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1  dolar SUA , - — 2543 Iei,i
1 marcă germană ' — 1812 le i!

100 yeni japonezi — 2489 le i;
1 liră sterlină v — 3952 leii
1 franc elveţian — 2238 lei I
1 franc francez “ — 525 lei ]

100 lire italiene — 160 leii
Cursuri de .referinţa ale Băncii Naţionalei 

a României. ■
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21 noiembrie 
•  +  INTRAREA IN 

BISERICA A MAICII 
DOMNULUI (Dezlegarea 
la peşte);

•  S_au născut: in

1871, ILAR1E CIIENDI 
(m, 1913), critic literar;, 
in 1910, THEODOR 
CONSTANTIN (m. 1975); 
în 1918, EUGEN TODO. 
RAN, critic ' şi istoric li
terar; în . 1933, ANGIIEL 
DUMBRAVEANU, poet;

•  Soarele răsare la
ora 7,19 - şi apune la
16,44;

FLASH!
©  ; Uniune sindicală.

.Vineri, 17 octombrie a.c., 
ia Simeria la sediul Sin
dicatelor Mecanicilor -de 
Locomotivă Depoul GFR, 
s-a constituit Uniunea 
^indicatelor Feroviare a 
■Regulatorului peva. In
tre prime hotărâri ale 
uniunii nou create se 
înscrie ne participarea

j a  CCM 1995/1996 până 
da rezolvarea de către 
Administraţia SN CFR 

•a punctelor cuprinse în 
; protocolul încheiat în 
13 octombrie 1995 de 

-către toate sindicatele din
- SNCFR, precum şi sus- 
. ţinerea federaţiilor fero
viare semnatare a scri
sorii nr. 14/2 noiembrie 
a.c., care anunţă admi
nistraţia SNCFR de exis
tenţa premiselor declan
şării conflictului de mun
că, .având în vedere de
gradarea continuă a. con
diţiilor de muncă şi dis-

- trugerea patrimoniului 
firmei, scăderea conti
nuă a nivelului de trai 
al salariaţilor din a- 
:coastă ramură. (C.P.)

©  Comerţ sătesc- Im 
comuna Rîu de Mori sunt, 
la ora actuală, 15 socie
tăţi comerciale privati
zate şi trei cu capital de 
stat. Cooperaţia de con
siliu din localitate are 
magazine mixte în fie
care sat, jar aproviziona
rea cu marfă a acestora 
este tot mai bună. De

• •  O o.i

altfel unitatea se situează J 
printre cele mai bune |  
consumcoop din judeţ. J 
(Tr.B.) I
' î , ... '■ * ■

© Grădiniţă. ţ n zilele I 
următoare, la Brad, pe * 
strada Liceului se va da |  
în folosinţă o nouă gră- J 
diniţă, de care vor be- |  
neficia 50 de copii. Noul I 
spaţiu s-a finalizat în 
totalitate, cu excepţia 
branşamentului de e- 
• nergie electrică, ce se 
află în atenţia organelor 
locale.

I

i
■ . ■ i ; ■■ ; ■ %

© Divorţuri-căsători*. I 
La 30 septembrie a.c., J 
s-au înregistrat în. jude- i 
ţul nostru 2953 de căsă- * 
torii şi 1163 divorţuri, j 
ceea ce înseamnă că din I 
trei familii întemeiate, I 
una eşuează. Raportat la I 
lftOQ de locuitori, rata I 
căsătoriilor este de 7,2, î 
respectiv 2,8 la divorţuri. » 
(C.P.) j

©Gospodar de frunte.»
Peste 30 de ani dl. -Lascu I 
Stoica din Zeicani a fost * 
acar la calea ferată. Şi * 
în. vremea cât a fost ee- I 
ferist, dar şi în prezent j 
ea pensionar; are Una I 
dintre cele mai frumoase J 
gospodării din sat. Două ( 
vaci, doi cai, 20 de oi, î 
păsări umplu ograda har- |  
nicului gospodar. Munca * 
nu i_a slăbit puterile. I 
Dimpotrivă... (Gh. I.N.) *

FLASHIj
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— Scuză-mâ, tinere, că n-am putut parti
cipa la nunta dumitale!

— Nici o problemă. Rămâne. Pe data vii
toare. ■ '
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125 de ani de la în fiin ţarea  Societăţii p en tru  Fond de T eatru  Român

memoriei

im a  jo e  !

Timp, de mai multe zile, 
la Deva, au avut loc 
manifestări ştiinţifice şi 
cultural-artistice prilejuite 
de împlinirea a 125 de 
ani de la înfiinţarea So
cietăţii pentru Food de 
Teatru Român. Acţiunile 
au fost organizate de 
Inspectoratul Judeţean 
pentru Cultură, Muzeul 
Civilizaţiei Dacice şi ' 
Romane, Consiliul local 
Deva, cu sprijinul Pre
fecturii şi Consiliului 
Judeţean, Societăţii cul
turale „Avram Iancu“ — 
Filiala Deva, Despărţă
mântului central jude
ţean al Astrei, Casinei 
române; Casei de cultură 
Deva

Amploarea manifestări
lor a fost o dovadă de 
respect, de încrustare la 
Ioc- de cinste a memoriei 
evenimentului petrecut 
cu 125 de ani în urmă 
în acest oraş, mai pre
cis la 4—5 octombrie 
1870 — înfiinţarea So_ 
cietăţii pentru Fond de 
Teatru Român, factor de 
întărire a unităţii vieţii 
spirituale româneşti. E- 
xistă o realitate istorică: 
unitatea spirituală, cul
turală a unui popor pre
cede unitatea politică, e- 
conomică. Aşa s-a în
tâmplat în cea de a doua 
parte a secolului tre- | 
cut: „Astra" Societatea 
pentru Fond de Teatru 
Român, presa, tipărituri. , 
le, acţiunile culturale au 
premers, pregătit unita
tea tuturor .românilor de 
la 1 Decembrie 1918.

Cu prilejul comemorării 
evenimentului de acum 
cinci sferturi de secol,, 
la Deva) -prin grija In
spectoratului Judeţean 
pentru Cultură, s-au pre
zentat spectacole de tea
tru, prezente fiind Tea
trul Revistă din loca
litate (cu o premieră),’

teatrele dramatic şi de 
copii din Cluj-Napoca, 
Teatrul „I.D. Sârbu" din 
Petroşani.

Un moment însemnat 
l-a constituit simpozionul 
ştiinţific „Asociaţii, re
uniuni şi societăţi cul
turale în sprijinul eman
cipării naţionale a popo
rului român (1848—1918)“ 
la care au participat cu 
comunicări cercetători din 
numeroase centre din 
ţară. Lucrările simpozio
nului, găzduit de Pri
măria municipiului De
va, au fost deschise de 
dl. prof, loachim Lazăr 
(Muzeul Civilizaţiei Da
cice şi Romane Deva). A 
luat apoi cuvântul pri
marul municipiului De
va, dl. Irig. Ovidiu Ha- 
gea care a subliniat în 
cuvinte calde semnifica
ţia evenimentului. în 
continuare, au prezentat 
comunicări de o certă 
rigoare ştiinţifică: dr.
Victor y. Grecu (Univer
sitatea Sibiu), vicepreşe
dinte al Societăţii „Âstra“, 
drd. loachim Lazăr (Mu
zeul Civilizaţiei Dacice

şi Romane), dr. Ioan 
Munteanu (Universitatea 
Timişoara), dr. Virgil 
Teodorescu (Direcţia Ge
nerală a Arhivelor Sta. 
tulul Bucureşti), dr. A- 
na Grama (Muzeul Teh
nicii Populare Tradiţio
nale „Aştra" Sibiu), prof. 
Dumitru Susan (Deva), 
mr. Octaviân Tătar (Insti
tutul Militar de Transmi
siuni „Decebal" Sibiu), 
drd. Dan Ivaneş (Muzeul 
„Brukental" Sibiu), sculp
torul Nicolae Adam (O- 
răştie), prof. Luminiţa 
Wailner Bărbulescu (Mu
zeul de istorie Lugoj), 
drd. Adela Hcrban, prof. 
Olimpia Palamariu (Mu
zeul Civilizaţiei Dacice 
şi Romane), prof. Cor
nelia Popescu, prof, Ioan 
Eurlacu, prof. Cristina 
Dinu (Bucureşti).

Un alt moment al ma
nifestărilor l-a constituit 
dezvelirea unei plăci 
comemorative pe clădirea 
fostei Casine române 
din Deva care, în 4—5 
octombrie 1870, a găzduit 
acţiunile de înfiinţare a 
Societăţii pentru Fond

de | Teatru Român. Ma
nifestarea, emoţionantă, a 
fost deschisă de dl. prof. 
Ioan Sicoe, consilier şef 
al Inspectoratului Jude
ţean pentru Cultură. In 
continuare, a fost invitat 
să oficieze dezvelirea plă
cii comemorative dl. ing. 
Ovidiu Hagea, primarul 
municipiului. A fost, 
apoi, oficiată o slujbă 
de sfinţire de către pă
rintele Nicolae Gherman, 
preotul paroh al Cate- 
dralei ortodoxe „Sf./ Ni- 
colae“. Să consemnăm in
tervenţiile dior prof. Ioa- 
chim Lazăr (Deva) şi dr. 
Victor Vi Grecu (Uni
versitatea Sibiu), dar şi 
gestul cooperant al pa
tronului General Super 
Market „Bachus“, dl, 
Romică Crăciun.

în  continuare, în sala 
festivă a Primăriei de-: 
vene s-a desfăşurat dez
baterea „Rolul societăţilor 
culturale în realizarea e- 
mancipării social-naţio- 
nale şi statale a poporu
lui român", .

MINEL BODEA
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Aspect din timpul desfăşurării simpozionului de la Deva dedicat sar-1 
bătoririi a 125 de uni de la înfiinţarea Societăţii pe ntru Fond de Teatru Ro
mân. Foto: PA VEL LAZA

C e-a mai fost...

V;
•  CORNELIU COPQ- 

SU NU MAI ESTE. Marţi, 
14 noiembrie 1995, a fost 
condus la locul de veci 
;— cimitirul Belu Catolic, 
din Bucureşti — marele 
om politic Corneliu Co- 
posu. fost preşedinte al 
P.N.Ţ.C.D. Dumnezeu 
să-l odihnească.

; •  PREŞEDINTELE ION
ILIESCU A VIZITAT E- 

: GIPTUL Şl FRANŢA. In 
cursul Săptămânii tre

cute, preşedintele Româ
niei, dl. Jon Iliescu, a 
efectuat vizite de lucru 
în Egipt şi în Franţa. La 
Cairo a participat la i- 
naugurarea noului sediu 
al Băncii Româno-Eglp. 
tene, iar la Paris a luat 
parte la ceremonia dedi
cată împlinirii a 50 de 
ani de la constituirea 
UNESCO.

•  CONVENŢIA NA
ŢIONALA A PAJ.N.R, tn

Capitală s-au desfăşurat, 
în zilele de 17—18 no
iembrie, lucrările Con
venţiei Naţionale a Parti
dului Unităţii -  Naţionalc- 
din România. Au parti-

•  NOU SECRETAR DE 
STAT LA MINISTERUL 
CULTURII. In urma de
misiei lui Sever Meşca, 
membru al P.R.M., din 
funcţia de secretar de

mm

cipat, pe lângă delegaţii 
P.U.N.R., reprezentanţi 
ai majorităţii partidelor 

reprezentate în parlament. 
Gheorghe Funar a fost 
reales în funcţia de pre
şedinte al P.U.N.R.

stat la Ministerul Cul
turii, a fost numită în 
acest post repumita cân
tăreaţă de operă Euge
nia Moldoveanu, director 
la Opera Română din 
Bucureşti.

•  ION DIACONESCU 
— PREŞEDINTE INTE
RIMAR AL P.N.Ţ.C.D. 
Biroul de conducere, co
ordonare şi control al 
P.jsr.Ţ.C.D. l-a confirmat 
pe Ion Diaconescu în 
funcţia de preşedinte in
terimar al P.N.Ţ.C.D.. în 
urma-decesului lui Cor
nelia Coposu, până la 
Congresul partidului, care 
va avea loc în luna ia
nuarie 1996.

•  DOLARUL A DE
PĂŞIT 2500 DE jf-LEI. 
Cursurile de referinţă ale 
Băncii Naţionale au mar- 

” cat creşterea cursului do
larului american în ra
port cu leul la pragul 

, psihologic de 2500 de lei 
(ieri, 2548 de lei), dovadă 
a catastrofalei deprecieri 
a monedei noastre naţio
nale în ultimele săptă
mâni. : '"'"V i

...Ce s-a-ntâmplat
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lia -  formaţie 
politică de centru - vrea să cucerească puterea
însemnări de la Conferinţa Filialei judeţene 

a P.D.A.R.
Sâmbătă, 18 noiembrie 

a.c., a avut loc ia Deva 
ce» de a  III—a Conferinţă 
a Filialei judeţene Hune. 
dcţara a partidului De
mocrat Agrar din România. 
La aerat important eveni
ment politic au participat 
delegaţi desemnaţi de sub. 
filialele municipale, oră
şeneşti şi comunale, dele. • 
gaţi a i organizaţitior ju 
deţene ale partidelor cu 
care P.D.A.R. colaborează, 
ziarişti din presa locală 
şi centrală. Din partea 
Biroului Executiv Central 
a luat parte dl. Vladimir 
Iasuşi care a transmis- 
salutările conducerii par- 
tidului, ale «Hui Victor 
Surdu, preşedintele P.D.A.R.

