
' .. ; ‘ CATASTROFA AERIANA , ■
Vineri, 31 martie a.c., ora 9, s-a produs* cea 

mai mare catastrofă aviatică din istoria TA> 
ROM Bucureşti. Un avion AIRBUS, care a de
colat de pe Aeroportul Internaţional Otopeni, cu 
destinaţia Bruxelles, avânţi la bord 60 de pasa
geri, dintre carş 32 belgieni, s-a prăbuşit, -după 
numai trei minute de la decolare, îfl apropierea 
comunei Baloţeşti. Toţi pasagerii şi membrii 
echipajului şi-au pierdut viaţa. Continuă cerce
tările pentru descoperirea cauzelor tragiculpi 
accident.
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J VREMEA
1 Marţi, 4 aprilie. In 
ţ toată ţara va continua 
l procesul de încălzire a’
? vremii. Temperaturile 
I maxime vor înregistra i 
l  valori cuprinse între 12 / 

............................ " , \
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I

Concursurile şcolare s-au încheiat
Ecourile au rămas

( grade şi 22 grade 
’ iar cele minime între 2

După cum i-am informat prompt pe cititorii noş
tri, in  cursul săptămânii trecute s.au  desfăşurat, la 
Deva şi Hunedoara, Olimpiada Şcolară Naţională la 
îâm bi Clasice şi concursurile pe meserii — faza pe 
ţară’ — a  elevilor din sistemele şcolare de transporturi 
auto şi metalurgie.
‘ Revenim azi cu alte amănunte referitoare la a- 
eeste importante evenimente şcolare la nivel naţional 
găzduite de judeţul nostru.

Reîntoarcerea
la cultura clasică

£,a cea de-a VIII_a edi- 
| ţie .a  Olimpiadei naţionale 
• % lim l Clasice, găzduită 
i de Liceul „DecebaT* Deva, 
| a  participat un num ăr mare 
! d e  elevi, mai ales la la- 
i tină. Este şi acesta un 
I « i ' i r  .-i învăţământul n  s. 

tru  cunoaşte In ultimul 
tim p o  orientare nouă. Câ
teva aprecieri despre mo
dul de desfăşurare şi de
spre nivelul de pregătire 
a l participanţilor am so
lic ita t comisiei centrale de 
Organizare a  olimpiadei.
, Dna conf. dr. Gâbriela 
Sreţia, şefa catedrei de 

. filologie clasică a Univer
sităţii «Bucureşti, preşedin
ta  comisiei, considera că 
s -a  af.igurat deplină discre
ţie în privinţa subiectelor,
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•  Proştilor le trebuie

I timp ca să înţeleagă. 
Inteligenţilor, ca să
înţeleagă. I

I
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• 1 dolar SUA — 1850 lei >
1 marcă germană — 1338 lei ?

• 100 yeni japonezi — 2123 lei ?
• 1 liră sterlină — 2988 lei <
• 1 franc elveţian . — 1624 Iei < 

—  382 lei 5• 1 franc francez •
• 100 lire italiene — 108 lei •

' Cursuri de referinţă ale Băncii Naţionale a R o.Ş  
I mâniei. î
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CONFERINŢĂ DE PRESA
Vineri, di. Octavian Mun- şedinţa din 22 martie a.c., 

tean, senator de Hune
doara în Parlamentul Ro
mâniei, a avut o întâlnire 
cu ziarişti din presa lo
cală şi centrala, precum şi 
de la studiourile de radio 
şi tv. In cadrul acestei 
manifestări senatorul a 
vorbit invitaţilor săi despre 
Convenţia cadru privind 
minorităţile naţionale sem
nată de membrii Consiliu
lui Europei şi aprobată 
de Senatul României în

modificarea Codului pe
nal şi de procedură pe
nală şi hotărârile' luate de 
Consiliul Naţional al 
P.D.S.R. din 2 martie 1995. 
După expunerea dlui se
nator, ziariştii prezenţi au 
pus 'întrebări. Ziarul „Cu
vântul liber“ a formulat 
câteva întrebări, răspun
surile la acestea urmând 
să le publicăm într-unul 
din numerele noastre vii
toare. (Tr.B.)

iar liceul gazdă a dat un 
ajutor remarcabil în mul
tiplicarea operativă a a- 
cestora, ceea fit a  contri
buit la o atmosferă de calm 
în . toate sălile de concurs. 
Corectarea lucrărilor s-a 
făcut Intr-un ritm  viu, 
reuşindu-se afişarea rezul
tatelor, tot cu sprijinul gaz
delor, încă de miercuri 
seara. Pentru ca transpa
renţa să fie deplină, la 

deschiderea lucrărilor mem
brii comisiei au invitat 
profesori din afară şi e- 
levi.

VIORICA ROMAN

I Ce-a mai fost...
*
|  •  VIZITE. Preşedintele
J României, dl. Ion Iliescu, 
I  a  efectuat, în- cursul săp-
* tămânii trecute, vizite în 
I Albania, Italia şi la
* Vatican, în cadrul cărora 
I  s-a Întâlnit cu omologii 
J săi — Săli Berisha şi

( Luigi Scalfaro, precum şi 
cu suveranul Pontif, Papa 

I Ioan Paul al Il-lea.
1 •  CONGRES. în  Capi-
I tală s-a desfăşurat primul 
I • Congres al Asociaţiei Ge. 
J nerale a învăţătorilor şi 
I Educatoarelor din Româ- 
s nia, care a dezbătut pro- 
|  blematica majoră a edu- 
» caţici în ţara noastră.
I •  RABINUL-ŞEF. F9S-
* tul rabin_şef al României 
|  în perioada celui de al 
2 doilea război mondial, A- 
k lexandru Şafran (azi ra.- 
I bin-şef al Genevei), a re-

I'  venit în ţara în care s-a 
născut şi a ţinut un dis- 

2 curs în faţa Senatului.
|  •  DEFĂIMARE. Sena-
- tul a adoptat mai multe

amendamente la Codul 
Penal al României. Unul 
dintre ele prevede că 
defăimarea - ţării sau a 
naţiunii se pedepseşte cu 
închisoare de la unu la 
cinci anţ. Măsura a pro
vocat reacţia parlamen
tarilor maghiari care au 
propus ca ’ şi ■ defăimarea 
unei minorităţi naţionale 
să fie sancţionată printr-o 
pedeapsă similară.

hotărâre de guvern, Insti
tutul Superior de Infor
maţii a fost reorganizat, 
devenind Institutul Na
ţional de Informaţii, în 
şubordinea S.R.I. In ca- 

. drul INI vor fiinţa mai 
multe facultăţi, studenţi
lor li se acordă grade 
m ilitare/ iar la termina
rea* studiilor primesc d i- 
plofne sau certificate de 
absolvire. I

•  PRIVATIZARE. A 
debutat procesul de pri
vatizare prin ofertă pu
blică, putându-se obţine 
acţiuni la 113 întreprin
deri contra carnete cu 
certificate de proprietate. 
Fiecare cetăţean are drep
tul să schimbe un singur 
carnet, în valoare totală 
de 875 000 de lei, pri. 
mind 30—35 de acţiuni, în 
funcţie de întreprinderea 
aleasă.

•  INSTITUT. Printr_o

. •  SOLIDARIZARE, Mai 
mulţi deputaţi şi sena
tori din opoziţie s-âu 
solidarizat cu liderul sin
dicatului din TVR, Du
m itru Iuga, aflat în greva 
foamei, din cauza neso- 
luţionării de către parla
ment a conflictului pri
vind alegerea consiliului 
de administraţie ai TVR.

DUMITRU GHEONEA

Ce s-a-nttmplat...
(Continuare în pag. a 2-a) —  <

4 aprilie
m Cuv.. Iosif, scriito

rul de cântări; Zosima 
şi Platon;

•  1877. Semnarea la 
Bucureşti a Convenţiei 
româno -—-ruse; se per
mitea armatelor ruse tre- ’ 
cerea' pe teritoriul Ro
mâniei, dar se prevedea 
respectarea integrităţii 
teritoriale a ţării;

•  1947. înfiinţarea Or
ganizaţiei Internaţionale 
a Aviaţiei Civile;

•  S_au născut: în 
.1896, scriitorul TRIS-- 
TAN TZARA (m. 1963);

- în 1931, scriitorul PE
TRU ANGHEL;

•  1920. Primul film 
românesc de desene a-
nimate („Păcală în 
Lună“);

•  . Soarele răsare la 
ora 5,53 şi apune la 
18,46;

•  Au treut 93 de zile 
din an; au rămas 272.

Concursul pe meserii, faza naţională, s-a desfăşurat la Liceul auto Deva.
- Ocupanţii locului I dc la stânga la dreapta : I. Mircca Vasiloni, Deva, clasa 

a X I.a, locul I; 2. Liviu Popa, Deva,-clasa a X lI-a, locul I şl premiul spe- 
fiiai al Primăriei municipiului Deva; 3. Cornel .Băneasă Birto, Deva, anul II. 
şcoală profesională, locul îş i  premiul special, al Prim ăriei municipiului Deva; 
Alin .Dicu, Deva, anul III, şcoala profesională, locul I; Arpad Lucas, premiul 
special al Inspectoratului judeţean de interne; 6. Ga rol Gsaki, premiul special 
al Inspectoratului judeţean de Interne.

Ocupanţii locurilor I, la Concursul naţional pe meserii, susţinut la Grupul 
Şcolar Metalurgic Hunedoara. De la dreapta la stânga; Monica Scrediuc (prelu
crător produse metalurgi cc, XII), Constantin Şerban (oţclar, anul III), Cosmiiv 
Lucian Soporan (oţelar, anul II), Im re Bcmat şi Claudiu Rusu (laminator 
la fabricarea produselor şi profilclor plate, anii III şi n ţ, Maria Nicolae (trefila- 
tor — trăgător, anul III).

Foto: PAVEL LAZA
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^Reîntoarcerea 
la cultura clasică

(Urmare din pag. 1)

Afluenţa mai mare câ 
anul trecut a celor dornici 
să se confrunte la  nivel 
naţional este rezultatul mă
ririi numărului de ore de 
latină şi introducerii re
cente în studiu a elinei 
(greaca veche). Dar, mai 
ales, este meritul extra
ordinar al profesorilor 'din 
toate colţurile ţării. Cai, 
re-şi fac datoria cu com
petenţă şi dăruire. Dna 
cdnf. dr. Gatfriela Creţia 
apreciază munca profeso
rilor de latină* ca „un a- 
postolat, întrucât ştiu să-l 
câştige pe ' elevi pentru © 
materie dificilă'*.'

Referitor la conţinutul 
subiectelor a precizat că 
acesta „a fost unitar, gân
dit elastic", conceput ast
fel încât să se verifice „a- 
tâţ cunoştinţele câţ ş i'In*  
teligenţa, spontaneitatea de 
gândire .şi capacitatea de 
percepere estetică a unui 
text literar". Cu toate că 
pretenţiile au fost ridicate 
— la clasele mari pretin- 
zându-se un comentariu de 
conţinut dar şi de stil — 
„in marea lor majoritate 
tezele au răspuns exîgen-

.V ".V .'

