

APARTAMENT cu. 2  camere, situat în |
D eva, A leea Romanilor, bL 11,- ap, 17. Preţ J 
de pornire : 5 500 000 lei. I
APARTAMENT cu 3 camere, situat m  j 
Deva, Aleea Streîului, bl. 65, ap* l4 . Preţ ' 
d e  pornire: 3GG0O6ftle*. ' * , ,
Licitaţia va avea Ioc în ziua de 31 martie |  I 615922, int. 116. 

1 1995» ora 9 , la sediul Judecătoriei Deva, biroul * |
executorilor judecătoreşti. J \  —

J Relaţii suplimentare fe sedruJ băncii din l  
i Deva* bdul N; Bălceseu, b l  34* teii 620796,;
* sau k  biroul execut orilor judecătoreşti, tel. |

REGIA AUTONOMA A CUPRULUI 
D E  V A

\

I :

V®

SEDIUL REGIEI — 3 economişti, 1 jurist; 
S.M. ABKUD — 2 economişti, 1 geolog 
S,M. BRAD —  2  economişti, 1 jurist ‘ 
S.M. TELIUC — 2 economişti 
E.M. ZLATNA —  4 economişti, 1 geolog 
E.M. VEŢEL +— 1 economist 

l •  E.M. CERTEJ — 1 economist 
i  6  E.M. DEVA — 3 economişti, 2 geologi.
|  Concursul se organizează Ia sediul regiei,, 
} in  perioada 10-15 aprilie 1995.
I Condiţii r minim 5 ani vechim e in spe- 
1 cialitate, maxim 45 ani vârsta, sex  bărbătesc, 
j Informaţii suptirtientarc : telefon  664/

fCBCţ

S.C. J M A R "  S.A. A R A D

| 614332.
•

I

<2®&>
I

S.C. SIMAL E X E » S.R.L.

Vă aaunţă că* în
cepând cu data de 
27.03 .19% , până hi 
1Q« 04* 1995, face m ari 
reduceri de preţuri 
Ia un număr Ifniftat 
de prochue, ş i  anu-

•  etajere
•  sufragerii
•  d ^ m lto a re

•  p roA isc 
Hus^varna —  
ferăstraie

-* măsuţă de sticlă
•  mobilier birou
•  scaune 

ergononaice
•  televizoare 

G ranfig r
şi toate cu plata î»  
rate.

Vă aşteptăm la 
magazinul nostru de 
lângă restaurantul 
»JLido“ şl la te l.
ă54—625440; 625267.

(8425J

s ti . Calea A u rel Y ta ic it, m . 14, 
telefon  C57 - 244915 — se rv  ierni desfa cem , 

fax  057 - 2696*97

V in d e  te  p re ţu r i deosebit de avantajoase  
u rm ă to a re le : ,

—  S a lte le  tm tla sa te ;
B&hmt. m oderne ţ .. ;

—  C alţase  ex ten sib ile  ; \
—  F otolii separa te  •,
—  B o rm itm  L udovic XVI.

i Toate aceste  m odele  sunt ex ecu ta te  eu  
c e le  m ai d eo seb ite  s to fe  $if pluşuri dim im port, 
e le  constitu ind m ostre  ş i  pro to tipuri p en tru  
piaţa externă.

• De asem enea, v in d em  p a rch e t tem ek ti te g , 
1a 7 90® le i rssp (inclusiv  T.V .A.).

P rodusele su n t expu se  în  cadrul e x p o z i
ţieis n o a stre  ,şi 1a m agazinul d e  p rezen ta re  ş i  
■'desfacere- &W alt. t  V â n ă to r i,. Arad.

i
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•  Vănd casă şi pământ

^mă centrală), Geoagiu- 
t. Calea Romanilor, nr. 

im . (8327)
•  Vând microbuz TV 

42, înscris, motor Braşov 
O. 115, preţ 3 000 000 lei, 
negociabil, tel. 626186, 
629301. (8331)

•  Vând casă - în. roşu, 
demisol, parter, etaj, apă, 
gaze, trifazic. Informaţii 
Zilnic, tel. 600639. (8336)

« S.C. Transilvania 
Group S.R.L. din Brad 
vinde vir.şli en gros la 
preţul de 5000 lei/kg. O- 
norâm cojnanda la domi
ciliu. tel.'fax 651142.