Deschiderea lucrărilor a 
fost precedată de roştirea 
rugăciunii Tatăl nostru 
şi păstrarea unui moment 
d»; reculegere în memoria 
dluj Corneliu Coposu, a- 
poi s-a intrat în ordinea 
de zi care a constat din 
analiza activităţii desfăşu
rate de la conferinţa pre
cedentă până în prezent, 
stabilirea Programului po
litie şi electoral, Progra
mul de activitate pentru 
perioada următoare, starea 
financiară a partidului-, 
precum şi alegerep noului 
consiliu al filialei, a bi
roului executiv al aceste
ia, a noii comisii de cen
zori şi a delegaţilor la 
Congresul pe ţară,, al 
P.D.A.R.. ce va avea loc 
îp curând. Materialele au 
fost prezentate de dl. 
Gheorghe Breghici, pre
şedintele filialei, de dnii 
vicepreşedinţi Florin A- 
chim şi Nicolae Jurcă, 
precum şi de Emil Mura, 
preşedinte ai comisiei de 
cenzori.

Din conţinutul Raportu
lui asupra activităţii „ am . 
reţinut pentru cititorii 
noştri: •  Filiala judeţeană 
âre în jur de 7088' de 
membri şi mulţi simpa
tizanţi. # In judeţ există 
subfiliale în '62 de unităţi 
administrativ-teritoriale. •  
La alegerile trecute filiala 
judeţeană s-a situat pe 
tocul nouă pe ţară — 
prin număryl de voturi 
obţinute. •  P.D.A.R. are 
In judeţ trei primari, cinci 
viceprimari şi 67 de con

silieri. •  Recent, dl. Gheor- 
ghe Dreghici a  fost ales 
în funcţia de preşedinte 
al Consiliului judeţean Hu
nedoara care este un ma
re succes pentru partid.
•  Au fost organizate mai 
multe conferinţe de pre
să, s-a participat la toate 
evenimentele educativ-pa- 
triotice care au avut loc.
•  Conducerea filialei s-a 
întâlnit periodic cu 
ntembrii şi simpatizanţii 
P.D.A.R,, pe zone. •  A 
existat şi există o bună 
colaborare cu organizaţiile 
Judeţene ale formaţiunilor 
politice care au semnat 
—* chiar în judeţul nostru, 
la Sarmizegetusa — pactul 
de constituire a Blocului 
Unităţii Române. •  P.DA..R. 
va avea o nouă siglă.

. După prezentarea ma
terialelor au urmat vii 
dezbateri la care au luat 
parte numeroşi vorbitori 
care s.au axat pe urmă
toarele idei pe care, de 
asemenea, le punctăm doar:
•  P.D.A.R. este o forma
ţie politică . de centru şi 
vrea să cucerească pute
rea socotindu-se în stare 
să redreseze România şi 
să o facă să prospere.- *■  
Printre principalele o- 
biective ale activităţii sale 
sunt apărarea suveranită
ţii şi independenţei ţării, 
promovarea şi întărirea 
democraţiei, redresarea e- 
conomicâ a României, creş
terea nivelului de ţrai 
ş.a, •  Redresarea econo
miei româneşti este foarte 
necesară şi urgentă pentru
a Împiedica prăbuşirea a_ 
cesteia în colaps, iar pri
vatizarea trebuie puternic 
accelerată. •  Trebuie sto
pată căderea vertiginoasă 
a leului şi realizarea con
vertibilităţii acestuia. •  
Statul să susţină agricul
tura — ramură prioritară 
a economiei — prin cre
dite cu dobânzi mici şi 
subvenţii, *. , Rolul ' ’ijto- 
cialistului în condiţiile 
proprietăţii private în a-ţ 
griculturâ trebuto precis 
definit şi considerat la va
loarea iul reală. •  In par
tid sunt puţini ţărani, or 
el ar trebui să fie baza 
de masă a P.D.A.R. Iată 
«% ce s ţ  cere intensifica

rea activităţii la sate. •  
în  campania electorală 
viitoare trebuie să se 
meargă cu candidaţi de 
cea mai bună calitate, care 
se bucură de respectul şi 
aprecierea electoratului, 
scopul fiind acela de a 
cuceri puterea la toate 
nivelele. •  Satul românesc 
se cere puternic revigorat 
pentru a deveni pilon de 
bază în  propăşirea ţării, 
pentru cultivarea valorilor 

_ morale ale poporului nos- 
’ tru. •  în  munţi trebuie 
puse In valoare resursele 
ce există aici şi a uşura 
viaţa oamenilor de aici,, 
b» special a acelora din 
Munţii Apuseni 

în  cadrul dezbaterilor a 
luat cuvântul şi reprezen
tantul conducerii superi
oare a partidului, dl. Vla
dimir Iasuşi.

In ultima parte a lucră
rilor, Conferinţa a ales 
noile organe de conducere 
ale filialei. A  fost ales un 
consiliu format din 29 de 
membri, un birou executiv 
alcătuit din 11 membri 
şi comisia de cenzori Ca 
preşedinte a fost reales 
d i Gheorghe Dreghici, 
ca vicepreşedinţi dnii Ni
colae Jurcă, Ioan Dără- 
banţ, Elena Teban, Pamfil 
Budău şi Mircea Pătrîrt-- 
jan, iar ca secretar dl. 
Vasile Sicoe. Au fost a- 
leşi, de asemenea, 68 de 
delegaţi Ia Congresul 
P.D.A.R. ce va avea loc 
în curând.

A consemnat 
t r a ia n  s o n d o r

w w v a w w f i w w w
REPARAŢII DE 

DRUMURI
fn ultimele săptă

mâni, Ia Brad, Consi
liul local a organizat 
mai midie acţiuni de 
reparare a drumurilor 
din Poeniţa şi satul 
Mesteacăn şi a străzilor 
Frunză Verde, Călă- 
niăreşti, Tudorăneşti şl 
Valea Bradului spre 
Potingani.

Pe porţiunile afectate 
s-a aşternut un covor 
de piatră ce conferă o  
mai mare accesibititate 
spre zonele amintite 
(C.P.)

„Imnurile cetătii“ — un festival de 
interpretare a cântecului ostăşesc

A doua ediţie » Festiva
lului de interpretare a 
cântecului ostăşesc „Im. 
nurite cetăţii'1, organizat 
de Ministerul Apărării Na
ţionale, Direcţia de cul
tură a armatei .şi Unita
tea militară 01719 Deva, 
a fost dedicată sărbători
rii Marii Uniri de Ia 1 

.Decembrie. A fost o ma
nifestare încărcată de 
frumuseţe şi , sinceritate 
care a reunit cel mai 
tânăr contingent de rataşi . 
din judeţul nostru, ce 
s-au întrecut în interpre
tarea cântecului patriotic 
şi ostăşesc, lată ce spunea 
In cuvântul de deschidere 
lt. col. Dânilă Moldovan 
despre această iniţiativă 
artistică deosebită: „Tine
rii ostaşi în concurs sunt 
slujitori ai patriei sub 
drapel ş{ fiecare, acolo 
acasă, la unitatea lui. are 
o armă de luptă. Dar, el, 
azi, vă vor dovedi dă sUiit 
purtătorii unei a doua ar
me — armă cântecului 
ostăşesc, o armă a spiri
tului aflată în tradiţia ar
matei române. Cântecul 
acţionează asupra conştiin
ţei soldatului dându-i 
tărie, bucurie, îi întăreşte 
dragostea de neam şi ţară. 
întâmplarea artistică a 
militarilor Judeţului Hu
nedoara nu putea avea 
loc dacă în Unitatea mi
litară din Deva nu există 
un grup de cadre entu
ziaste care s-au gândit să /  
cultive ogorul cântecului

patriotic şl oxtfs" ' ~. mal 
a le s  d u p ă  d ie c e  : 1989/ 
Aduc prinos de -junoş- 
tinţă pentru modul în 
part a fost îmbrăţişată i- 
deea noastră d« Direcţia 
de culturi a armatd, In
spectoratul muzicilor mili
tam, Prefectura judeţului 
Hunedoara, Primăria mu
nicipiului Deva, alte forţe 
locale Şi, nu în ultimul 
rând, de comandanţii de 
unităţi prezente în con
curs care au  răspuns Ini
ţiativei noastre.

La manifestare, milita
rii au avut ca oaspeţi pe 
dl. ing. Ovidiu Hagea, 
primarul municipiului De
va, care le-a adresat în_ 
sufleţitoare cuvinte de 
salut şi dl. Iţ. col. Constan
tin Andreolu, inspectorul 
muzicilor militare. In ca
drul ceremonialului s-a 
interpretat Imnul Naţio
nal- A  urmat încolonarea 
şi defilarea formaţiilor 
ostăşeşti. în  acordurile u- 
nor frumoase marşuri 
ostăşeşti interpretate de 
fanfara Liceului militar 
de muzică „laeob Mure- 
şiamt" din Bucureşti di
rijată de lt. col. Crişan 
Pârău, prin faţa juriului 
au defilat cu cântec, în 
cadrul primei probe de 
concurs — cea practică 
în  aer liber — următoa
rele subunităţi: vânători 
de munte Brad, rachetişti 
de la U.M. Hunedoara, 
pompieri militari Deva, 
genişti de la U.M. Hune
doara, vânători de munte

ai Brigăzii „Burebista" Pe
troşani, jandarmi de la 
UJd. Orăştie, rataşi al 
Regimentului de geniu 
^Sarmizegetusa" Deva. Ţi
nuta, vocile frumoase au 
impresionat pe numeroşii 
locuitori ai municipiului 
Deva aflaţi duminică la 
manifestare, cam  l-a» răs
plătit cu vil aplauze. S-an 
interpretat de către flecara 
formaţie două piese: un 
marş al armatei şi un 
cântec ia alegere «*• «ie 
obicei o temă folclut

Proba artistică s-a des
făşurat în incinta Casei 
de Cultură sub genericul 
„Străbună vatră, leagăn 
de eroi". Formaţia de 
fanfară a UJVL Deva, di
rijată de cpt. Octavian 
Luncan, a  intonat semna
lul generic al festivalului. 
In continuare, formaţiile 
au fost prezentate de cp t 
Ana Dragoş şi cpt. Emil 
Bălan. Fiecare • formaţie 
a interpretat 1m  cântec 
patriotic la alegere şi 
marşul armei, cu acom
paniament de fanfară.

A urmat un moment a r
tistic susţinut de rapsozi 
populari din judeţul nos
tru şi un concert a! ele
vilor v Liceului Militar «te 
Muzică „Iacob Mureş ianu" 
din Bucureşti, alcătuit din 
muzică de fanfară, de 
cameră şi coruri bărbă
teşti, ambele momente fi
ind prezentate de cpt. Ana 
Dragoş.

MINEL BODEA

Defilează cu cântec tineri militari îa cadrul probei practice >n_8fr 1«* 
ber a Festivalului dc interpretare a cântecului ostăşesc „Imnurile cetăţii" (e- 
diţia a II-a) desfăşurat ia Deva. Foto: PAVEL LAZA
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â30 Seriale, desene a- 
nimate; 9,05 Springficld 
Story (s): 10,05 Santa 
Barbara (s); II,Op Fru- 
s%os şi bogat (s); 11,30 
Vremea dorinţei (a); 12,00 
Preţul e  fierbinte fes); 
12,30 Duelul familiilor 
(cs); 13,00 Magazinul a- 
-miezli; 1328 Fetele de 
aur fsltcom); UDO Pa
siunea ei e crima (s.p.); 
15,00 Barbel Schafer talk- 
show; 16,00 llona Chris- 
ten talkshow; 17,00 Hans 
Meiser talkshow; 18,00 
Jeopardy! (cs); 18,30 In
tre noi (s); 19,00 Bună 
seara (mag. landurilor); 
19,45 Ştiri, meteo, sport; 
20,10 Exploziv — maga
zin; 20,40 Vremuri bune 
şi rele.

7,00 Ştiri; 9,45 Show
ul lui Maurizio Costanzo 
fr); 12,30 Forum (show); 
14,00 Ştiri; 14,25 Cotidie
ne (shew); 14,48 Beautiful 
<s); 15,15 Robinsonli (s); 
15,45 Casa Castegna 
(show); 17,00 Desene a- 
nimate; 19,00 OK- preţul 
e corect (cs); 20,00 Roata 
norocului (cs); 21,00 Ştiri; 
21,25 Circulă zvonul 
(show); 21,40 Film; 23,30 
Ştirb 0,00 Show-ul lui 
M. Costanzo; 2,30 Coti
diene <show/r>; 2,45 Cir
culă zvonul (show/); 3,00 
Revista presei; 3,30 Fron
tierele spiritului (em. 
relig.); 4,30 Target (mag./ 
r); 5,30 Nu doar moda 
(mag.).