ţelor noastre" — conclu
ziona dna Creţia,

Dl. Ion Pătrulescu, lec
tor la  Universitatea Timi
şoara, vicepreşedintele co
misiei centrale de organi
zare a olimpiadei, sublinia 
că Interesul pentru limba 
pe carie o vorbea PI aton 
este spontan, tinerii per- 
cepând valoarea autentică. 
La vârsta lor „îşi permit 
să fie idealişti, sunt sen
sibili ia cultură". După cei 
50 de ani în care tagma 
cunoscătorilor acestei limbi 
moarte s-a rărit, mani
festare înscrisă în „pro
iectul de exterminare a 
culturii", azi depinde mult 
„de cât de conştiente sunt 
autorităţile de ceea ce în
seamnă cultura clasică" 
—.este de părere dl lector 
ion -Pătrulescu. Deocam
dată elina (greaca veche) 
se studiază de 2 ani în 
liceele teoretice cu clase 
de filologie clasică şi de
sigur în seminarîile teolo
gice. îmbucurător ejte in
teresul viu al elevilor pen
tru  învăţarea unor .limbi 
care azi nu se mai vor
besc, dar care le deschid 
orizonturi deosebite spre 
cunoaştere. '

.----- . ■ '

ECOURILE AU RAMAS

„auto“ este asigurat
— M-a impresionat plă

cut organizarea şi desfăşu
rarea la  Deva a  concursu
lui pe meserii Intre elevii 
din şcolile de transporturi 
auto din ţară — relevă dna 
Georgeta Bărbălâu, repre
zentanta Ministerului In., 
văţâmântului, membră în 
comisia de la Grupul Şco
lar Industrial Auto Deva. 
Este, desigur, meritul con
ducerii acestei şcoli, al 
Inspectoratului şcolar ăl 
judeţului Hunedoara Şi al 
numeroşilor sponsori care 
au susţinut financiar ma
nifestarea. Subiectele au 
foit stabilite de către co
misie, conform programe
lor analitice, eliminându- 
se orice suspiciuni sau in
terpretări, iar rezultatele 
s-au dat cu maximă o- 
biectivitate, chiar dacă toţi 
ocupanţii locurilor I au 
fost din cadrul şcolii or
ganizatoare. Toată lumea 
a plecat mulţumită, spre 
deosebire de alte concursuri 
similare, unde au fost 
multe contestaţii, aprecieri 
subiective ş.a.m.d. Cât pri
veşte nivelul de pregătire 
al concurenţilor, el a fost 
destul de ridicat, ca şi 
în anii anteriori, iar şcoala 
gazdă are un fond foarte 
bun — dotare, personal di
dactic, elevi temeinjc pre
gătiţi, :: v

Cuvinte frumoase a 
rostit şi dna Maria Pa
dina, reprezentanta Mi
nisterului Transporturilor:
- — Sunt pentru prima 

dată în Deva şi mi-a plă
cut totul: organizarea 'con
cursului, dotarea acestei 
şcoli, încadrarea sa cu 
personal foarte bine pre
gătit,’ nivelul de instruire 
a l elevilor, ospitalitatea 
gazdelor şi voi ducă la  
minister numai - apreciâri 
şi gânduri frumoase. S-a 
respectat întocmai regula
mentul concursului, s-a a- 
preciat cu justeţe valoarea 
lucrărilor — teoretice şi 
practice — şi s-au dat ver
dicte incontestabile, chiar 
dacă au fost două contesta
ţii, care s_au rezolvat o-

perativ, corect pentru toate 
părţile. Aş mai vrea să 
apreciez acest grup şcolar 
din Deva pentru dotarea 
sa tehnică şi mai ales pen
tru  zestrea umană de ridi
cată valoare, ceea ce dă 
garanţie că viitorul „auto" 
din Deva este asigurat.

—- Ce a câştigat, dle 
ing. Marin Avrămică, di
rector al Grupului Şcolar 
Industrial de Transporturi 
Auto Deva şi preşedinte al 
comisiei Concursului pe 
Meserii — Faza Naţională 
— instituţia dv. în ansam
blul 'său?

— In primul rând aş 
vrea să, spun că ne.-atn 
bucurat să-i avem oaâpeţi 
în acest an pe colegii noş
tri din ţară, cărora ne*nm 
străduit să le asigurăm 
condiţii cât mai bune de 
concurs şi de şedere fh 
Deva. Sperăm că am şi 
reuşit. In ceea ce priveşte 
câştigul nostru, el este 

.mai ales în plan spiritual. 
Ne cunoaşte acum mâi

bine lumea, ia r noi ştim*
că putem să ne angajăm 
la acţiuni importante, de 
substanţă şi dimensiune. 
Sigur, aceasta cu sprijinul 
unor oameni de suflet şi 
cu „dare de .mână", dacă 
mă pot exprima ,  astfel, 
adică al sponsorilor nOştri, 
care au fost In număr 
foarte mare — din Deva, 
Hunedoara şi Geoagiu —, 
cărora le mulţumim din i-  
rtimă şi pe această cale.

— Şi concursul propriu-,
iziş? ' 1

— A fost foarte reuşit, 
din toate punctele de ve
dere. Iar dacă toate locu
rile I au fost '  adjudecate 
de către elevii noştri, din 
Deva, acea!ta nu face de
cât să ne bucure, conştienţi 
că totul a fost loial, mă
suraţi cu realism, cu sin
ceritate. De altfel, din co
misia de evaluare a rezul
tatelor au făcut parte şi 
colegi de la alte şcoli, de 
la ministerele învăţămân
tului şi transporturilor, din 
alte organisme.

Din partea noastră, tu 
turor, felicitări" pentru re
uşită. • "

DUMITRU GHEONEA

La încheierea fazelor na
ţionale ale olimpiadei de 
limbi clasice şi concursu
rilor pe meserii în dome
niile auto şi metalurgie, 
dl. Gheorghe - Gândea, 
inspector general al Inspec
toratului Şcolar Judeţean, 
ne declara: „Cu o singură 
faza ne era mai uşor. :Dar 
am avut trei şi din 3 apri
lie se desfăşoară la Petro
şani faza naţională a con
cursului pe meserii în pro
fil minier. Alegerea jude
ţului nostru ca gazdă a 
atâtor faze pe ţară este p 
apreciere a modului în 
care le-am organizat , iii 
anii precedenţi. Inspecto
ratul s-a implicat din punct 
de vedere material şi or

ganizatoric, restul fiind pro
blema ministerului şi a 
comisiilor centrale. Efor
tul a fost fantastic, sub ra 

port maţerial. Noroc cu 
ajutorul sponsorilor; Am 
căutat să le asigurăm par
ticipanţilor condiţii bune 
de cazare şi hrană. Oa
menii au venit din. proprie 
iniţiativă să ne spună că 
s-au simţit formidabil, că 
olimpiada, a fost cea mâi 
reuşită ca organizare Şi se 
îndoiesc că aceste condiţii 
de desfăşurare vor mâi 
putea fi egalate. De la 
inspectorat s-au implicat 
mai multe persoane, dar 
sufletul • olimpiadei de 
limbi clasice a fost dna 
prof. Viorica Ciuceanu, 
un efort deosebit făcând 
şi directorii Liceului „Dece_ 
bal“, dnii Ion Drăghici şi 
Vasiie Cismaş. Ca gazde 
suntem mulţumiţi de a- 
precierile oaspeţilor".

VIORICA ROMAN
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6,30 Ştiri, seriale şi 
d.a,; 10,05 Kojak (s.p.); 
11,30 Vremea dorinţei: 
(s): 12,00 Preţul e mare 
(show); 12,30 Duelul fa. 
miliilor (show); 1340 
Springfield Story (s); 
14,15 Santa Barbara (s); 
15,05 Pasiunea ei e cri
ma (s); 16,00 liana Chris- 
ten talkshow; 17,00 Hans 
Meiser talkshow; 18,00 
Jeopardy! (cs); 18,30 Intre 
noi (s); 19,00 Frumos şi 
bogat (s); 19,30 Exploziv
— bârfe bulevardiene; 
19,45 Ştiri, sport, meteo; 
20,10 Exploziv — maga
zin; 20,40 Vremuri bune
— şi rele (s); 21,15 De
tectivul Balko (s).

7.30 Ştiri; 9,45 Ghidul Par. 
lamentului; 10,00 Sitow-ul 
lui Maurizio Costanso (s); 
12,45 Forum (mag.); 14,00 
TG5 — ştiri; 1445 Co. 
tidiene; 14,40 Beautiful 
(s); 15,05 Complot în fa
milie (show); 16,20 Agen
ţia matrimonială (mag.);
17.00 Bim Bum Bam (d.a.);
18.00 Super-samuraful (s);
18.30 Desene animate;
19.00 OK, preţui e corect 
(cs); 20,00 Roata norocu. 
lui <cs); 21,00 Ştiri; 21,25 
Circulă zvonul (show); 
21,40 Film; 23,45 Ştiri; 
0,15 ShoW-uI lui Mauri
zio Costanzo; 2,30 Coti. 
diene (r); 2,45- Circulă 
zvonul (r); 3,30 Tşrget (r).

6,30 .Mag. matinal cu 
spori; 7,30 Brunch TV 
(magazin TV); 10,30 Gim
nastică matinală; il.oo 
Magazjpul femeilor; 12,00 
Treci la casă! (sit. com.); 
1240 Lovlng (s); 13,00 
Vecinii (sR 13,25 Şoarele 
Californiei (s); 14,30 Fal- 
con Crest (s); 1545 Nu. 
mai iubire nu! (sit. com.);
15.55 Time Trax (s, SF);
16.55 MacGiver (s.a.); 18,00 
Să riscăm! (cs); 19,00 To
tul sau nimic (cs); 20,00 
Ştiri, sport, meteo; 20,30 
Roata norocului (cs); 21,15 
A.S. (s.p.); 22,15 Hunter 
(s.p.); 23,15 Ulrich Meyer 
(talkshow); 0,00 Spiegel 
TV (reportaje).

N 6 C

640 Ştiri NBC, cu T. 
Brokaw; 7 „30 In miezul 
afacerilor (mag.); 8,00 Azi 
- f  informaţii la zi; 10,00  
Comerţ TV; 11,00 Roata 
banilor — piaţa europ.;
15.00 Roata banilor *— 
piaţa americ.; 18,30 Bu
letin financiar; 19,00 Azi

informaţii la zi; 20,00 
Ştiri ITN; 20,30 Viaţa 
noastră: era. ecologică;
21.00 Entertainment Pfi
Press: 2140 Dateline —■ 
retrospectivă *94; 22,30
Magazinul ştirilor NBC;
23.00 Ştiri ITN; 23,90 
Show.nl serii, cu Jay 
Leno; talkshow cu cele
brităţi; 0,30 Real Perso
nal (talkshow);

tUROSPORT

9,30 Golf. Magazin PGA. 
General Motors Challange 
de Ia Dubai. EAU (scL);
10.30 Atletism. Magazi
nul lunii aprilie 1995;
11.30 Fbtbal. EUrogoluri.
Cele mai frumoase goluri 
din Campionatele Euro
pei; 13,00 Lumea vi
tezei. Magazinul sporturi, 
lor cu motor; 14,30 Tenis. 
Turneul *ATP de Ia ESto- 
ril, Portugalia (d); 19,00
Fotbal. .Eurogoluri; 20,30 
Buletin de ştiri 1; 21,00 
Magazinul internaţional 
al sporturilor cu motor; 
23,00 Box, Meciuri Inter, 
naţionale. Titluri IBP la 
categoria supermijlocie: 
Roy Jones.

... .im, . r mi.

MARfl, 4 APRILIE

TVR 1
7,00 TVM — Tele- 

matinal; 8,30 la  prima 
oră; 9,15 Santa Bar
bara (s/r); 10,00 Ac
tualităţi; 10,05 Limbi 
străine; 11,05 Cinema
tograful de artă fr); 
12.40 Desene animate; 
13,10 1001 audiţii; lţlO  
TVR Iaşi şi Ciuj.Na- 
poca; 16,00 Actuatttftfft 
1640 FH ţu însoţit; 
17,00 Convieţuiri; 1&00 
Totul despre muzici 
(cs); 18,30 Desene ani
mate; 19,00 Clk»; 19,30 
Fata şi băieţii Cs); 20,00 

ACtUâlităti, meteo, sport; 
20,45 Film; 22,45 Re
flector; 2349 Muzico- 
rama; 23,45 Actualităţi; 
0,00 Gong!; 0,30 Studio 
de dans.

7,00 La prima orii; 
9,15 Ora de muzici; 
10,00 Misterele cerului 
înstelat; 1L00 Tele
jurnal Worldnet; 1140 
Desene animate; 12,00 
Teatru TV; 13,25 Rit
muri muzicale; 13^9 
Telejurnal CFI; 14,10 

Planetarii... despre Pla
neta Albastră; 15,00 
Limbi străine: franceza 
şi engleza 6); 16,00 De
sene animate; 16,30 Şi 
bogaţii plâng (s); 17,00 
23 de milioane (p. I); 
l7.40 AOr şl heroi (s); 
18,30 23 de (bilioane 
(p. II); 20,00 Cu căr. 
file pe faţă; 21,00 TVM 
— Mesager; 2140 Intre 
da şi nu; 22,00 Tra
diţii; 22,30 Credo: 23,45 
Euragol.