(8130/31)
« Vând gater monolamă 

pentru, prelucrare mar- 
tnură. Informaţii la tel. 
*322823. (8370)

•  Vând casă 6 camere, 
baie, apă. grădină 58 ari, 
lâ Briznic, nr. • 64 şi va
gon mare mobil, . posibili
tate adaptare la comerţ 
său alimentaţie publică. 
Vând apartament 3 ca
mere la Mintia. Informaţii 
Briznic, nr. 64, (8371)
. •  Vând 2 tractoare 650, 

Deva, Horea, 54, sau Co
şeşti, 34. (8467)

•  S.C* F.fy Styl De
va, str. Gh. Bariţiu, 
nr. 1 A, oferă en gros 
ţigări,- Cafea, dulciuri, 
detergenţi ctc., BA 
CELE MAI MICI PRE- 

: TURI. Tel. 027493.
- f  ■ ' (8256)

•  Vând tractor (15 CP) 
cu plug şi freză şi auto
turism Wartburg sau ta
lon. Tel. 616460.

(8313)
•  Vând casă, gaze, curte, 

grădină. Deva, str. Gh. 
Bazar, nr 14. tel. 611487.

(8278)
; p Vând Dacia 1300, con
venabil, negociabil. Tele_ 
fon 629426. orele 20—22.
; ’ , . ■(8317)

•  Vând casă, anexe, 
‘grajd, grădină . cu pomi. 
.vie, sat Sâneraii nr. 25.
, (8369)
. •  Vând cazan ţuică 110 
l Informaţii telT 622022. 
t . (8324)
, •  Vând talon Opel Kadett 
(benzină), 1984, vând Bar- 
kas B* 1000 (înmatriculat), 
an fabricaţie 1986, cumpăr 
talon VW Jetta. Telefon 
651798. 1 (8353/54)

'«  Vând casă cu grădină, 
pom; Brăniscă, sat Rovina, 
nr. 29 Şi 20 mc BCA şi 
ţiglă. (8346)
j «  Vând fân (15 t). Tel, 
777361, după ora 16. 

ţ  • (8340)
, « Vând parterul unei 
Vile centrale, curte, gră- 
’dină, gaze. Informaţii - — 
625482. (8386)

•  Vând apartament 2
camere, Gojdu, etaj 4, tel. 
616752. ‘ (8377)

•  Vând apartament 2
camere, Dacia, Opel Asco- 
na 1,6 şi Opel Rekord 
Automatic, Tel. 621020. 
după. ora 20. (8376)

•  Cumpăr pompă injec.
ţie Ford Sierra Diesel, 
fabricaţie 1984, Brâznic, 
nr. 64. (8372)
■ « Vând maşină îngheţată 

Vulcan, teii 570609.
(8369)

•  Vând casă cu grădi
nă (54 ari), Lăpuşnie. Re
laţii tel. 660034 — Sm e. 
fia. (8367)

•  Vând apartament 2
camere, Deva, BăleescU 
(Astoria), bl. 12/39. (8363)

•  Vând loc, instalaţie 
curent, maşină îngheţată

laborator. Tel. 720034.
- (8360)

•  Vând sau schimb mi. 
crbbuz Dle*el (9 locuri), 
cutie viteze, electromotor,

"telefon 624935. " * -V 
(8385)

■ •  Vând garaj tip Bârcea, 
preţ negociabil. ’ Telefon 
619190, între orele 18—20.

' • '  ■ , ‘ (8390) •
■ •  Vând,-două-garaje tip 

IMG (Bârcea (preţ foarte 
avantajos). Tel. ' 625096,

• după ' ora .16. . „ (8398)_.
•  Vând certificat Wart

burg, Brad.- tel; 655156.'
(5040)

« Vând casă cu grădi
nă, 2700 mp, Hunedoara, 
strada Carpaţi. 160. Infor- • 
maţii între orele 16—20.

■ (7616)
•  Vând moară de grâu,

fină, cU linie de curăţire. 
Tel. 717431. (7620)

« V â n d  apartament 2 
camere, etaj II, bloc din 
cărămidă, încălzire gaz 
metan,, preţ .orientativ 9600 
mărci şi mobilă combi
nată,- preţ convenabil. 
Tel. 711486.

(7623)
•  Vând Mercedes 240 

Diesel, Opel Kadett, ma
şină de tricotat Singer, 
casă Peştiş. închiriez casă . 
pentru depozit en gros, 
Hunedoara. Tel. 716333.