’• 'f'.y

6,30 Germania azi di
mineaţă; 10,00 Cannon 
(s.p.)-;-11,00 Insula fantei 
ziîlor (s); 123» fn  orice 
caz, Stephanie (s/r); 12,00 
Leve Bont (sa.); 14,00
Trapper John, SfJft. (s); 
15D0 Star Trek (s. SF);
16.00 MacGyver (s.p.);
17.00 Totul sau nimie
(cs); H M  Familia Part- 
ridge (siteom); 19.00 A- 
şa-i viaţa (s); 28/00 Ştiri, 
spori, meteo; 28,38 Roata 
norocului (cs); 21,15 Fot
bal, Cupa UEFA: Ba- 
yerp Jifcinchen — Ben- 
fica Lisabona (d); 0.00
Spiegel TV (rcp.); 0D5
Saodino (f. istj; 3,00 Re
luări.

6,30 Ştiri, cu Tom Bro. 
baw; 7,15 Ih miezul a- 
faceriter (mag.); 8/08 Azi 
— informaţii la zi; 10,88 
Super Sbop; 113» Roata 
banilor: Europa; 15^0 
Ultimele zvonuri bursie
re; 17/00 Beata banilor: 
SUA; 18/38 Buletin bur
sier; 19,00 Ştiri şi repor
taje UfN; 19D8 Usfauaia 

S8 tO Seliaa Scott, 
Show; 21,30 Rusia, azi 
(do); 22,00 Europa 2000 
(do); 22/38 Ştiri şi repor
taje ÎTN; 233» Shew-ul 
serii, cu Jay Lenei talk
show cu cetebrjtăţiî ftOO 
Baschet universitar; 1,00 
Buletin financiar) 1,30 
Ştirile nopţii, cu T. Bro, 
Itaw; 2,00 Real Personal 
(talkshow).

7,00 Casa Deschenes (s);
7.30 Teledimineaţa; 9,05 
Jurnal canadian; 9,35 
Bibi şi prietenii săi (s);
10.15 Meciul vieţii (ac- 
tualit. canadiană); 11,15 
Fa, Si, La, a cânta (cs);
11.45 Thalassa (r)î 12,45 
Miza. Punctul <r); 14,05 
Luminile..'. (r)f 14,30 Fa, 
Hi, La, a cânta (div./r);
15.45 Ceva picant (r); 
1630 Casă Deschenes (r);
17.15 Mag. culinari 17^0 
Bibi şi prietenii săi (r);
18.15 Studie Gabricl
(div.);, 18,45 Campionul
(cs); 19,30 Jurnal TV 5; 
20,00 Luminile Parisului;
20.30 Jurnal elveţian;

tnis special 
teep.); 22,30 Moda în Ca- 
Aa<te ta»g-7- * *

7,00 Ştiri; 7,45 Uno- 
mattina (mag,);- 10^5
Film; 12,20 Dimineaţa 
verde (mag.); 13,23 Ştiri;! 
13,35 Doamna In galben 
(s); 1420 Ştiri; 15,00 Sala: 
de jocuri (cs); 16,40 Sol- 
ietico (mag. copitior);, 
16,50 Desen» animate; 
18,30 Zorro (a); 18^8 A*l 
în Parlament; 19,10 Şea-’ 
ră italiană (mag.); 19,50
Luna Park («s); tlJO* 
Ştiri, sport; 21,40 Ntană-, 
rul 1 (shOte); 020 După 
„bip" lăsaţi mesajul 
(show) cu D. Raffai; 1,00 
Ştiri, zodiac, mete»; 1,30 
Macstrissimo (mag.); 1,48 
Green (mag.); 2,00 li) 
şoaptă (var.); 2,15 Film: 
3,40 Atâta plăcere (var.); 
5,00 Doc Music Club.
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Surprizele s-au produs 

ia Bacău şi laşi 4
•  Steaua a învins şi la Tg. Jiu pe Sportul 

Studenţesc •  Victorii în deplasare au mai 
obţinut F.C. Braşov şi F.C. Argeş •  Dinamo 
a trecut pe locul doi •  A,S, Bacău a preluat 
lanterna roşie.

■1

I

Gaz Metan

I
I
I
I
I

1. Jiul Petroşani
2. ASA Tg.M.
3. Foresta Fălticeni
4. Unirea Dej
5. UT Arad
6. CSM Reşiţa
7. Gaz Metan
8. CFR Timiş.
9. FC Maramureş

13 10 I 
13 8 2 
13 8 1 
13 8 
13 6 
13 6 
13 6 
13 6 
13 5 
13 9 
13 4 
13 5 
13 $
13 4  
13 4 
13 4 
13 4 
13 3

3 6 
2  r
I 8
* *  
1 9

Surprizele etapei le-au produs două formaţii a- 
0a te la mare strâmtoare, F.C. Braşov şi F.C. Argeş, 
care au jucat In deplasare, la alte două echipe ce 
au erau nici ele pe locuri liniştitoare, „cochetând" 
mereu eu „treptele" din subsol, A.S. Bacău şi res
pectiv Poli Iaşi. $i braşovenii şi argeşenii au în
vins la acelaşi scor (2—1), ei urcând câteva locuri 
ta clasament, iar învinşii au coborât pe locuri ce le 
dau mari emoţii, chiar dacă ne aflăm doar spre 
sfârşitul turului. După victoria la scor a studenţilor 
timişoreni asupra Gloriei Bistriţa, lanterna a fost 
preluată de A.S. Bacău şi se pare că o va mai păs
tra, dacă nu reapare iar sponsorul, ce s-a retras 
deocamdată.

Steaua a câştigat şi la Tg. Jiu, în foţa studen
ţilor bucureşteni (ce nu-şi mal refac cadenţa nici 
ta faţa oltenilor) şi meciul s-a vrut (pentru Steaua) 
şi o repetiţie pentru partida de miercuri din Liga 
Campionilor de la Glasgow. Insă partida aşteptată 
cu cel mai mare interes s-a disputat Ia Craiova. Stu
denţii au învins pe Rapid cu 2—0, scor care i-a per
mis lui Dinamo să detroneze formaţia din Giuleştt . 
de pe locul doi, ceea ce face să crească enorm ce- \ 
rinţa de bilete Ia întâlnirea din etapa viitoare, Ra- 
nld __ Dinamo t Să vedem ce ne vn aduce si uiţi- l «ucovma, scorul ama egai pana in nunului... va, ■
JL , . ,. . npnornmnts - Ks+ă 9- ^ ; l I  când gazdele au reuşit în sfârsit să introducă balo. |
ma etapa din tur, programată sambata, 25 noiem- j nul îtf  poarta hUnedorertilor. După foaia de arbitraj, [

rHnaRmoU“ ateU“ a S f  i - Y î m S l î w u  -  F?rol cTta S |  S t a .  W * f o t b Ş f d e ^ F C  Bucovina au K f l r i S  j
3—2; Poli. Timişoara — Gl. Bistriţa 3 -0 ;  Poli. î'aşi S I  I^ l^ l^ t^ r v ilu lu t^ u n d e  eazdrie or" !

Oţelul Galaţi 2—0; Sportul Stud. — Steaua t - 2 .  I  ^ ta S r t f ta ^ l^ a  ̂ r | i  ^ l—0 “ tnmUe balt>nuI de U |
I  In ciuda faptului că terenul a fost foarte greu.I. Steaua 

. Dinamo ' •’
.. Rapid ' ■
S. Univ. Craiova 
fi. Farul C-ţa 
fi. Gloria Bistriţa 
fi. Ceahlăul PN. 
fi. FC Naţional
fi. Inter Sibiu 

lfi.

C L A S A M E N T U L
16 11 3 2 39-17  
&  9 3 S 20—16 
16 9 1 fi 33-18  
18 8 
16 $
16 7 
16 7 
18 7

Petrolul Ploieşti 
1>. „U“ Ciuj-Napoca 
l f .  FC Af%eş 
lfi. Oţelul Galaţi 
14. FC Braşov

* Poli. Iaşi i 
a p o r tu l  Studenţesc 
lfi. Poli. Timişoara 

lfi. A S  B acău

8 20— !

7 »
f  i  ....
»  17—18 
*  27—29 «  

16 6 0 10 20—32 I  I 
viitoare: Rapid — Dinamo; Ceahlăul — 

Petrolul; Oţelul — Univ. Craiova; „U“ Cluj — Spori 
ml; Farul — Poli. laşi; Steaua — Inter; FC Argeş -  
Poli; Timişoara; Gloria — AS Bacău; FC Braşov —
m : ....

16 6 
16 6

Sî 
18 6 
16 fi 
16 6  
16 9 
16 9

3
3
3
3
2
3
3

■ #*
i
i
4 
1 
3 
3

22—13 
28—20 
20—16 
20—21 
29—29 23 
19-18  21

‘

'a***

I

Pagină realizată d« 
SABIN CERBII

D IV IZ IA  C  

JU D E Ţ

Aşadar, turul s-a termi
nat, campionatul conţi nu- 
ă t Duminică are loc prî- 

•' « ia  etapă dta returul cam- 
|  planatuhii 1999—1996. A- 

tenţie mare la pregătirea 
tefienurilor de joc şi res
pectarea riguroasă a 
R.O.A.F. I

De la comisia de disci
plină, dl Mircea Pădureâ- 
nit a comunicat că arbi-

Rezulfatele etapei: EGCL Călan — Aurul 1—1; 
Slin. Teiluc — Mto Bârbăt. 6 -0 ;  Mia. Arttaoasa — 
Dacia 9—3; Favlor — Constr. ptdb Min. Şt.
Vulcan Min, Gheţari 3—0; Jiul Petrila — CFR. 
Simeri» 12—0;, Victoria — Metalul 4—0; Min. Li- 
vezeni — Haber 8—6.

CLASAMENTUL FINAL AL TURULUI
19 11 
19 9 
19 9 
19 9 
19 6 
19 7  
15 
19 
19 
15 
15

3»
30
29
28

nr

I
|

\•w
I
%

I
fit

I
19 9 4 6  25—21 1» >
15 6 0 9 27—28 IA I

trul Petre Popa (Petro- 14. EGCL Călan . , 15 3 1 11 22—44 10 !
şanii * fost suspendat do- 15. Haber Haţeg 15 3 1 11 10—65 19 |
uâ etape pentru abaterile « ■  C™  a  „ ° î

KnnătJn 1L â  A fj ■ finit (*» A fClttiHHli) • Atjftjl Min. o
dl» paettte A S A . AtmH 165̂ ,4^ .  Teliuc - -  Dacia; Min. Aninonsa — î  
Brad — Minerul Teliuc. Constr. Ud.; fiv lo r  — Min Ghelari; Min. Şt. Vul- |  
CSCJ , . can — CFR Simerlaţ Jiu! Petrtla — Met. Crlşcfor; f
------------------------------------- IM  Mju-- Lţye^gub t

1. Min. Şt. Vulcan
2. Minerul Anlnoasa
3. Aurul Brad
4. Dacia Orăştie
5. Victoria Călan \  
A Min. Bărbâteni
7. Jiul Petrila
8. Favior Orăştie
9. Minerul Ghelari

10. Metalul Crişcior
11. Minerul Teliuc
12. Minerul Uvezeni
13. Constructorul Hd.

2 35—10 
8 28-18
4 36-17
5 40—21
3 27—12 28
4 34—15 29

7 3 fi 38-21 24
6 S 4 18—12 23
7 1 7  16—21 22
6 3 6 19—36 21
5 4 6 21—17 19

6  25—21 19

Divizia B seria a Ill-a
VEGA DEVA — MINERUL LUPENI 1—0

I Rezultatele etapei: Foresta — CSM Reşiţa 3—1; ■

I* Bucovina — Corvinul 1—8; Jiul — Minaur ZI. 3—0; I 
Un. Dej — FC Bihor 6—0; ASA Tg.M. — Olimpia ■

I S.M. 2—0; Gl. Reşiţa — Unirea A.I. 2—0; FC Ma. |  
ramureş — UTA 2—1; CFR Timiş - ~

2—6; FC Vâlcea — Min. Motru 3—0.
c l a s a m e n t u l

I
26— 6 31 I
22— 13 26 |  
18—10 25 I  
26—12 24 ■
23— 14 22 I  
22—17 20 |
16— 14 20 |
17— 20 20 |
15— 20 17 |  
13—22 17 |  
22—19 18 I  
22—27 16 8
11—28 16 I
13—16 15 8 
11—18 14 I
16— 21 13 8 
15—24 131 
13—28 18

I ». r u  marai
10. FC Bihor 

■  11. FC Corvinul 
I 12. FC Bucovina

I* 13. Gloria Reşiţa 
14. Minaur Zlatna 

■  15, Minerul Motru 
I  16. Unirea A-I.
§ 17, Olimpia S.M.
I  18. FC Vâlcea 13 3 1 9 13—28 10 I

I Etapa viitoare: Foresta — Unirea AL; Min. Mo- I 
tru — CFR Timiş.; Olimpia S.M. — Un. Dej; FC Bi- §

I hor — FC Vâlcea; Minaur — ASA; Corvinul — Jiul; I  
CSM Reşiţa — Bucovina; Gaz M. — FC Maram.; I  

|  UTA — Gl. Reşiţa. }

|  La Bucovina, Corvinul a rezistat j 
| până In minutul... 95 1

t i  în ascensiune, Corvinul nu a jucat rău nici la |  
|  |  FC Bucovina, scorul fiind egal până în minutul... 95,

De câtva timp. Ia Vega 
Deva continuă indisponibi
lităţile, conducerea tehnică 
a echipei neputând să ali
nieze cea mai bună forma
ţie. Sigur, cei care intră pe 
teren s-ap străduit să-şi fa
că datoria. Şi în acest joc, 
In prima repriză, formaţia 
aliniată de Ionel Stanca şi 
N. Alexiue a evoluat bine, 
acţiunile fiind mereu ori
entate spre poarta lui Câm- 
peanu. După ce !n minutul 
6 oaspeţii scapă faţă cura
tă. in min. 7 se deschide 
scorul. Fartuşnie se lansea
ză pe partea dreaptă, in- 
tr-una din obişnuitele Iui 
curse, centrează foarte bine 
şi DANCIU reia imparabil 
cu capul sus în colţul din 
stânga al porţii oaspeţilor: 
l —O.