11,00 Film serial: 
„Prinţul din Bel Air" 
(r); H40 Film serial: 
„Falcon Crest" ţr); 
12,20 Film serial: „NU- 
ami Vice“ (r); 13,10
Vivo TELE 7. (r); 1440 
Videotexţ; 18,00 Desene 
animate; 18,30 Docu
mentar: „Jocul cifre
lor"; 1940 Mafalda (e- 
misiune de Radu Co
şarcă); 20,00 Film se
rial : „F.B.I." — cp. 
17; 20,50 Doar o vorbi 
să-ţi mai SpUduii 2140 
Telejurnal (emisiunea 
de ştiri a televiziunii 
TELE 7 abc din 3. 04. 
1995); 21,30 Film se
rial: „C.H.I.P.S." —
ep. 14; 2240 Clip vlvuj 
22,30 Film artistici 
„Pistolarii" (S.UJL. 
1956); 0,00 VldeoteXt

TV DEVA
940 Videotexţ; 104» 

Observator —  Antena 
1; 11,00 Focos. Ştiri 
din actualitatea locală; 
11,15 Film artistic t 
Cinsteşte pe tatăl tla  
(r); 13,00 Videotexţ;
17.00 Observator — 
Antena 1; 18,00 „Noi" 
— emisiunea veşnic tâ- 
riără a redacţiei de 
tineret — ediţie spe
cială de 1 aprilie (r);
19.00 Film artistic i 
Cele două vieţi ale 
lui J. Logan; 20,30 Vi- 
deotext.
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Divizia Naţională

Surprize la Braşov şi Sibiu
Dacă pentru Univ- Cra

iova f i  Dinamo clapa a 
22-d din Campionatul Di- 
voitei Naţionale a fost un 
galop de sănătate, nu a- 
celaşi lucru se poate spu- 

• ne despre meciurile de la 
Braşov şi Sibiu, unde Stea- 
uă n-a fost în stare să 
ohfină toate trei punctele, 
braşovenii opunând o re
zistenţă dârză şi pe j, /*• 
dul unor slăbiciuni ale 
militarilor au obţinut un  
py,nct preţios, UT A . fă 
când un foc clasic de a- 
părare, a reuşit să men
ţină scorul altf la Sibiu 
până la sfârşitul meciu
lui, punând şi „bătrâna

doamnă" gaz „pe focul" ce- 
mocneşte la Inter de o 
burţi perioadă de timp, 
şi după câte se pare, Ha- 
lagian şi alţii din condu
cerea clubului bor fi de
barcaţi şi s-ar putea oa 
Hizo să se reîntoarcă la 
„matcă".

Tot în  etapa de sâmbă
tă, F.C. Naţional s-a în 
tors cu un  punct de la 
Constanţa. Se anunţă 
meci mare in  etapa ur
mătoare în Ghcncea, Stea- /  
ua — Univ. Craiova care 
este programat să se dis
pute la 9 aprilie^ partida 
fiind televizată.

Rezultatele e tap e i: Petrolul — Gl- Bistriţa 3— 
2 ; Dinamo — F.C. Argeş 4—0 ; Univ. Craiova — 
F.C. Maramureş 6—1; Inter — U.T.A. 0—0 ; Rapid 

' — Electroputere 1—0 ; Farul — F.C. Naţional 1—1; 
Oţelul Gl. — Ceahlăul 3—1; Sportul Stud. — „U“ 
Gtaj 1—0 ; FG. Braşov — Steaua 1—1.

C L A S A M E N T U L
L S teau a  
?. Univ. Craiova
3. Dinamo '
4. F.C. Naţional
5. Rapid
fi, Petrolul - . . . .
7. F.C. Argeş 21 11 3 8 27—33 35
8. Ceahlăul P.N.
9. In ter Sibiu 

IQ.FârUl Constanţa 
f i .  Oţelul Galaţi 
12. „U“ Cluj Napoca 
13- Gloria Bistriţa
14. FG. Braşov
15. BIT; Arad 22 4 7 11 15—39 19
ÎS. Electroputere 22 5 3 14 16—30 18
17. Sportul Stud.
18. F.C. Maramureş 

Etapa rigoare : F < Naţional -- *! ’t-> 1. Eîectt <-
— In te r ;  U.T.A. — Sportul; Ceahlăul — F aru l; 
F.C. Argeş — P etro lu l; Gl. Bistriţa — O ţelu l; F.C. 
Mâram. — D inam o; Steaua — Univ. C raiova; „U" 
Cluj — F.C. Braşov.

22 14 6 2 43--13
23 13 4 5 50--22
.22' 12 2 7 41--26
22 11 4 7 46—34
22 11 3 8 29--25
22 10 5 7 31--26
21 11 3 8 27—23
22 9 5 8 ' 32--31
22 10 2 10 32--35
22 9 5 8 29--32
22 8 7 7 34--32
22 9 4 9 26—26
22 9 3 10 40--38
22 5 8 9 21--32
22 4 7 11 15--39
22 5 3 14 16--30
22 3 7 12 15—30
22 3 6 13 22--43

I
i

I
I
I
I
I
I
1
I
i
I
I

I
i
I
II
II

iiI I I
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CORVINUL ÎŞI CONTINUĂ CURSA...
Sâmbătă, la  Braşov, în 

ciuda aşteptărilor a tot 
mai numeroşilor suporteri 
ăi Corvinuluj, hunedore
nii ri-au putut ţine piepf 
„tractoriştilor*1 braşoveni. 
Şi-a spus cuvântul tere
nul greu, bine înmuiat 
de m ustul, zăpezii, ofen
siva susţinută a gazdelor, 
dar şi Unele -slăbiciuni ale 
apărătorilor hunedoreni ce 
au acuzat şocul loviturii 
de la Î l  m etri’în favoa
rea braşovenilor (min. 15) 
la un henţ comis de un 
apărător oaspete şi trans
formata de Gh. Marian 
şi mai ales de g o lu l. al 
doilea din min. 17 înscris 
de Isăilă. Hunedorenii au

căutat nu numai să se 
apere, dar şi să modifice 
tabela de marcaj. N-au 
reUşit decât în ultimele 
minute de joc, prin Mi- 
trică (golgeterul seriei a 
Il-a) după ce în min. 70 
gazdele mai înscriseseră o 
dată prin Petruş.

Scor final deci 3-1 în 
favoarea gazdelor ce au 
ieşit din nou învingătoa
re  în  disputa cu rivalii 
lor hunedoreni. Deşi am 
subliniat în avancronica 
trecută că fotbaliştii hu
nedoreni joacă la Braşov 
o carte mare pentru ca
lificare, trebuie să subli
niem că s-a pierdut doar 
o bătălie, că până la sfâr-

pa a 34-a — mai este 
m u lt! Numai că hunedo
renii trebuie să-şi concen- - 
treze atenţia spre jocurile 
din deplasare, care 
să fie abordate cu 
acelaşi aplomb cum au 
făcut-o în meciurile de 
la Mediaş şi Baia Mare !' 
Sâmbătă, Tractorul pbate 
capota la CFR Timişoara, 
cfe doreşte (normal) şă mai 
urce în clasament. In 
schimb hunedorenii pot 
învinge fărj» prea mari 
probleme, acasă, pe ÎCIM 
Braşov. Şi lupta se va 
relansa cu şi mai mare 
vigoare pentru preten
dentele locului doi.

şitul „războiului" — eta-

DIVIZIA A l
Rezultatele e tap e i: Portul — Rocar 1—0 ; U- 

nirea Brăila — Biicovina 2—0 ; Poli Iaşi —.Poiana 
C. 3—0 ; Dacia Piteşti — Cetatea 1—0 ; Callatis — 
F.C. Vâlcea • 4—1 ; FI. Moreni — Constant 3—1; 
Met. Plopenl — Steaua M. 0—0;. Faur — Gl. Buzău 
3—1; Acord — Selena 1—1.

C L A S A M E N T U L

mai poate fi vizat decât 
printr-o sincopă prelun
gită a tei Poli (greii de 
crezut) în  schimb, pentru 
fotoliul nr. 2 cursa con
tinuă. La 7 puncte de a- 
cest ..mirific" loc al hu- 

nedorenilor şi braşovenilor 
se află aproape ASA Tg. 
Mureş şi CFR Timişoara 
şi nu prea departe Jiul 
Petroşani şi Gloria Reşi
ţa, Şi dacă timişorenii 
înving sâmbătă pe Trac
torul, nu pot face (în 
primul rând) decât un 
bine... Corviriului.jŞl-spe
răm, ca în continuare, 
Corvinul să susţină ritmul 
în cursa pentru locul al 
doilea...

I

I
I
I
I
I

Şi dacă primul loc nu

DIVIZIA A 2
Rezultatele e tapei: C.S.M. Reşiţa — Jiul 3—0 ; 

A.S.A. Tg. M. — Unirea A.I. 0—0 ; I.C.I.M. Bv. — 
Gaz M. 3—1 ;„ Poli Timişoara — IEELIF Cv. 5—0 ; 
Un. Dej — Metrom 1—0 ; F.C.' Bihor — CFR Cluj 
3—1; Armătura — Gl. Reşiţa 1—1; Phoenix — 
CFR Timişoara 9—2 ; Tractorul — Corvinul 3—1. 

C L A S A M E N T U L
1. Unirea Brăila 22 16 1 5 52—11 49 1. Poli Timişoara 22: 16 4 2 57—15
2. Selena Bacău 22 15 4 3 45—16 49 2. Corvinul Hunedoara 22 13 3 6 52—23
3. Cetatea Tg.-N. 22 12 2 8 35—28 33 3. Tractorul Braşov 22 13 3 6 33—19
4. Poli Iaşi 21 10 7 4 36—19 37 4. A.S.A. Tg. M. 22 10 5 7 32—26
5, Dacia Piteşti 22 11 2 9 42—28 35 5. CFR Timjşoara 22 10 5 7 27—26
6. Bucovina Suceava 22 10 5 7 30—30 35 6. Jiul Petroşani 22 î i 0 11 34—35
7. Metalul Plopeni 22 10 2 10 28—28 32 7. Gloria Reşiţa 22 10 3 0 25—27
8. Poiana Câmpina 21 10 2 9 29—32 32 8. F.C. Bihor 22 10 2 10 31—30
9. Portul Constanţa 22 9 3 10 32—37 30 9. Gaz Metan 22 9 4 9 29—20

10. Faur Bucureşti 22, 8 5 9 32—28 29 10. Unirea A.I. 22 9 4 9 22—19
11. Gloria Buzău 22 9 2 11 24—32 29 11. Metrom Braşov 22 10 1 11 22—24
12. Steaua Mizil 22 7 6 9 31—30 2? - 12. C.S.M. Reşiţa 22 8 7 7 19—23
13 Corn ant Galaţi 22 8 3 11 25—30 27 13. Unirea Dej 22 9 3 16 30—29
l-l. Acord Focşani 22 8 3 11 35—44 27 14. IG.I.M. Braşov 22 9 2 i i 25—25
15. Flacăra Moreni 22 7 4 11 28—35 25 15, IEELIF Craiova 22 8 3 10 31—34
16. Roear Bucureşti 22 8 1 13 19—41 25 16. CFR Cluj Napoca . 22 6 4 12 26—45
17. F.C. Vâlcea 22 7 2 13 23—36 23 17. Phoenix B.M. 22 4 5 13 10—42 ■
18. Callatis Mangalia 22 4 2 16 27—68 14 18. Armătura Zalău 22 2 4 16 14—57

I
I

i I

Etapa viitoare : Constant — Callatis ; F.C. Vâl
cea — D. P ite ş ti; Cetatea — Faur ; Steaua M. — 
FI. M oreni; Bucovina — P ortu l; Rocar —- Moţ. 
P lopeni; Poiana — Un. B răila; Selena — Poli; 
Gl. Buzău — Acord.

Etapa v iitoare: CFR Cluj — Un. Dej ; Metrom 
— Poli Ţ . ; IE E L IF — Phoenix ; Gl. Reşiţa — F.C. 
B ihor; Unirea A.I. — C.S.M. Reşiţa; J.iul — Ar
mătura ; Gaz M. — A.S.A.; - Corvinul — I.C.I.M. 
Braşov; CFR Timiş. — Tractorul.

VEGA DEVA CONFIRMA...