(7624)
•  Vând .apartament 2 

camere, decomandate, par
ter, zona stadiorn Hune
doara, telefon 721269. :

(7626)
•  Vând Mercedes 230

(benzină), Mercedes 200 
Diesel, neînmatriculate. 
T ei 738362. (7619)

•  Pierdut legitimaţie '
membru susţinător F. C. 
Corvinul, pe numele Bur 
cătaru Marius. O declar 
nulă. (7625)

•  Pierdut carnet şomaj, 
pe numele Stoica Simona.
TI declar nul.

(7617)
•  Pierdut filă CEG cu 

limită de sumă, nr. 078499, 
aparţinând Depoului C.F.R. 
Simeria. Se declară nulă.

(CEG)
•  Ofer în arendă 11 ari 

grădină pe drumul Coziei. 
Telefon 612535,

(8359)

nu maţ este. Cu aceeaşi 
dragoste şi durere II plân
gem, iar timpul nu va 
şterge din Inimile noastre- 
bunătatea, generozitatea şi 
fineţea lui. Soţia Lia, fiul 
Florin, m ra Luci, nepoţe
lul Mihăiţă. (5036)
■ 9  ■ FAMILIA Bajurennu
anunţă împlinirea a 7 ani 
de când i-a părăsit pen
tru totdeauna scumpul lor 
soţ si tată, • ' . '

TEODOR BAJUREANU 
Nu te vom uita „ nici

odată!’’ (7621)

D E C E S  E:
•  Anunţăm încetarea din 

viaţă a celei Care a fost 
soţie,, mamă, bunică 

TECLUTABEDEA, 
fiinţă deosebită. Trupul 
.neînsufleţit este depus la 
casa fiului ei din Vălişoâ- 
ra. înmoriţiântarea va a- 
vea loc în data de '29 mar
tie 1995, ora 13. Nu te 
vom uita niciodată. Au
rel, Remus, Mariana, Că. 
lin şi Camelia,

. , (8394)
«S u n tem  alături de 

finii noştri Benţa Viorel 
şi Mariana la trecerea în

nefiinţă a mamei lor 
AURELIA BENŢA

Naşii Liviu şi Iuliana” 
Lupea. Dumnezeu să o. 
odihnească! (8457)

•  Fiii Viorel şi 
Dumitru, împreună cu 
familiile, anunţă în. 
cetarea fulgerătoare 
din viaţă a scumpei 
lor mame 

AURELIA b e n ţ a , 
de 70 ani. înmormân
tarea va avea loo 
marţi, ora 1.4, în loca
litatea Banpotoc. Dum
nezeu să o odihnească!
• • • / (8450)

V— ---------

« Anghel soţ, Radu 
fiu anunţă ou nemăr
ginită durere înceta
rea prematură din 
viaţă a scumpei lor 
ERIKA RADULESCU, 
suflet generos, soţie 
şi mamă desăvârşită, 
înhumarea — marţi, 
28 martie, ora 15,30, 
la Cimitirul Popa'  
Şapcă, Hunedoara.

(8384)

Jţ A; '

S.C.' POLIDAVA S.A. DEVA

Cu sediul în'Deva, str. 22 Decembrie, 
nr. 257. tel : 621750, 620712, 621159. 

I N V I T A

Până la data de 31 martie 1995, lai
sediul societăţii, toate persoanele îndrep
tăţite a face parte din 
„ASOCIAŢIA SALARIAŢILOR Şl MEM- 
BR1LOR CONDUCERII", 
în vederea dobândirii de acţiuni ale so 
cietâţii, cate se privatizează, în  conformi 
tate cu Legea 7771994, respectiv : mem
brii con&ăcerii societăţii, salariaţii, foştii 
salariaţi, pensionării cart 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 din 
motive imputabile lor.

. « Efectuăm (trans
port persoane Deva 
Budapesta şi retur. 
Informaţii tel, 612194.
, ' (8269)

, * Angajăm manager re- 
. prezentanţă oraşev .şomer, 

telefon, studii superioare. 
Tei. 01/6358487.

(M. P.)
« Consiliul lodal Hărău 

închiriază prin licitaţie pu
blică spaţii anexe de pe 
lângă căminele culturale 
pentru • organizare activi, 
tate cu profil alimentar. 
Licitaţia va avea loc săp
tămânal, în fiecare zl de 
luni, începând cU data de 
17.04.1995, ora 10, la se
diul Consiliului lecal Hărău, 
Taxa de participare este 
de 10 000 lei. Relaţii la 
tel. 668212. (8338)

I

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

diversă);
♦  Eugenia - Divertis - Crem cu arome 

de ţ?anane, ciocolată, po.rtocale, căpşuni;
♦  Ciocolată şi dulciuri ( Feleacu-Cluj);
♦  Sţjcksuri, paste făinoase, tăiţei de

casă: - -
pu lciu ride import;

[ ♦  Băuturi alcoolice;
I ♦  Hârtie ambalaj pentru împachetat.
!  Relaţii şi com enzi ^.zilnic, la sediul societăţii, 

COMEMORĂRI I Strada 22 Decembrie, nr. 257, la telefoanele:
‘ 054/1520712 şi 621750; fax: 621159_ Sg ÎMPLINESC 6 ani 

de când dragul nostru 
OPRIŞA COSTICA

S.C.

