
V I Z I T A
S-a aflat pentru câteva 

ile în judeţul nostru dl. 
Stephane Berdat — dele
gat european pentru co
operare internaţională al 
Republicii şi Cantonului 
dura din’ Elveţia, vice
preşedinte cu probleme 
organizatorice al Forumu
lui- Crans Montana.

Scopul prezenţei dom
niei sale în judeţul nos. 
tru a fost evaluarea sta
diului la care au ajuns

programele promovate . în 
judeţ, în colaborare cu 
autorităţile de ia diferite 
niveluri de competenţă şi 
reprezentare ale Captopu, 
lui. Jura.

împreună- cu * factorii 
implicaţi din judeţul nos
tru. au fost evaluate sta
diul de înfăptuire a pro
gramelor ... CENT URI O, 
EURODISE si alte forme 
de colaborare, la care 
vom reveni in numerele 
viitoare ale ziarului. (i.C.)

întâlniri im portante
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SĂRBĂTORIRE A ZILEI NAŢIONALE A ROMÂNIEI

L A  A LB A  IU L IA -N  C E T A T E
A răsunat din nou dan

găt de clopote peste Alba 
Iulia — Cetatea unirii 
tuturor meleagurilor ro
mâneşti de la 1 Decem
brie 1918. > .

S-au revărsat din nou 
sentimente de pace - şi 
frăţietate peste Alba îu- 
lia r' mama României 
Mari Înfăptuită acum 77 

" de ani. -
.Au venit din nou 'la  

Alba Iulia români din 
toate zările pentru a trăi 
j^npreună înălţătoarele 
sentimente ale evenimen
tului Mării Uniri — poate

cel mai important, cel 
mai semnificativ diii isto
ria noastră, devenit, în 
mod firesc şi necesar, Săr
bătoarea Naţională a Ro
mâniei.

Şi a fost din nou mare 
sărbătoare de inimă şi de 
suflet la Alba Iulia; deşi 
hotărârea ca fiecare ju
deţ să sărbătorească pa 
plan local Ziua Naţională 
a  României a făcut să 
vină mâi puţină lume ca 
altădată In Cetatea Albei 
Iulii. Pregătirile au fost 
Insă pe măsura evenimen
tului, iar manifestările or-

D e p u n e ţ i  d e  c o t a a n e

- De Ziua Naţională a 
României, in întregul ju
deţ, pe principalele insti- 
toţii admtnistralâve, şco
lare, culturale, la sediile 
agenţilor economici, ale 
unor organizaţii politice, 
âu fost arborate drapelele 
tricolore în semn de â~ 
dftncă cinstire a eveni- 
nientului petrecut acum 
77 de ani de la Alba Iulia 

realizarea statului na
ţional unitar român. Ea 
Deva, mai mult ca ori
când, Tricolorul a împo
dobit principalele bule
varde ale municipiului ca
pitală de judeţ care â 
îmbrăcat astfel haina de 
sărbătoare.

Gu prilejul Zilei Naţio- 
,nale, la Cimitirul eroilor 
români din Deva a avut 
loc tradiţionala depunere 
de coroane de flori. Spu
nem tradiţională deşi, de 
fiecare dată, momentele 
oare se creează sunt de 
mare încărcătură emoţio
nală, amplificate de ali
nierea unei gărzi de o- 
npare alcătăită din mili
tari şi Ministerului Apă
rării Naţionale şi ai Mi
nisterului de Interne, de 
prezenţa fanfarei care in

tonează tomul Naţional 
„Deşteaptă-te, române". 
Acum 11 vedem pe locui
torii oraşului, pe autorităţi 
cinstindu-şi eroii, iar pe 
veteranii de război văr
sând o lacrimă pentru 
colegii lor de. generaţie 
alături de care au' luptat, 
căzând la datorie pentru 
onoarea patriei. Şi tot 
acum tinerii, elevi de 
şcoală, se aşază cu pio
şenie în dreptul crucilor 
care amintesc de eroi, 
trăind sentimente puter
nice, înălţătoare.

în  acordurile Imnului - 
Eroilor au fost depuse co
roane de flori din partea 
in: tituţiilor administra
ţie» publice judeţene şi 
municipale, a unor insti
tuţii de diverse profile 
şi agenţi economici, a 
unor organizaţii politice 
şi apolitice, conturându.se 
clipa supremă de comu
niune cu eroii, cu cei tre
cuţi în eternitate.

A urmat o slujbă de 
pomenire şi s-a ridicat 
un parastas.

In încheiere a fost tre
cută în revistă garda de- 
onoare.

MINEL BODEA

ganizate de .Aniversarea 
sa, reunite sub genericul 
„Serbările Unirii", şi care 
s-au desfăşurat de_a lun
gul întregii săptămâni 
până la 1 Decembrie, s-au 
bucurat de largă partici
pare şi de reuşită.

Ziua cea mare a  Unirii, 
vineri, 1 Decembrie, 
fost,; cum era firesc, una 
plină, bogată în mani
festări. A început cu un 
Te Deum oficiat la Ca
tedrala Reîntregirii, slujbă 
de aniversare a eveni
mentului şi de pomenire 
a Eroilor Neamului, cu 
un gând de pace şi ar
monie rostit de Sfinţia 
Sa Andrei Andreicuţ, E_ 
piscopul Albei Iulii, după

care; la Monumentul lui 
(Mihati Viteazul, primul 
unificator al celor trei 
ţări române, a avut loc! 
momentul de evocare a 
marii Uniri de Ia 1 De
cembrie 1918.

Intr-o atmosferă de , a- 
dâncâ trăire patriotică, 
în prezenţa unşi asistenţe 
numeroase, a unor mi
niştri şi parlamentari, dar 
şi oaspeţi de peste ho
tare — până şi ziarişti 
din îndepărtatul Mexic 

s-au rostit cuvinte în 
flăcărate de dragoste de

d u m it r u  g u e o n e a . 
CORNEL POENAR

(Continuare tn pag. a 2-a)

Coroane pentru eroi.
Foto: PAVEL LAZA v

FLASH I
O O veste bună pen

tru pensionarii deveni. 
Biroul şi casieria Casei 
de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor Deva s-au 
mutat pe strada Liber
tăţii, bloc 36, scara <3, 
ap. 25 (în spatele Biju
teriei „Mica", lângă 
R.A.G.GiL. Deva). Noul. 
sediu este situat la par
ter, aşa cum s-a cerut 
şi aprobat în adunarea 
generală a membrilor 
O.A.R.P., din aprilie a.c. 
Acunj oamenii vârstnici 
şi bolnavii au condiţii 
bune de acces. (V.R.)

O Premieră absolută.
In deschiderea stagiunii 
1995—1996, Teatrul mu
zical şi de comedie „Vest 
Thaliaf' din Hunedoara 
prezintă luni, 4 decem
brie a.c., ora 18, pre
miera âbmediei de lux 
„Femeia şi... Dracu", de 
Lav Silis. Regia specta
colului este semnată de 
Vali Bogdan iar sceno- 

' grafia de Nicoleta Ono- 
frei. (G.B.)

O  Primiţi cu colinda? 
De Crăciun aşteptăm co
lindătorii cu urării© lor 
de sănătate şi belşug. 
S-au pregătit penttu a. 
cest prilej şi micuţii de 
la  Casa de Copii Deva.

Cum ei nu-şl pot colinda 
rudele (mulţi nici nu le 
cunosc) ar dori să aducă 
în dar colinzile lor insti
tuţiilor sau agenţilor e- 
conomici dispuşi să le 
deschidă cu drag uşa. 
Cei care doresc să-şi 
deschidă uşile şi sufle
tele îşi pot anunţa dis
ponibilitatea sunând la 
telefonul 221429, familia 
Bîrsan. (V.R.)

O  Pentrxt vacanţa e. 
levilor. O veste bună de 
la Agenţia de turism a 
sindicatelor „Sind Ro- 
jmânia S.R.B.." Deva. 
Ea priveşte în special 
pe elevi. în esenţă este 
vorba de faptul că agen

ţia organizează în peri
oada sărbătorilor de iar
nă şi vacanţei programe 
deosebit de atractive 
pentru tabere * şcolare 
şi revel ioane. Oferta 
este pentru toate staţi
unile de odihnă din ţară. 
(V.N.)

O  Butelii. în comună 
Baia de Criş au fost a_ 
duse recent, prin stră
dania consiliului _ local, 
380 dc butelii pline cu 
gaz care au fost vân
dute cu operativitate oa
menilor. De altfel, peri
odic, în localitate se a_ 
duc butelii pline la ni
velul necesarului, (Tr.B.)

economici
Direcţia judeţeană pen

tru agricultură şi alimen
taţie, împreună cu oficiul 
de protecţie a consuma
torilor, poliţia sanitară şi 
poliţila sâni tar-veteri nară 
organizează tntâtouri de 
lucru cu agenţii economici 
pentru a lămuri procedura 
obţinerii licenţelor de fa
bricare a produselor ali
mentare destinate comer
cializării.

întâlnirile ml 16c la 
sala ÎFederalcdOp după 
Urină torul program: m u 

curi 6 decembrie a.c., ora 
10 pentru agenţii care 
se ocupă cu industriali
zarea. laptelui şi produse
lor de cofetărie-patiserie; 
ora 13, pentru, abatorizare 
şi industrializarea cărnii, 
ilr joi, 7 decembrie a.c., 
ora 10, pentn» produse de 
morărit şi panificaţie şi 
oi-a 13, pentru băuturi 
alcoolice şi răcoritoare, 
industrializarea legumelor 
şi fructelor, precum şi 
producerea uleiului. (N.T.)
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C entenaru l şcolii 
din A nlnoasa

Duminică şi luni, la setei, la manifestarea de 
Aninoasa a fost sărbă- la  Clubul sindicatelor, 
toare. Localnicii au avut desfăşurată in aplauze, 
oaspeţi dragi: foşti e- lacrimi, flori, mesaje 
levi şi dascăli din judeţ de suflet, cânt şi vers, 
şi dm ţară au revenit de la momentul pios al 
acasă, să fie părtaşi la 3^-OEUM-îiluj de la 
sărbătoarea şcolii care Troiţă şi al colindelor ce 
s-a încununat cu -cifra i-au mmat, la dezveli- 
100. Un secpl de învă- re^ plăcii comemorative 
ţămâiit în cel mai tâ~ de pe faţada şcolii şi 
năr orăşel al Văii Jiului! înălţarea stindardului j  
O aniversare de adşncă românesc în acordurile 
şi înălţătoare emoţie, cu Imnului de Stat, fiecare 
un program care ă răs- clipă,, fiecare oră a pur- 
plătit eforturile depuse *tat încărcătura sa unică 
de organizatori şi spon- de frumuseţe şi emoţie,

£ sorţ. De la primirea ;pgs-^vibrând în inimile celor 
-jj peţilor In clasele şcolii prezenţi. Despre aceste
• devenite pentru două momente de nostalgie,

zile autentice expoziţii, respect şi mândrie, vom
£ — mărturii ale activităţii consemna în.ti'-unul din
• didactice, instructiv.edu- numerele noastre vii-
;« cative şi artistice, ale toare.
£ elevilor şi slujitorilor
5* şcolii de-a lungul unu: LUCIA LICIU
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ÎN ACEST NUMĂR
•  Sport
•  Fcmina
•  Reformă — restructurare
•  Viaţa politică

'« •  •  •  * * * * * * *  •  •  •  * *  « * * •  *  * * * * *  •  •  v
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I S A F I
FONDUL MUTUAL AL OAMENILOR 

! DE AFACERI
Valoarea certificatelor de investitor In*  

săptămâna 2 decembrie — 8  decembrie 1995.1 
Tip. A 624 000 lei; Tip B — 156 000 lei; » 

Tip C — 78 000 lei. *
Creşterea faţă de 1. I. 1995 — 110 la sută. I 

FONDUL PRIVAT DE ACUMULARE |
ŞI PENSII I

Investind azi, aveţi un viitor sigur .nâinei I 
DEVA, tel.-fax 611564; HUNEDOARA — g

|  711430; PETROŞANI — 545302. i
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Ei încântă lumea
„Eţ in Areadia egolf*. Am  

fost acolo, în mijlocul 
taior prieteni minunaţi 
şi m-atn simţit măi bine 
ca niciodată. De fiecare 
dată erau aceiaşi şi to
tuşi alţii: erau aceia a- 
lături de care am învă
ţat să iubesc muzica şi 
dansul popular. Impre- 
v . am încântat lumea. 
Ei o mai fac şi astăzi. 
Ei sunt ansamblul fol
cloric ' „Doina Crişului" 
al Casei de Cultură Brad 
condus de un om cu c 
inimă plină de cântec 
românesc: Nicolae Gri- 
goraş. „Trei paşi la stân
ga binişor/ Şi alţi trei 
paşi ia dreapta lor“, aşa 
începe fiecare repetiţie 
a celor care au învăţat 
Să aprecieze folclorul ro
mânesc şi să-l ducă mai 
departe. Alături de core
graful Nicolae Grigoraş, 
un alt om care a avut

Ou ocazia zilei de 1 
Decembrie, „Ziua Mondi
ală a luptei anti-SlDA“, 
Inspectoratul de Poliţie 
Sanitară şi Medicină Pre
ventivă Deva, judeţul Hu
nedoara, prin Laboratorul 
de Promovare a Sănătăţii 
a organizat la parterul Ma
gazinului „ULPIA“ o ex
poziţia de afişe pe această 
temă, create de elevi ai

o mare contribuţie in 
formarea actualei forma
ţii de dansuri populare, 
este domnul Ionel Caza, 
conducătorul tarafului 
„Doina Crişului". Toţi 
cei care se ocupă de ti
nerii dansatori şunt nişte 
persoane nemaipomenite 
care au făcut din dansul 
şi muzica populară pa
siunea lor.