{4-0 cu Sp. M. Drăgăneşti Oltj

î

înaintea acestui joc cu deţi- In min. 42, Danciu înscrie un j 
nătoarea „felinarului roşu", în- gol perfect valabil, dar nu şij 
focaţll suporteri ai Devei, ce pentru tânărul arbitru V. Uratul 
aU ignorat timpul rece şi con- care a anulat g o lu l! - î
ttauă să vină în tribuna sta- După pauză, cei prezenţi se | 

v dk>nului „Cetate" din Deva aşteptau la un scor „fluv iu"*  
I  pentru echipă, .pentru dăruirea N-a fost aşa. In repriza a  doua,! 
•  sa, cei mai mulţi prevesteau devenii s-au lăsat-angrenaţi în* 
■  victoria Ia scor a echipei gazdă, jocul* haotic al oaspeţilor, Oul 
;  trebuie s-o spunem că în toate că Vega insistă In atac,* 

ciuda aşteptărilor, devenii fă- nu o mai face cu acurateţea şi» 
r ţ  să fie aşa incisivi în fazele lihipezimea jocului din ultimo-l 
de atac, ca altă dată, au ad- le etape de acasă, perioadă' în j 
ministrat totuşi un 4—0 şi fot- care fundaşul Stirbulescu II  se j 
baliştiior de i i  SJV Drâgăiu fi. dă în stt mbă c’r ~ ~ tu x ie  două;

GfHm era de aşteptat, Vega ori prin faulturi (a prim it ş ij  
a  început tumultuos spre poar- un galben), dar tolerat de „oerr-î 
te  adversă şi golul a „căzut" trai" ia  lin alt atac la  picioa-l 
fcterţe repede, te min. doi, când ţrefe lui Elek, aiai tP-J
Fartuţuic în obişnuitele sale tuşi un gol ta  min. 85 f |»î-»S| 
curse pe dreapta centrează bi- Ciobanu, care execută o lovi-* 
fie pe stânga atacului devean tură de la 11 m acordată de î
şi Elek Szemely, fără prelua- arbitru la un henţ comis de
ne roia direct in poarta lui Preda acelaşi Stirbulescu. I
şi l —fl. Neaşteptata deschide- Vega Deva a înscris nu nu-* 
re a scorului, aşa de repede, mai o victorie, ci şi o nouă a s - ţ  
avea s ă  prelungească golul ce- censiune în clasament. Pentru* 
ru t de tribună până în min 30. cei care sunt lângă echipă, este |
Atenei a  fost o fază gustată un motiv de satisfacţie, de îm-1
de public, la un atac al gazde- plinire a unor efortinri greu d e )  
tar Danciu şutează de la nu- relatat, ce le depun conducerea j 
mai 2 m etri în  -bara trarasver- asociaţiei, jueătorti. *
sală, însă tot el reia uşor min- Vega D eva: Rahoveanu (Ciu-1 
gea în p o a rtă : 2—0. După nu- botaru), Fartusnic, Davidoni, * 
mai şase minute, Rădos este Neagu, Sten, Popa, CSobariu, j  
găsit cu o minge (tot. de pe Luca, Rădos, Danciu (Berindei), * 
partea dreaptă), în faţa careului Elek Şzmely (Oacheş). î
„mie", de 6 metri şi el se îrtal- Din nou notă maximă pu-1  
ţă  gen „Viali" şi plasează ba- blicului spectatori J
ionul în stânga portarului : 3—0. SABIN CERBU |

Boxerul Mihai Leu, 
la a 20-a victorie !

Reputatul boxer hunedorean, Mihai 
Leu, a impresionat din nou pe cei pes
te 1000 de spectatori şi specialişti care 
au urmărit meciul dintre MIHAI LBU 
şi americanul A LLA N  HOUK, la ccde- 
goria semimijlocie, ce a avut loc la 
Aaeh n, Germania I e *  ,*«;,*/, eior 
11 reprize, românul l-a supus unui a- 
devărat tir, cu lovituri precise, care i-au 
şţ vfetoria prin KG tehnic înainte 
d* limită ht , pro isiomst > IHA 
LEU  « intrat în  posesia centurii inter- 
continev.îale -© *~t vară să
bt&ezi , u Ului le Campion buro- 
pean dl acestei categorii. :G8tdm<m* fe
licitări şi succes in  întâlnirile viitoare.

Divizia C - faza jude|eană

Rezultatele etapei nr. 22 (intermediare de jo*- 
30 martie): Vict. Călan — Favior Orăştie 2—0; Da
cia Orăştie — Min. Livezeni 0—1; Min. Şt. Vulcan 
— Min. Certej 0—0; Metalul Crişcior — Haber Ha
ţeg 3—2; Jiul PetriJa — Min. Ghelari 2—1; Min. 
Teliuc — EGCL Călan 3—0; Constr. Hd. — Min. 
Bărbăteni 0—0; ASA Aurul Brad — CFR Sim. 3—0.

Rezultatele etapei nr. 23, din 2 aprilie: Min. 
Aninoasa — Jiu l Petrila 2—=0; Min. Ghelari *- Met. 
Crişcior 2—0; Haber Haţeg — Constr. ţ d .  3—0; Min. 
Livezeni • Vie. Călan 2—1; Favior Orăşţte rh  Min. 
!Teiiuc.0—X; Min, Certej — Dacia O ţăştlş 2—lj CFR 
Simeria *— Min. Şt. Vulcan 2—0; Min.' Bărbăteni — 
ASA Aurul Brad 2—0.

CLASAMENTUL

r e z u l t a t e l e  c o n c u r s u l u i
P  R O N O S P O i i  i  
BIN 2 APRILIE 1995

Cremonese — Lazio 0—0 X-
Fiorantina — Brescia 4—0 1
Fnggia — Padova ■ 4—1 1
Genoa — Bari 1—1 X
Como —  Pescara 1—1 X
Napoli — Sampdoria 2 -0 1
Reggiana — In ter 0—1 2
Veaezia — Vieenza 1—2 2
Torino —. Cagllari 3*—*2 1
Ascoll — Saîernitana 0—2 2
Coîenza — Aneona 0—1 2
F . Andria — Pîacenza 1—1 X
Verona — Udinese 0—1 2

Rând de câştiguri: 166150 775 Iei
-

1. Minerul Certej 22 19 3 ;o 71—17 60
2. ASA Aurul Brad 22 ÎS 0 .. ■■ t  - ■ 59—19 45
3. Victoria ’90 Călan 22 14 1 7 47—17 43
4. Min. Aninoasa 21 14 1 6 47—21 43
5. Min. Şt. Vulcan 22 13 2 7 41—32 41
0. Dacia- Orăştie 22 '12 0 10 55—35 36
>7. .Min. Livezeni 22 11 3 8 37—32 36
8. Mta. Bărbăteni 22 10 5 7 48—33 35
9. Osaşte, Hunedoara 22 10 2 10 48—37 32

10. Minerul Ghelari 21 9 2 10 45—37 29
11. Jiul Petrila 21 8 3 10 38—35 27
12. MINERUL Teliuc 22 7 9O 12 , 20—58 24
13. Favia». Orăştie 22 7 l 14 32—55 22
14. H aber: Haţeg 21 6 4 11 35—58 22
15. M etalul Crişcior 21 8 ; 0 15 .-26—57 18
10. EGCL Călan 21 5 0 16 24—89 15
17. CFR Simeria 22 2 4 10 16—57 10

Etapa viitoare: Miri. Teliuc ■ Min. Livezeni;
* Victoria Călan — Min. Certej; Haber Haţeg — Min*
|  Ghelari; Metalui Crişcior — Min. Aninoasa; Jiul
! Petrila — EGCL Călan; Min. Şt. Vulcan — Min.
I Bărbăteni; Dacia Orăştie — CFR Simeria; Constr.
• Hunedoara — ASA Aurul Brad.

I
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Creşterea buimacă a pre
ţurilor face ca, la cumpă
rarea unor mărfuri şi pro- 

sjmHÂ, ori Iri cazul prestă- 
:■** rii anum itor servicii, cum

părătorii, respectiv -clienţii, 
să fie păgubiţi-prin  nea- 
cordarea restului — atunci 

tc'ând este cazul — în mo
nedă, pe motivul că... nu 
există.

; •— Chiar nu există mo
nedă în ţară, la bănci, dle 
CONSTANTIN MARACU, 
director al Băncii Naţiona
le a României — Sucursa
la judeţeană Hunedoara — 
D eva?

> — Ba există, şi încă des
tulă, şi la Banca Naţiona
lă şi la Băncile Comercia
le (din ţară şi din judeţ), 
încât să se asigure o cir

u

N-AVEM REST
culaţie corespunzătoare a 
banilor în toate domeniile.

— Şi totuşi, lumea se lo
veşte frecvent de răspun
sul „Scuzaţi, n-avem rest“ 
şi uite, aşa, în buzunarul 
vânzătorului sau prestato
rului de servicii rămân 
nişte bani necuveniţi, care, 
zi de zi, se adună.

— Băncile comerciale

sunt obligate ca — la eli
berarea fondurilor pentru 
plata salariilor, pensiilor, a- 
jutoarelor sociale, altor 
drepturi sau obligaţii — 
să acorde şi monedă, în 
cuantum de cel puţin 1 la 
sută din totalul sumei so
licitate. La rândul lor, so
cietăţile comerciale, indife
rent de forma de organi

exigenţei in
servire

Intr-un control ^efectuat 
în intervalul 13-17 martie 
a.c. de către inspectori ai 
Oficiului Judeţean pentru 
Protecţia Consumatorilor 
la câteva societăţi comer
ciale din localităţi ale ju 
deţului, a u ' fost depistate 
cazuri de încălcare a pre
vederilor” Ordonanţei # Gu
vernului nr. 21/1992. Con
cret : - ' '

CE FEL DE CAFEA 
••• CONSUMAM ?

La S.C.' Super Market S.A. 
Deva, cafeaua „Rio Negro" 
(marfă achiziţionată prin 
S.C. Melkart Prodimpex 
SRL Deva) nu era 'în so ţi
tă  de documente de ates
tare a  calităţii, de elemen
te d e ' identifieare-caracte- 
rizare. Produsul a fost ana- 

/ lizat de laboratorul Larex 
Deva, care confirmă că a- 
cesta este contrafăcut. A- 
celeaşi abateri au fost de
pistate în comercializarea 
acestui sortiment de cafea, 
13 S.C. „Elprod Com Serv“. 
SRL Deva, provenind de la 
S.C. Fiesta SRL Deva. De 
reţinut că s-a oprit defini-y 
tiv comercializarea produ
sului, urmând ca acesta să 
fie returnat agenţilor eco
nomici de®la care a fost 
achiziţionat, amenzile apli
cate fiind în valoare de câ
te 100 000 lei.

La Societatea comercia
lă ,,Prod Com Impex“ SRL 
Urieani, cafeaua „Arnigo" 
— cum rezultă din adresa 

^ OPC Bucureşti nr. 5476/13 
II 1995 — era falsificată. 
S-a oprit definitiv comer

cializarea, fiind retrasă de 
pe piaţă.

DE CE NU SUNT 
INFORMAŢI 

CUMPĂRĂTORII ?

A fost oprită temporar 
comercializarea laptelui 
p ra f Eligo, desfăcut prin 
S.C. Euro Pharm Largo S.A. 
Braşov — Sucursala Deva, 
pentru că produsul nu era 
însoţit de traducerea în lim
ba română â elementelor

de identificare, agentul e- 
conomic de la care provine 
— SC Euro Pharm Prasing 
S.A. Iaşi trebuind să asigu
re o informare corectă şi 
clară a cumpărătorilor. 
Pentru aceleaşi motive s-a 
scos tem porar din vânzare 
laptele praf Boby Lait — 
formula 1 şi formula 2, de 
la SlC. Remedia S.A. Deya, 
achiziţionat prin S.C. Pure 
Inesfood SRL Bucureşti, a- 
menda aplicată fiind de 
100 000 lei.

Nici sticksurile achiziţio-

Nici nu-i prea rău, veţi zice. Dai. câteva aseme
nea lovituri şi om te-ai făcut. Aşa s-o fi gândit şi 
Dorel Duma, din Zalău. Cum traseul acesta îl mai 
făcuse, în gara din Şibot ce-i văzuseră ochii 7 Un 
butic cum ra r se vede. Ce-ar fi să fac o întrerupere ? 
Vizez biletul şi iau alt tren. Unul de noapte. Obiectul 
căruia îi pusese gând rău D.D. era minunatul butic. 
îi dă. o spartă. Valoarea mărfurilor furate este mai 
mare de 1,2 milioane lei. Dar fapta este descoperită 
repede şi vestea ajunge din staţie în staţie. Şi la 
Deva. Cum i se cunoşteau unele semnalmente, aici 
a fost poftit degrabă unde-i este locul. (Gh. I. N.).

nate de S.C. Fiesta SRL 
Deva, prin societatea bu- 
c u r e ş t e a n ă  S.C. UK. 
ASKKOM SRL, nu erau 
însoţite de traducerea în 
limba română, spre o in
formare corectă, ceea ce a 
necesitat luarea unor mă
suri similare.

ÎN CE CONDIŢII DE 
IGIENĂ SE FACE ŞI 
SE VINDE PÂINEA

Controlul efectuat la S.C. 
Mercurean SRL Orăştie a 
stabilit că pâinea nu era 
corect depozitată în spa
ţiile comerciale, iar labora
torul de producţie nu cores
pundea din punct de vede
re igienico-sanitar. S-a o- 
prit deci activitatea labo
ratorului până la corecta
rea deficienţelor. ,

Pentru :că pâinea comer
cializată prin unităţi ale 
S.C. „Ţara Haţegului** din 
Haţeg nu era irufcţită de 
documente *âe* atestare 1 a- 
calităţii ; (este vorba de
spre pâinea ., specialitate 
,,Streiul“ provenind - de la ■ 
S.C.* „Pânicor" Haţeg şi de 
franzela albă, produsă de 
S.C. „EUropaii" SRL Haţeg), 
s-a oprit temporar desfa
cerea acesteia. -

, NEGLIJENŢE

Şi detergenţii trebuie să 
fie achiziţionaţi de la fur
nizori cu exigenţă. Săpunul 
Fax.şi cutiile de detergenţi 
Tide, comercializate de S.C. 
,Ela Prest Serv lmpex“ SRL 
Deva, nu erau* însoţite de 
documente, care să le ateste 
calitatea, pe factură fiind 
menţionat doar că acestea 
se află la furnizor. Adică 
la S.C. Prest Artentis 1 şi, 
respectiv, S.C. Impact In- 
tercom, ambele societăţi dă-, 
vene cu răspundere limita
tă. Poate măsurile stabilite, 
şi amenzile aplicate şi în 
acest caz, ca şi în cele sem
nalate mai sus, vor conşti
entiza intermediarii dintre 
firmele producătoare sap 
importatoare şi consumatori, 
astfel încât să existe res
pect pentru sine şi pentru 
semeni. Adică exigenţă ma
ximă în recepţionarea măr
furilor şi, deci, în servirea 
cumpărătorilor.