în continuare, devenii îşi 
desfăşoară jocul lor obiş
nuit, pe ambele flancuri cu 
centrări în careul Minerului 
Lupeni, care sunt nevoiţi 
să cantoneze In apărare, să 
respingă acţiunile debor
dante ale gazdelor. Aşa se 
face că abia în min. 32 Do- 
bra şutează la poarta lui 
Ciubotaru. Devenii, in  
schimb, îşi creează ocazii ex

celente de a marca — Dan- 
ciu, Rus, Tănasă, Popa fi
ind foarte aproape de gol 
de 3—4 ori şi dacă primă 
repriză se încheia cu 3, 4 
zero . în favoarea gazdelor, 
scorul nu era exagerat.

La reluare, aspectul jo
cului se mai schimbă, de
venii atacând, dar nu aşa 
periculos. Şi cu toate că did 
min. 55 intră şi Elek pe te
ren, nu se mai reuşeşte ma
jorarea scorului, iar oaspe
ţii dau mari emoţii în fi
nal, când au creat două o* 
căzii foarte periculoase la 
poarta devenilor. Consem
năm şi reintrarea Iui Bădoi, 
un jucător tânăr cu reale 
posibilităţi de a juca libero 
sau Ia marcaj. ■

A arbitrat la centru Gh, 
Veriveş (Buc.).

VEGA DEVA: Ciubotarii, 
Fartuşnie, Bavidoni (76 Bâ- 
dol), Neagu, Stan, Popa, 
Danciu, Berindei, Cioban U 
(34 Dan Gabriel), Rus, Tă- 
nasă (55 Elek).

MIN. LUPENI: Câmpea* 
nu, Boroş, Tutae (62 Lum- 
perdean), Pitulice, Oaidâ 
(76 Mihâiescu), Ştefan, Bră* 
neţiu, Neeulal, Lazăr, Ba
nă. Eiobra. - :

UNIREA ALEXANDRIA — 
MINERUL CERTEJ 0—3

10 metri, ta plasa porţii: I—0.
In eluda faptului că terenul a fost foarte greu, ■  

a nins Şi In timpul desfăşurării partidei, fotbaliştii |  
hunedoreni t-au mobilizat exemplar şi ta acest joc, ■

I de unde ftieritau să plece măcar cu un punct |
Iată şi formaţia aliniată de Corvinul: Popa — |  

J  Bordeanu, Petroiesc, Sterean, Tetileanu, Bofezafl, |  
f  Chezan, Aniţa, Bardac, Costâchescu (86 Cireş), Mi- a 
■  frică (88 Păcurar). I
|  Sâmbătă, la Hunedoara are loc partida Corvinul ■  

Jiul Petroşani, ce este aşt^îăfâ cu mare interes |  
ambele tabere, dar şl de numeroşii spectatori ■  
edorenl şl dta Valea Jiului ce vor veni Ia des- I 

by-ul hunedorean — de Divizia A. E de la sine in. I 
ţeles că hunedorenli vor pregăti cum se Cuvine a- I 
cest examen serios dat In faţa unei formaţii ce con- I 
duce .ta clasament şi care are in componenţa sa nu- I  
meroşi jctoStori valoroşi. ‘ I

C. SANDU I

Continuându-şi cursa de 
recuperare a punctelor iro
site pe teren propriu şi de 
atingerea obiectivului pro
pus la începutul campio
natului — ocuparea unui 
loc care să-i asigure rămâ
nerea în Divizia B — echi
pa din Certej S-a deplasat 
la .ultima clasată Unirea 
Alexandria. Deşi părea fa
vorită Minerul Certej, prin 
Schimbările efectuate la ni
velul conducerii tehnice şi 
administrative, cei din A- 
lexandria doreau mult să 
obţină un rezultat favorabil. 
Jocul de altfel de un nivel 
satisfăcător a avut două re
prize diferite. în prima 
parte â jocului echipa gaz
dă are mai mult iniţiativa 
şi chiar îşi creează trei si
tuaţii bune dar portarul 
oaspeţilor din nou în formă 
bună s-a opus. Oaspeţii re

acţionează cu doar câteva 
contraatacuri, dar este a- 
devărat foarte periculoase. 
De altfel dintr-un astfel de 
contraatac în min. 15 Bor- 
şa înscrie : 0—1.

în repriza a două, jocul 
fechipei oaspete devine mâi 
pragmatic, faza de apărare 
este tratată corespunzător 
şi acţiunile lor de atac se 
soldează cu 2 goluri înscri
se de Achim în min. 63, 
pentru ca tot el să stabi
lească scorul final la 3—0, 
ta mini 70,

A arbitrat C. Fănică (Ti-
mişoara).
MINERUL CERTEJ : Gro- 

za — Mureşan, Ohâi, Stroia, 
Coclăuş, Pop, Sădi (Lavu), 
Perţa. Polverea (Zalomir), 
-ri Achim (Ungureanul 
Borşa.

T. BISIU

REZULTATELE 
CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 
19 NOIEMBRIE 1995

1. Ataînnta — Sampdoria
pânză 1—2 x

2. Atatanta — Sampdoria
final 3—2 1

3. Cagllari — Teri no
1—6 1

4. Inter — Udinese
2—1 1

8, Juventus — Florentina
fi—6 fi

6. Lazio — Cremonese
2—1 1

7. Napoli — Vicenza
fi—fi x

8. Padova — Bari
pauză fi—6 1 

9., Padova — Bari
final 3—6 1

10. Parma — Milan
pauză 0—9 x

11. Parma — Milan
final 0—0 x

12. Piacenza — Roma
pauză 1—6 1

13. Placenta — Roma
final 1 - 4  1 

FOND DE CÂŞTIGURI: 
160061766 LEL 1

^Rezultatei* etapei: Nitramonia — ICIM Bv. 0—1; 
Petr. Videle — Mefalurg. Sadu 3—0; Pdringul Lonea
— AS Paroşeni 3—1; Petr. Ţtcleni — Min. Mătăsuri 
1—0; Conatr. Craiova — Şoimii 0—4; Min. Uricanl
— FC Drobeta 4—0;. Precizia Sâcele — Mtae-Ral ,Rw. 
4—0; Petr. ăoina — Petr. Drâgâşani 1—3. ■

; .: â t, A S A M'E N T  U L- •' ■’ ■ -:v; >; : ;■
1. FC Drobeta , 15 II
2. Precizia Săcele 15 10
3. Şoimii Sibiu 15 9
4. Vega Deva lfi 9
5. Petrolul Stoina lfi 9
6. Parângul Lonea 15 9
7. Minerul Mâtăsari 15 8
8. Petrolul Videle 15 8
8. Minerul Urieahl 1» 7

16. Nitramonia Făgăraş 19 7
11. Petrolul Drăgăşani 15 7
12. AS PaWşeni 19 7
13. Minerul Certej . 1 5  6
M Petrolul Ţk-k-ni 15 6
16. Minerul Lupeni 15. 6
16. Mine-Rai Rovinari 15 6
17. Constr. Craiova 15 6
18. ICIM Braşov 19 5
19L Metalutg- Sadu: lfi 4
29. Unirea Alexandri^ 15 1

34— 12 34 
32—lfi 33 
27—16 29
35— 24 28 

6 21—16 27
6 27—27 »
7 27—20 24 
7 20—95 24
6  31—15 23
7 18—18.22
7 26—27 22
8 22—26 21 
7 19—20 20 
7 18—23 20 
9 24—26 13 
9 18-28 »

0 9 '
0 10.12—1 
2 9 13—27 44
1 13 7—36 4
ICIM; Metalurg.

3 
2
4
5

*8
ÎS

Etapa viitoare : Min. Lupeni 
Sadu — Vega Deva; AS Paroşeni — Petr. Videle; 
Min. Cerfej — Parângul; Min. Mâtăsari — Un. A- 
Jexandria; Şoimii — Pirtf. Ţicleni; Petr. Drăgăşani 
— Constr. Craiova; FC Drobeta — Petr. Stoina; Mi- 
ne-Ral — Min. Uricani; Precizia — Nitramonia.

m
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Mul(i sunt puşi în func- 
1 ţii'. Mâi puţine sunt ce

le puse în funcţie. Fo
tografia care însoţeşte a- 
ceste rânduri ilustrează 
o asemenea punere în 
funcţie. Este vorba de cel 
de al doilea rezervor cu 
capacitatea de 1Q 000 mc 
pentru acumularea apei 
U Deva.

Această mare realizare 
pentru echiparea tehnico, 
edilitară a municipiului 
reşedinţă de judeţ a fost

PUNERI ÎN FUNCŢII
j A n tic o m u n ism u l ş i  o p o z iţ ia
» • ■, - - ■

finanţată de la buget, şi 
este opera constructorilor 
de la SC „Condor" SA. 
Prin ea, capacitatea , de 
acumulare a apei' pota
bile la Deva creşte de la 
19 000 la 29 000, mc: Bun 
şi pentru secolul XXI.

■Punerea în funcţie a 
'noii capacităţi urmează 
alteia recente, în zona 
Dobra-Ilia. Ne referim la 
sistemul de captare, tra
tare, aducţiune, înmâga- 
zinare şi distribuţia apei

potabile de la Roşcani, 
pentru comunele Dobra 
şi Ilia. Aceasta constă 
dintr.un debit de 35 ]/ 
sec. la captare, o sta
ţie de tratare şi instala
ţie de clorinare la Roş
cani, o aducţiune de 19 
km, rezervoare, de acu
mulare la Dobra, castel 
de acumulare şi staţie de 
reclorinare la Ilia.

ION CIOCLEI 
• Foto PAVEL LAZA

i

Noul rezervor de apă de 10 000 mc de la Deva.

Abia după ce sufletul 
celui care a fost Gorneliu 
Coposu a traversat Mare
le Prag înspre Tărâmul 
celor Veşnice, mi-a fost 
dat să aflu, din declaraţii 
intens mediatizate, că atât 
preşedintele Iliescu, cât şi 
reprezentanţii partidelor 
din arcul guvernamental 
au avut un mare' respect 
şi o deosebită admiraţie 
pentru fostul lider , al 
PNŢ-CD.

Nu comentez aici forma
lismul şi susurul fariseic 
ce se insinua din textul a- 
cestor declaraţii. Ajunge 
să spun că atâta timp cât 
a mai avut de trăit după 
1989, statul român nu i-a 
acordat liderului anticomu
nist nici un titlu ca do
vadă de respect şi admi
raţie. Au făcut-o alţii, în 
speţă francezii, prin a- 
cordarea uneia din cele 
mai mari distincţii ale sta
tului francez, Ordinul de 
Cavaler al Legiunii de O- 
noare. Cât se poate de a- 
devărat I Nimeni nu poate 
fi profet în ţara lui...

Ce m-a făcut să aştern 
pe hârtie aceste rânduri 
este făptui că nici în dis
cursul prezidenţial, nici 
în cel al politicienilor pu
terii, strădania de a 
sesiza tonul unei scuze 
oricât de palide nu mi-a 
fost răsplătită. Niciodată 
actuala putere nu a schi
ţat nici măcar un gest de 
a dizoltta în lumina ade
vărului grobienele zvo
nuri şi, calomnii ce au cir
culat din 1990, pe seama li

derului anticomunist. Mai 
mult chiar, a fost instru
mentată şi menţinută de
liberat în rândul opiniei 
publice o stare de neliniş
te şi antipatie., faţă de a- 
şa-zisele : intenţii  ̂ duşmă
noase ale celui care timp 
de peste 17- ani a fost de
ţinut politic al. comuniş
tilor. Dacă" discursul lui 
nu avea cum' să aibă o 
priză imediată la publicul

OPINII

larg, cel al puterii, mer
gând pe canoane specifice, 
a funcţionat perfect. Re
ţeta a fost simplă : dolari, 
droguri, salamul cu soia 
şi scoaterea la mezat a 
ţării.

A fost destul pentru că 
mulţimea, a cărei mentali
tate era formată pe sis
temul de valori; al comu
nismului, să calce totul în 
picioare, la propriu şi la 
figurat, inclusiv acele lo
curi unde trebuia, mai 
degrabă, sădită o floare. 
Sigur, aşteptarea unor scu
ze poate fi socotită ca un 
semn de naivitate. Adică 
cum ,dle, dumneata n-ai 
auzit de jocuri politice ?, 
Nu ştii că în politică nu 
este pardon ?.