Această tânără echipă 
se descurcă minunat în 
orice ocazie. Membrii ei 
alcătuiesc o adevărată 
familie, iar obiectul a- 
ce.steia este să ofere oa
menilor momente de ade
vărată încântare. Ajj re
uşit cu succes acest lu
cru in turneul pe care 
l-au făcut în Franţa în 
1093, cât şi în ţară la 
diferite manifestări la 
care au luat parte. Au 
evoluat pe scenă alături 
de Veta Biriş, Nicolae

„Ce este
claselor IX—XII din ca
drul Liceului de Arte 
Plastice Deva.

Expoziţia va fi prezen
tată în zilele de 6—7 de
cembrie 1995. In acelaşi 
cadru expoziţional, per
sonalul Laboratorului de 
Promovare a  Sănătăţii De
va va oferi informaţii re
feritoare la:

Furdui Iancu, Drăgan 
Muntean, Mariana An
gliei, Elena Evsei şi alte 
m ari nume ale folcloru
lui românesc. Alături de 
aceste stele, membrii an
samblului au încântat 
lumea. Sunt mândră că 
am făcut parte din acest 
ansamblu şi mă intern* 
că alături de acei oa
meni minunaţi am co
lindat lumea şi am putut 
oferi tuturor spectatori
lor o clipă de fericire.

Am scris aceste rân
duri cu ochii plini fie 
lacrimi, amintindu.mi de 
clipele frumoase petrecute 

alături de aceşti oameni; de 
spectacolele din Franţa 
şi de aici, de acasă; gân- 
dindu-mă la toţi aceia 
care ne-au privit şi s_au 
simţit pentru o clipă mai 
fericiţi. , “ ...

MIHAELA GLIGOR, 
Brad

9 “
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e  Ce .este SIDA? * Cum 
se transmite HIV (virusul 
care provoacă SIDA)? e  

' Cum nu se transmite 
HIV ? •  Cum acţionează 
HIV la nivelul sistemului 
imunitar (sistemul de fi
nă rare al organismului) ? 
•  Ce este testul MASAT 
e Ce «unduită adoptăm 
dacă suntem infectaţi cu 
HIV?

Se vor distribui gratuit 
materiale informative şi 
prezervative - persoanelor 
interesate de această temă. 
Această acţiune tşl pro
pune să atragă «tarita. 
încă o dată, asupra impor
tanţei bolii SIDA cu con
secinţe atât de grave.

Cât timp nu există un 
vaccin împotriva virusului 
HIV şl nici medicamente 
cane şă vindece .SIDA — 
boala' - provocată' de A  
EDUCAŢIA ESTE SIN
GURA CALE DE PREVE
NIRE,

LA ALBA IUUA-N C E T A T E
(Ui din pag, 1)

neam ş i ţară, au fost a - 
dresate mesaje din* partea 
preşedintelui ţării. Sete 
lliescu, şi a primului mi
nistru Nicolae Vâeăroht, 
iar Nicolae Furdui Iancu 
a cântat o  frumoasă co

de *rtă eare şi-au dat cOWsersul
a u r a r i  c â r t i  ve_ fo rm aţii d in  ţâ r a  v o a s tră ,

lindă. Tot _akd, la 
lui Mihai Viteazul, au fost 
depuse coroane de flori 
şi s-a desfăşurat parada 
militară.' ■

Participanţii la Sărbă
toarea Unirii de la Alba 
lulia au vizitat expoziţiile 
(arheologică, foto-docu.

şi de resta 
che, din Sală Unirii, care 
au Intninit unanime apre- 
deri. Apoi au întâmpinat 
ştafetele sportivilor din 
toate provinciile ţării, 
care au adus mesaje de 
Jtece Şi bună înţelegere 
intre toţi fia  neamului 
românesc.

A  venit rândul, progra
melor culturaî-artistice. 
Pe Piatoid Romanilor, din 
faţa Caste de cultură, s-a 
desfăşurat spectacolul fol
cloric „Un nume avem, 
se cheamă România", la

M

dar şi. din Moldova şi
teta Banatul Sârbesc, Iar
id  sala Casei de cultură 
4 avut loc spectacolul de 
gală al laureaţilor Con
cursului Naţional „De 
dragoste, de neam, de
ţară". \

Peste Maica României 
Mari, peste Cetatea de!
Scaun a  Unirii s-au 
umbrele serii, cerul 
împurpurat de jocurile de j 
artificii, care au dat ca-,; 
!oaue şj măreţie Sărbăto
rii Naţional® a  României.

Ansamblul de muzică popularii „Doina Crişului" al Casei de Cultură 
din Brad, In spectacolul festiv dedicat Zilei Naţionale a României.

Foto: PAVEL LAZA

„LANGA TINE, DOAMNE"
de

Cartea de versuri, dedi. 
cată de dna Paulina Po
pa oelor mai curate sufle
te — copiii — se constitu
ie acuşi, bl apropierea 
sărbătorilor de iarnă, în- 
tr.un minunat cadou pen
tru cei mici. „Lângă Tine, 
Doamne" este o carte de 
inspiraţie religioasă, scri
să şi ilustrată cu dragoste 
faţă de copii. Apărută re
cent la Editura Buna Ves
tire, in executarea SC Pro 
Ortodoxia SA Beiuş, car
tea .«aprinde 11 poete!" L- 
tustraJe de tot atâtea de
sene, creaţii din «sare 
transpare căldura sujetu
lui de marnă al creatoarei.

Poezia „Cu Bunicut* des
chide cartea, prezentând 
primul contact al copilului 
cu Iisus, sub blânda oblă
duire a  rugăciunilor buri
cului. Dar şi celelalte poe
te! au tematică religioasă, 
după cum se vede chiar 
din talurile unora: „Cân
tece cu liteeri*. J f a a a  
Domnului Est»*, „Lumina 
Rugăciuni!" §au In « teri 
de tm atteâ  şi imaginile 
pot+ioe, suave, pe' măsura 
«Hteetektr curate ale ca
piilor, sute cele care dau

unitate volumului.
„Zâmbetul copilului fa 

soare" este asemeni cu 
' „şoapta începutului de 
floare" şi cu „mugureie 
verde îndreptat în sus" 
(„Zâmbet de copil"). Peste 
natură, la. vremea înflori
rii, pogoară harul divin 
„Eu ascult/ inima cum ia .

NOTE D E  LECTUR A
5"

tei *n livada plină/ şi-n- 
ţeleg,/ o. Doamne,/ că pu
hoiul alb/ oare se aşterne/ 
peste crengi, in soare,/ nu 
e altceva/ decât mii de în 
geri/ întrupaţi, în floare!"

Răscolitoare prin dure. 
rea, tonte şi lacrimile pe 
cate le «Matei sunt poeziile 
„Părinţi rămaşi In plânsul 
meu" şi „Mama Domnului 
Iisus", dedicate „copiilor 
din „casa de copii", Invi- 
tândmşi părinţii să-i pri
vească în ochi, dacă pot, 
copiii abandonaţi ar vrea 
să ştie dană: „Viaţi între
bat la pieptul cui/ voi plân
ge/ când îmi va arde fa

ţa/ ... V-aţi întrebat ci- 
neuni va aptere/ care e 
drumul cel mai dreptf şi 
cum voi trece printre pie
tre/ cu vântul lovtedu-” 
mă-n piept?".

Ultimele două poezii sute 
inspirate de Sărbătoarea 
Naşterii Domnului Iisus,. 
Copiii îi cer să-şi cearnă 
pacea peste sufletele lor 
şi să_i îmbrace „în haine 
de iubire/-cum tot pămâa* 
tu-mbraci astăzi/ veşmân
tul de nuntire!" („Invoca
re"). Sau vor sări răsplă
tească pentru iubirea sa: 
„Iisus se naşte astăzi/ Să-f i 
punem la picioare/ Lumina 
rugăciunii/ Şi-o limpede 
cântare!". i

Nu întâmplător această j 
carte, destinată celor mici] 
dar cu suflete atât de marij 
că pot cuprinde întreaga i 
lumina lumii, apare acum 
înaintea sărbătorilor de! 
iarnă. Şi nu întâmplător «e 
adresează celor care prin; 
candoarea vârstei pot re-i 
cepţiona fidel mesajul poe-i 
tic cu întreaga sa încăr
cătură emoţională şi spi- 
rituală. ,

VIORICA ROMAN

';  -

■ . *
r- s

*

W M iP iP
*J6 Seriale, 

rim ate; 9J6 .
Story (s); 10,05 Santa 
Barbara (s); 11,00 Fru- 
aao» şi bogat <s); 11,30 
Vremea dorinţei (s); 12,00 
Preţul e fierbinte (cs); 
12,30 Duelul familiilor 
(cs); 13,00 Magazinul a- 
miezii; 13,30 Fetele de 
aur (sitcom.); 14,80 Pa
siunea ei e crima (s,p.); 
15,00 Barbci Schafer talk. 
show; 16,00 Dona Christen 
talkshow; 17,00 Hans Mei. 
ser talkshow; 18,00 Jeo. 
pardyl (cs); 1820 între 
noi fs); 13,00 Bună seara 
(mag. landurilor); 19,45 
Ştiri, meteo, sport; 2040 
Exploziv — magazin; 
20 40 Vremuri bune pi 
iele.

fJB# Ştiri; 8,45 Sta>W-«l 
tai Mauririo Gwtenzo (r); 
12,30 Forum (show); 14j00 
Ştiri; 14,25- Cotidiene 
(show); 14,40 Bea utilul 
(*): 1545 Robinsonii (s); 
15,45 Casa Castagna 
(show); 17,80 Desene a . 
nimate; 19,08 OK. preţul 
c corect (cs); 20,00 Roata 
norocului (cs); 21,60 Ştiri; 
2145 Santa Barbara (s); 
21,40 Film; 23,30 Ştiri; 
0,15 Show.ul tai Mauri- 
zio Costanzo; 2,30 -Coti
diene (sbow/r); 2,45 Cir
culă zvonul (show/r); 3/90 
Revista presei; 3,30 Fron
tierele spiritului <em. 
relig.); 440 Target (mag,/ 
r); 530 Nu doar moda 
(mag./r).

640 Germania m i di-

(s.p.y, 1100 Insula fante
ziilor (s); 12/18 Aman lote
ria (s/r); 13,55 Tunis.
Grand Slam Cup de Iu 
Muncben; 17,30 Totul 
sau nimic (cs); 18/30 Ştiri 
regionale; 19,00 Aşaui 
viaţa (s); 1940 Ştiri, sport, 
meteo;
cutai (cs); 21*6
doctore! (s); 22,00
Sctuvartz intervine (s.p.): 
23,00 Spiegel TV (rep.); 
8/00 HaraW Sehmidt tafk- 
show; 1,00 Alergătorul
(f-p.); L55 Cannon (s/r): 
3,45 Love Boat (s/r); 4,40 
Alergătorul (f/r).

640 Ştiri, cu Tom Bre- 
kaw; -146 In mi ante u- 
taceritor *M  Ari
— informaţii la *H MM  
Şqper Stare; UAO Roata 
banilor: Europa; 1540
Ultimele zvonuri bursie
re; 17,00 Roata banilor: 
SUA; 18^0 Buletin bur- 
sitr; 19,80 Ştiri şi repor
taje ITN; 19,30 Ushuala 
eu M. Diricnson piu); 
2S.30 Selin* ::co*t, Show; 
2140 Profiluri; 2260 B- 
rrepa !- 2W0 (do); 22^8 
Ştiri şi repteaje ITN ; 
23M  Shott -ud verii, m  
ă«y Lm m  988 Şederi 
pe gheaţă. NHL; iM  
Buletin financiar; 1,38 
Ştirile nopţU, cu T- BrO- 
kaw; 2M  m m  t e e w r i  
(talkshow).