ESTERA ŞINA

zare, ca şi unităţile buge
tare trebuie să accepte ca 
cel puţin 1 la sută din su
mele cerute de la bănci 
ori de la CEC să fie eli
berat în monedă, pentru 
ca populaţia să posede bani 
potriviţi ori de câte ori a- 
re nevoie.

— Dar 'comercianţii ?
— Agenţii economici cu 

activitate comercială ori de 
prestări servicii trebuie să 
aibă, de asemenea, în per
manenţă monedă. EPse pot 
prezenta, la orice bancă 
pentru a schimba bancno
te în monede, încât să dis
pună oricând de cantităţi
le necesare pentru a da 
rest cumpărătorilor de măr
furi ori beneficiarilor de 
servicii.

DUMITRU GHEONEA

dwuvuvwvywwvvvwvvvvi»

Preţurile 
cele mai

Până când, dle Vâcăroîo, 
vă* mai bateţi joc de ndi 
pensionarii,- ne mal ţineţi 
■ca aceste pensii de mize
rie ? Mai confundaţi ter
menul de asigurări sociale 
cu cel de protecţie socia
lă?

De ce, dle Văcăroiu, aţi 
transformat bugetul de a- 
sigurări sociale In vaca 
dv de muls?

fondurile de asigurări so
ciale ? Urmăriţi ca pitim  
pensiile de mizerie s4 re
zolvaţi actuala situaţie a- 
cută a spaţiului locativ, 
care s-a agravaţ de la re
voluţie încoace, de când 
suntem într-o democraţie 
originală ?

Pe când, dle Văcăroiu, 
trimiterea pensionarii» la 
păscut iarbă, ca vestita â ţ

PÂNĂ CÂND,

nuci
La magazinul dlui Va- 

sile.Albu amplasat în pia
ţa Bradului sunt întotdea
una . mulţi cumpărători. 
Faptul este firesc; dacă 
menţionăm că aici se prac
tică Cele -mal mici preţuri 
din oraş. Vânzând ieftin, 
dl V.A. îşi asigură rotirea 
grabnică a capitalului. 
(TrD.)

De ce băgaţi mâinile pâ
nă la coate în fondurile de 
asigurări sociale 'pentru al
te întrebuinţări ? Până 
când, ajutoarele de protec
ţie socială le luaţi de la 
asigurări sociale ? "

- Până când, dle Văcăroiu, 
mai aşteptări mărirea pen
siei suplimentare de 1 kg 
ceapă pe lună ? Sau aştep
taţi să valoreze numai un 
ou ? Mai duceţi- în eroare 
pensionarii cu termenii de 
asigurări sociale, protecţie 
socială şi asistenţă socia
l ă ?

Până când, dle Văcăroiu/ 
mai faceţi acte de filantro
pie, de a scuti sau am âna ■ 
mari}e , unităţi falimentare 
de la plata contribuţiei la

înaintaşă, „academiciana de 
renume mondial*", ca să în 
tregiţi democraţia origi
nală? ''"! ••

A ţi gestionat doi ani (1993 
şi 1994), dle Văcăroiu, pe 
când un bilanţ al bugetu
lui de asigurări sociale pe 
această perioadă, pentru 
perfecta transparenţă a 
cheltuielilor efectuate ?

De ce ne credeţi, dle Vă- 
căroiu, proşti ? Nu Uitaţi 
că şi noi âm* contribuit 
substanţial lâ crearea a to t 
ce există azi în ţară, de 
la naţionalizare hei repre
zentând jum ătatea forţei/ 
de muncă de altădată.

ALEXANDRU STAICU,
'■ pensionar, Deva

ŞEFUL DE TREN
Era în 1945. A două con

flagraţie mondială se în
cheiase. Trenul* internaţio
nal alerga prin noapte spre 
graniţa ; de vest a Româ
niei. Dabilă Filip, din Sub- 
cetatea Haţegului, era şe
ful garniturii. Conducăto
rul de tren trecea dlhtr-un 
vagon în altul. Când tre
cu prin dreptul unui com
partiment, _ ii ieşi în faţă 
un om. ••* : /

— Domnule şef, vreau să
vă rog ceva. ,

Poftiţi, v ă  ascult. ’ 
Cetăţeanul se apropie mai 

mult de ceferist şi-şi co
borî vocea.

— Suntem cinci inşi aici,
în compartiment, pe care 
ne caută autorităţile co
muniste. .

Şeful de tren vru să-l 
întrebe de ce, dar renun
ţă şi se mulţumi să zică 
d o a r:

— Ş i?
_ — Şi am vrea să ieşim 

din România. „
.'Ceferistul nu zise nimic.
— Dacă. ne prind, ne 

condamnă, cine ştie, poate 
fie şi împuşcă, reluă civi
lul. .,

— Şi ? — repetă omul în 
uniforma' GFR.

— Ai putea să ne ajuţi 
şă facem-treaba aceea ? Te 
rugăm frumos 1

Şeful de tren rămăsese 
pe gânduri.

— Te plătim, iţi dăm ori
cât, numai ajută-ne să ne 
ascundem undeva, în tren, 
ca să putem ieşi din ţară.

— Nu vreau nici o răs
plată, zice Dănilă Filip, 
după o vreme*. Staţi liniş
tiţi, mă duc să rezolv trea
ba."

Ceferistul «porni spre lo
comotivă şi când trenul o- 
pri într-o staţie, urcă în 
cabina acesteia.'

— Ce este, dom*şef ? — îl 
întreabă omtil ce condu- , 
cea maşina cu aburi.

— -Am o rugăminte, dom’ 
mecanic. Ai putea opri la 
semnalul de la intrarea în 
Oradea, pentru câteva mi
nute ? Am o treabă.

Nici mecanicul nu între
bă de ce.

— Aş putea, zice el. Nu
mai să-mi dai semnal când 
e gata treaba.

— Iţi dau.
Şeful de tren urcă din 

nou în tren şi-i caută pe 
cei doi conductori, subal
ternii lui şi pe şeful patru
lei militare afectaţi trenu
lui; Le spune când îi gă
si că sunt aşteptaţi în va
gonul de bâgaje la  o tacla 
sau cine ştie ce. Apoi bă
tu  la uşa compartimentului 
in faţa căruia fusese oprit, 
mai devreme, de civil. O- 
mul ieşi repede afară.

— Să fiţi pregătiţi. La a 
treia oprire să coborâţi pe

uşa din spate a  vagonului. 
Bagaje aveţi?

— Nu, n-avem. . *
— Deci,' ne-am înţeles1.
—• Dai* cum facem ?
— Scoatem acumulato

rul din lada de sub vagon 
şi intraţi acolo. O să vă 
cam -înghesuiţi, dar altă ca
le nu-i. Nu staţi mult a- 
colo. După ce treceţi gra
niţa, ieşiţi şi vă descurcaţi.
O să vorbesc cu şeful de 
tren ungur ce va prelua 
internaţionalul. Căzi cu
nosc pe toţi.* ^ • -

Treburile s-au desfăşurat 
aşa cum le-a gândit şeful 
de tren. La semnalul de 
la intrarea în gara Oradea, 
trenul opri preţ de două- 
trei minute, apoi porni din 
nou. Nimeni nu observă n i
mic. In gara Episcopia Bi
horului, Dănilă Filip îi zi
ce colegului din ţara ve
cină, care ştia ceva româ
neşte; t :

— Ioşea, fii atent la  va
gonul numărul patru.

— Ge este acolo ?
— Vino mai aproape.
Şeful de tren i-a şoptit i

la ureche câteva cuvinte. 
Ceferistul maghiar a dat 
aprobativ din cap, apoi cei 
doi s-au despărţit.

D. Filip s-a întors ea 
primul tren acasă. La Sub- 
cetate, comuna Sântămăria- 
Orlea, unde trăieşte şi a s  
tăzi, ca pensionar. ; j
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POEZIE 
SI FLORI

Dintotdeauna florile şi poezia au re
prezentat pentru sensibilitatea umană 
cele mai alese mijloace de a transmite 
mesaje de suflet. Foarte adesea florile 
f i  poezia se asociază personalităţii fe 
meii. Ea, cu gingăşia ei, îi inspiră pe 
poeţi. Tot ei îi sunt dăruite ceie mai 
frumoase flori în semn de omagiu sau 
pentru a-i exprima profunde sentimen
te de admiraţie ori de iubire.

Dar femeia se poate regăsi şi în i- 
postaza de creatoare a poeziei. !n această 
ipostază am cunoscut-o, mai înainte de 
a fi  intălnit-o personal, pe Verghclia 
Chifor. Cine i-a citit poeziile, desigur, n-a 
uitat sensibilitatea ce transpare din ele, 
sensibilitate definitorie pentru un su
flet de femeie. In ultima vreme însă 
n-am mai întâlnit-o în coloanele ziaru
lui nostru. Îm i mărturisea că nu prea 
mai are timp de poezie. Că numărul 
poeziilor create ar fi  suficient pentru 
un volum. Dar, ca să-ţi apară astăzi o 
carte, trebuie să plăteşti.

Cei care o cunosc pe Verghelia Chifor 
ştiu de ce acum nu maj are timp să în 
credinţeze hârtiei gânduri şi sentimen
te. Pur şi simplu a optat pentru ceva 
mai prozaic, dar mai benefic în planul 
câştigului: produce şi valorifică flori. 
Fireşte că florile, cu parfumul şi culo
rile lor, îşi au propria lor poezie. Da, 
o au. Mai ales când le primeşti în dar. 
Mai puţin însă când trudeşti să le cul
tivi sau pur şi simplu îngheţi dc frig 
în piaţă aşteptând cumpărătorii, acum 
mai rari, nu pentru că n-ar aprecia fru 
museţea florilor, ci- constrânşi de sub
ţirimea pungilor.

, Am  a vu t' curiozitatea s-o întreb dacă 
. esf,e mulţumită dc ceea ce face acum, 
gândindu-mă că a renunţat nu numai 
la poezie, ci ş i  la catedră. Răspunsul a 
fost- că- material o duce mai bine. tn  
schimb nu mai are „timp pentru suflet", 
lata că încă o dată se adevereşte că , 
bunăstarea■ şi poezia nu se prea întâl
nesc. Dar nu-i mai puţin adevărat că 
cine'a fost atins de patima poeziei n-are 
vindecare. Aşa că cea mai nimerită u- 
rare.-făcută Vergheliei Chifor este ca 
timpul s-o ajute din când în când să 
mai poposească in universul poeziei.

VIORICA ROMAN

'xiauzjA***'

Când drumurile noastre se despart, 
se-ntinde-n urmă tristă amintirea.

Desen de DORINA ITUL CRÂNG

D x a g ^ a s t e a  

su p tem ă ţtaa% e
Eu stau închis sub geana ta, iubire, 
Cioplind statui sub muntele de dor 
Şi să nu fiu cuprins de-nsingurare 
Răbdarea-n flori ţi. cântece-o măsor.

Şi mă petrec ca un copil prin toate 
învingător, măreţ ţi fericit r.
Izvor de apă limpede... Sau poate 
lin zeu în templul dragostei zidit.

Săgeata ta de flăcări mă-nfioară 
Mă arzi ca focul ţi eu tot nu ţip 
Şi-mi curgi prin viaţă caldă ţi uţoară 
Ca-ntr-o clepsidră firul de nisip.

DAVID RUSU

Glasa I reprezintă. In
majoritatea cazurilor, o
Încercare serioasă atâ t 
pentru copil cât şi. pentru 
părinţi. De ce ? Pentru că 
In şcoală se pretinde foar
te m ult de la copii, atât 
din punct de vedere inte
lectual, cât şi al compor
tamentului său social şi a- 
fectiv.

Copiii ştiu foarte bine că, 
o dată cti intrarea în şcoa
lă, se vor schimba multe 
lucruri. Ei „simt” faptul că 
părinţii şi învăţătorul aş
teaptă de la ei ceva im 
portant. Ga atare, ei se 
simt puţin nesiguri şi spe
riaţi. De aceea părinţii tre 
buie să-i pregătească di
nainte pentru această „a- 
ventură" importantă , din 
viaţa lor, fără să-i sperie 
şi să le accentueze teama 
cu afirmaţii de g en u l: „la
să că începe şcoala şi o să 
vezi tu atunci" sau „gata 
cu jucăriile când începe 
şcoala“ etc. Dacă în fami
lie mai este şi un frate mai 
mare care este mereu cer
tat sau chiar bătut pentru 
rezultatele sale şcolare, co-

PENTRU FEMEILE 
NĂSCUTE IN ZODIA 

BERBECULUI.