Din fericire perioada lo
zincilor „Noi muncim, nu 
gândim I" şi „Moarte lui 
Coposu I" a apus, sper, 
pentru totdeauna. Chiar 
dacă din punct de vede
re economic societatea ro-

*, ' * ? N
mânească s-a scufundat tot 
mâi mult in lipsuri şi gre
utăţi; sau poaite” tocmai din 
această cauză, mentalită
ţile au suferit o perma
nentă . schimbare.. Gâ aşa 
stau lucrurile o constituie şi 
cele câteva .zeci de mii de 
români, din toată ţara, ca
re 1-ăti însoţit' pe , ultimul 
drum " pe liderul PNŢ-GD- 
ului. In acest context sunt 
de-a dreptul penibile efor
turile unor trepăduşi âi 
fostului regim care, nos
talgici, încearcă să convin
gă de necesitatea repopu
lării soclurilor goale cu 
statui ale unor foşti dem
nitari ai perioadei de is
torie comunistă a ţării. Nu 
e nevoie !

Tribuni adevăraţi au fost 
şi încă mai sunt chiar prîn- 

. ţre noi. Buni români, ca
ractere de cristal, oameni 
ce au plătit cu ani grei 
de puşcărie comunistă pu
terea lor de a spune NU 
acolo unde răul şi min
ciuna erau ovaţionate şi 
aplaudate de unanimităţi 
ale ruşinii. Dl Coposu a 
fost un astfel de om. Un, 
luptător anticomunist de 
cursă lungă, care, amară 
ironie, a fost destinat să 
facă opoziţie până în ul
tima clipă a vieţii lui, 
chiar şi după ce pistolari 
care trăgeau din orice po
ziţie, au înecat în plumbi, 
acum aproape 6 ani, ti
nereţea unor voci care 
strigând „Jos comunismul", 
credeau sincer în existen
ţa unui alt început.

ADRIAN SALAGEAN

In folosul spiritualităţii 
hunedorene

Puţini dintre locuitorii 
■judeţului nostru ştiu, pro
babil, că unul dintre cei 
mai de seamă' muzicologi 
ai secolului nostru — Si- 
gismund Toduţă — s-a 
născut în oraşul Simeria 
(la 17 mai 1908). Doctor în 
muzicologie, rector al Con
servatorului din Gluj-Na- 
poca, compozitorul Sigis- 
mund Toduţă a lăsat în 
urma sa un remarcabil te
zaur cuprinzând lucrări 
muzicale de o mare va
rietate : muzică de teatru 
(opera „Meşterul Manole*), 
muzică vocal-simfdnică (o- 
ratoriul „Mioriţa"), muzică 
simfonică, muzică de ca
meră, muzică corală şn.

Actualii proprietari ai 
.casei în care Sigismund 
Toduţă a văzut lumina zi
le i — casa cft nr. 83 din 
'Stor. Teilor — intenţionea
ză să o vândă (la un preţ 
destul de accesibil — 22 
milioane lei). Otwisiliul lo
cal Simeria, care ar dori

să cumpere imobilul pen
tru a-1 transforma în,ceea 
ce ar merita să devină, a- 
dică o casă memorială, nu 
dispune însă de fondurile 
necesare, motiv pentru ca
re se lansează un apel că
tre cei care doresc şi pot 
să ajute la finalizarea a- 
cestei intenţii. Cu atât mai 
mult cu cât cei ce i-au 
fost apropiaţi lui Sigis
mund Toduţă sunt dispuşi 
să doneze o parte din mo
bilier şi alte lucrurL per- ; 

sonale ce au aparţinut com
pozitorului.

Ar fi un gest nu doar 
de simplă generozitate ori 
de caritate, ci unul cu- 
semnificaţii mult mai a- 
dânci pentru întreaga via
ţă spirituală a oraşului Si
meria Şi a judeţulp4 nos
tru. Un gest care s-ar pul 
tea constitui într-o datorie 
de onoare din a reda cul
turii naţionale ceea ce, 
prin spiritul său, îi apar
ţine. (GJ3.)

Apel de suflet
ţ Copiii internaţi la Spitalul de Neuropsihjatrie 
» Infantilă din Păclişa sunt în mare suferinţă. Unita- 
|  tea nu are bani pentru a asigura nefericiţilor coţpii 
I mâncarea trebuitoare zilnic, haine, lenj^ple, călduţă... 
I Conducerea acestei unităţi spitaliceşti, uitată de mai 
|  marii răspunzători de viaţa şi sănătatea copiilor ne- 
J vinovaţi, face un apel umanitar de suflet, către toţi 
|  oamenii de bine, de a ajuta Pe aceşti Oropsiţi ai sorţii. 
S Se primesc bani, haine, alinţentc, rechizite şcolare» 
|  cărţi. Direct la unitate. Banii în contul deschis la 
* Trezoreria din Haţeg. Nevoiaşii copii vă aşteaptă. 
|  Peste ani de zile vă vor mulţumi.
î  In ceea ce ne priveşte aşteptăm să lăudăm în co- 
I Ioanele ziarului pe primii donatori, pe cei dintâi bi- 
k nefăcători âi nevinovaţilor copil de la Spitalul dinI5 Păclişa. (GH. I. NEGREA).

performant?
1 poate fi utilizat

noul 
BONA prim a
m ai alb, 
mai străluc

7 curăţă
8 iiidcpărtează chiar şi cele mai dificile pete 

9 oferă rufelor spălate un parfum plăcut 
Dacă la aceste caracteristici adăugaţi o calitate foarte importanta:

10 preţ accesibil
alunei a\cţi imaginea completă a nbului detergent BONA prima:

Calitatea noului BONA prim a este garantată- 
de producătorul DERO LEVER ce combină 
tradiţia şi experienţa internaţională.: : s;

DERO
Tradiţie şi Experienţă Internaţională

'
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Intrarea-Maicii Domnului 
în biserică

La 21 noiembrie sărbătorim intrarea în biserică, 
la numai 3 ani, a Maicii Domnului. La Templul din 
Ierusalim, în casa fecioarelor. Sfânta Fecioară a ră
mas până Ia 15 ani, îndeietnieindu-sc cu rugăciunea, 
cântările sfinte, ajutând la curăţenia templului şi 
lucrând la aleasa împodobire a- lăcaşului sfânt.

J  MAXIMA I 
I „Speranţa' rămâne |
■  veşnic o primăvară I
■  a sufletului femeii*. I 
|  BARBARA PAUL S

Continua
Dacă privim atent, în 

jur, observăm că toată lu
mea aleargă după‘ ceva. 
Unii fug după putere, al
ţii după avere. Gei mai 
mulţi aleargă degeaba. 
Găci de sărăcie se pare că 
este cel mai greu de scă
pat, iar pentru unii chiar 
imposibil.

între cei care aleargă me- * 
reu fără oa efectele să 
fie Pe măsura efortului se 
numără şi femeile. Poate 
chiar pe primul loc. î n . 
primul rând pentru că ele 
constituie majoritatea în
tre săraci pe toate meri
dianele. Apoj ele sunt ce
le care cârpesc sărăcia 
încercând să.i dea aspec
tul decenţei. Tot ele sunt 
cei mai iscusiţi contabili 
care se străduiesc să cum
pere cu bani puţini cât 
mai multe lucruri necesa
re gospodăriei.

Dar acest articol a fost 
inspirat de altfel de fu
gă, anume de alergătura 
noastră cotidiană. Căci fe
meile aleargă dimineţile 
spre slujbă, pentru că pâ. 
nă în ultima clipă au mai 
găsit -câte ceva de aran
jat prin casă. Aleargă cu 
sufletul la gură la auto
buz, la tren ori la cămin, 
târând după ele câte un 
copil' somnoros. Unele au 
norocul unor munci mai 
puţin'epuizante.-Ceie mai 
multe însă nu se pot re

laxa la slujbă, munca fiind 
grea ori obligându-le la o 
permanentă cursă ' contra 
cronometru. Iar sfârşiţul 
serviciului pentru cele mai 
multe înseamnă de fapt 
începutul alergăturii inver
se în drum spre casă, cu 
modificarea de traseu prin 
magazine pentru cumpă
rături. Nici acasă agitaţia 
noastră cotidiană nu în
cetează. Găci dacă femeile 
ar sta să se odihnească, 
cine ar găti, ar spăla, ar 
călca, ar *face curat ? E 
drept că mai dau şi băr
baţii o mână de ajutor 
dacă pot şi dacă vor. în
să nu toate femeile au no
rocul ăsta.

De ce sunt aproape in
vizibile rezultatele conti
nuei noastre fugi cotidie
ne ? Pentru că facem cu
rat şi după o zi-două a- 
proape nu se mai vede, 
mâncarea... se topeşte, pra. 
ful şi rufele murdare se 
adună. Şi iar o luăm de

la capăt. Iar şi iar, zi de 
zi şi ah de an. .

S-ar putea spune că as
ta ne e menirea, să avem 
grijă de familiile noastre. 
E drept. Dar nu-i mai pu. 
ţin adevărat că avem şi 
noi dreptul la timp liber 
Pj£ntru odihnă, pentru in
firmare ori relaxare. Dar 
de câte ori nu ne uităm 
cu strângere de inimă la 
vraful de cărţi pe care am 

'dori să le citim şi n-avem 
când? De câte ori făcând 
un bilanţ al propriei vieţi 
nu suntem constrânse să 
recunoaştem că dacă la 
capitolul muncă stăm b i - . 
ne, la cel privind preocu
pările pentru sufletul nos
tru suntem deficitare?. Şi 
întrebările ar putea con
tinua. Dar cine să le răs
pundă aici şi acum? Poa
te peste câţiva ani socie-, 
tatea noastră va fi în mă
sură şă ne asigure alte 
condiţii de viaţă pentru 
ca să alergăm mai puţin.

VIORICA ROMAN

Puţin cunoscută dar 
deosebit de benefică 
pentru tenurile grase, cu 
porii dilataţi este mas
ca din .gutuie. Se apli
că o dată ' la două săp
tămâni. Gutuia se spa
lă bine, se dâ pe râ
zătoare» mică. Se stoar
ce prin tifon. Două lin
guriţe de suc se ameste
că bine cu câteva pi-

hrănitoare

Retete de la cititoare
Salată de peşte cu praz. 

Pentru o cutie de peşte în 
ulei trebuie un fir de praz 
(sau două mai mici). Se 
sfarmă "peştele cu furculi
ţa şi se adaugă prazul cu
răţat, spălat şi fără frun
ze, tăiat în rondele foarte
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Nu a fost să mai fie... 
după aproape 25 de. ani 
de căsnicie a murit su- . 
bit, a căzut pe stradă 
şi nu a mai venit aca
să... Au trecut doi ani şi " 
încă-1 mai' aştept să vi
nă şi nu mai vine şi mă 
trezesc peste noapte şi 
locul lui e gol, perna e 
rece şi-albă, doar amin
tirea lui îmi luminează • 
nopţile şi zilele.

Credeam că eu voi mu
ri înaintea lui, credeam 
că el fiind mai tânăr «lipi 
va supravieţui mulţi ani. 
La începuturi m-a spe
riat această diferenţă in
versă de ani între noi,

t i t r t

Nunta de argint...
îmi era teamă că-1 voi 
pierde într-o zi, dar nu 
aşa, în moarte,- Ne.am 
iubit 25 de ani ca .in lu
na de miere, eram totul 
unul pentru celălalt. Nici
odată _nu p leca de aca

re,* chiar de ar fi fost 
străini în casa noastră 
mă săruta la sosire. Era 
un temperament activ, îi

plăceau excursiile, dru
meţiile, mie mi-ar fi plă
cut să mergem la film, 
spectacol, dar pentru el 
îmi îmbrăcam mereu tre
ningul-. A trebuit, să în
văţ să patinez, să schiez,

"fjŞeut din dragoste, Serile, 
îm i' citea poezii şi nu 
m-ar: fi lăsat să fac tre- 

. burile casei de una sin

gură, era mereu lângă 
mine. Dacă pleca in de
legaţie îmi scria zilnic. 
Lângă el mereu m.am 
simţit liberă şi frumoasă. 
El a  fost iubirea .vieţii 
mele. Ne-am iubit aşa de 
mult-. Singurul meu re
gret este că nu am avut 

. copii, la început mi-a fost 
ruşine la gândul că ta- 

' tăi copiilor mei va fi mai 
tânăr cu mult decât ma
ma lor, ap°j, vremea a 

,: tfcethft "aşa repede... Mă
car de aş fi avut un co
pil... - y

INA DELEANU ’

fine. După gust se poate 
adăuga piper, mărar tocat. 
Alte persoane preferă să 
pună un morcov dat pe ră- 
zătoarea fină. După gust 
şi fantezie, la cele două 
materii de bâză — peştele 
din conservă şi prazul (sau 
ceapă, arpagic) — se a- 
daugă alte ingrediente.

cături de ulei de măs
line, şi o linguriţă de 
lapte nefiert. Ternii se 
demachiază şi se apli- g 

1 că masca. Se lasă pe 
faţă 2o de minute. Se 
spală faţa cu apă la 

1 temperatura camerei. 
Măsea are acţiune as~ 
tringehtă şi vitaminizah- 

'tă . : y  ;.fri
1 Masca din castane
este antiseboreică. Cas
tanele se curăţă şi se 
dau' pe râzătoare» Hfl- 

t că. Două linguriţe de 
, miez ras amestecat cu 
o linguriţă de miere for
mează masca ce se a- 
plică timp de 10 minţi;, 
te. Se îndepărtează spă
lând obrazul cu o in
fuzie de nalbă.
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O  — Prietenul- meu este un tip extrem de ne- 2 
hotărât: ba îmi spune că mă iubeşte, ba vrea să f  
mă ia de nevastă. > . > 5

— De ce nu pui piciorul în prag 7 Ori una, a r i 1
î alta 1 v .:-V- 5
|  © Mitică vine târziu acasă. încearcă să travetw |
» seze camera In vârful picioarelor, dar nevastă-s» J  
1 îl simte şi strigă : >:v,
J — Tu eşti. Mitică 7 .
|  Amărât, omul răspunde: . 5
I .— Ce bine ar fi să liu fiu eu— , I
|  Selecţie de ILIE LEAHII j

I

Copilul dv are o an- 
gină (roşu îh gât), cel 
puţin aşa vi se pare.. Ul
tima dată când a mai 
avut-o '— său când a a- 
vut-o -fratele sau sora lui 
mat '-mape W, medicul a 
prescris' un medicament 
(un antibiotic, de obicei), 
din care mai aveţi şi a- 
cum. Bineînţeles, veţi fi 
tentată să-l folosiţii dar 
nu vă sfătuiesc să o fa
ceţi. Ceea ce bănuiţi a 
fi o angină poate fi în
ceputul altei boli. jn  co
pilărie câte boli nu în
cep cu roşu în g â t!