7M
(s); IM  
«/ta
345 BiM şi prietenii săi 
<Hi: *6.15 Afectai vieţii 
(uctmdtt. canadiană): 11,15 
.Fa, Si, ) A  a  «Anta (es);
11.45 Thalassa <r); 12,45
Misa. Punctai Of, 1*V5 
Luminile-, (t); 4448 De
şertul tătarilor A ) 15,45 
Ceva picant (r); 16,30 Fe- 
mei r i m a »  «r»; 17,15
Mag. culinar; K M  Bibi 
«i prietenii m  m  MAS 
Stadia Gahrtri (div.);
16.45 Cum ptonal (es); *940  
Juru ri tV 5; m m  ImmL  
s ile  PUriflriri: 2648 fur
nal elveţian; 21/90 Trimis 
special (rep.); a ,30 Moda
ia
F2;

I flfrillMA

7 fiQ Ştiri; 745 Unsmri- 
tina (mag.); 10,35 F ilm ; 
12,18 Dimineaţa verde 
(mag.); 13,25 Ştiri; 13J5 
Doamna în  galbmi (s); 
14,30 Ştiri; 15.00 Sala de 
jocuri (cs); 16,45 Solie tk» 
(mag. copiilor); 16,50 De
sene animate; 1840 Zar- 
ro (s); 1858 Azi în Par
lament; 19/10 Seat# Ita
liană (mag.); 19,90 Laaa 
P a *  (cs); Zt'M ŞtW, 
sport; 21,40 Numărul I 
(show); 9,20 După „bip“ 
lâsidi mesajul (show); 
L80 Ştiri, zodiac, meteo; 
1-30 Maestrisshno (magă; 
1,40 Green (mag.); 2,00
In şoaptă (var.); 2,15 
P ite ; 3,55 Atâta plăcere 
(var.).
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Rezultatele etapei: FC Bucovina — Foresta Făl*» 
ticeni 1—0; Jiul Petroşani — CSM Reşiţa I—OJ 
Un. Dej — Minaur ZI. 1—1; ASA Tg.M. — Corvi-

D i v i z i a  A
n D I V I Z I A  N A Ţ I O N A L Ă

1
U ? s e r i a  a  l l - a

,  i1 ' | nbl 4—0;‘Unirea A.I. -A UT Arad â—2; Gloria Re-

I
I
I
I
I

I

\
I

I

I

I
I

Rezultatele etapei de
miercuri :' Ceahlăul — U. 
Craiova 0—2; Oţelul Gl.
— Dinamo 0—2; U. Cluj 
■—■ Rapid 2—0; Sportul 
—. In ter 0—1; Farul — 
Poli. Timiş. 1—4; Steaua
— Poli. laşi 4—0; FC 
Argeş — AS Bacău. 2—0; 
GI. Bistriţa — FC' Na
ţional 3—1; FC BrasoV
— Petrolul 1—0; * •

Rezultatele, etapei' de |  
duminică : Dinamo' — I 
Ceahlăul 0—0; Rapid — |  
Oţelul 2—0; Inter — U. I 
Cluj 1—0; Poli. Iaşi — I  
Sportul 0—1; AS Bacău I 
— Farul 3—0; Poli. Ti- I 
miş. — Steaua 2—1; FC |  
Naţional — FC Argeş I 
4—1; Petrolul — Gl. Bis- |  
triţa 2—0; U. Craiova — 1 
FC Braşov 3—1. r

Primele două etape [ 
din... retur I

rea“
Măsurile stabilite de. FRF privind „comprima- ■  

campionatului pentru a se ; da posibilitatea * 
lotului reprezentativ să se pregătească în vederea. |  
Campionatului European din Anglia ne-au prilejuit * 
câteva surprize ini cele două etape ale... returuiui. |  
Miercuri. Poli. Timişoara a evoluat surprinzător de ■  
bine la Constanţa, reuşind să puncteze de 4 ori, |  
eclipsând complet... Farul de pe malul Mării ! Sâ I 
recunoaştem că de mult n-au mai încasat acasă |  
patru goluri constănţenii, de la echipe cu nume-1 
mai mari ca Poli. Timişoara. Chiar şi Victoria s:u- I 
denţilor clujeni asupra Rapidului cu 2—0 (la Cluj) I 
a constituit o surpriză. Mai puţin surprinzătoare au I 
fost înfrângerile suferite pe' teren propriu ale Cea- I 
hlâului (în faţa studenţilor craioveni) şi a oţelarilor I 
gălăţeni în întâlnirea-cu Dinamo. ,

Insă cu adevărat, surpriza cea mare s-a produs 
duminică In întâlnirea Poli. Timişoara — Steaua, t 
Din etapa a 14-a studenţii timişoreni n-au mal cu- * 
noscut înfrângerea, obţinând 2 victorii pe terenul I 
propriu şi două egaluri ini deplasare. A urmat me- * 
ciul de ta Constanţa Şi apoi mult aşteptata parti- I 
dă cu Steaua. Ţinând seamă\de prestaţia militari- ! 
lor, de valoarea formaţiei şi experienţa sa compe- I 
titivă internaţională, cei mai optimişti susţinători ! 
ai gazdelor sperau într-un meci egal. Pe teren iu- I 
crurile au stat cu totul altfel: cei care au fost mai > 
mţilt la cârma jocului, creând faze frumoase de a- I 
tac şi ocazii mai clare de gol, erau chiar fotbaliştii ■ 
de la Poli., clasaţi in a doua parte a clasamentului. |

şiţa -r- Gaz Metan 2—2; FG Maramureş — Minerul Ş 
Motru 4—1; CFR Timişoara —* FC Bihor 3—0; FG
Vâlcea — Olimpia S.M. 2—1.

C L A S A M E N T U L ■M-
(4-0) Ia Tîrgu Mureş

1. Jiul Petroşani.
2. ASA Tg. M.
3. Foresta Fălticeni 

4-5. UT Arad-, 'V-
. Unirea Dej .
6. Gaz Metan 

“ 7. CFR Timişoara
8. CSM R eşiţa
9. FC Maramureş

10. FC Bihor
Îl. Mirtaur Zlaţng
12. Coryinul Hdî
13. Bucovina Suceava 

. 14. Gloriţt Reşiţa
15. Unirea A.I. ,
16. Olimpia S;M.
17. Minerul Motru
18. Chimia Rm.V.

15 11
15 9 
15 9 
15 7 
15 8
15
15
15
15
15
15
15 5 
15 6
15
15
15
15
15

1
2
1
4
1
3
3 
2 
2 
2
4
4 
1
5 
1 
1 
3
1 10

27— 7 34 
26—17 31 
20—11 28 
29—18 25
28— 17 25 
21—16 24 
21—21 24 
24—18 23 
19—24 2* 
16—25 20
18— 17 19 
23—23 19 
23—29 19
14— 26 17
19— 24 16
20— 28 16 
13—23 15
15— 32 13

Etapa viitoare (miercuri, 6 decembrie): Foresta
— Jiul; FC Bucovina' — Unirea A.I.; Min. Motru
— GI. Reşiţa; Olimpia S.M. — CFR Timişoara; FC 
Bihor — FC Maramureş; Minaur ZI, — FC Vâlcea; 
Corvinul — Un. Dej; CSM Reşiţa — ASA Tg.M.; 
Gaz Metan — UT Arad.

De sperat am sperat 
într-un egal al Corvinu- 
lui la A.S.A. Târgu Mureş, 
bazându-ne îndeosebi pe 
evoluţia sa bună, pe re
plică dată liderului — 
Jiul — pe terenul pro- 
priu, Se vede însă că 
A.S.A. a ţinut mult să se 
reabiliteze în faţa pro

p r ii lo r  suporteri după în
frângerea categorică Js 

' acelaşi seor (4—0) sufe
rită cu o etapă înainte la 
Minaur Zlatna. Şi a reu
ş i t . . ■

Miercuri, 0 decembrie, 
la Hunedoara, Corvinul 
primeşte replica Unirii 
Dej, o echipă ce a luat-o 
înaintea Corvinului în a- 
cest an şi huhedorenii 
trebuie să ia  foarte se
rios meciul d e . miercuri. 
Şi poate în ultima etapă, 
la lanterna clasamentului

Vega Deva -  A.S. Paroşeni 3-1

I

I  . ____________________
|  Victoria timişorenilor, pe deplin meritată, a fost rea- '

I  “  ... ..................  ........ ..... *

I

I
I
■

I

I

I

I

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
L

iizată prin golurile înscrise de Contescu in mih. 60. I 
eu un şut puternic de la 25 de metri, balonul a a- ■  
tins şi piciorul unui apărător stelişt şi s-a oprit I  
în plasa porţii lui Stelea. în min. 82 Călin a sprîh- J  
tăt de unul singur, a centrat in careu şi Zăvoiu a I  
reluat în gol, 2—0. Militarii au redus <8in scor în •  
tain. 85,..prin Vlădoiu. Printre altele, (credeai c ă i  
timişorenii au tras şi un semnal de alarmă Stelei ■  
tn pregătirile sale pentru meciul din Liga. Campio- I  
nilor, eu Juventus, la Bucureşti, de miercuri. 5

Gţne ar ii crezut câ după ce au învins la G a - |  
laţi, Dinamoviştii vor face egal acasă, cu Ceahlăul ! ■  
Nu in aceeaşi măsură surprinde victoria Sportului § 
la Poli Iaşi (care pare că s-a dezumflat de tot) un- g 
de oaspeţii au înscris unicul gol, dintr-o lovitură |  
de la 11 ro. De câţi ani Sportul se zbate în valurile * 

■ retrogradării şi tot se salvează 7

: '  I. Steaua
2. Rapid
3. Univ. Craiova 

: 4. Dinamo
5. Gloria Bistriţa
6. Farul Constanţa 

7-8. Inter Sibiu-
Petrolul 

5. FC Naţional
10. U. Cluj N.
11. Poli. Timişoara
12. Ceahlăul P.N.
13. FC Argeş
14. FC Braşov f
15. Oţeiul Galaţi
16. Sportul Studenţeso
17. AS Bacău
18 Poli. laşi ’ '

I

IC L A S A M E N T U L

3 3 - 47—20X 42 |  
1 7 37—20 34

19 13 
19 11
19 10 3 6 

. 19 10 
19 10 
19 9 
19 8
19 8 3 8  22—21 27 
19 8 
19 8

Şt-i-fiS 33 1 
3 6 22—18 33 I
1 8  25—21 31 |
3 7 36—27 30 I
3 8 22—21 27 |

3 8 30—34 27 |
2 9 23—21 26 I

19
19
19

4 8 33—31 
4 -8  22—28

25 ■
25 I

De un timp ceva mai 
îndelungat, Vega Deva tre
ce printr-o criză serioasă 
de efectiv, fiind pusă în 
situaţia ca de ţâţe va eta
pe să riu mai poată alinia 
formaţia standard. Din 
oauâa unor accidentări şi 
îmbolnăviri, Elek, Rădos, 
Bulgaru- au trebuit să fie 
înlocuiţi cu rezervele, iar 
mai apoi şi Berindei, Cris- 
ti Clobanu şi alţi indispo
nibili pe 1—2 etape au 
adus pe Vega Deva în Si
tuaţia de a nu putea ali
nia o formaţie completă 
pentru -meciul cu A.S. Pa- 
roşeni f în aceste condiţii, 

conducerea clubului şi spon
sorii echipei âu apelat la 
Victoria Călan şi Dacia 
Orăştie pentru transferul 
jucătorilor Matei, Kaizer 
şi Şandor (Călan) şi Voî- 
nea (Orăştie)» până la sfâr
şitul acestui campionat.

Deci, In meciul cu pu
ternica echipă din Par®, 
şeni, devenii au ineepuţ cu 
trei jucători dintre oei pa-

REZULTATELE  
CONCURSULUI 

PRONOSPORT GIN 
3 DECEMBRIE 1995

1. A  ta la n  ta  ■ VÎCe«U»
■ ' . 3—1 __ t a

2. Bari — Sampdoria ~
1 -3  3

3. Juventus — Torino
5—0 K

4. Lazio — Milan
0—1 2

5. Napoli — Parma '
l —l  : k

6. Padova — Fiorenţina
-■.'O.— 2

7. Piacenza —  Cagliari

tru recent legitimaţi de 
Vega. Şi spectatorii au a- 
sistat la un joc frumos, ae
risit de ambele părţi, în 
care, îndeosebi în prima 
repriză gazdele s-au aflat 
mereu în atac, când au şi 
înscris două goluri prin 
Neagiţ J p  min. 16 şi Pan- 
ciu in mih. 39. 1

Dacă în prima parte a 
jocului oaspeţii şi-au în
tărit în primul rând apă
rarea — Ciora, Toth, Ve
sa, Taloş, Dodenciu, Miclă- 
uş, cu Cinca în faţa lor; 
fiind greu de trecut, în 
repriza a Il-a oaspeţii au 
ieşit mai decişi în faţă, şi 
după al treilea gol al de- 
Vanilor (înscris de Matei 
In min. 64), între minutele 
66—69, fotbaliştii din Pa- 
roşeni îşi creează trei ocazii

D i v i z i a  B
s e r i a  a  i H - a

Rezultatele etapei: Nitramonia Făgăraş — Min. 
Lupeni 1—0; IClM -Bv. — Metalurg. Sadu 1—0; Ve
ga Deva — Paroşeni Vulcan 3—1; Petr. Videle — 
Min. Certej 3—1; Parîngul Lonea — Min. Mâtăsari 
2—0; Un. Alexandria — Şoimii Sibiu 1—4; Petr. Ţi- 
cleni — Petr. Drâgâşani 1—0; Constr. Craiova — FC 
Drobeta 0—1; petr. Stoina — Mine-Ral Royinarî 4—1; 
Min. Urieani — Precizia Sâţele 4—1. , t- ,
. ‘ C L A S  A M  E N T U L

19 6 5 8 18—30 23 ■
19 7 1 11 20—26 22 I
19 6 3 10 18—20 21 S
19 7 0 12 23—36 21*1
19 6 1 12 19—47 19 *

Etapa viitoare .• Gl. Bistriţa — U. Craiova; FG î  
Braşov — Dinamo; Ceahlăul — Rapid; Sportul Stud. |  
— PoH. Timiş.; Inter — Poli. Iaşi; Steaua — AS » 
Bacău; Farul — FC Naţional; FG Argeş — Petro- I  
Iul; U. Cluj — Oţeiul Galaţi i s ■

1—1 X
8. Udinese — Roma'

1—1 X
9. Genoa ■— Bologna

:■ o—i 2
10 . Perngia — Pescara
'> ' • .' 2—1 t i

tL  Palerm® — Foggia
0—0 ■m

12. Reggina — Brescia
- 2—1 l

43. Verona t*  Salemitana
. -0 1

FOND DE CÂŞTIGURI; 
263 807 817 LEL -

1 . FC Drobeta
2. Precizia Săcelţj
3. Şoimii Sibiu
4. Vega: Deva
5. Petrolul --Stoina. r. ,
6. Parîngul Loriea
7. Minerul Mâtăsari -
8. Petrolul Videle
9. Minerul Uricanj

10. Nitramonia Făgăraş
11. AS Paroşeni
12. Minerul Certej
13. Petrolul Ţicleiu
14. Petr.' Drăgăşani
15. Minerul Lupeni
16. Mine-Ral Rovinarl;
17. Constr. Craiova
18. ICIM Braşov
19. Metalurg. Sadu
20. Un. Alexandria

17 13 1 3 38- 13 40 
17 t i  3 3 36—16 36 
17 11 2 4 38—17 35 
17 10 1 6 38—26 31 

-« .IO  ,a.L .2fcr-20 30 
17 10 0 7 29—30 30
17 9 0 8 30—22 27
17 6 0 8 23—29 27
17 8 2 7 36—19 26
17 8 1 8  19- 21 25 
17 8 0 9 26—29 24
17 7 2 8 23—23 23
17 7 2 8 19—30 23
17 7 1 9 28—31 22
17 7 0 10 27—27 21

.17 7 0 10 22—33 21
17 7 0 10 22—34 21
17 6 0 11 13—25 18
17 5 2 10 ' 14—28 17
17 1 1 15 8—43 4

Etapa viitoare (miercuri, 6 decembrie); Metalurg 
Sadu — Min. Lupeni; Paroşeni — ICIM; Minerul 
Certej — Vega Deva; Min. Mâtăsari — Petr. Vide
le; Şoimii — Parîngul; Petri Drăgăşani — Un. A- 
lexandria; FC Drobeta — Petr. Ţi ele ni; Mine-Ral — 
Constr.; Precizia — Petr. Stoina; Min. Urieani — 
Nitramonia. U:- .