I

METBOMOBILA S.R.L.
D E V A  ’

ANGAJEAZA .j
■  Muncitori (lăcătuşi mecanici) pentru '"

montat mobilier m eta lic  şi lemn.
Relaţii Ia sediul firmei, str1. Sîntuhalm, nr. 

31 A, sau telefon 626338, zilnic, între orele 8-20; 
sâmbăţa şi duminica orele 8,30-13. (209)

Cel mai mare 

distribuitor 

en gros din 

ţară de

ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATÂ 
IMPORT VEST

: V A  O F E R Ă  :. . .
•  baloţi nesortaţi
•  pungi de colectare originală, nesortate î 5—  

■15 kg, cantitatea minimă de vânzare —  
100 kg

•  îmbrăcăminte sortată.
—* ofertă bogată In sortimente de sezon 

N O U ! N O U ! N O U ! 
Îmbrăcăminte NOUA din import C h ina:

•  treninguri şi bluze din bumbac
•  bluze mătase

• La preţuri accesibile / - \
ATENŢIE Ut
Noua noastră adresă : Cluj-N., str. Iuliu 

Mania, nr. 6. T el./F ax: 064 —  194030, 193493 
(luni-vineri: 8-16). Orar d ep ozit: satul Vlaha, 
luni —  sâmbătă, între 9— 16.

O! F.RTA SPFCIM.A
, Pagere MOTOROLA la cele mai avantajoase 
preţuri.. Contactaţi S.C. COMSER S.R.L. 
Hunedoara, teî.716915, 716551, fax: 71o7.73 
Posibilităţi de comunicare a mesajelor «ţi 

Deva, Hunedoara, Simeria. Orăştie, Bucureşti, , i 
Constanţa, Braşov, Craiova, Piatra Neamţ, 
Suceava, Bacău, Galaţi, Satu Mare, Timişoara. 
Oradea, Reşiţa, Tîrgu Jiu.

Angajăm reprezentanţi de vânzări!

S.C. BANC POST S.A. 
SUCURSALA JUDEŢEANĂ 

HUNEDOARA — DEVĂ 
ORGANIZEAZĂ - ■

IMPORTANT ! ! ! !
La DEVA — SASAÎc 

DE AMANET mereu în 5 
sprijinul Dvs. cu IM -; 
PRUMUTURI IMEDIA-] 
TB ÎN LEI, zilnic, în | 
str. Libertăţii, bl. 2, 
et. I, ap. t i  (vizavi | 
de magazinul GOM- 
TIM). (8433)

tfWWVWWWUWAWUViA

l

!l

s

în data de 29. 03. 1995, ora 10, pentru 
vânzarea următoarelor imobile : .
•  APARTAMENT cu două camere, 

Deva, bl. 43, sc. E, et. 5, ap. 139 — 
supralicitaţie. Preţ de pornire —  
9100 000 lei.

•  APARTAM ENT cu trei camere, Deva,
Al. Romanilor, bl. 23, ap. 18.
Licitaţia va avea loc la Judecătoria 

Deva, biroul executorilor judecătoreşti.

S.(5. AGROMICIA S.A. VEŢEL 
ANGAJEAZĂ DE URGENŢĂ

■  un contabil. *
Condiţii minime de angajare :
—» studii superioare sau studii medii de 

specialitate, cu Vechime minimă de 10 
ani în specialitate.

Relaţii la telefon 615999.
(8436)

R.A.T.P. DEVA

Anunţă publicul călător despre inten
ţia de majorare a tarifelor. începând cu 
data de 15 aprilie 1995. {

S.C. DEBUT S.R.L. SIBIU  
: VA OFERĂ „CAFEA EXCELENT"

cu 1500 le i/1 0 0  gr. Preţul include TVA.
■ Prăsirea se face în faţa şi după gustul 

clientului. ■
La cantităţi marî, preţ negociabil.
Telefon 069/560076. (7348)
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