Alegând dv medicaţia, 
mai ales dacă este vorba 

’de un antibiotic, vă a- 
sumaţi un risc foarte se
rios. Administrarea unui 

medicament fără prescrip
ţie poate determina dis
pariţia simptomelor ini
ţiale ale bolii, ceea ce 
po»te deruta medicul şi, 
ca urmare, tratamentul pe

teva minute, ca să nu.1 1 
elimine. .-

care vi-1 va prescrie poa
te fi necorespunzător. ‘

CARE SUNT i 
TRATAMENTELE 

SIMPLE PE CARE LE ' 
PpTEŢI APLICA,

FARÂ SA c o n s u l t a ţ i
IN PREALABIL UN - 

MEDIC? *" •/- '.&• :-A . . i-
— împotriva guturaiu

lui : ser fiziologic sub 
formă de .picături naza
le, supozitoare ou euca- 
lipt sau esenţă de pin, 
speciale pentru copii.

— împotriva unei dia- 
rei lejere, la copilul mai 
mare de şase luni : re
gim fără lapte; antidia. 
reice : morcovi, mere cru
de rase, jeleu de gutui 
şi banane, zeamă de o- 
rez. - *

— împotriva consfipa- 
ţ ie i : supozitoarele cu

glicerină. pentru copii, u- 
lei de parafină.

— împotriva tusei: un 
sirop deduse simplu, din 
plante (fără " codeină).

— împotriva agitaţiei 
şi a insomniei: ceai din 
flţri de portocal şi tei.

--- împotriva durerilor 
abdominale şi a indiges
tiei : ceai de muşeţel.

ATENŢIEI In afara a- 
cestor remedii inofensive, 
nici un medicament nu 
trebuie să fie administrat 
fără sfatul medicului. In
vitaţi în mod special i 
antibioticele şi sulfami- 
dele, chiar pentru uz ex
tern, picăturile nazale u. 
leioase. Nici măcar o 
simplă aspirină nu tre
buie folosită la voia în
tâmplării ; sunt reguli 
precise, atunci când este 
Vorba de un copil mic.

CUM SA-L FACEM 
PE UN COPIL 

BOLNAV SA IA 
MEDICAMENTE?

— Comprimatele (ta
blete). Se pot sfărâma, 
amestecându-se apoi cu 
apă -îndulcită sau suc de 
portocale. Asiguraţi-vă î- 
nainte de a-i da copilului 
să bea că pudra nu a 
rămas pe linguriţă, nici 
pe fundul paharului, ci 
s-a dizolvat bine. Com

primatele foarte amare es
te de preferat să i le daţi 
■într-un amestec solid: 
într.o dulceaţă cu gust 
acidulat, cum sunt cele 
de căpşuni sau de fragi, 
cu miere, ciocolată, băna- 
nă sfărâmată.

Un ultim sfat. Nu a- 
mestecaţi niciodată com
primatul sfărâmat cu o 
cantitate prea mare de 
mâncare, pentru că de 
cele mai multe ori nu veţi 
reuşi să-i daţi mai mult

de o linguriţă şi-atunci 
nu .va lua doza prescrisă.

— Dragenrile. Drageu- 
rile hu trebuie * să fie 
sfărâmate. Forma lor de 
prezentare are o motiva
ţie medicală. Este posi
bil, de exemplu, ca pro
dusul să trebuiască să 
traverseze intact stomacul, 
pentru a se dizolva apoi, 
lent, in intestin, numai

• aşa efectul • lui fiind cel 
scontat.

-r- Siropurile. în gene
ral nu ridică probleme, 
pentru că au un gust 
bun, copiii ajungând, de 
cele mai multe ori, să 
mai ceară. Nu uitaţi că, 
înainte de a-1 turna în 
linguriţă, să agitaţi bine/ 
sticluţa, pentru a omo
geniza conţinutul.

— Supozitoarele. Un
geţi supozitorul cu puţi
nă cremă sau înmuiaţi-1 
în prealabil. Dacă ,este 
vorba de un sugar, ţi
neţi-! fesele strânse câ-

CAT TIMP TREBUIE 
- SA DUREZE 
TRATAMENTUL ?

Aseară copilul avea fe
bră de 40 grade 6. Me
dicul i-a prescris un an
tibiotic, iar azi-diminea- 
ţă temperatura i-a scă
zut la 36,8. Trebuie con
tinuat tratamentul dacă, 
întâmplător, doctorul nu 
v-a spus durata lui? Un 
tratament cu antibiotice 
trebuie .continuat câteva 

zile după dispariţia siimp- 
tomelor bolii. Ghiar dacă 
ea a dispărut, urmaţi tra
tamentul încă două-trei 
zile. Durata totală a tra
tamentului trebuie să.fie 
de 8—10 zile. Oprirea 
tratamentului va fi in
dicată de medic.

- Dr. CORINA FE1ER,
Inspectoratul de poliţie 

sanitară şi medicină 
preventivă 

Hunedoara-Deva
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W î i f t s a J B B

u t e . t e .  p f l t i  e n t i t a t e

Marţi, 81 noiembrie 1989

0  ş c o a lă  cu  
p r o g r a m  în c ă r c a t

Dacă pentru unele din
tre şcolile oraşelor din ju
deţ cele mai multe pro
bleme rămase pe „listă" 
de prioriţăţi sunt legate 
fie de lucraM de reparaţii 
şl modernizare, fie de in
suficienţa. manualelor şco
lare, 'pentru Şcoala Gene
rală Nr. 2 din Orăştle ase
menea aspecte par rezol
vate.

Principala nemulţumire, 
Insă, care afectează atfit 
cadrele didactice, cât ş) 
părinţii elevilor apare in 
condiţiile In care această 
Unitate de învăţământ este 
frecventată de Un număr 
de elevi dublu faţă de ca
pacitatea existentă. Adică 
celor 1350 de elevi, Împăr
ţiţi* In 46 de clase, le sunt 
puse la dispoziţie 23 săli 
ide clasă (plus laboratoa
rele!, ceea ce înseamnă 
evkient 2 „schimburi" pen
tru ambele cicluri (primar 
f i  gimnazial), cu extinde
rea programului de la o- 
tgfC 8 ta 19. fo t  ca o  con
secinţă, orele de pregătire 
suplimentară se desfăşoa
ră sâmbăta şi dumini
ca iar la unele clase 
Cu mai a j u n g e  tim
pul nici măcar pentru a 
da cu mătura, după ple
carea primei clase. Deşi. 
gar, sunt şl ţn alte oraşe 

I care se află tn situa- 
simUare, dar în zona 

fiind singura cu 
un astfel . de program, 
Şcoala Generală Nr. 2 se 
confruntă in momentul de 
faţă cu o  anumită fluctua
ţie a elevilor, după cum 
ne spuneau dnii Nicolae 
Câstâîan, directorul şcolii, 
f i  Lucian Gal, director ad
junct : „Avem discuţii cu 
unit părinţi care. acuzând 

\ programul, solicită trans.
; ferarea .copiilor la alte 
î şcoli, laitmotivul invocat 
• fiind imposibilitatea unei
- supravegheri corespunză* 
‘.Soare a acestora”. In ase* 
,  menea condiţii, conducerea 
« şcolii consideră oportună a 
~ rediscutare a arondării cir-

CtMftsoripliilor şcolare teri
toriale, pledând pentru o 
folosire Judicioasă a "Spa
ţiului existent în unităţi, 
le  de învăţământ din O- 
răştie.

Pe de altă parte, numă-
- rtH mare ai ţev ilo r  creează

şi alt gen de probleme 
(vagabondaj, absenţe repe
tate, furturi), pentru care 
se impune acordarea ’ de 
sancţiuni corespunzătoare, 
până la exmatricularea din 
şcoală. Totuşi, „trebuie să  
încercăm să-i înţelegem pe 
copii, să pătrundem puţin 
în psihologia lor şi chiar 
să acordăm unele circum
stanţe atenuante, , având 
în vedere specificul vâr
stei priti e’âre trec, este de 
părere dl director. Pergru 
că, din păcate, nu avem 
numai eopîi-problemâ, cl şi 
părinţi.problemă. Şi asta 
se răsfrânge, bineînţeles, 
şi asupra copiilor. In plus, 
în cartier sunt Încă mulţi 
copii neşcolarizaţi, defici
tari şi ei la capitolul edu 
caţie ; ceea ce nu poate fi 
de bun augur pentru ge
neraţiile viitoare»*.

— Cum decurge, totuşi, 
în general, colaborarea cu 
părinţii elevilor ?

— In ansamblu aceasta 
este benefică. Am avut 
parte şl de sponsorizări lin  
partea unora dintre el (cei 
cu posibilităţi); in acest 
sens merită a fi amintit 
gestul dlui Gabriel Stăncu- 
lea, care în anul şcolar 
trecut a acordat burse (cu 
caracter social) unui nu
măr de 3 elevi, dumnea
lui venind personal la şcoa
lă şi aducându-lc banii. Şi 
fiindcă tot am pomenit de 
fapte caritabile, mai men
ţionez că, începând de lu
na trecută, 70 de elevi din 
şcoală au posibilitatea ca 
zilnic, în pauza de masă, 
(pe baza unor cartele) să 
ia câte o gustare, aceasta 
Intrând în preocupările u- 
nei organizaţii cu caracter 
umanitar din Orăşţie 
(„Ortopraxia").

In ce priveşte activitatea 
administrativ-gospodârească 
ît» vacanţa de vară s-au 
realizat In întregime iu- 
crările de igienizare şl zu
grăvirea ambelor localuri 
ale şcolii. Astfel că ele
vilor — fiindu-le asigurate 
condiţii de „mediu" cores- 
punzdtpMte — nrrîe-armai 
rămâne decât să-şi sporeas
că randamentul la învă
ţăturii ' 7 ■/

GEORGETA BIR LA

Ciuj-Napoca, B-dul 21 Decembrie Tel: 064 / 195.886; Fax: 064 / 414.019

ACHIZIŢIONĂM HÂRTIE

în incinta fostului IPL — Deva, Mihni Eminescu, 48. 
Informaţii telefax 226149.

I
OFERTA SĂPTĂMÂNII

mare 
distribuitor en gros 

din ţară, de

ÎMBRĂCĂMINTE  
BALOTATĂ  

IMPORT VEST

I *
I
I-

d e |

I

Vă oferă : 
îmbrăcăminte sortată
— ofertă bogată în sortimente 

sezon;
îmbrăcăminte nesortată, colectare ori- 
ginală în pungi între 5— 15 kg
—  cantitate minimă de vânzare 

lOOkg,

Electrozi sudură, cuie, faianţă, adeziv faianţă, 
vopsea, chit auto, var, ciment, ipsos, ciment alb, ara- 
cet. tapet, tablă tindâb. cărămizi, plasă zincată, paste 
pentru zugrăveli şi altele. (2941)

Oferta noastră specială!
|  TÂRG EXTRAORDINAR DE IARNĂ 1 
* •  Pulovere la preţuri excepţionale 1

PROFITAŢI DE ŞANSA  
D-VOASTRĂ UNICĂ J 

Adresa birourilor ; Cluf-N., str. 
Mania, nr. 6. Telefon! Fax : 

064— 194030 (tuni-vlnerl: 8—18). 
Orar depozit: satul Vlaha, între luni 
—  sâmbătă, 8— 16. *

T E X T I L E S  K IN G
ROMANIA CIUJ-NAPOCA 3400

S C. FREE ERTEIiPRJSES 
CLaj-RHPQCft.

importator direct Coreea. Indonezia şi Taiwan 
oferă ţesături, mătăsuri (piersică) $1 stofe 
diferite sortimente, de calitate superioară la 
preţuri accesibile. . ■ .
Informaţii suplimentare şi comenzi:. 
Ciuj-Napoca, str. Horea nr. 64, ap. 18, 
te l.:064-131135, fax: 064*1665677' . .