— F.Q. Vâlcea — să iz
butească mult dorita vic
torie in deplasare.

Jiul, care n-a luat gol 
acasă, este deştul de zgâr
cit şi la Înscrierea golu
rilor in porţile oaspeţi
lor. A învins şi dumini
că — numai cu 1—0 pe 
C.S.M. Reşiţa, dar tot 3 
puncte înseamnă. în eţa» 
pa viitoare joacă la .jo
cul .3“ —, Foresta, iar 
A.SA. la C.S.M. Reşiţa. 
Meciuri tari, nu glumă I

După cum . s-a anunţat 
CFR Timişoara a fast pe
nalizată cu 6 puncte pen
tru că echipa sa de ju
niori nu s-a prezentat la 
4 meciuri consecutive. La 
întocmirea clasamentului 
nu a fost luat în calcul 
penalizarea, până la ra
tificarea acestei decizii de 
către Comiteul Executiv.

bune de a marca şi reuşesc 
golul (’69) prin Vesa. In 
penultimul minut de joc, 
Luca (Vega) ratează o lo
vitură de la 11 m.

A condus bine o briga
dă cu T. Marchiş la cen
tru, I. Dan (Baia Mare) 
şi L. Dudaş (Baia Sprie), 
un joc desfăşurat într-un 
spirit de fair-play.

Vega: Rahdveanu, Far- 
tuşnic, Davidoni, Neagu, 
(’60 Bulgaru), Şandor, Po
pa (’25 Oacheş), Danciu, 
Luca, Voinea, Matei,' Tă- 
nasă ('53 Kaizer). ; .

A S . Paroşeni : Kalten- 
bek, Dodenciu, (’46 Han- 
ciuc), Ciora, Toth, Vesa, 
Taiioş, Vlad (’72 Haldea), 
Cincă (’81 Trăistaru), M>- 
clăuş, Turlea, Constantines- 
eu. -

IN FAZA
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' î- - :  , A CUPEI . I
I • ■ ■■ |
» CASINO IL1A —. I
| METALUL CRIŞCIOR J 

2—0 . |

 ̂ Joi la Ilia s^a des- I 
j , făşurat întâlnirea djn J 
I faza judeţeană a Clipei t 
J României la fotbal I 
|  dintre Casino Ilia şi J 
« Metalul Crişcior, ce |  
I s-a încheiat cu scorul » 
J de 2—0 în favoareâ 1

I gazdelor. A fost s a  I  
meci plăcut, antrenant, j

I pentru spectatorii pre- |  
zenţi la această par- » 

'  tiefă. Gazdele au dorit I 
| foarte mult victoria şl * 
» au izbutit să o obţi- I 
I nâ în faţa uriei for- * 
‘ maţii omogene, cs eX* * 
t penenţă, ce a prezen- I 
J tat întreaga sa gar- j

I'  nrturâ. Casino şLS I 
creat ocazii mai nu- î  

* meroase şi mai peri- ] 
| culoâse la poarta Me- * 
* talului şi a reuşit să i  
I înscrie de 2 Cri prin 5 
, Iacob, în min 25 Şi I
î Stancu, "84. J
î , Bun arbitrajul; bri- I 
T găsii condtţse dă Au- J 
j ’ relian' X-agu J (la egn- > 
I ţrii). V. Câptftescu. şi I 
• &. Ghergheli î
I Caspnio Iii* : Adam, I 
*. Stern- Roman. Iacob, î 
| S. Popa (’85 Soţaci), |  
< j Sas, Cârrioiu, Murar, j 
I. Kovacs, Bozari (’84 I 
î Buiai), Hajga C86 FI, ‘ 
I Ştancu). Metalul Criş- I 
I cior : Sandu (’86 V. J 
J Iga), Gavrilâ, Iancti i 
I Boffciu. Ghiurea. Dur- '  
* vede C78 Cean), Deoan- ! 

că ('71 Ştefan), V. Igă, |  
Şerban, Mursă. Cor. în J 

I mtn 86 portarul Sandu |  
* a fost eliminat pentru * 
■ înjurarea unui tuşier. |

v  ; ; .
) Pagină realizată de 
( SABINCERBU
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In urma comparării re* 
zulţafcelor economico-fi- 
nanciare înregistrate în a . 
nul 1994, Consiliul de Coo
perare al Camerelor de 
Comerţ şi Industrie din 
România a desemnat pe lo
cul; I —  la categoria între
prinderi mijlocii din do
meniul industriei extracti. 
vă, prelucrătoare, construc
ţii de maşini, utilaje şi e- 
chipamente — Societatea 
Comercială „Macon“ S.A. 
Deva. Discutând cu-dl ing. 
Olimpiu Matei, director teh
nic, şl cu dna ec. Cornelia 
Stroescu, director economic, 
despre indicatorii econo
mici pe baza cărora s.a 
acordat Diploma ce pla
sează firma pe locul I în 
topul naţional al firmelor, 
am reţinut că aceştia se 
concretizează în : obţinerea 
în anul trecut a unei ci
fre de afaceri ce depăşeş
te 18 miliarde lei, înre
gistrarea unei rate a pro
fitului de 0,376, a unui e- 
fort de dezvoltare de 0,3756, 
a unei productivităţi de 
4,9326 şi un grad de în
datorare de 7,5418 (coefi
cienţi ce exprimă rapor
tul între o serie de indi
catori specifici — n.n.).

Deplasând tema discu
ţiei în sfera preocupărilor 
şi a rezultatelor dobândi
te în acest an, interlocuto
rii au apreciat că aceas
tă firmă cu capital privat 
se înscrie cu realizări per
formante, sensibil amplifi
cate comparativ cu cele din 
anul precedent. Edificator, 
între altele, este şi faptul 
că, pe zece luni, cifra de 
afaceri a depăşit 26 mi
liarde lei, rentabilitatea es
te de circa 26 la sută, iar 
profitul brut întrece 5,3 
miliarde lei. In acelaşi 
timp, semnificativ este că 
cheltuielile la 1000 lei pro

ducţie marfă reprezintă 
sub 80o lei, la 1001 lei sa. 
larii revine o cifră de a- 
faceri de peste 5600 lei şi 
rata profitului este de 20 
la sută. Totodată, de men
ţionat este şi faptul că s-au 
materializat investiţii de 
peste 2,8 miliarde lei. A- 
cesţe cifre sintetice, ade
vărat barometru al com
petenţei şi profesionalis
mului, sunt expresia unei 
activităţi1 ce caracterizea
ză parametrii actuali de 
funcţionare a unei firme 
privatizate care este pro
filată pe fabricarea mate
rialelor de construcţii.

Goneepând o strategie 
clară privind viitorul fir
mei, managementul urmă
reşte ca programul adoptat 
şă fie transpus în viaţă cu 
consecyenţă, astfel încât, 
în conjunctura actuală a 
economiei de piaţă, pro

dusele să aibă desfacere 
asigurată, unele inclusiv 
pentru export, să se asi
gure un raport echilibrat 
preţ-calitate, precum şi 
diversificarea producţiei. 
In context, am desprins că 
însemnate eforturi sunt 
concentrate în vederea mo. 
demizării instalaţiei de va- 
tă minerală, acţiune ce a- 
re ca termen de finaliza
re trimestrul IV al anului 
viitor, costul investiţiei 
fiind suportat dintr.un cre
dit BERD şi din resUrse 
proprii, valoarea totală es- 
timându-se la 15 miliar
de lei. Sunt vizate, în a . 
celaşi timp, o serie de al
te lucrări privind moder
nizările la* fabrica BCA, la 
.secţia de ţiglă (unde se a- 
re în vedere şi creşterea 
producţiei cu circa 3000 
bucăţi pe un schimb), rea
lizarea unei linii tehnolo

gice pentru stâlpii elec
trici centrifugaţi, a unei 
staţii de granulare soituri 
pentru producerea mozai
cului, să le amintim doar 
pe cele mai importante.

Discuţia a mai relevat şi 
faptul că efectul blocaju
lui economic n-a ocolit nici 
această firmă, temporar în- 
trerupându-se activitatea 
la fabrica Ebas, întrucât 
beneficiarii nu au posibi
lităţi de plată, înregistrând 
însemnate debite la aceas- 
tă dată. ■ .-C-y.

Din relatările interlocu
torilor am desprins dorin
ţa şi tendinţa de a îm
bunătăţi permanent rezul
tatele economico-financia- 
re, demonstrând prin a- 
ceasta că privatizarea con
stituie o premisă esenţială 
pentru relansarea eConomî-

NlCOBAE TlRCOB
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O moară pregătită 
să înfrunte piaţa

Din cele declarate de dl Vaier Grîstea, director S 
producţie, a reieşit că la 1 octombrie ac. au fost 
încheiate lucrările de construcţie la moara din Hu
nedoara, investiţie a SG Artex SA. Având o capaci
tate de măcinare de 48 de tone grâu pe zi, moara 
poate produce făină albă, făină nulă, griş şi tărâţe. i 
Utilajul este modern, dispunând de transportul pneu. - 
matic al materiei prime cu efecte benefice asupra 
răcirii produsului asigurând şi o cernere optimă. De 
asemenea, pe fluxul de prelucrare a grâului, există t 
o precurăţătorie intensivă ce înlătură impurităţile / 
grosiere la intrarea în siloz. Există, apoi, o curăţă- ţ 
torie „neagră" prin care se înlătură, fip, toate cor- i 
purile străine, iar la sfârşitul ciclului curăţătoria ? 
„albă" îndepărtează cojile de pe boabele de grâu. 1 
Această investiţie a dat de lucru Ia 2o de oameni, ţ

In prezent moara se află în faza de probe. Au i
* iii- )fost testate randamentul, competitivitatea şi fiabili- . 

tatea la sarcini specifice a utilajului. S-a constatat \ 
că funcţionarea morii decurge între parametrii op- 1 
timi stabiliţi. ?

Aşadar, toate sunt pregătite pentru ca moara ) 
hunedoreană să poată înfrunta concurenţa. Conform 1

o  vM  î r - n  - I a  *-11 i ’ i* i - 1 1 1 n  t v m n i v \ n  m f  w n l  ni celor spuse de dl Crisfea, după punerea la punct a / 
} ultimelor detalii, se preconizează ca moara să în- i• UJ.111IIC.IUI UCldlll, SC p l’cLUIUtcd/.d Ud illUcUcl 9d 111̂  I
1 ceapă să producă în primul trimestru ai anului vii- ţ
î tor, mai precis ia sfârşitul lunii ianuarie 1996. t

-S- ■■■■■■ A.S.

Deblocarea financiarâ

Va fi o certitudine sau 
doar o promisiune ?

Ascultându-l pe dl Flo
rin Georgescu, ministrul 
finanţelor, vorbind despre 
problemele din sfera ac
tivităţii sale la recenta 
Conferinţă Naţională a 
PDSR, am rămas, totuşi, cu 
unele dubii şi semne de 
întrebare privind debloca
rea financiarâ. După cum 
se poate constata în prac
tică, deocamdată, mai mult 
se vorbeşte decât se face 
în această privinţă.

De la înălţimea funcţiei 
sale, dl ministru spunea

Din dialogul avut cu dl 
ec, Florian Nifca, manager 
general la societatea comer
cială Metalchim SA. De.

'* Va, s-a putut desluşi ideea 
că, deşi este departe de 
cote superlative, activita
tea firmei a cunoscut în 
ultimul an o sensibilă re
dresare. Specializată pe 
comerţul en gros, Metal, 
chim- (fost IGRM) are o 
mare experienţă in dome
niu, parcurgând timpul 
necesar dobândirii unei 
perfecţionări şi dotări ma
teriale adecvate. Acoperind 
întreg arealul* judeţului 
Hunedoara, societatea de- 
veană desface produse me. 
talo-chimlce, de uz casnic 
şl gospodăresc, instalaţii sa
nitare, cosmetice, echipa
mente electronice ş.a. Fir
ma dispune de un depozit 
de 11 mii de mp la Deva 
şi un altul mai mic la Pe
troşani. Pe lângă depozite
le menţionate, Metalchim 
mai are în patrimoniu 
cinci magazine destinat» 
vânzărilor cu amănuntul. 
Opinând că firma, pe tă
râmul comerţului cu ridl-

depune la vânzare într-un 
magazin sau altul. Sigur, 
datorită adaosurilor comer
ciale mai mici, comerţul en 
gros nu este, ca rentabi
litate, la nivelul celui cu 
amănuntul. Acest lucru es. 
te ilustrat clar de faptul 
că profitul ce intră în fir
mă este, in proporţie de

de pe poziţia beneficiarului, 
a denunţat corupţia şi o. 
portunismul ce s-au insta
lat in • multe din firmele 
producătoare româneşti. 
^Este tot mâi greu să faci 
comerţ en gros şi să te 
păstrezi între limitele mo
ralului şi ale corectitudinii. 
Firi că surit* fabrici de pro.;

sută peste, preţul de fabri
caţie. Se abuzează puter. 
riic de Statutul de mono
pol pe care unele din a- 
ceste fabrici producătoare 
le au pe piaţa româneas
că", a precizat dl Nica.