(21 III — 20 IV)

Horoscopul lunii vă re
comandă să renunţaţi la 
fumat, chiar dacă starea 
sănătăţii dv este bună. Vă 

: favorizează situaţiile ro
mantice, însă trebuie ' să 
fiţi prudentă în iniţiative
le pe care le luaţi. Sănă
tatea — b u n ă ; bani veţi 
primi, de muncă nu vă 
plângeţi. Dragoste — con
tinuaţi relaţia actuală.

mmm« a  mmmm» mmm»

la
■ '  îngrijirea picioarelor.

Pentru îndepărtarea obose
lii picioarelor, se recoman
dă o baie cu sare : 250— 
500. g sare de bucătărie se 
dizolvă în trei litri de a- 
pă, la o temperatură de 
30 grade C. Pentru picioa
rele umflate, se recomandă 
baie cu decoct de frunze 
de nuc. Se fierb timp de 
15 minute 450 g frunze dc 
nuc, în 3 litri de apă. Du
pă baia caldă, picioarele 
se- clătesc cu apă la tem
peratura camerei.

Ingroşarea pielii de pe 
talpa picioarelor se poate 
rezolva astfel : se face o 
baie la picioare, în care 
am adăugat 1 lingură bi
carbonat la 2 litri de apă 
cât se poate de caldă ; se 
fricţionează talpa cu pia
tră  ponce (umezită) după 
care locul respectiv se ma
sează cu o cremă grasă, 
care să conţină vitamina 
A, apoi se pudrează cu 
talc.

Călcâiele cu pielea în 
groşată şi crăpată se tra 
tează cu suc de varză cru
dă, d a r  şi cu băi prelungi
te  la  picioare cu apă cal

dă şi săpun. După înmu
iere, se freacă călcâiele cu 
piatră ponce săpunită, în- 
depărtându-se stratul . în
groşat al p ie lii; se şterg 
şi se masează îndelung cu 
o cremă grasă şi se pu
drează cu talc.

■  Împotriva sughiţului, 
care persistă, se recoman
dă întreruperea respiraţiei 
cât mai mult timp ; inspi
raţii profunde şi prelun
gite, pe n a s ; inspiraţie şi 
expiraţie bruscă, apoi' re
ţinerea respiraţiei ; inge
rarea în mai multe înghi
ţituri (in număr de 14) a 
unui pahar cu apă rece.

■  Pentru oprirea scurge
rii sângelui, în caz de tă 
ieturi la deget, se recoman
dă aplicarea unei felii de 
cartof proaspăt pe locul 
respectiv.

■  In combaterea unei 
stări de nervozitate se re
comandă - o baie parţială 
cu efect im ed iat: se um 
ple chiuveta cu apă rece 
şi se înmoaie alternativ 
palmele, încheieturile şi 
coatele, timp de 2—-3 mi
nute.

• * • + • * • * • * • » • * • * • * • * • * • « •

„MA IUBEŞTE, NU MA IUBEŞTE
Foto : GABRIEL DRAGAN

C O P IL U L  P E N T R U
pilul va fi timorat la gân
dul începerii şcolii.

Trebuie să ştiţi că, în 
mod normal, orice copil 
este curios şi dornic să va
dă şi să înveţe lucruri noi. 
De aceea şi şcoala este pen
tru  el o aventură pasio
nantă, dacă cei din jurul 
lui nu au transformat-o 
într-o „sperietoare". Aju- 
taţi-1 pe copil să trăiască 
cu plăcere această schim
bare esenţială din viaţa 
lui I

Aşa cum am arătat, la 
copil există „dorinţa de a 
învăţa" pentru că el ştie 
că învăţarea scrisului, ci
titului, cifrelor şi calculu
lui va duce la creşterea 
independenţei sale faţă de 
adult, la creşterea libertă
ţii sale de acţiune. Este 
adevărat şi faptul că pen
tru  a exista această do
rinţă şi a fi conştientizată 
de către copil, acesta tre 
buie să aibă un anumit 
grad de MATURITATE A- 
FECTIVA. (Există inven
tare de măsurare a nive
lului de m aturitate afec
tivă, dar, în general, edu

catorii depistează fo a rte  
bine în grădiniţă copiii f r  
maturi afectiv)

Nivelul de' m aturitate a-, 
fectivă atins depinde foar-4 
te m ult de felul în oareţ 
copilul, a fost crescuţ, e- 
ducat în familie, de- atitu-t 
dinea anturajului faţă de» 
el. Un copil susţinut de fa* 
milie, încurajat, lăudat, a- j 
preciat pentru ceea ce fa
ce, căruia i se dau res
ponsabilităţi adecvate po
sibilităţilor sale, care m i' 
e criticat şi umilit p en tm  
orice fleac, dar nici „co
coloşit" de cei din ju ru l  
său,'"între 6—7 ani este su- | 
ficient de m atur pentru atj 
începe şcoala. Frecventare»! 
GRĂDINIŢEI este una din  i 
condiţiile esenţiale ale u->1 
nei bune adaptări şcolare,. 
Acolo copilul învaţă» să£ 
trăiască şi să se adapteze; 
la grup, să se compare 
să se confrunte cu alţii 
aceeaşi vârstă, să respecte 
un program şi in acelaşi» 
timp să se simtă în Iar* 
gul său.

DORINA LOGIN, 
psiholog

„Prima regină a frumuseţii"
Are 21 de ani, este din oraşul Bombay (India) şi 1 

1 se numeşte Rai Aishwarya. La concursul Miss Monde < 
, ’94 a fost încoronată ca prima regină a frumuseţii.
Superba indiancă cu ochi de peruzea a sedus juriuti 

1 ea a câştigat 80 000 de dolari, o luxoasă limuzină şf I 
\ numeroase premii în călătorii şi contracte publicitare, i 
l In total, jumătate de milion de dolari. O mică avere 1 j

V estim entaţia  
de primăvară

. cu şliţ în spate. P, 
rile păstrează lungi 
maxi sau «şor mini,' lin i»  
apropiată de corp, ta li»  
marcată de cordoane late, 
umerii uşor sublfniaţi,' re- j 
vere mari, • rotunjite şi' bu- ■ 
zunare aplicate.-  

Pentru siluetele care nu  I 
permit folosirea cordonu- j 
lui, se recomandă tren d u l ’ 
drept, cu linie masculină, i 
lung până la glezne, cu e- ! 
poleţi. în- ţinuta sport, a - : 
ceiaşi -pantalon stil blue- 
jeans clasic sau conic cu i 
geacă din aceeaşi ţesătu- j 
ră sau din stofă pufoasă [ 
cu imprimeii cadrilat. (Pan-j 
talonii evazaţi au rezistat I 
doar 5—6 luni în ţările ca- i 
re dau tonul în m odă; a-.j 
ceştia nu se mai poartă*1! 
de cel puţin un an).

Creatorii de modele re 
comandă, pentru această 
primăvară, îmbrăcămintea 
de culoare- verde închis, 
galben, violet dar şi roşu, 
alb şi gri, în combinaţii 
multiple.

Observăm că fustele pen
tru  tinere s-au scurtat la 
limită. Se impune şi ro- 
chia-sarafan, care nu tre
buie să lipsească din toa
leta femeii moderne. J a 
chetele sunt scurte, până 
în talie,- drepte sau mula
te pe corp.

Doamnelor trecute de 
prima tinereţe li se reco
mandă taiorul clasic, cu 
reverele uşor rotunjite şi 
mărite, fusta cu o palmă 
deasupra genunchiului sau 
până la jum ătatea gambei, 
uşor conică, petrecută par
te peste parte sau simplă,

PAGINI ÎNGĂLBENITE 
(DIN BUCUREŞTII DE ODINIOARĂ) 

„SCANDALURI, RECLAME, ANUNCIURr
#  June transilvănean 32 ani brunet suflet bun ■ 

nevicios energic serios independent stabilit. Doreşte 
căsătorie Domnişoară cinstită sănătoasă prezentabilă 
(prefer netunsă) — (12 ianuarie. 1930).

#  Cine ? din sexu frumos doreşte cunoştinţa u- 
nui Maior din cavalerie foarte ştrengar ? Eu doresc 
cunoştinţa unei d-ne sau d-re etate până la 28 ani 
frumoasă veselă şi ştrengăriţă. (28 septembrie 1930).

#  Artist tânăr caută urgent duduie tânără fru 
moasă talentată cu voce si numerar: (9 noiembrie 
1930)

#  Văduv 46 înalt elegant mobilat telefon frigi
der calorifer doresc căsătorie doamnă 35. (10 septem
brie 1947)
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Societatea Com ercială
Comat Hunedoara S A

220463 
94 484

£-3

,'iâ '

p o t e t i  s u b s c rie ?
U  W$MUe Banc Post ^ S S S î S ^  

unde fece®  vţ»»oiota»et» t 9 ^  
veţi putea eonsufta 

ftmpes&M de  Ofertă ai fiecărei ffn
eomensialo aflate fti curs ^  eafuni oferite 

_ jsro prin acest Paritatea de scWra&t 
prespe& care conţine «*“* * »  - 

patfiPSHie despre Societatea Com ercială C ondor 5^4
sedfur

12&tpâ c&rauftar  ̂ deeîde$ Q^aesam ato- 
O H M  societăţi! fa care dorit* sâ S S i ^ e î h  i w  

carnetul.or certificară ni tocai oe acţiune .
proprietar completând

'ÎPEQlUîarUÎ d§* fiUDSOl&rO oferite
&tfri£xM ta gMşeele pândi Paritatea c!e sdnm& 
p̂ f>Q3ti flecara? societate fiind Gh,lseusubscf̂ p&

Deva Str Depozitelor Nr 9 
servicii

7 871«75.000 tel 
24 956 440000 ţel 
f  ondul Proprietari de Stat 
Foncfaf Proprietăţii Private i 
235
24 832,."':' ' :
B2 acţiuni pt I CCP
Sucursala Bane Post deva. Str Decebai Bi1 OP

Deva. B-dut Avram lancu, 81 H3 
construcţii cfviie îl industriale 
10.800.000.000 lei 
13.326 018.000 lei 
fondul Proprietar de  Stat' 
Fondul Proprietăţii Private 
I 407 
24 832
33 acţiuni pt l CCP 
Sucursala Banc Post Deva,

802,4^0
129.600

Str Decebai Bt 1 Qfi>
■ .....

^ n m ^ o o Z ^ Z m u  coate Societatea Comerciala Siderurgica S A .$@h*ru' io
SOim&fie. dar numai cu câte un de 
isamei oe certificate perm i capsa socia*
OeCBfS. societa te  S» |ud@ful în Veaiturt cotaie-in I994r
raro-acsâsca î$i are ledlul * . ceacţiunt
❖  lli'BOOpuJ m §n0nert SpidtUÎUJ Mf Saranatt 
ofert®  puDOteţ eatsflatft care wr acţiuni oferite-

Hunedoara. P-ta lancu de Hunedoara Ns \  
industria siderurgică 

597 450.275.000 iîS 
4 027.452.535.&00 ită 
fondul Proprietăţii de Stat 
Fondul Proprietăţi! Privată 
16.416

16726.608 
7 169 403

7.16940
r rHL __ .. Pâritatea:de ssfumtx 30 acţiuni pt i CCP

d o b â n d esc  ecpltfll^dţf^ p ţK h e tUl suUsolptfsPi/iaia8anc Post Hunedoara Str 22 .Decembrie 27
Sucursala 8ans Post Haţe&Stt M Cnflnescu 49 
Fffiaîa Banc Post Petroşani; B-duL fDec Î91ÎU36

f^tehQt lot pot schimba CCP în 
snţitTrfklâioeieare dintre celelalte 
Societăţi cu excepîte celor la 
mre'sunt angaja fi

Sucursala Banc Post praştie, Str Eroilor £8. A 
Sucursala Banc Post Reşiţa Str lljCaragiale 3-4* 
Sucursala Banc Post BradI, Str Cu2a Vodă BL î l

n ane i economică a £0£şe£iti comercial* f i  în funcţie d f  
l aAcţtonartfoc

Eemnj informaţii sifrpffii.entere telefonaţi^a FPP r/iliafa /ffba- fuQa 056-826269

GmbH - GERMAHV

OFERĂ ECHIPAMENTE MODERNE 

PENTRU

'W W \W M M W V .'.V A V A V W .V A V .W A W W .W  W U M A M W A M fV W V W U M A ta rW V W U W U »

I M P O R T A N T !  