YELLOW CflB

CU CELE MAI MICI TARIFE
: ' 24 de Ore din 24,
la dispoziţia dumneavoastră!

RAPID -  IEFTIN •
Taxarea se face dinononrcAjtiil’ 

preluării clientului 

W. Eminescu TOTUL L A  TELEFON
S .C »  '

Tel. 61 6665» F & P

TRANS S R L.

Deva

IN  ORICE

s

i%

!
«%
i „CUVÂNTUL

UBEir

!
i%
I%
I

I

ÎN

SPRIJINUL  

AGENŢILOR 

ECONOMICI 

Ş l  A L

POPULAŢIEI

1 In  (opul naţional al firmelor foarte mari 
|p e  anul 1994, S.C. „AZOMUREŞ44 S.A. ocupă 
I  locul IX, acordat de Consiliul do Cooperare 
Şal Camerelor de Comerţ şi Industrie din Ro-<* 
|  mânia, datorită rezultatelor economi co-finan- 
Setare deosebite. >•
I S.C. „AZOMUREŞ" S.A. este înscrisă la 
(Bursa de Valori Bucureşti printre primele 12 
■societăţi din ţară ale £Sror acţiuni vor fl deja

i
*cotate începând cu data de- 20 noiembrie 1995. 

Realizările foarte bune obţinute de-a Iun* 
gui anilor şt In special tn acest am cifra de 
afaceri, profitul şi rentabilitatea vă garantează 

le ă  subscrierea cuponului dumneavoastră la 
j& C . „AZOMUREŞ44 S.A. este o investiţie si
ngură şl eficientă.

Subscrierea cuponului se poate face la 
{Bane Post şi la oficiile poştale pe numele so- 
Icietăţtinoastre.

S.C. „AZOMUREŞ44 S.A. Tg. MUREŞ 
Codul fiscal: 1200499.
Poziţia In lista societăţilor supuse priva

tizării: 2164.

rfflTBW l j'H
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I_ TRIBUNALUL HUNEDOARA
Organizează in data de 5 decembrie 1995, 

ora 10, la sediu,
CONCURS pentru ocuparea postului de 

referent de specialitate, înformatician, inginer 
Sisteme. v

Tematica şi bibliografia pentru concurs se 
află la sediul Tribunalului, strada 1 Decem
brie, n r.3 5 , la primul grefier.

Pentru alte informaţii vă puteţi adresa 
la tel. 011574.

GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL ENERGETIC 
DEVA

Sţradar Minerului, nr. 28, tel; 6209131 
621638.

Organizează în  data de 28 noiembrie 1995, 
ora 9, licitaţie pentru chioşc alimentar dss 
incintă. (22940)

]

I

BANCA „DACIA FELIX“ S.A. CLUJ-NAPOCA 
SUCURSALA DEVA

ANUNŢA VANZAREA PRIN

u r m ă t o a r e l o r  b u n u r i

0  Casă, curte, grădină ţi anexe gospodăreşti, si
tuate în Uia, str. Unirii, nr. 11;

— Preţ pornire; 13 000 000 lei.
•  Casă, curte şi grădină, situate în Orăştie, str. 

9 Mai, nr. 78.
— Preţ pornire: 2S 000 000 lei. >
0  Casă, curte şi grădină, situate fn Hărău, nr. 

143..:
— Preţ pornire: 8000000 lei.
0  Casă, curte, grădină şi anexe gospodăreşti, 

situate in Spini, nr. 104.
— Preţ pornire: 10 000 000 Iei.
0  Casă, curte, grădină şi anexe gospodăreşti, si

tuate în comuna Bălţa, şat Săiişte, nr. 110.
— Preţ pornire: 25 000 0OQ lei.
0  Grajd, 730 mp, teren, situate în Bretea Ro

mână.
Preţ pornire : 35 000 000 lei.  ̂ . ___. ,  ;

0  Atelier autoservice, situat în Deva, str. Plev- 
nei, nr. 14.

— Preţ pornire: 80 000 000 lei.
0  Autocamion „STEYlt" 590.
— Preţ pornire: 8 000 000 lei.
0  Apartament 2 camere, situat în Deva, Al. Mo

ţilor, bl. P4, ap. 64.
— Preţ pornire: 6 000 000 Iei.
0  Apartament 3 camere, situat în Deva, bdul 

Decebal, bl. 37, ap. 10.
— Preţ pornire: 15 000 000 lei.
0 Apartament 2 camere, situat în Deva, str. Be_ 

jan, bl. 66, ap. 82.
— Preţ pornire: 4 000 00p lei.
Licitaţia va avea loc în ziua de 24. 11. 1995, ora 

9, la Judecătoria Deva, Biroul executorilor judecăto
reşti. f

Informţii suplimentare, la sediul Băncii din De
va, bdul N. Băicescu, bl. 34, tel. 620796 sau Ia Biroul 
executorilor judecătoreşti, tel. 614332.

©
CREDITAN8TALT INVEST ROMANIA

0 BANCA OCCIDENTALA ORIENTATA SPRE 
EUROM CENTRALA SI DE EST, SE TACE CUNOSCUTA ACUM SI IN ROMANIA
C r e d l t a n s t a l t  o t f e  c e a  m m l  m a r e  b a n c ă  g u v e r n a m e n t a l ă d i n  

A u s t r i a .

C re d lta n s ta lt 0  p a r t ic ip a i k t  d o u ă  îm p ru m u tu r i s in d ic a liz a te , in  
v a lo a re  d e  IS A  m ilio a n e  d o la r i, a c o rd a te  B ă n c ii N a ţio n a le , p e n tru  
e c h ilib ra re a  b a la n ţe i d e  p lă t i .

C red lta n s ta lt ,  ca s e d iu l c e n tra l la  V le n a , a re  re p re z e n ta n te  
deschise la  ta n d r a , N e w  Y ork, P re p » , V a rş o v ia , B u d a p e s ta .

C re d lta n s ta lt e s te  cea  m a t  m a re  b a n ta  d e  In v e s tiţ ii d in  E u ro p a  
C e n tra lă  s l d e  Cst.

C re d lta n s ta lt In te n ţio n e a z ă  s ă  c o n s titu ie  s l m ite fo n d u r i d e  
In v e s tiţii, cu u n  C a p itu l in  v a lo a re  d e  p e s te  3 0 0  m ilio a n e  d o la r i.

C re d lta n s ta lt « - 0  Im p lic a t, !p  c a lita te  d e  c o n s u lta n t a l  fP R , in  

Im p le m e n ta re a  p ro g ra m a ta ! d e  p r iv a t iz a re  p r in  In v e s tiţ ii s tră in e

C re d lta n s ta lt a  a d u s  s ta ta lu l ro m â n  p e s te  I0O m ilio a n e  d o la r i, p r in  
v â n z a re a  fa b r ic ii d e  d e te rg e n t! D ER O  P l o i e ş t i c ă t r e  U n lle v r ,  a  
fa b r ic ii d o  d e te rg e n t! T im iş o a ra  c ă tre  P ro c te r A  G a m b le  s l e  

p a c h e tu lu i m a jo r ita r  d e  a c ţiu n i a l  fa b r ic ii d e  b e re  P itb e r  c ă tre  

B râu  u n d  B ru n u en . _  ^ ’ ■ . - '__L
I

CREDITANSTALT A PRELUAT ADMINISRAREA FONDULUI ROMAN Dl INVESTIŢII 
PRIN CREDITANSTALT INVEST ROMANIA (CIR0)

Cred it im s la h , s i-e  a s u m a i o  m a re  re s p o n s a b ilita te  p ro b â n d  a d m in is tra re a  F o n d u lu i 

R om ân de  In v e s tiţ ii, e le  c ă ru i des

ORO a  în c h e ia t C o n tra c tu l de  a d m in is tra re  m  fo n d u l R om an d e  In v e s t iţ ii m  e o a fo rm ita te  eu 

le g e a  ro m a n a , f iin d  a p ro b a i de  CMVM p r in  d e c iz ia  nr. 2 1 6 /1 9 .1 0 .1 9 9 5 .

ţ;t' ’A ■ . O BANCA AL

VÂNZĂRI-
c u m p ă r ă r i

m Vând casă, A. Vlaicu, 
nr. 93. 89000000. Tel.
«16368, (2366)

•  Vând apartament cen
tral, parter, 32 000 000, tet 
«16366. (2365)

•  Vând apartament două 
Camere, decomandat, ul
tracentral, tel. 619171.

(2430)
•  Vând casă eu , gră

dină, curte mare. Simeria. 
str. Ciocârliei, nr, 14. TeL 
224564 613451. (2057)

•  Vând casă, Orăştie,
posibilităţi societate co
mercială. Vând teren 1900 
mp, poziţie centrală, in
formaţii 058/743614, orele 
17—22, (1732)

•  Vând casă cu gră
dină, livadă, Baia de Criş, 
tel, 264, (2060)

•  Vând haină blană 
hamster, haină piele lun
gă deosebită, cojoc, palton 
guler vulpe, literatură be

letristică, masă abricht, alte 
obiecte. Tel. 625074. (2059)

*  Retexro Austria 
vinde en gros încăl
ţăminte şi Îmbrăcă
minte second han'd 
de sezon. T et 058/ 
830795* * 821106. (dp.)

•  Cumpăr ţiglă din de
molări, tel. «15285. (£434)

•  Vând ARD 244 D Bra
şov, stare foarte bună, preţ 
convenabil. Tel. 625941, 
673154. (2438)
v ş  Vând apartament 4 

camere, confort X, Simeria, 
tel. 054/660510. (2056)

•  Vând garaj metalic
demontabil, tel. 627984, 
după ora 15. (2365)

•  Vând apartament 4
camere, A• Iancu, 2/28. 
Tel. 723154 (7940)

•  Vând piese schimb
Opel Ascona avariat, 2 
litri, tA. 728487. <7939)'

0  Vând convenabil Da
cia 1310, motor 1400, 5
trepte, 1985. Tet «(2739.

•  Vând casă în Maţe 
M. Eminescu 6?, T<

729554; 720623. (7937)
•  Vând apartament cen

tral, 3 camere, confort A. 
fe l. 722881.' (7936)

•  Vând Dacia nelnma- 
triculată, reparaţie capi
tală. Pestişu Mic, nr. 30.

(7933)
m Vând Ford Sierra, 1,6, 

neînmatriculat. Tel. 723063; 
712091. (7934)

PÎERBERI
•  Pierdut legitimaţie ser

viciu pe numele Jurca 
Virgil, eliberată «te „Ma- 
con‘‘ Bircea. Se declară 
hulă. (2058)

, •  Pierdut legitimaţie 
handicapat, eliberată de 
Asociaţia Handicapaţilor 
Deva, pe numele Căileanu 
Vasile. Se declară nulă.

•  Pierdut ştampilă ro
tundă, aparţinând firmei 
S.C. Orion Comimpex 
S.R.L. Brad pe Oare 6 de
clarăm nulă. (2445)

ÎNCHIRIERI

f- v'Ş închiriez casă Deva, 
gaz, curte, grădină, tel. 
m m .  (2442)

•  Caut de închiriat gar
sonieră sau apartament, 
mobilate, In Deva, Tet 
612255, între orele 10—16.

(2447)

OFERTE 
DE SERVICII

TRANSPORT AUTO
* CU CAMIOANE ÎNCHIS? 

DE 3-1S TONE
•  GARANTAT PREŢ MINIM

♦  TELEF0MO54/647529

•  S.G. Gef Facilities 
SIRjL. Tmâşoara anga
jează pentru depozitul din 
Deva şef depozit, agenţi 
comerciali. Condiţii
dil medii, stagiul mdltar 
satisfăcut, vârste maximă 
30 ani, domiciliul stabil 
fn Deva, Informaţii tel. 
612255, între grele 10—13.