După cum vspuneam,. în 
acesf> an activitatea- Me. 
talchim-ului a cunoscut re-

Reviriment în activitate 
la „Metalchim"

cata, nu are o concuren
ţă reală în judeţ, dl Nica 
consideră că „nu se poate 
numi angrosist întreprin
zătorul ce aduce o maşi
nă cu marfă pe care o

cinci, la unu, provenit din 
vânzările celor cinci nia- 
gazine ale societăţii. Deci, 
vânzările en gros sunt de 
cinci ori mai rentabile de
cât cele cu amănuntul. In 
acest context, una din pre
ocupările dlui manager 
Nica o constituie crearea 
unor asocieri cu. firme ce 
dispun de reţele importan
te de spaţii comerciale, 
pentru a se dezvolta un 
rulaj rapid al mărfurilor 
la en gros pe fondul u- 
nor preţuri dintre cele mai 
scăzute la vânzarea cu a- 
mănuntul. Interlocutorul,

duse electrpcasnioe, sau 
de altă natură, desfacerea 
acestor produse către fir
mele de en gros, dar nu 
numai, urmăresc preponde
rent satisfacerea intereselor 
personale sau’ de grup ale 
unor persoane cu puteri 
decizionale in acele fa
brici. Există o veritabilă 
filieră, care şuntează dru. 
mul direct Ia sursă, astfel 

^îricât, dacă dorim să ne 
aprovizionăm cu acele pro
duse, suntem nevoiţi să 
plătim, din start, un a- 
dâos comercial de 3* la

yirimentul. Dacă la înce
putul anului erau preco
nizate disponibilizări de 
personal, o cifră de afa
ceri, la 10 luni, de 5,3 mi
liarde lei şi un beneficiu 
de peşte 100 de milioane au 
redat' încrederea salariaţi
lor în Urmă. După cum ne 
spunea interlocutorul, co
merţul este imprevizibil 
fiind foarte greu de pre
văzut şi planificat ce se 
va întâmpla. „Pe lângă a- 
ceasta, preciza dl Nica, 
clientul român este unul 
dintre cei mai dificili cli

enţi. Gred că pe lângă 
dezvoltarea unui comerţ 
din ce în ce mai civilizat 
şi mai profesionist reali
zat se impune şi o cultiva
re a consumatorilor români 
vizându-Se schimbarea de 
psihologie a acestora",

Gei de la Metalchim con
sideră privatizarea ca pe 
o mare speranţă, deşi sunt 
mari semne de întrebare 
dacă va putea fi acoperi, 
tă prin subscriere cota de 
peste 51 de procente din 
patrimoniu. Oricum, după 
curii mărturisea dl Nica, 
cupoanele, practic, nu vor 
constitui nici un aport pen
tru societate. -Nu va dis
părea nici blocajul finan
ciar care sugrumă activi, 
tatea, nici celelalte proble
me generate de lipsa de li
chidităţi. O şansă pentru 
irecapltalizare ar consta, în 
opţiunea interlocutorului, 
reîntoarcerea, în parte, la 
firmă a banilor ce se vor 
plăti de către salariaţi pen
tru  achiziţionarea celor 
4o de procente câţ deţine 
iFPS-ul. In prezent salaria
ţii şi-au recâştigat încre
derea în firmă şi sunt sem
nale că ar fi dispuşi să 
facă sacrificiul acestei pri. 
yatizări contra numerar.

ADRIAN SABAGEAN

că problema nu trebuie 
privită ca o fatalitate. Sub 
o formă mascată,- blocajul 
financiar a existat şi înain
te de 1989. Dacă ne gân 
dira- numai că atunci se 
cerea cu insistenţă lichi
darea stocurilor supranor. 
mative, asta nu reprezintă 
decât tot o formă de blo
caj financiar. A

Pentru a realiza acum 
deblocajUl financiar' ce a 
cuprins numeroase socie
tăţi comerciale, afectând 
practic toate sectoarele e- 
conomiei, acţiunea nu se 
poate îndeplini decât atră. 
gând noi surse de capital 
autohton şi străin, dezide
rat posibil de înfăptuit nu
mai producând mau mul
te mărfuri ceea ee, impli
cit, înseamnă mai multă' 
muncă. Ca un paliativ, în 
Ultima vreme s-a încercat 
o deblocare prin reeşalona- 
rea datoriilor acumulate 
la o serie de agenţi eco
nomici.

Să nu uităm că şi pri. 
mul ministru a afirmat, în 
repetate rânduri, că gu
vernul pregăteşte un set de 
măsuri pentru deblocarea 
financiară, care Insă, cel 
puţin până acum, nu prea 
s-au văzut şi nici efectul 
lor nu s-a făcut simţit. 
Prea puţin s.a făcut' şi în 
privinţa combaterii econo
miei subterane (care se a- 
preciâză că reprezintă cir
ca 40 la sută din bugetul 
ţării), încurajării reinves. 
tirii profitului, reducerii a- 
rieratelor de plăţi şi creş
terii eficienţei gestionării 
şi administrării capitalului 
de stat, a  fondurilor alo
cate de la buget şi a ga
ranţiilor emise de stat. Ră
mâne în actualitate, deci, 
întrebarea: va fi sau nu 
o certitudine deblocarea 

; financiară.
. f  \V-
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Aşteaptă-ne
Pe marginea versului 
aşteaptă-ne.

Pe marginea verbului răzvrătit 
vom sta
cum vitraliile peste care cade 
: cerul.(locul nostru cu iarba 

prefă-1 într-o stâncă ieşită din
, “ < timp. Acolo,

lângă ceas de rugăciune. aşteaptă-ne,
Doamne,

Vremurile noastre, V  şi ţipătul prefă-ni-1
Doamne, > în granit I
aşază-le pe flori
şi nu pe o cupă de nisip şi vânt. PAULINA POPA

Poezia a apărut fn volumul „Nunta cuvintelor" recent lansat la Deva.

La noapte vine Moş N icolae!
Moş Nicolae, de când 

mă ştiu te_am âşteptat 
cu nerăbdare. Mama mi-a 
spus că eşti un moş 
bun, care iubeşte copiii, 
iar celor Cuminţi le îm
părţi daruri. Şi mie 
mi.ai adus câte ceva în 
fiecare an.

Acum sunt şcolar. Din 
.Abecedarul micuţului 
creştin" am aflat că ai 
fost un om blând şi bun. 
Că l-ai slujit pe Dum
nezeu şi i-ai iubit pe 
toţi oamenii, întreaga ta 
avere impărţind-o să
racilor. Aţ rămas pentru

totdeauna prietepul co_ 
piilor, pe care-i răs-? 
plăteşti' după cât*' sunt 
de buni şi ascultători.

Ca.n fiecare an şi în 
această seară de ajun 
îmi voi lustrui frumos 
ghetuţele, şşezându-le în 
aşa fel ca tu, Moş Ni- 

. colae, să le găseşti uşor. 
Voi încerca apoi să 
dorm, gândindu-mă la 
jucăriile frumoase din 
vitrinele magazinelor. 
Ştiu că nu-mi poţi a- 
duce chiar tot' ce mi-aş 
dori. Sunt atâţia co-

99
în iunie a.c. s-au împli

nit patru ani de când s-a 
deschis în Simeria, pe stra
da Samuil Micu, bloc 18, 
Filiala Băncii Comerciale 
Române, prestigioasă uni
tate bancară, condusă de 
o femeie. Este dna econo
mist Silvia Gherman, de
spre care ni s-a sugerat să 
scriem. Iată-ne la poarta 
instituţiei. Ne-a îndrumat 
cu amabilitate omul cu a- 
tribuţii de pază, apoi dna 
directoare ne-a primit des
chis, fără prejudecăţi, in-, 
vitându-ne să ocupăm loc 
la masa dreptunghiulară

w iiin casa...
mei, cu o medie de vârstă 
sub 40 de ani. Toate ac
tele, întocmite deja, trec 
prin mâna dnei directoa
re, care le judecă şi dă un 
verdict pentru ele. Când 
apar neclarităţi, se lămu
resc pe loc. Există tot tim
pul dialog cu publicul, 
funcţionarele de la ghişee 
străduindu-se să fie ama
bile, receptive, să-şi stabi
lizeze clientela. Faptul că 
n-au fost reclamaţii, dove
deşte că autoritatea poate 
fi recunoscută şi prin co
municare firească, apropia
tă cu subalternii.

DESTĂINUIRI

din interiorul aranjat cu 
gust, din geamurile căruia 
nu lipseau glastrele cu 
flori.

Lucrează aici de la în
fiinţare, însumând zece ani 
de activitate îh sistemul 
bancar. S-a născut în Ilia, 
dar a devenit simeriancă 
din 1983, când s-a stabilit 
în oraş, la trei ani de la 
terminarea facultăţii de ci
bernetică economică.

„Să conduci o asemenea 
instituţie — ne spunea -â- 
nu presupune neapărat ri
gurozitate ori constrângere 
cum poate se „vede" de 
afară. Dimpotrivă. Suntem, 
majoritatea, foste colege 
de şcoală, deci colaborăm, 
ne consultăm. Fiecare este 
conştient că trebuie să lu
creze bine şi o face din 
convingere şi nu de frică".

Ce înseamnă, de fapt, o 
zi de lucru în bancă ? Ac
tivitate de creditare a a- 
genţilor economici de stat 
şi privaţi, operaţiuni în - 
cont la aceşti agenţi, con
stituire de depozite pentru 
persoane fizice în iei şi 
în valută. Fac aceste ope
raţiuni 25 de salariaţi; un 
procentaj peste medie, mai 
exact 78 la sută fiind fe-

Dna Gherman consideră 
că şi în familie femeia 
este aceea care trebuie să 
dea... tonul. „Casa trebuie 
condusă de femeie, că a- 
tunci merge - bine“. Soţul 
dumneaei este inginer in- 
formatician şi băiatul vrea 
să urmeze aceeaşi facul
tate, fiind în prezent în- 
tr-o clasă de informatică 
a liceului „Decebal".

In după-amiezele şi se
rile lungi de iarnă, fami
lia se reîntâlneşte în apar
tamentul din care dimi
neaţă de dimineaţă fiecare 
pleacă spre locul de mun
că ori la şcoală. Fiecare 
cu îndeletnicirile sale : bă
iatul rezolvă probleme şi 
ecuaţii, supravegheat cu 
iubire părintească ; mama 
îşi continuă lucrul început 
cu andrelele sau la maşi
na de cusut. Cu aceeaşi 
răbdare eu care şi-a făcut 
lucrul la slujbă, dar şi cu 
convingerea că tricotatul şi 
croitoria sunt îndeletnicirile 
ce o pasionează şi o de
lectează, spre a-şi putea 
relua a doua zi importan
ta-muncă — aceea- de di
rectoare de bancă.

ESTERA SÎNA

'  © După zece ani de căsnicie l

I #  Dragul meu, dacă timpul s-ar putea întoarce |  
, şi eu aş fi din nou domnişoară, ştii cu cine m-aş- {

I mărita ? ■ , î
— Cu cine?. \ . |

I — Tot cu tine I *
Asta crezi tu„. . ■ ■ I

* '  ̂ '  
I O  Draga mea, sunt un om distrat. în  loc să iau |  
" un robot care înlocuieşte munca femeii în gospodărie, I 
|  am cumpărat unul care înlocuieşte munca bărbatului.
A

l

Nu-i nimic. Ppne-1 să citească ziarul şi hai 
mă ajuţi la bătutul covoarelor!

* i Selecţie de ILIE EEAHU .

l C O PIII S T R Ă Z II
Aceşti micuţi ai nimă

nui pe care îi vedem um
blând aiurea pe străzile 
oraşelor, murdari, înfri
guraţi şi zdrenţăroşi, şi.au 
format o adevărată afi
nitate pentru a aborda 
persoanele ce trec pe 
stradă. Zilnic îi' observ 
şi-i întâlnesc. Ki~nu abor
dează pe oricine, în ge
neral au o predilecţie 
pentru femei tinere, de 
la ei am aflat că nu a- 
bordează doamnele mai 
în vârstă pentru că ele
ii ceartă şi nu le dau 
hani „fiind pensionare şi 
deja sătule de nepoţi". 
Nu-mi place să le dau 
bani, doar aşa pentru a 
scăpa de insistenţele lor

şi pentru că le dau din 
puţinul pe care-l am ii 
pun să „muncească" pen
tru^ e i : ii întreb cum îi 
cheamă, unde locuiesc, 
dacă părinţii ştiu . că ei 
umblă pe străzi, că cer
şesc, dacă merg cumva 
la şcoală... şi în eventua- ■ 
litatea 'Că.mi răspund a- 
firmativ le dau să-mi fa
că o adunare sau îi în
treb ceva din tabla în
mulţirii. Astfel am aflat 
multe lucruri despre via
ţa lor. In general sunt 
copii din familii nume
roase, cu unul sau ambii 
părinţi şomeri, la şcoală 
nu merg pentru că pă
rinţii nu au bani de re
chizite şi de haine, une

ori nici bani de: mânca. ' 
re nu au. Au mai fost I 
cazuri în care chiar ma- , 
ma îi trimisese pe cei mai 
măricei să cerşească. 1 

Ce se va întâmpla cu I 
aceşti copii, ce vor ajun-, 
ge ei când vor fi maturi ? 
Cine îi apără, cine luptă ' 
pentru drepturile lor, ci- I 
ne îi ajută ' efectiv ? Nu | 
ajunge şi nu e bine să 
le dăm câte un bănuţ în 
palma lor mică, dar ce 1 
altceva putem deocamda- | 
ţă face? Să ne mulţu. i 
mim că-i ajutăm cu un 
leu sau să-i izgonim ? ' 
Nicicum nu rezolvăm ast- < 
fel problema!