TRIBUNA ECONOMICĂ”l#

Decanul presei economice din România- reaminteşte celor interesaţi ^  ma
nagerilor de firm e particulare sau de stat, specialiştilor implicaţi şi interesaţi 
în activitatea economica şi care vor să beneficieze de informaţie profesională, 
vitală pentru succesul în afaceri —, că îşi pot procura în continuare, prin abo
namente, următoarele publicaţii pe care. le edităm in acest an :

•  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 pot,realiza priit:

—  RODIPET, la oficiile de difuzare a presei din fiecare localitate;

—  ta sediul redacţiei, din Bucureşti, bdut Magheru, nr. 28-30, sector i, cod

Informaţii suplimentare se p o t , obţine apelând la Compartimentul difuzare 
— abonamente al redacţiei ,/Tribuna economicăa — fel. 659 20 60 (dl. Emil 
Zamfirescu), sau consultând Catalogul presei, editat de RODIPET (poziţiile 
2084, 2085, 2086, 2087, 2088). (207)

m  F U R A J A R E

•  ADĂPARE

•  VENTILAŢIE 

4  ÎNCĂLZIRE

D e n s ită ţi de  2 0  2 6 p u i/n f
m/mrşm

TRANSA VIA S.A.
ALBA IUUÂ

T e l V F a x :  058 - 830892
D A N B O S  s.R L.

BUCUREŞTI 
T p M F a x :  01 - 212.25.62

a.c.

I OFICIUL FORŢE DE MUNCĂ ŞI ŞOMAJ I 
: DIN CADRUL D.M.P.S. HUNEDOARA — !

DEVA !
Organizează, în  cursul lunii aprilie j 
cursuri de calificare în meseriile de : j
•  redactor T V ‘ :
•  operator imagine TV ; J

v Sunt admişi la selecţie pentru cursul |
, de redactor TV absolvenţi ai învăţămân- j 
| tului superior, iar pentru cursul de opera- J 
| tor imagine TV şi absolvenţi ai învăţămân-1
! tului liceal. •
l Cursurile sunt organizate în baza Le-1 
| gii nr. 1/1991, republicată şi « H.G. nr. j 
! 288/1991, modificată de H.G. nr. 1711! 
|  1994, la absolvire eliberându-se certificat I 
i de calificare.
i Iînscrierile se fac'până la data de 10 l 
|  aprilie 1995, la Biroul calificare/recalifi-1 
j care din cadrul D.M.P.S. Hunedoara — i 
* Deva, str. 1 Decembrie, nr. 12. (230) -

[\ INSPECTORATUL PENTRU CULTURA . 
|  AL JUDEŢULUI HUNEDOARA I
j .  ANUNŢA  . î
î  Concurs pentru ocuparea postului de |

•  INSPECTOR DE SPECIALITATE , 
I Concursul va avea loc la sediul insti- j
i tuţiei din Bulevardul 1 Decembrie, nr. 28 \
i I

wAv.wAsvA-v^w.w.svrvr.v/.vA'AvvAWAvwwwwwvwvuwwvywwvwwvwwwvwvwwwJ' * siţi fa sediul instituţiei,^tel. 613966.^(229

î  din Deva, în ziua de 20 aprilie 1995, orele !
1*0- I
. Pentru ocuparea postului sunt nece- j 
1 sare studii superioare (Universitatea) şi o ! 
|  vechime în domeniul culturii sau în învă-1 
I ţământ de minimum 10 ani. j
! Relaţii suplimentare cu privire la bi- ! 
( bliografie şi desfăşurarea concursului ga- | 
‘ siţi la sediul instituţiei, tel. 613966. (229) \
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" BANCA
-■' "" .•> / ~î7 :<■ '■ "v.:~. '«.,'.' .1-; •.-. •'

t „RENAŞTEREA 

CREDITULUI 

,ROMÂNESC“ S.A.

CREDIT BANK  

Cu sediul în Deva, bdul Decebal, nr.8 . 
Vind e la !

ce va avea loc în data de 7. IV. 1995, ora 
9, la Judecătoria Deva, Biroul Executori 
Judecătoreşti *

1. apartament 3 camere, situat în De
va, str. N. Bălcescu, bl. A, se. B, proprieta
tea numitei Hârâguş Maria, pentru acope
rirea unor debite în sarcina S.C. „INTEC 
—  GN CORTItt S.R.L. DEVA.

Preţul de pornire: 9 200 000 lei. L 
J 2. tractor cu cabină U 650, proprie- 
l tatea debitorului Bucovicean Petru, do

miciliat în corn. Dobra, str. Oborului, nr. 
40.

Preţ de pornire: 3 000 000 lei. 
i • 3. apartament 2 camere, situat în De

va, str. Minerului, bl. 40, ap. 3, proprie
tatea numiţilor Tudor luliana şi Tudor 1- 
van, pentru acoperirea unor debite în sar
cina debitoarei Lăszlo Viorica. .

Preţ d e  pornire : 9 000 000 le t
4. casă, curte şi grădină, situate. în 

Bâiţa, nr. 160, proprietatea debitorilor Do
bra Nîcolae şi Dobra Simona.

Preţ de pornire: 5 000 000 lei.
5. apartament 2 camere, situat în De

va, str. Bejan, bl. 77, sc. 1, ap. 2, proprie
tatea debitorului Moldovan Samoilâ.

Preţ de pornire: 3 000 000 lei.
6. complex de utilaje şi agregate pen

tru prepararea şi extragerea uleiului com-
\ pus din : moară, malaxor, prăjitor, presă 
\ hidraulică, 2 electromotoare, sistem de 
\ transmisii, proprietatea Asociaţiei famili- 
\ ale „Benea Marin“, cu sediul în sat Stejă- 

rel, nr. 2, corn. Luncoiu de Jos.
Preţ de pornire: 8 000 000 lei.
7. apartament 2 camere, situat în De

va, str. Aleea Streiului, bl. 66, et. 1, ap. 
75, proprietatea numitului Irimiea Iuliean, 
pentru acoperirea unor debite în sarcina 
S.C. „Avram Agroprest“ S.R.L. Hârău.

Preţ de pornire: 5 500 000.
8. apartament 2 camere, situat în De

va, bdul N. Bălcescu, b \  8, et. 1, ap. 19, 
proprietatea numitei Vasilescu Dorina La- 
vinia, pentru acoperirea unor debite în 
sarcină S.C. „Vilavy Exin* S.R.L. Deva.

Preţ de pornire: 10 000 000 lei. 
Condiţia de participare la licitaţie 

este depunerea la executorul judecătoresc 
până în dimineaţa zilei de 17. 04. 1995 a 
unei sume de 10 la sută din preţul de por
nire de mai sus, reprezentând garanţia de 
participare la licitaţie şi care va intra în 
preţul cu care se adjudecă vânzarea.

în  caz de neadjudecate suma se resti
tuie.

Relaţii suplimentare se poţ oferi la 
sediul băncii din Deva, bdul Decebal, bl.

telefon 611853, sau executor judecă
toresc. v*-

r • mim # mmm # mm # mm # mmm 0 mm ş mmm mmm m mmm t

SC. ,DECEBAL? S.A. DEVA 

Cu sediul în Deva, Piaţa Unirii, nr. 8.

1

j Haţeg.
şef ferm ă zootehnică în localitatea

. Condiţii: inginer zootehnist sau medic | 
veterinar şi minimum 5 ani vechime. I

| . Concursul va avea loc în data de
• aprilie 1995, la sediut societăţii.

#  Informaţii la telefon 613322.

S.C. „SANEX COM“ S.R.L. 

' D E V A "

SCOATE LA . -

evaluarea activului situat în De
va* strada M. Kogălniceanu, blocul 14.

*
t

(90272)

S.C. APIS PROD S.R.L. B L A J  

OFERĂ 

*  ZAHĂR PUDRĂ
. — ambalat la pungi de 200 g — im- |
; primate. t

Preţ 265 lei + TVA/buc.
Pentru comenzi şi programări. 1
Tel. 058/711782, fax  : 058/711265. j

(226)
I

J tte pahane, ciocolată, portocale, căpşuni; | 
| ♦  Ciocolată şi dulciuri ( Feleacu-Cluj); j
» ♦  Stjcksuri, paste făinoase, tăiţei de i

casa; x
^  pulciuri de import; ■ ;
♦  Băuturi alcoolice;
♦  Hârtie ambalaj pentru împachetat. 
Belaţii şi comenzi-zilnic, la sediul societăţii,

! Strada 22 Decembrie, nr. 257, la telefoanele: i 
| 054/520712 şi 621750; fa*: 621159. I

î »% '
\ SOCIETATE COMERCIALA

I| Oferă spre închiriere spaţii de depozitare 
j de la .suprafeţe de 10 mp până la  3000 m p,î 
I dotat cu rampă de descărcare auto şl CJP.R., I

I'  încălzire, apă, canalizare, grup sanitar, tele- j 
 ̂ fon, fax, posibilităţi birouri de diferite supra- * 

'feţe , precum şi forţă de muncă.
I Oferta este valabilă pentru oraşele Deva S 
* şi Petroşani. |
% ' închirierea se face prin licitaţie, organizată! 
|  săptămânal, în fiecare zi de miercuri, la Deva, 1 
! d  joi la Fetroşatii, « « Jtt. |
I Doritorii se pot adresa la : J
' x 054/622087 - -  fax i

054/021063 — telefon î
'  054/623320 — telef. centrală. |

(608446) !

I

N O U ! IA
se  „TN CREDIT PROD COMEXtM" SRL

t

PETROŞANI

I
1

I

i. *
[%
i*
i

i% ’
iim C. „POLIDAVJ  ̂g. A. DEVA j
j ■ • î
! Va oferă, în regim efi gros, 4  I
I cu promptitudine, ta cete mai mici preţuri |
|  şi de calitate ireproşabilă, următoarele | , 
| produse: ! )
J ♦  *. Biscuiţi (într-o gamă sortimentală | 
j diversă);. W m m m m  |

4P P lin o n ia  .  n i l / o r t ic  .  P r o m  r n  s tn m a  '

I Vinde prin depozitul Digortter ABATO R  
HAŢEG, en gros, următoarele produse:
I •  PULPE PW  iMPORT —  SFERTURI — i 

4 m  lei/kg  cu T.V.A.
•  PULPE PUI OOP ANE  —  4 1W le i/kg  

c u  T .V A .
•  PULPE CURCAN COPANE —  3 125 let/ 

k g  cu T .V A .
•  ARIPI CURCA —  3 280 le i/kg  CU T .V A .  
m BURŢĂ V ITA  —  2800 le i/kg  eu  T.V.A
•  PEŞTE MACROU  — 2 250 lei/kg m  

T .V A .
LIVRĂRILE se fac zilnic între orele 8,00 

—  16,00.
RELAŢII SUPLIMENTARE LA TELEFON: 

543650, PETROŞANI. (210)

t ------ *------------------------------- --
t  a  _ , ,

Cd mal mare

distribuitor

en gros din

ţară de

Îm b r ă c ă m in t e  b a l o t a t ă  
IMPORT VEST

VA OFERĂ: ,

1 baloţi nesortaţi
I pungi de 'colectare: originală, nesortate : 5—  

15 kg, cantitatea minimă de vânzare —  
100 kg

1 îmbrăcăminte sortată.
— ofertă bogată în sortimente de sezon

N O U ! NOU! NOU! 

Îmbrăcăminte NOUA din import China : I
f

•  treninguri şi bluze -din bumbac r
•  bluze mătase , |
La preţuri accesibile / ,

4 ■

\

\ ATENŢIE!/! ■

Noua noastră adresă: Cluj-N., str. Iuliu 
Maniu, nr. 6. Tel./Fax: 064 — 194630, lOSlOJT 
(luni-vineri: 8-16). Orar depozit: satul Vlaha, 
luni — sâmbătă, între 9—16.

Pagere MOTOROLA la cele mai avantajoasei, 
preţuri.. Contactaţi S.C. COMSER S.R.L, j 
Hunedoara, tel.716915, 716551, fax: 71o77^ 

Posibilităţi de comunicare a mesajelor •’n 
Deva, Hunedoara, Simeria, Orâştie, Bucureşti.. 
Constanţa, Braşov, Craiova, Piatra Neamţ, 
Suceava, Bacău, Galaţi, Satu Mare, Titr- u .i 
Oradea, Reşiţa, Tîrgu Jiu. . ■ v 

Angajăm reprezentanţi de vânzări1

> IM PO RTANT!!!
La DEVA — CASA DE AMANET 

mereu în  sprijinul Dvs. cu ÎMPRUMU
TURI IMEDIATE ÎN LEI, zilnic, în str, 
Libertăţii, bl. 2, et. 1, ap. 11 (vizavi de 
magazinul COMTIM). (8433)

_____ ________________________ L . J  y

lSJ&MUSÂ CONSTItUCT COM S.R.L.
O av* Te».054/612589 J f f

Executa fierari de CONSTRUCŢII .INSTALAT!!
(Santtare Jncafeire,gaz, ctimatizare, etectrfcej 

AMENAJARI INTERIOARE 
CONTRACTUALE

; j

:
î
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I P i P O T P * * :

La cea de_a 85-a ani-

Sîrsare, preotul şi credin- 
oşii transmit urări de să
n ă ta te  şi „La mulţi ârti!“ 

cântăreţului bisericii din 
Teliuc, Simion Zăvoian.
-y \  (8613)

VÂNZĂRI- 
CUMPĂRĂRI V

A :' ■ ‘ ' * *- ' .•
•  Vând urgent, convena

bil, garsonieră. Deya, 
Micro 15, bl. 52, etaj 4, ap, 
79, telefon 621673.