(2447)

•  Angajez vânzătoare
prin concurs, In date de 
25 noiembrie 1995. Infor
maţii Haţeg, t e t  777576, 
Cornea. (2956)

DIVERSE

•  S.c. Com Alexandra 
&RZ,. Brad intenţionează 
să majoreze preţurila la  
preparate din carne şi 
came proaspătă eu 30 Ta 
Sită, începând cu luna 
decembrie l i p .  (6527)

•  SC. Phoebus Denta
Com S.R.L. anunţă inten- 
da de majorare a  tarifelor 
cu până la 106 te *«ă  
începând cu 4 ianuarie 
1996. , (7935)

LICITAŢII
•  Societatea comercială

„Comsim" S.A. Simeria 
anunţă scoaterea lâ lici
taţie pentru închirierea; 
următoarelor spaţii; 50 
mp -A situaţi la  Simeria, 
str. Piaţa Unirii, parter, 
bl, 18, cu destinaţie sediu 
bancar; 18 mp — situaţi 
în Simeria, s» . Piaţa 
Unirii, parter, bl. 5, cu 
destinaţie farmacie. Inci
taţia va avea loc la se
diul societăţii în data de 
6 decembrie 1995. Relaţii 
suplimentare la tel. 66151$ 
sau 660611. (022660)

MOLDROM SA

£0x50x5;

Livrarea m ărfii 
‘ se face din 

depozitele noast/g 
' dirrlasi.
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LtSTIt COMPLETA a centrelor de subscriere a cupoanelor no ihinatiVe de priva tizare  şi a‘ carn ete lo r cu certificate  de p roprietate

I

Localitatea
Instituţia câre 

organizează centrul de 
subscriere

Adresa centrului 
de subscriere

DEVA — Poşta Romârjă. _ Centrul Filatelic, .
bdul Decebal, bl. 16,
parter. ■

• Tc -. c,:̂ ' . ' -r- Oficiul Poştal Gojdu,
-■v-

— Banca Comerciala
Aleea Păcii; nr. 4. •

1 ;T:-T' Română. - "• : ) "  ' —- Piaţa Operei; nr. 4.
— Banc Post. ■ -- Bdul Decebal, bl. P.

1 " v  T / ■
r -

— CEC. — Str. 22 Decembrie, nr. 
90. :

1. :: ; "• ••. ■...;..; ... ■ v. .; ; ... — Str. Libertăţii, nr. 5.
1 — Bankcoop. — Bdul Decebal, bl. 8,
1 parter

— Banca Română de — Bdul 22 Decembrie,
1 Comerţ Exterior.. bl. 7, parter.

l
— Banca Română de 

Dezvoltare.
Bdul 1 Decembrie, nr. 
23. -

i • ■■ • -■>- — Banca Agricolă.. — Bdul Decebal, bloc - B.

j HUNEDOARA . — Poşta Română. — Oficiul Poştal nr. 1, 
str. 22 Decembrie,
nr. 7. - ;T!-.-T" -

k • * -i. Banca Comercială 
Română.

Str M. Eminescu, nr, 
22.

f  ■ . - V- :- -:
--  Banc Post — Str. 22 Decembrie, nr.

1 — CEC. Str. A. Tancu, nr. 16.
— Bankcoop, - ..-- Str. Rusca, bl. 17 G.

-vv '*■ :••• : ' ' ' — Banca Română de Bdul Libertăţii, nr.‘
\  „ Dezvoltare. . 26. - .,  , ;

PETROŞANI -» Poşta Română. ' — Oficiul Poştal nr. 1,
• >. ş. k.. . ._ T ' str. 1 Decembrie, nr.

•• ‘ r  ^  ^ y : î'ri 86. V  ' ^  ' . ■?.
— Banc Post . — Bdul 1 Decembrie,

1918, n r. 86: * *
—- CEC. — Str. 1 Decembrie 1918,

. * . *.  ̂ . .. nr. 6. - ,
— Bankcoop. *'*■■■ > ' — Str. 1 Decembrie 1918,

' . ţ •. . ‘ y, - \, . ,; , T/ kŢ-'V-VŢ:-' .' , bl. 76 parter. • , ",
— Banca Comercială — Str. 1 Decembrie, nr.

Română. 69. ' . T
— Banca Agricolă. — Str. 1 Decembrie, 92.
— Banca Română

pentru Dezvoltare.

BRAD — Poşta Română. Oficiul Poştal, str.

— Banca Comercială.
Republicii, nr;' 2.

— Str. Republicii, rir.
Română. k 3—5.

— Banc Post. — Str. Cuza Vodă, bl.
11,' parter.

— CEC. — Str. Republicii, nr.
j 4>

— Bankcoop. — Str. Liceului,, nr. 2-8.

ORAŞTIE . , — Poşta Română: — Oficiul Poştal, şţr. 
Armatei, nr. 21

— Banca Comercială. Str. Eroilor, bl. A,
'' Română' > - parter. . • • -

— CEC. — Str. N. Bălcescu, nr.
3. TT..-' ŢŢ-.?/' 
Str. A. Vlâicu, nr. 2.'.w. -. ••• y > — Bankcoop. .i—

— Banca Agricolă. Str. N. Bălcescu,
' •k -7 ■■■> iii- ’ . .;:t • •' v • .f? nr. 4.

ANINOASA CEC. - . . — Str. Libertăţii, nr. 33.

? iORARI

l : •  Reamintim celor 
d in . Veţel, ; Chergheş 

fşi cunoscuţilor^ că „ au 
trecut şase luni de 
la trecerea în nefiinţă 
a celui care- a fost 

f ŞEMUS ZASLOŢI 
Te ‘ păstrăm pentru 
totdeauna in  inimile 
noastre îndurerate. O- 
dihneşte-te în pace! 
Mircea şi Viorica.

(2335)

DECESE

•I •  Soţul Vasile, fiica 
Mariana, nepoţii An- 

•! toniu şi Ioana anunţă 
, cu neţărmurită durere 
'.decesul soţiei, mamei 
rşi bunicii dragi 

FLOAREA. DAN 
1 Corpul neînsufleţit 
ise află depus la Ca- 
’pela din Cimitirul Ca--

tolic din str. Eminescu 
Deva. înmormântarea, 
azi, ora.-13,30. Dum._ 
nezeu sâ‘ o odihnească’ 

, în pace! ‘ (2450/2457)

•  Familiile Landt 
şi -Moldpvan,'- Ioan şi 4 
Alexandru aduc ur. 
ultim îndurerat oma
giu bunei lor soră 
mătuşă şi cumnată 

FLOAREA d a n *, 
căreia îl vor purta 
mereu o vie şl fru
moasă amintire: Dum
nezeu să-i ierte su
fletul ei bun, ‘

: . (2450/2457)

•  Ne despărţim cu 
mult regret de' iubita 
noastră • •

- FLOAREA d a n  
trecută prea devreme 
în lumea veşniciei. 
Bunul Dumnezeu să-i 
dea odihnă veşnică. 
Familiile Pavel, Coz- 
ma şi Pop din Călan.

(2450/2457)

•  Cu adâncă şi nesfâr
şită-durere în suflet sctţia 
Ardeleana, fiicele Ana şi 
Gabriela .fiul Eugen, gi
nerele Miron şi -nepotul 
Dan anunţă încetarea din 
viaţă a  celui care a fost 
un soţ şi Tun tată'iubitor

IOSIF BRAICA

din Simeria, în vârstă de 
69 ani. Dormi în pace, 
suflet bun, Nu te vom 
uita niciodată., înmormân
tarea va avea loc mier
curi, 22 noiembrie 1995, 
ora 13, la Cimitirul din 
Simeria. . (2452)

•  Cu adâncă durere în 
suflet, familiile Mocanu, 
Pascu şi Cozma sunt ală
turi de familia Bruzan 
în clipele grele ale des
părţirii de cea care 'a 
fost o  bună soţie, mamă 
şi bunică

BRUZAN MARIOÂRA

Dumnezeu
nească!

s-o odih- 
(022661)

CAI.AN , ,.:c — Poşta Română. x._
— CEC. >>■;.

— Şanc Post. ’. ‘ 

'—‘Banca Agricolă.

T —'’.S ţr. .Bradului, nr. 2. ’ 
, — Str. Independenţei,

T . ... nr.'. 14. T'T/'T' T- ’ . T- ,
— Piaţa Libertăţii, bl. 5 

parter.
. — Str. Independentei,

, -  bloc T3.

HAŢEG — Poşta Română.
— Banc Post. T

— Piaţa Unirii, nr. 6. 
7  . — Str. : M. Eminescu.

-  c e c .- : . — Piaţa Unirii, - nr. 16
-— Bankcoop. . — ‘Str. T. Vladirmrescu,

. ' ' ^ bl. 2, Bucură, parter.-
' ' . 'v.. ■ ■ . '■ -Ţ — Banca agricolă. — Str. Bisericilor, nr. 2.

LUPENI — Poşta Română. — Str. Republicii, rir. 33.
— CEC. . . . T - - — Bdul Păcii, _nr. 4.
— Banca Comercială • — Str. Narciselor, rar 8.

Română ... - . ■■ -. - ;
' PETRILA — Poşta Română. — Str! Reoublicii, nr. Y2.

— CEC. b-vŢ ' — Bdul 1 Decembrie, -
1913, bl. 78.

SIMERIA — Poşta Română. . — Str. A. Jap cu, nţ. 23.
.<— Banc Post-, — Str. 1 Decembrie,- bl.

Al, parter, ."-f.-; - - - .
'• *■* • .*»■ ..ţrt ' CEC. —.Piaţa Unirii, bl. 20.

— Bankcoop. — Str. 1 Decembrie, bl.
Al, parter. -

URICANI — Poşta Română. — Str, Trandafirilor,
• • -y.;. ,ţ; ■■■;:■;'! nr, 6 !;!:";TT;',ŢT;r Ţ"! T ■

VULCAN — Poşta Română. — Str M. Viteazul, nr.
— CEC. 19..

— Str M. Viteazul, nr.
-*■ ' : -• . ... 17. ş r

BAIA DE CRIŞ — CEC. ■; ; ' — Str, Poştei.

BAIŢA — Poşta Română. — Oficiul Poştal)
BARU — Poşta Română) ‘ ' pb: Oficiul Poştal
CERŢEJUL- DE SUS — Poşta Română. . — Oficiul Poştali
CRIŞCIOR — Poşta Română. — Oficiul Poştal.
DOBRA — Posta Română. — Oficiul Poştal.

— CEC. — Str 1 ■ Decembrie.
: • ” "'t U-'-'y-r-Yi ' T .•:: •• :■■■■; / bl. 2. ■

GEOAGIU — Poşta Română. — Oficiul Postai.
— Banc Post, . r, / — Str. Geripisara. hotel 

Dianâ.
— CEC. — Calea Romanilor.

GHELARI — Poşta Română. — Oficiul Poştal)
ILIA — Poşta Română. — Oficiul Postai.

— Banc Post. — Str. M) Viteazul,
' bf. 1.

— CEC. r . : — Str. Libertăţii, nr. J2.

PUI ' . . Poşta Română. . , — Oficiul' Poştal. ■ • : , *
SARMIZEGETUSA — Poşta' Română.' : *r* Oficiul Poştal.
TELIUG — Poşta Română. . . — Oficiul Poştal. '
VAŢA DE. JOS — Poşla ' Română. v — Oficiul Poştal.
ORAŞTIOARA DE SUS — Poşta Română. — Oficiul Poştal.
SALAŞU DE SUS — Poşta ROmâFiă. ’ — Oficiul- Poştal.

—r Posta "Română. !—.Oficiul Poştal. ,
ZAM — Poşta Roriiânfi. - —- Oficiul Poştal:

2______:____ x ___ ,__ ţij: A wVj • •_ v
'T.•' ■' .’ !;•
.

-T ’ •  Colectivul d e ' la 
. R.A.G.C.L. secţia apă-, 

canal, Deva este ală
turi de colega noastră 
Ana Pepenar la grea. 
ua încercare pricinu
ită de trecerea în' ne
fiinţă â tatălui său 
- IOSIF RRAICA 

din Simeria. * Dutnne.
. zeu să-l odihnească !

(2453)

•  Vecinii din bL 
15, • scara 2, regretă 
dispariţia fulgeră
toare a doapinej , •

FLOAREA DAN 
şi transmit sincere 
condoleanţe familiei. 
Dumnezeu s-o - odih
nească în pace! (2456)

•  Colectivul Mu
zeului1 din Deva este 
alături .de colega lor 
Mariana în momente, 
le grele pricinuite de 
pierderea mamei sale

FLOAREA DAN 
Fie.i ţărâna uşoară!

' ' (245#)

•  CU adâncă, durere 
în inimă, soţul Petru, 
fiul Aurel; nora Ma.

• rinela şi nepoţii- Cor
neliu. şi Aurel iu ,a- 
nunţă încetarea . din 
viaţă a 'dragei lor so
ţii! mamă şi bunică

BRUZAN
MARIOARA

la vârsta de 57 de 
- ani.- - ■ ..

înmormântarea va 
avea loc în data ' de 
'21 noiembrie, ora 
13, la cimitirul orto
dox din satul .Ocolişu 
Mic. 8dihnească-se în 
pace! («22662)

I
I
I
I
I

TRAGEREA V 
LOTO SPECIAL „6/49” 

din 19. 11. 1995 .' 
21, 1, 9,, 16, 37, 42. 
Fond <de câştiguri:
970 917 742 'lei.

" TRAGEREA 
NOROC

din 19, 11, 1995 .
0 ,1 , 9, 1,1. 8, 6. 
Fond de câştiguri: * 
225 493 682 Ici,

•  Mama Maria, soţia 
Terezia, fiica Dorina,* gi
nerele Mircea anunţă tre
cerea în nefiinţă a lui

TURCJN ARSEN1E
. X.:; * / ; > • ' - -  .p. -■ ■ •
în vârstă de 55 ani. în 
mormântarea în 2 2  no
iembrie . 1995. ora 12, la 
Ohaba. (2465)
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