ISA  DELEANU

!

\

pîî care te aşteaptă| Dar 
sper ^a măcar ceva 
din ceea ce-mi doresc atât 
de mult — şi tu ştii ce, 
că ţi_am scris doar — 
să găsesc când mă voi 
trezi mâine dimineaţă. 
Sau poaţe că te voi 
auzi la „noapte, când ţe 
vei furişa tiptil spre 
ghetuţelg mele. Aş vrea 
să ţe aud, ea şă-ţi pot 
mulţumi şi să te rog să J  
revii şi la - anul şi tn 1  
tcţi anii ear* vor urma; f

UN COPIE CUMINTE I

S tilu l personal
A avea un stil personal 

înseamnă' să te cunoşti' şi 
să alegi ceea ce ţi se po
triveşte. Elementele care 
compun un stil personal 
su n t: culoarea*, amănunte
le şi detaliile.

în  fiecare modă sunt 
permanente câteva stiluri *,

— clasic, despre care se 
spune că e deasupra mo
dei şi care presupune ra 
finament şi simplitate '

i— sport — foarte prac
tic, prin excelenţă stilul 
tinerelor, relevând siluete 
zvelte şi energice; carac
teristic timpurilor noastre j 
confortabil, destinat mai 
ales orelor de dimineaţă, de 
muncă sau mişcare în âev 
liber; el presupune panta
lonul şi jacheta tipice, cu 
detalii amuzante : buzuna
re, fermoare, catarame, 
cordoane, ţinte, capse, nas
turi metalici ş.a.

— romantic — al haine, 
lor de seară ; pe lângă vo
lane, rochii şi bluze va
poroase, uşor transparent® 
şi* fluide? acest - stil mal 
este dat de culori dulci, 
feminine şi atenuante saă 
de reliefarea formelor tru 
pului feminin.

: V.
IM »  .

E iarnă. Bunica a scos din colţul lor furcile şi 
fusele. Degetele i se mişcă repede-repede pe firul de 
lână. Numai ochi şi urechi nepoata ascultă şi învaţă 
pentru a fi la fel de vrednică şi pricepută ca şi bu
nica.

\ : Fot o:  PAVEL LAZ A

Sfaturi practice
•  Pentru spălarea gea

murilor. Este preferabil 
să nu se spele geamurile 
Pe timp geros. Daf dacă 
nu avem încotro, o pu
tem .face respectând câ
teva reguli obligatorii. Şi 
anume să adăugăm la un 
litru de apă o cană de 
spirt medicinal sau o lin
gură de sare de bucătă
rie, ceea ce scade tem
peratura de îngheţ a apei. 
în rest se procedează ca 
de obicei, adică întâi se 
şterg giurgiuvelele cu o 
cârpă uşor umezită eu 
a p ă ; dacă geamurile sunt 
foarte murdare se şterg 
cu o cârpă sau cu hârtie 
de ziar uscată şi apoi se 
spală; spălarea se face 
de sus în jos ; dacă la ur- 
niă ' ştergem geamurile cu 
hârtie de ziar sticla ca
pătă . strălucire. Un luciu 
de cristal se poate obţi
ne şi dacă în apa de 
clătire adăugăm (la fie
care litru) î—2 linguriţe 
amoniac; sau o lingură de 
oţet; o lingurinţă sare 
de bucătărie ; spirt medi
cinal (1—2 linguri); al- 
băstreală de rufe sau 
cerneală albastră până ce 
apa se colorează în al
bastru—intens.

•  Corpurile de ilumina* 
Pentru evitarea electro. 
cutării se recomandă în
treruperea curentului e_ 
lectric d0 ia tablou ; ori
cum, se va lucra ea lu 
mina stinsă, iar abaju
rurile nu se montează u- 
mede. întâi se şterg de

-**a
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praf tija şi suportul; se 
demontează abajururile şl 
se spală cu apă ‘săpunita , 
ori cu apă şi detergenţi \ 
folosind o cârpă, un bure
te sau o periuţă ; ca sa  i 
strălucească, după c e  
s-au clătit cu apă din 
abundenţă se tratează cA 
geamurile ; se şterg cu 6 
cârpă uscată şi moale şl ; 
se lasă să se usuce bine.

•  Pardoseala din lino
leum nu se curăţă cB 
soluţii alcaline sau ma
teriale abrazive şi apâ 
prea fierbinte, pentru a  
nu-şi pierde luciul, întâi se 
desprăfuiesc, apoi se spală , 
cât mâi rapid cu apă caldâ ) 
săpunită, cu detergent o r i1 
sedă calcinată ; se şter-, 
ge energic cu o cârpă do | 
sac înmuiată într-una dini 
aceste soluţii, şi se el«h 
teşte cu o cârpă udă spiL. 
lată m ereu; se usucă şl i 
se lustruieşte cu o cârpa 
moale. -

Pardoselile din linoteuai 
sau PVG se curăţă şi sa j 
lustruiesc în acelaşi timpi 1 
dacă totuşi şi-au pierdui j 
luciul, după uscare sO 
poate aplica, folosind uni 
tampon, un strat subţL- 
re de ceară de parcheA 
sau de mobilă înmuiată c»  
terebentină sau petrosiO 
până au consistenţa smân
tânii ; după aplicare sO 
lasă să se zvânte binO\ 
şi nu se câlcă pentro 
că rămân iirme ; se lus-t 
truieşte cu o cârpă d* 
molton ori fin e t; în 160 j 
d , \ceară se poate folosi 
u 'bi’ sau petrol iam pant !.

«■» ’
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P.U.N.R. şi confruntările  

de opinii
Recent, a avut Ioc la 

0eva o conferinţă de pre
să — prima după Conven. 
ţia Naţională a PUNR — 
organizată de conducerea 
filialei judeţene a acestei 
formaţiuni politice la care 
au particip®* — în afară 
de ziarişti — drtii Petru 
jpteolea, deputat de Hune
doara, preşedintele filialei, 
dl Ioan Deleanu, secretar 
executiv, dl Liviu Ghirea 
— vicepreşedinte şi dl Vio- 
rei Vuiturar — purtător 
de cuvânt. Din alocuţiuni
le organizatorilor manifes. 
tării am reţinu t: •  Be- 
eenta convenţie a PUNR 
a stabilit strategia şi tac
tica partiduiui pentru vii
toarele alegeri. •  PUNR 
este hotărât să câştige o 
mare parte ă  electoratului, 
atât pe plan local, cât şi 
naţional. •  încă nu ş-a 
Stabilit cine va candida 
la preşedinţia ţârii, acest 
lucru urinând să se facă 
după alegerile- locale: •  La 
Cluj-Napoca, ' din iniţiativa 
dlui Gheorghe Funar, pre
şedintele partiduiui, se î- 
naîţâ o cruce uriaşă pe 
deaiUl Cefâţuia ce simbo
lizează creştinismul neamu
lui nostru, puternica . sa 
credinţă în Dumnezeu şi 
In destinul său.

Reprezentantul ziarului 
«Cuvântul liber" a adre
sat amfitrionilor câteva în
trebări la care aceştia au 
răspuns următoarele. La 

1 rfecenta Convenţie Naţiona
lă a PUNR au fost unele

confruntări de opinii. Să 
fie acesta un semn că în 
PUNR se creează aripi sau 
aripioare? Nu, nu este vor- 
_ba de aşa ceva, ci de vi
nele opttnii exprimate în 
mod democratic. Există, es
te adevărat, unele deose
biri de păreri între Cluj- 
Napoca şi Bucureşti, dar 
acestea sunt constructive. 
Convenţia naţională a con. 
firmat încă o dată unitatea 
partidului. Dl Viorel Sală*, 
jan a cerut convocarea li
nei convenţii extraordina
re. In ce scop? Dânsul nu 
este mulţumit de modul 
cum s-a desfăşurat con
venţia ce a avut loc la 
Bucureşti. In orice caz 1 
s-a retras sprijinul politic 
în Parlamentul ţării. Ale
gerea dnei Sabina Funar 
în conducerea partidului 
este interpretată în ie i şi 
chip. Dumneavoastră cam 
o consideraţi? Firească. 
PUNR promovează tinere
tul şi femeile. Dna Sabi
na Funar a fost aleasă nu 
pentru că este soţia preşe
dintelui, ci pentru valoa
rea-sa, dânsa fiind profe
sor universitar. Ce poziţie 

' a avut partidul dvs, la 
dezbaterile din Camera De. 
putaţilor asupra Legii par
tidelor politice? Am sus
ţinut să fie admise iegal 
numai acele formaţiuni po
litice ce acţionează .pentru 
independenţa, suveranita
tea şi integritatea ţării.

TBAIAN BONDOR

Filiala judeţeană a 
U.D.M.R. în viaţa politică, 

economică şi socială
La sediul din reşedinţa 

tddeţului al Uniunii De
mocratice a Maghiarilor 
din România a avut Ioc 
şedinţa organizaţiei din 
Deva a acestei formaţiuni 
politice, Ja care a luat par- • 
te şi dl Fekere Zsolt, depu
tat în Parlamentul Româ
niei. în  cadrul adunării s-a 
discutat despre activita
tea desfăşurată în ultima 
vreme, mersul privatizării 
ta  municipiul D e v a 
şi activitatea consilierului 
t/DMR, folosirea carnete
lor cu certificate de pro- 
prietate şi a cupoanelor şi 
M B propus candidaţii pen
tru  consiliul local în, ale
gerile viitoare.

Profitând de participarea 
la acest eveniment l-am 
rugat pe dl Borbeiy Mar- 
ton, preşedintele Filialei 
judeţene a UDMH, să ne ) 
răspundă ia câteva între
bări, ceea ce domnia sa . 
a acceptat cu amabilitate. ;

Red.: Ble preşedinte, câţi .. 
maghiari trăiesc în jude
ţul Hunedoara ?

B2H.; După ultimul re-- 
cerwamânt, în jur de 33 000, • 
eeea ce reprezintă circa 
6,3 ia sută din populaţia 
judeţului.

R ed.: Câţi dintre aceş
tia sunt membri ai UDMR?

1LM.: In jur de 4620. 
De aici rezultă că este fal
să teoria care susţine că 
UDMR face puternice pre
siuni pentru a-i înregimen
ta pe toţi maghiarii in rân
durile sale. Nu tăcem nici 
un fel de presiune asupra 
nimănui, cei ce intră în 
partidul nostrU o fac din

propria convingere şi voin
ţă. Ba mai mult decât a" 
tât, o parte însemnată din
tre membrii de partid nu 
plătesc cotizaţia.
. Red.; Câte organizaţii a- 

re UDMK in judeţ?
H.M.: Unsprezece. Cele 

mai importante sunt cele 
din Cristur, Deva, Hune
doara, petroşani ş.a. îftcâ 
un argument pentru ceea 
ce spuneam mai înainte: 
Din cei 802 maghiari din 
Cristur, doar 134 sunt mem
bri ai partidului nostru.

Red.- s Aveţi acces în 
puterea locală?

BJM. s Avem. Vicepnma- 
rui municipiului Hune
doara este magniar. Avem 
16 consilieri. Eu surd mem
bru al consiliului munici
pal Deva. în prezent de
semnaşi *— absolut demo
cratic — candidaţii pentru' 
alegerile locale de anul 
viitor — oatiteni buni, de-' 
votaţi intereselor localită
ţii unde trăiesc, ce se bu
că râ ae respectul şi în
crederea cetăţenilor.
; Râd.: Evident, Filiala ju„ 
deţeană a UDMR face po
litică. Ce : fel de politică?

B.M.: De participare ia 
viaţa economică şi soeial- 
cuiturâlâ a judeţului. Sun
tem interesaţi în redresa
rea economică, în păstra
rea ciuturii, a obiceiurilor 
şi tradiţiilor maghiarilor 
ce trăiesc pe aceste melea
guri, parte integrantă a 
populaţiei judeţului işi a 
ţării. ■

TRAIAN BONDOR

DE SFÂNTUL NICOLAE, DE 
SĂRBĂTORILE CRĂCIUNULUI ŞI 

ANULUI NOU,

in otice1 ocazie,

UN CADOU ORIGINAL, 
realizat cu o grafică 

excepţională,

FELICITĂRI CU INSERŢIE
MUZICALA

de producţie americană, > -
în  chioşcurile proprii de difuzare ale  

ziarului „C uvântul liber11 din  

D eva, H unedoara, Orăştie.

‘ W .V A W A

5 DECEMBRIE

-j-Cuv. Sava cel Sfin
ţit; Sf. Mc. Anastasie;

1919 (5 dec.) — 1920 
(13 mart.). Guvern 
condus de ALEXAN
DRU VAIDA;

Au m urit: în 1791,
compozitorul WOL- 
FGANG AMADEUS 

MOZART (n. 1756); 
în ’974, scriitorul ZA- 

HARIA STANCU (n. 
1900); '

Soarele răsare la ora 
7,35 şi apune la 16,36;

Au trecut 338 de zile 
din'an; au mai rămas 

27,

S.A.
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  *

In topul naţional al firmelor foarte mari \ 
pc anul 1994, S.C. ^AZOMUREŞ“ S.A. ocupă 
locul IX, acordat de Consiliul de Cooperare 
al Camerelor de Comerţ şi Industrie din Ro-- 
mânia, datorită rezultatelor economico-finan- 
ciare deosebite.