« Vând deşeuri m ar
mură, cumpăr păr uman, 
peste 20 cm lungime. De
va, tel. 623669. (607545)

•  Vând Dacia 1310, fa
bricaţie 1991, 22 000 km. 
Deva, tel. 616833, după ora 
16. (8633)

•  Vând bloc motor ARO 
Braşov cu acte şi chiulasă 
şi talon ARO 240, Balşa, 
(14. tel. 129. ' (8597)

•  Vând moară nouă, 
motor 20 kW, casă cu lo
veai comercial. Informaţii 
&69/418164. '  / (8598)

, •  Vând garsonieră con
fort I, parter, Deva, Al. 
Crizantemelor, bl. M I, 
ap. 4 (lângă Mioriţa), tel. 
$64/146300, (8595)

•  Vând Opel Manta în
matriculat, tel. 615479, O- 
f e e  17—20. (8591)

? p  Vând casă, curte mare, 
(dependinţe şi grădină cu 
pom i, satul Cîmeştl, com. 
fe te ş ti. Informaţii Nică 
Drâgălin, Cîrneşti, tel. 169.

■ . (8582)

•  Ofer gratuit căţei rasă, 
arendez pământ. Rapolt, 
tel. 669277. (86*1)

ţese 150 000—300 000 lei bu
cata, cumpăr medalioane 
emailate 'e u ‘M aica Dotn- 

,nul)ii, tpl. ţ>64/U3$71. (8605).
•\.V • . ' ■ V'• J f - , / .>'
* ' # Vând Mercedes Co

bra, preţ 3500 DM, nego
ciabil, Simeria, 660423 sau 
Teilor, 8. (8614)

' Vând televizor Dia
mant. tras în bandă, tel. 
715840. •' (7656)

•  Vând chioşc aluminiu
eloxat 6 X 6 m şi chioşc 
aluminiu 3 J( 2,5 m, VW 
Jetta, an fabricaţie 1986, 
avariat, societate comer
cială înfiinţată decembrie 
1994. Tel. 054/716116- şi 
054/711967; 1 ! (7658)

•  Vând apartament 3 
camere, garaj, microbuz, 
Renault Trafic; tel. 716738.

'.V (7662)

#ţĂe pr 
4#meris

i •  Casă de vânzare, po-' 
privatizare, tel. 661188, 

seria. (8542)
i  .ii'.' '■ ,i-- ; .'--V. ■ '

•  Vând apartam ent 4 
camere, lângă Astoria, tel. 
628264. (8580)

ş •  Vindem mese de 
■ biliard nr. 6, 7, 8, jo
curi electronice tip 

-- poker şi distractive, 
pompe pentru benzi
nării, tel. 069/440624, 

,069/480460, 064/211501. 
t .  .... ■ ^(8447)_

•  Cumpăr teren 300—600 
np, cu posibilităţi apă. ca
talizare, energie electrică, 
a  artere circulate, tfel. 
128582, după ora 18. (8577)

•  Vând mobilier pentr»
magazin alimentar, tel. 
627611 (acasă). 613013 (ser
viciu). ' (8619)

•  Vând vacă Holstein,
neagră, gestantă opt luni,. 
Sîntuhalm, 112. (8684)

Vând Skoda 100 S, 
preţ convenabil, în * stare 
de funcţionare, tel. 623712, 
în tre orele 18-—20. (8616)
i rî .: 5 v • . '
: Vând Fiat Diesel 4x4,

piese Ford Transporter Die
sel, tel. 617379.. (8608)

•  Vând casă Bretea Mu-
reşană, 121, 624862. (8603)

•  Cumpăr păpuşi vechi 
!cu cap din porţelan, plă-

LICITAŢII

•  S.G. Agrocom S.A. Ha
ţeg, strada Progresului, nr. 
35, scoate la licitaţie pu
blică mijlodee • fixe şj spa
ţii pentru închiriat, situate 
ia  sediul unităţii şi in fer
mele noastre din: Unirea,- 
Sălaş, Rîu Alb şi Rîu Băr
b a t Licitaţia va -avea loc 
la sediul unităţii, în data 
de 17 aprilie 1995, ora 18, 
continuându-se în fiecare 
zi de luni, până Ia epuiza
rea completă a mijloacelor 
fixe. Taxa de participare 
este de 3000 lei. Garanţia 
de participare este de 10 
la sută din preţul- de por
nire a licitaţiei. Lista, lo
cul Unde pot fi văzute şi 
preţul de începere a lici
taţiei se găsesc afişate la 
sediul unităţii. Informaţii 
suplimentare la telefoanele: 
777160 şi 770403. * (8654)

ÎNCHIRIERI
•  închiriez spaţiu pentru 

depozit, en gros, tel. 715484 
say contactare directă, str. 
Chizld,'122, Hunedoara.

• . (7668)

PIERDERI
•  Pierdut decizie pen

sionare nr. 102950, pe nu- - 
mele Gîdea Traian. O de
clar nulă. (7661)

DIVERSE

•  Mulţumesc colectivului
secţiei Terapie Intensivă de 
la  Spitalul Deva, in frunte 
cu Dr. Albu Gheorghe ş i , 
Dr. Nada C., pentru pro
bitatea profesională şi tra
tamentul acordat.. Eugenia ■ 
lo ja — Mintia. "7 (8588) .

•  S.G. „CORATRANS" 
S.A. Deva anunţă că în 
cepând cu 1 mai 1995 se 
majorează tarifele de 
transport. Intenţia de m ă- . 
jorare a fost comunicată 
în ziua de 2 nov. 1994. In
formaţii la Autogara-Deva.

•  crema peni." ■ «waiiirt»
ne.igtj >tmuî şiuvoioia

* ■ /  
pentru cuijţat rugin* A»

9  i-wiâ»! |icnlru . 
cu:*mK botfi /

O FERTE
Ş DE*SERVKHI—

, ; •  Efectuez Jran sp o rţ 1,5 
tone în ţâră, - TV . dubiţă, 
autorizaţie sanitară, tel. 
641237, , (7388)

î  •  Nou pentru dumnea
voastră! Copiator color la 
magazinul Ulpia, etajul 2, 
program zilnic 9—13. (8583)

•  Firmă particulară- an 
gajează un paznic. Infor
maţii tel. 620549. (8628)

•  -Societate, particula.ră
angajează contabil cu ex
perienţă în alimentaţie pu- 
blieă. Informaţii ,1a . tei. 
626306, (8615).

COMEMORĂRI
. •  Se împlinesc şase luni 
de la pierderea fulgeră
toare, la vârsta de numai 
24 de ani, a celui care a 
fost un bun fiu, tată, frate 
si nepot

ŞUFANA
CONSTANTIN
SEBASTIAN

Nu te vom uita niciodată. 
Mama, fiica, fratele si bu- 
nicil. _‘v-Y; (607535)

sm & m sm *

D E C E S E

“V * * •*- s-pr
V ţii* , .1 %J t

X »  .« .O  s  « >  ->  *

•  Familia . Opreari 
anunţă cu profundă du
rere - înceţarea, din 
viaţă a celui care a

J o s t ; ,  ' - ';
RUSAN OPREAN 

în vârstă de 70 ani. 
Înmormântarea mier
curi, 5 aprilie 1995, la 
Cimitirul Ortodox din 
Brad. Dumnezeu' să-l 
odihnească în pace!

(8621)

•  Familia D r.. Aurel 
Picu, profund îndo
liată, "mulţumeşte ru
delor, prietenilor, cu
noştinţelor şi tuturor 
celor' care i_au fost 
alături, conducerilor şi 
salariaţilor ,de la KM 
Livezeni, sectorul II, 
Sucursala Judeţeană 
CEC, Avicola Mintia, 
Pati Cetate, în clipele 
grele şi l-au  condus 
la locul de veci pe 
iubitul fiu .

Ing, ALIN PICU 
Dumnezeu să-l odih
nească în pace! (8620)

COMPLEXUL COMERCIAL 

BACHUS DEVA

S.C. CRĂCIUN COMP 

S. N C

0 VESTE BUNĂ PENTRU CONSUMATORII DE BERE
Inapdndcu luna aprilie o acestui wţ în sfor şitj X

’ s-a deschis ţi în judeţul Hunedoara 
CENTRUL DE DISTRIBUIRE TERITORIAL AL .■

u  BERE KANIZSA u i SATUMARE
mic dfstrlBalor i i  TronsNvonio a sortmeaîelor de bere4'

D R E H E R  v K A N I Z S A
In pf«8rt vă putem oferi 8 sortimente de o calitate deosebita: 

MfHER PILS '  KANiZSAt VIIĂGOS 
M SHrt EXPORT KANIZSĂI KOFONA V

KOIANYAI KORONA H9TIRAU MUMCHIN PILS 
DRENER IAK ffeqro) HOFfRAU MUNCHEN LAGER

ţ  Berea comandate prin tolofon o transportăm grafi# 
la. adresa so&itatef

. f Caifnrf de d istrfeire 0EVA ^  ^
Str 22 Decembrie Nr. 257 (S ^ o t t a v a "  S i l  R . « 6 7 Ş .

GÂNDIJI-VJKU SEZONUL CARE S t  APROPIE 

m ÎTv f , n  PARTENERUL N O STR U  L

Str. Piaţa Unirii, nr. 4.

VINDE EN GROS LA PREŢURI A- j 
V A N TA JO A SE :

9  BERE IMPORT Germania şi Uit- j 
f garia (6 sortimente)

•  ZAHĂR
•  MOCHETE IMPORT
•  CONSERVE DE LEGUME ŞI\ 

rFRUCTE

Depozitul este deschis zilnic între! 
; orele 8— 19.

Relaţii suplimentare Ui telefoanele ;! 
617240 şi 617084.

WWWWWWSWWWV

ABONAMENTUL 

LA ZIARUL 
„CUVÂNTUL LIBER"

Abonamentul este calea cea mai sigu
ră şi mai avantajoasă de procurare a 
ziarului . nostru. Costul abonamentului 
pe luna mai, corelai cu preţul hârtiei, 
tiparului şi difuzării', este de 2 000 lei, 
plus taxele poştale. Faţă de cumpăra
rea zilnică a'ziarului de la chioşc, care ar 
costa 3 000 —  3 150 lei, prin abonament 
se economisesc lunar aproximativ 1 000 
de lei, în funcţie ide numărul zilelor de 
apariţie. v ?

Ziarul apare zilnic în 8 pagini! 
Abonamentele se pot face la oficiile 

poştale şi la factorii poştali. Pentru luna 
mai puteţi.face abonamente în tot cursul 
lunii aprilie.

ţ AGENŢIILE DE PUBLICITATE

‘ „CUVÂNTUL LIBER“

s

\

\

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 
publicitare din teritoriu

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

•  BRAD, strada Republicii (tel. 
650968), la sediul S.C. „MERCUR*.

•  O R Ă ŞtlE , la chioşcul de lângă ma
gazinul „Paliaa.

•  HAŢEG, pe str. Progresului, nr. X
(îii 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.

S.C CONFORT PLUS CONSTRUCT 

S.R.L. TţMPA

VINDE PRIN DEPOZITUL

. DIN TÎMPA, NR. .11
•  ciment '

' •  vâr. '■
•  ipsos
•  ciment alb
•  plăci azbociment
•  Scândură 2,5x 400 ;
•  scândură 5x400
•  7 grinzi; coarne, popi
• ţeavă pentru instalaţii şi construcţii.

VINDE PRIN MAGAZINUL ABG 
SIMERIA ’

►

. str, A. lancu, bloc 7, parter î- 
Y •  covoare mecanice Belgia ■ " .

•  covoare metraj
•  carpete

V VINDE TEREN EXTRAVILAN, situat în
tre Simeria Veche ş! Spini; 50 m, deschidere 
la Şoseaua Naţională, în suprafaţă de 1 hec
tar si 78 ari.

INFORMAŢII la telefoanele 68 16 26, 
661613, 660235» (8639)
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