S C . „AZOMUREŞ" S.A. este înscrisă la 
Bursa de Valori Bucureşti printre primele 12 
societăţi din ţară ale căror acţiuni vor fi deja 
cotate începând cu data de 20 noiembrie 1995.

Realizările foarte bune obţinute de-a lun
gul- anilor şi in special In acest an: cifra de 
afaceri, profitul şi rentabilitatea vă garantează 
că subscrierea cuponului dumneavoastră la 
S.C. „AZOMUREŞ" S.A. este o investiţie si
gură şl eficientă.

Subscrierea cuponului se poate face la 
Răne Post şi la oficiile poştale pe numele so
cietăţii noastre.

S.C. „AZOMUREŞ" S.A. Tg. MUREŞ
Codul fiscal: 1200490,
Poziţia in lista societăţilor supuse priva

tizării: 2164.

S.C. OSIRIS S R L.
Reprezentanţă a S.C. ULCOM INTERNA 

TIONAL S.A. SLOBOZIA

•  Ulei floarea soarelui dublu rafinat sti 
ele 1/2: 1199 lei (inclusiv TVA),

Depozit: str.-Apuseni, nr. 1 (I.CTRT.I.)

. Telefon: 054/623320, interior 46.

'Fax: 054/62^087.

A
l

\

1

Program:
Luni —  vineri 
Sâmbătă

9—16
9—13

TEXTILESKING
ROMANIA CLUJ-NAPOCA 3400

S.C. FREE ERTERPRJSES
C L a n - H ^ P O C R .

importator direct Coreea, indonezia şi Taiwan 
oferă ţesături, mătăsuri (piersică) şi stofe 
diferite sortimente, de calitate superioară fa 
preţuri accesibile.
Informaţii suplimentare şi comenzi
Cluj-Napoca. str. Horea nr. 64, ap. 18 
tel.: 064-131135. fax: 064-166567

UNivrasAL Unic distribuitor a/ produselor 
"  “ “  A R D O

pt. jud. Hunedoara, Aibă 
si Arad vinde EN GROS

pi prin magazinul ECONOMIC situat in cart,' 
Oac/a. Bl P +10parter: T e l  • Z Z 7 3 2 .&

ENGROS ENDETAtL 
671.900+TVA-1.121.702 le* 
714.930+TVA-1.506.560 lei 

1.119.770+TVA-1.870.400 lei 
861.360+TVA-1 438 .400  tei

Maşină de spăfat A400 
Maşină de spălat A500’ 
Maşină de spălat A 800 
Masnă de spălat A1000  
Maşină de spălat vase  \ 
Frigider 2 1 0 1 
Frig ider 276 t 
Congelator 1 9 0 1 
Combina frigorifica 342 L

969 100+TVA-1619  200 lei 
628.729+TVA-1.052.600 tei 
749.400+TVA-1.2 5 1 0 0 9  tei 
749.390+TVA-1.251 000  tei 

^  . _ _ 1.205 950+TVA-1 611 200 tei 
Mărfurile au garanţia 2  ani. La vânzarea en  detail 
si plata cash- reduceri de preţ intre 10-26%. iar 
pentru rate NU UtTATI, PRACTICAM RATE F ARA 
DOBÂNDĂ! v

h u A O w c E  c s i r a u  m  s u b s c r ie r e  p u t e ţ i

DEPUNE ACUM
CUPONUL NOMINATIV DE PRIVATIZARE SI» 
CERTIFICATELE DE PROPRIETATE PENTRU 

Fondul Proprietarii Private I 
“Banat - Crisana” !

Hotarâti-va sa câştigat! si mai ales 
EVTTATI RISCUL 

prin

Lista centrelor de subscriere ale. ; -  ; . ,
FPP  I  “BANAT - CRIŞANA” in judeţul HUNEDOARA

2900 Arad Calea Victoriei 33-35 
Tei: 057-234724 Fax 057-250165.

Localitatea Nr. centru Strada Nr.
BaiadeCris 190 Plopilor 5
Balta 191 Principala 102
Brad 91 Timişoara Bl. 8 2
Brad 192 Libertăţii 8
Calan rt 193’ Independentei ap 81 1 18
Deva 56 Decebal Bf. 8
Geoa^u 194 Romanilor Bl 1
Haţeg 92 T Vladimirescu Bl. 2 . «
Hunedoara 93 • Susca Bl 17 G

195 Ubertatii 56
Orastic 94 Aurel Vlatcu 2
Orastie 196 N Balcescu 23
Petroşani 197 1 Decembrie 19,18 

Bl. 76 P
Petroşani 95 y Republicii 122 bis
Pw 198 Republicii 29
Samuzegenuui 199 Principala - s . „ L
Simena 96 1 Decembrie Bl. Al •
Vata 97 P4* Moţilor Bl 12 V .
Vulcan 200 Romanilor • r.i 6 ■:
Zarn 201 Republicii 180
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% organizat Comisia Judeţeană In vederea aplicării prevederilor ari 22 
din Legea nr. 55/1995, lege pentru accelerarea procesului d« privatizare.

Comisia judeţeană coordonează pregătirea privatizării societăţilor co
merciale prestatoare de servicii pentru agricultura de tip Agromee, Servagromee 
şi Agroservîce din judeţ, întocmeşte rapoartele de evaluare ale acestora şi cen
tralizează opţiunile exprimate de deţinătorii unui drept de preferinţă până ia data 
de 10 decembrie 1995. -

Ofertele de cumpărare de acţiuni se depun Ia secretariatul Comisiei 
Judeţene, situat în cadrul Direcţiei Generale Pentru Agricultură din Deva, str. 1 
Decembrie, nr. 19.

Programul de desfăşurare a activităţii comisiei se afişează îa sediul societă
ţilor comerciale, al primăriilor din localităţile de pe raza de activitate a societă
ţilor comerciale şi a instituţiilor reprezentate în comisie, potrivit prevederilor arti 1 
din Normele Metodologice la hotărârea Guvernului nr. 855/23 octombrie 1995, 
publicate în Monitorul Oficial ar. 251 1995.

Zilnic între orele 8—15 {cu excepţia zilelor neîucrătoare) la telefoanele: 
617453 şi 615570 se pot obţine informaţii de îa Biroul de relaţii cu publicul.

Indicatorii econosnico-financi ari ai societăţilor comerciale se prezintă 
astfeli i A -5 ... .'L 1

1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

5 DECEMBRIE
1 dolar SUA 
!  marcă germani

•  100 yeni ~
1 Ură

•  t  franc 
1 franc

•  W0 lire

— 2538 loL
— 1757
— «587 leU
— 0992 Wl i
— ?I7«5 le i i  

V  — 512
— 459 Ici.

Cwsun de referinţă ale Băncii rt<Hiunate\ 
a Ramăniet.

iW W f tM W W W W M WJVWW W W W W W W W

* «
•  Margarina JOPAAS 0,500 kg — 1900 J

Iei -V TVA 1
•  Margarina WIESANA 0,500 kg — 1750 I

lei «+•' ŢVA
•  Bere KElZEB’s  0# I — 1150 iei +  TVA j 

S.C. COMFRUCT S A. DEVA
Str. Depozitelor, nr. 11, te 1. 227783. (21995) l

DISTRIBUŢIA GAZELOR NATURALE 
TG. MUREŞ :

REGIONALA GAZ METAN DEVA

Denumirea societăţii
B
•

s  ^ : '■ -2#' 
i 1 i

comerciale

: /

1 Adresa, telefon

j. -ţ-■ -r ‘ i * ? . l i g i m i itSS ■■■

.  U i
I A t i ; < i

Agromee Geoagiu
Geoagiu, str. Calea

-
!

Romanilor, nr. 26 
Telefon 168

1020742 173275 0 58 1 !

!  '•
Agromee Baia de Baia de Criş, str: .-,.1 :V

Criş Calea Moţilor, nr. 679254 106861 0 = 35 1 1
11 •/'L.-vr 1 i
Telefon 107 IAgromee Călan Călan, str. Tabăra 975400 m m 3 78 i

1 !Militară, iar. 3 
Telefon 730478

. \  -■

1 1Agromee Deva Deva, str. Depozi
te,or, nr. 10

1697896 17486Î 0 44
1 i

Te'cfrn 621902 •' I 1
Agromee Haţeg Haţeg, str. Progre- 1334000 310441 9 60 1suhii, nr. 57 l  *

Telefon 770523 î  <
Agromee Hunedoara, str. Stu- 628087 141487 0 m i  *Hunedoara fit, nr. 4 

Telefon 711759 i  i
1 !Agromee Ilia Ilia, str. libertăţii, 

nr. 141
2209551 220646 0 04 r

1 |
Telefon 152 7 / . . L v: :

1 i
1 j

Agromee Luncoiu Luncoiu de Jos, str. 315133 42999 - , 0 Js
de Jos Valea Lungă, nr. 1 

Telefon 650529 I I
Agromee Orăştie Orăştie, str. Luncii, 1893954 273122 0 72 m :

inr. 6
Telşfon 641355 "vi" . ' . ;'V 'V.'L"'L:

9  - 1-

1 i
Agromee Retezat Cîrneşti, str. Şo- 652950 115524 472 4o l i

Cîraeşti şeaua Naţională, 1 !
nr 231 6 1
Telefon 107

i iAgromee Simeria Simeria, str. Tra- 1247826 336031 0 66
ian, nr. 104 
Te-efon 66132Î 
Telîuc, str. AL Mo- 76171 53733 0 17 * I !  

1 $
Agromee Telîuc

rii, nr. 15 ; ;' • ■> • •

Telefon 738386 v' _________ _________ ___ J  i

i

1
! ! h  A  N  IL/ Af v î J |

în  data de 6. 12. 1995, ora 8, la Cantina I 
H. din Deva (lângă Sala Sporturilor), va î  

avea loc examinarea candidaţilor pentru exa
menul de Instalatori autorizaţi în gaze, gradul |  
II şi IU, care au dosare depuse la Regionala » 
Deva.

T w itu l de examinare este de; ■ . |
IflBW Iei —  pentru gradul II *

; V 5000 lei —  pentru gradul III I
Sumele respective se  pot plăti în ziua «• J 

xamirnării. •"  ̂ f"
Examinarea se va face prin lucrare scrisă. |  
Precizări suplimentare se obţin la biroul J 

personal din cadrul Regionalei Gaz Metan De- 1 
va, str. E. Gojdu, nr. 85, telefoane: 227101," 
227090. W. L L 'L IL  L-Vv'- r  I

____  __ ___ j . m . . . - - . . , . -p. to

S.C. SIDERURGICA SJL HUNEDOARA 
Anunţă înfiinţarea, Începând cu data de i 

€ decembrie, a  tund centru de subscriere a !
. - U . -- "_ - --—- » ■ — - *** - . « « „ . A l n i n a  - /.v4  ^

BANCA ROMANA 
PENTRU DEZVOLTARE S.A.,

■"u •

I

I
h

I

* S.C. AGROTRANSPORT S.A.
HUNEDOARA—  DEVA 

Angajează ;
9  Trei mecanici auto

dintre care unul specializat în reparaţii pompe 
injecţie.

Informaţii la sediul firmei din Deva, str. 
Portului, ar.’ 2, 4dL 6M341 şi 627844.

S.C. ROMCAMION S.A. DEVA

Cu sediul în  Deva, str. Depozitelor, nr. 17 ţ 
Anunţă intenţia de majorare a tarifelor de ţ 

transport ş i prestări servicii ca urmare a eres- i 
terii preţurilor la materiale, piese de schimb, ? 
anvelope, carburanţi, J

Majorarea se va aplica la 30 zile de la 3
i publicare

l
,  ă

V I

1 FTLIALA HUNEDOARA

Scoate Ia licitaţie următoarele ;

Apartament ca 3 camere, situat în Hune. |  
doara, str. Dacia, nr. 25, ap. 47. Preţ da |  
pornire a licitaţiei: 8 000 000 Ici; *
Apartament cu 3 camere, situat în Hune» |  
doara, str. MThai Viteazul, nr. 21 A, ap. 31. ,  
Preţ de pornire a licitaţiei; 13 00900# £
h a  ;
Apartament cu 3 camere, situat în H une. > 
doara, str. Mihai Viteazul, nr. 21, ap. 18» * 
Preţ de pornire a licitaţiei: 13 000 000 !e i|.| 
Apartament eu 3 camere, situat în Hune. » 
doara, str. Dacia, nr. 2, ap. 31. Preţ do |  
pornire â  licitaţiei; 8 000000 foi; j
Apartament cu 2 camere, situat în Dune. I 
doara, str. Oţelarilor, nr. 2. ap. 9. Preţ do |  
pornire a licitaţiei: 8000000 lei; 
Apartament cu 1 cameră, situat în Hune. I 
doara, str. Mureşului, nr. 2A, ap. 39. Preţ î 
de pornire a licitaţiei; 4 000 000 lei; i
Apartament 2 camere, situat In Hune- j 
doara, str. Bucegi, nr. 2, ap. 35. Preţ do I 
pornire ă licitaţiei: 5000000 lei; '

* 9  Apartament 2 camere, situat în Hune- j 
|  doara, str. G. Enescu, nr. 7, ap. 14. Preţ l,j 
j de pornire a lic itaţie i: 8 000 000 lei. |
I Licitaţia va avea loc în data de 8 decern- *
j brie 1995, ora 9, la Judecătoria Hunedoa- | 
; ra, biroul executori judecătoreşti.

A ' . __ ■’ t . »
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CUVÂNTUL LIBER

.. VÂNZĂRl- 
< . CUMPĂRĂRI

•  Vând .computer puţin 
folosit model 1992 Commo- 
dore 64 şi accesorii. Re
laţii la tei. 054 — 762244, 
zilnic după ora 15. (2581)

•  Vând porc 140 kg Şi 
blană nutrie nouă, mări
mea 48—50, tel. 624767.

(2561)
•  Vând cameră video 

VHSG super Hi-Fi ste
reo, sigilată, Deva, 612908.

(2591)
•  Vând convenabil ca

mion SRD cu motor Sa-
viem, basculant, recent 
RK, tel. 054/20341. (2588)

•  Vând remorcă 8 tone,
tel. 730991, (2586)
i •  Vând tractor V 445
defect, preţ 3 900 000. In
formaţii Sala Sporturilor 
Deva, consignaţie. (2091)

•  Vând haină hamstqr,
haină piele, palton, cojoc, 
guler vulpe, masă abricht, 
literatură beletristică, alte 
obiecte, cumpăr dolari 
canadieni, tel. 225074

(2092)
•  Vând Renault 19 Die

sel, Opel Kadett, cazan 
Încălzire automatic gaz, 
tel. 218120, 613398. (2093)
; ă  Vând casă Vălişoara, 

flr. 63, curte, grădină cu 
pomi, dependinţe. Infor
m aţii Bălţa, tel. 138/A, 
după ora 16. (6369)

•  Vând porci. Deva,
Str. 1 Mai, nr. 20, te l 
«24183. (9999)

m Vând apartament 4 
, camere Hunedoara, tel 
616911, după ora 16. j  

1 (2086)
•  Vând Mercedes 194 

D. fabricaţie- 1988, stare 
perfectă, tel. 227316.

(2089)
•  Vând casă cu teren, 

602 mp în comuna Zam, 
relaţii .. zilnic, la tel. 
711383 sau 713115, Hune
doara, după ora 17. (2584)

•  Vând urgent motor 
Braşov şi Dacia 1300, fa
bricaţie 1981. Tel Cristur, 
671611.

•  Vând casă Simeria, 
str. 1 Decembrie, nr. I, 
tel.- 218208, 214502. (2599)

•  Vând apartament două
camere tn Orăştie, cen
tra l str. Bariţiu, nr. 2, 
pentru . activitate firmă, 
preţ 10 000 DM, tel. 069/ 
214006. J , * (2607)

g Vând motocicletă 
MZETZ 250, înmatriculată, 
stare perfectă, preţ nego- 
ciabiL Brad. Prunului, 25, 
tel. 650618. (6535)

•  Vând casă, Hune
doara, str. Dr. Marinescu, 
nr. 22, tel. 721450. (7982)

•  Vând motor tractor 
U 450, set motor, WibrO- 
olien, cuzineţi noi, 715575.

- (7983)
•  Vând jocuri cu mo

nede 100 lei, Atlantic 
Pusher, tel. 715326. (7974)

•  Vând casă Peştlşu 
Mare, nr. 108, informaţii 
Peştişu Mare, nr. 161.

(7984)
•  Vând Dacia 1310,

TL5C, 1990, Ungaria şi 
Dacia 1300 1981, neînma
triculată, Ungaria. Tel. 
728016. (7985)

P IE R D E R I
•  Pierdut număr ma

tricol 410 — gardieni pu
blici. î l . declar nul. (7987)

•  Pierdut factura nr. 
0081230. Se declară nulă.

(6365)
SCHIMBURI •; ; 

DE LOCUINŢE
•  Schimb (vând) apar

tament două camere De
va, Micro 15, cu similar 
Hunedoara. Tel. 621030.

(2589)
•  Schimb, apartament 

două camere decomandate, 
str. Minerului, bl. 28, cu 
garsonieră, tel. 620794.

(2585)
V ÎNCHIRIERI
•  D & D Company Alba 

Iulia caută pentru în
chiriere spaţiu ■ depozit 
25—50 mp. Angajează a- 
genţi vânzări cu autotu
rism pentru judeţul Hu
nedoara. Relaţii la te l 
058/811570. Selecţia ’ 8. 12 
1995, la sediul societăţii 
din Alba lulia.

•  Intelectual nebăutor,

nefumător caut cameră . înmormântarea vă al
de închiriat, ţel. 620745, vea loc la. Cimitirul Popa 
după ora_16. (6372) Şapcă în rnuâ de miercuri

OFERTE 6 decembrie, la ora 15,,
‘ "  s 1 (022674) ‘

I A G E N ŢIILE  DE P U B L IC ITA TE  V 

f „C U V Â N TU L  L IB E R ”

j Pentru a economisi timp şi bani, pu- 
J  teii publica anunţuri de mică şi mare pu- 
I  blicitate in ziarul nostru, apelând la aaen- 
|  tiile de publicitate din :•  ?: ş

j « DEVA  — la S E D IU L R EDA C ŢIE I 
§ din str. 7 Decembrie, nr. 35 fin clădirea 
!  Tribunalului judeţean) ;  —  la chioşcul din 
1 CENTRUL M U N IC IP IU L U I, lângă maqa- 
S zinul „Comtim“ ; —  Io chioşcul din CAR- 
I  TIERIJL M IC R O  75 (staţia de autobuz
■  „Orizont").

■  H UNEDO ARA, pe bdul Dada (tel.
j 7 1 6 9 2 6 ).

* •  BRAD. strada Republicii . (tel.
*  650968). la sediul S.C, „M ER C U R ”.
■  •  ORĂŞTIE, la chioşcul de lângă ma- 
I  gazinul „Palia".

j •  HAŢEG, pe str. Progresului, nr. 7 
|(m  spaţiul secţiei foto). Telefoane : 770367. 
1 770735.
jj Agenţiile ziarului nostru asigură, la 
I  taxe rezonabile, publicarea cu maximă 
| promptitudine a tuturor anunţurilor de 
g mică şi mare publicitate.

i
I
I
l
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

DE SERVICII

TRANSPORT AUTO
•  CU CAMIOANE ÎNCHISE 

DE 3-16.TONE
•  GARANTAT PREŢ MINIM

•  TELEFON 054/647529

•  Angajez conducătcur 
auto categoria D, tel. 
625064, după ora 16.

(2081)
•  S.'Gţ Gef Facilaties

S.R.Ii. Timişoara anga
jează pentru depozitul 
din Deva: şef depozit, a- 
genţi comerciali. Condiţii: 
studii medii, stagiul mili
tar satisfăcut, vârsta ma
ximă 30 arii, domiciliul 
stabil în Deva. Informaţii 
tel. 612255, între orele 
10—16. (2447)

•  Caut colaboratori 
penai) distribuirea unei 
game de produse noi din 
import, cu • posibilităţi de 
privatizare fă ră  capital 
propriu. Relaţii la tel. 
622479, câştiguri deosebite.

■•r'^rrr. ■ (2593)
DIVERSE

•  In conformitate cu
legislaţia Jn vigoare S.0. 
Orăştietrans S.A. Orăştie 
invită foştii salariaţi, in
clusiv pensionarii, în ziua 
de 11 decembrie 1995, 
la ora 10, ia sediul socie
tăţii din Orăştie, str. U- 
nirii, nr. 76, pentru consti. 
tuirea Asociaţiei salaria
ţilor în vederea privatiză
rii societăţii. Informaţii 
suplimentare la tel. 054/ 
647055. (1754)

•  S.C. Moara Groza
S.N.C. Călan anunţă in
tenţia de majorate a pre
ţurilor începând cu 5 d$. 
cembrie 1995. (2586)

■N****;» ~ « ’ >/

•  S.C. Superstar Com
pany Exitn S.R.L. în_- 
matriculată la nr. 3 
2b/312/il995 declară 
începerea activităţii 
magazinului tip su- 
permarket în comple
xul Kogălniceanu, din 
data de 1 decembrie 
1995, cu un adaos co
mercial * între 0 şi lj)0- 
la sută. ' (2592) *

.*■«— »  — '*

% m S.C. Obor Comex 
Brad anunţă majorarea 
adaosului - comercial de la 
30 la 80 la sută (2094)

•  Cu ‘ âteeaşi durere ' 
in suflet anunţăm că 
astăzi se împlinesc 6 
luni de, ia trecerea îh 
eternitate, a celei cc 
a fost o minunată so
ţie şi mamă 

MARGARETA 
CRACIUNESCU 

Amintire şi recu
noştinţă veşnică. Dum
nezeu s-o odihnească 
în pace! Familia.

(7986)

DECESE
•  Cu durere şi compa

siune suntem alături de 
domnul Bârgău Valeriu, 
în suferinţa pricinuită de 
decesul tatălui său

BÂRGAU NECULAI
Familia Braica Liviii şi- 

familia Popa.
•  ManUela şi Daniela 

fiice, Olgu ginere, Roc- 
sana şi Cristian nepoţi şi 
Coca cumnată anunţă în
cetarea din : viaţă a lui

MIRCEA POP 
fost contabil şef la Între
prinderea 401 şi T.G.O. 
Hunedoara

•  Familiile profesor 
Gheorghe Nicolae şi- 
ing. . Tiron .Octavian 
şi Ileana * mulţumesc 
tuturor .-color ■ care 
le-au fost alături în 
marea durere cauzată 
de decesul scumpei 
noastre . .

VICTORIA
GHEOR&HE (VICHI)
soţie, mamă . şl _ bu
nică iubitoare. înhu
marea a avut loc în 
data, de 1 decembrie, 
1995. (2598)

•  Familia mulţu-,
meşte rudelor, prie
tenilor, colegilor, ve
cinilor şi tuturor elf. 
noscuţilor care . au 
fost alături de ea în 
marea durere prici
nuită de~ trecerea în 
nefiinţă a celui care 
a fost un soţ şi .tată. 
deosebit ' ; . -

MIRCEA
STOICHIŢOIU

Dumnezeu să-l o- 
dihneâscă în pace!

(2600)

•  Soţia Silvia,- fii
cele Liliana şi Fio. 
rica anunţă cu ne
mărginită durere în 
suflet încetarea ful
gerătoare din viaţa, 
după o grea sufe
rinţă, a bunului soţ 
şi tată 7

SIMA RUSAEIN 
în vârstă de 51 ani, 
Corpul . neînsufleţit- 
este depus la- domi
ciliul din str. Zam_ 
firescu, bl. D 3, ap.. 
52. înmormântarea 
marţi, 5 decembrie 
1995, ora 14, la ci
mitirul Bejan. , Cât 
ai trăit te-am iubit/ 
Cât vom trăi -te vom_ 
plânge. • Dumnezeu să 
te odihnească în pace.

; - (2601)

•  Un. ultim omagiu 
celui care. a fost un 
bun om şi vecin

SIMA RUSAEIN 
din . partea vecinilor . 
de - la scara 4. Odih- 
neaseă-se în pacel

(2641)

•  Familia profund 
îndurerată anunţă' în
cetarea fulgerătoare 
din viaţă a celei care 
a fost

a h a  d i$ i §: , ; 
în vârstă de 51 ani. 
Dumnezeu s-o ierte 
şi s-o odihnească in 
pagei - ; • •-

•  Salariaţii de la 
Contrasimex S.A. De
va suntem alături de 
Nicolae Diniş în â- 
ceste momente de 
grea cumpănă a vieţii, 
decesul neaşteptat al 
iubitei sale mame

ANA DINIŞ !
Sincere' condoleanţe 

şi toată compasiunea 
noastră familiei.

•  Soţia Lucia, fiica 
Adriana, ginerele Ni
colae, nepoatele Dana 
şi Alina anunţă cu 
profundă durere în
cetarea din viaţă a 
celui care a fost 
FODOR LAURENŢIU, 
în vârstă de 64 ani

-înmormântarea — 
miercuri, 6 decembrie 
1995, ora. 13, în co
muna Brănişca.

Dumnezeu să-il o- 
dihnească în -pace!

; . (21617) :

DEVK0 L
Tradiţie şi Experiepţă Internaţionială

T A X ‘  Y E L L O W  C f l B  

TAXIURILE 
GALBENE

CU CELE MAI MICI TARIFE 

24 de ore din 24,
fa dispoziţia dumneavoastră'!

R A P I D  •  IE FT IN  -  C O M O D
Taxarea se face din momentul 

preluării clientului

TOTUL LA
TELEFON

De v a , ftf.
M. Eminescu,nr,2 

Telefon: «16663

,6/49“TRAGEREA LOTO SPECIAL 
Din 3. 12. 1995. <

,39, 46, 49, 41, 9) 23. i
Fond die câştiguri: 1 465 717 025 Iei. |

TRAGEREA NOROC V
Din 3. 12. 1995. J
3, 8, 5, 0, 7, 8, 9. J
Fond de câştiguri; 314 884 764 lei. }

R.A. „ACTIVITATEA** ORĂŞTIE J
Cu sediul în str. Piaţa Victoriei, nr. 19, / 

judeţul Hunedoara. - ’
In baza H.G. nr. 140/1991 republicată în ; 

1992, scoate la ■}

directă următorul spaţiu, situat în Orăştie, str. 1 
Primăverii, nr. 8, în scopul organizării activi- | 
taţii de protecţie socială a forţei de muncă J 
disponibilizate din zona Orăştie. S

Licitaţia va avea loc în data de 20. 12. ţ 
1995, ora 9, la sediul R.A, „ACTIVITATEA** \ 
ORĂŞTIE în conformitate cu H.G. 140/1991, ţ 
republicat în 1992.- (579) ţ

INT — TRANSAVIA Co. S.A. J

cu sediul în Sibiu, str. Negruzzi, nr. 9 l

Anunţă modificarea orarului de zbor pe 
ruta ;-'r , ■

SIBIU — STUTTGART

în lunile decembrie 1995 . . . . . . . . v  .
după următorul program : l
— luna decembrie 1995, z ile le : 8, 15, 22, 23, 

29 şi 30;
—  luna ianuarie 1996, zilele : 2 şi 7.

Ora decolare din Sibiu ; 12,30.
Informaţii si rezervări de locuri Ia tel.

069/43 78 88.

SIBIU, ţ

ianuarie 1996, i
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