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ZIARUL NOSTRU NU 
GĂZDUIEŞTE CALOMNIA a u L a ^ L a ^ e .

După cum cititot-ii cu. 
note* redacţia • ziarului 
„Cuvântai liber" Se pteo- 
cupă mi mimai de re
dactarea propriu-zisă, ci

, se interesează, ţi de mo. 
dat ia cam publicaţia 
noastră ajunge la cititori, 
întrucât avem mulţi a _ 
btmaţi, căror a ziarul le 
este - disîritJuli -de către 

» factorii poştali, am or» 
•ganizat împreună eu Di» 
rcclijl.de Poştă Hunedoa
ra—Deva concursuri ale 

'factorilor poştali şi diri* 
ginţilor de oficii, pentru
a-i stimula Iu efectuare* 
de abonamente şi distri
buirea lor la timp, ştiuţ 
fiind faptulcă .aceasta Au 

feste O muncă nici- prea 
'uşoara şt nici prea co
modă. '

’ f»edtrn rezultatele oft. 
ţinute la concurs, pe baza 

. ptmcU t̂îiiu* stabilit In.: 
regriltonedî, în decembrie 
1999 a fost premiat cu 
lcctfl HI' pe judeţ şi f*e_ 
forai poşta! -îdan Gsrban,
din Gszâneţfti. codtuaa

■ I cigieva zile ' după pu
blicarea rezultatelor, ta 
pedaetia noastrasta pre
zentat «riâteanttj iţJh»»r- 
g m  foia, din şm*9 e ă _

, o  sesiza re. pe
capa «frecat numele mal 
nwtftor «rtăfeni dîn : sat*' 
prin care «rik apreciată ca 
necorespoftîfttoare aetîvL,
iafoa factorului poştal 
(întârzieri , la p lata pen
siilor, în  distribuirea co_ 
respondenţtS şi a ziarelor 
etc.). Sftll «Hăt, fa  a u . 
dienţa la ziar, dl Ju la a 
« â w  Si .m ,  re « °»  redac
ţiei ! <B®. pe cine
premiaţi dumneavoastră.»** 
JDar IM

pentru a evita ne- 
dreptâţiwa unor oameni. 
SdfaMMfa a fast trimisă, 
deci, spre cercetare Di. 
recţiei de poştă Hune. 
doara—Deva. care, prin 
Oigaotâ propria . de - con
trol, a analizat ia faţa 
locaţii laptele reclamata 
Iată rezulta tei e aşa cum 
rezttltă din răspunsul pri- 
mit fa redacţie,

„V* informăm că cele 
sesizate au fast cerem 
tate la faţa locului d» or
ganul de control «1 uni. 
tăţii neastre. ; ocazie «  
«Are s-a luat legătura eu 
grupul de cetăţeni din sa
tul Ciaăneşti, ealre au 
dat declaraţii de -te cm» 
«ft trimitem anexat eâfo •  

' Jcerocople. . <
Numitul A la  Qheorghe, 

din satul Căzăneşti, m ea. 
ţionează în deefaraţie că 
reclamaţi» a  ei
împreună CU persoanele 
arătate în reclamaţie. Din 
declaraţiile cehw înscrişi 
ca reclamanţi de numitul 
Jula Cheorgbe reiese cft 
ei ntfc au făcut nici o se
sizare şi nu «uitase oii. 
«taie despre cele reclama* 
te, mai mort că se de
clară mulţumiţi eu aeti- 
vitatea factorului <jfar* 
Ins fa n , mips cum re
iese din unele declaraţM 
ş) din adresa primaruîUl 
oomunei Vaţa, rerUrtă eă 
nuntintt Jula Gheorghe n
făcut afirmaţii în como. 
nS că trebuie schimbat 
factorul Gurban loan, pMt* 
tm a-şi angaja e î fiica 
în tocul acestuia.

De menţionat este şl 
faptul eă organul de con
tre» i-a M M M  IUI tot»  
Cfaeorgtm kA puni fa d «-  
poodţie ncHsMri «are jm 
sosit ea întârziere *  dam 
eerte nând a  reclama* In 
«triţioqpte jwşwi p i*  
■A* naun eai.
Gorban loan n s  t *  fam 
datoria, însă acesfa, aşa 
cam reatdtă > di» deda. 
raţia sa. n s  pante Praba  
«a atente - Arând în «m 
dere că i»  «mm cer
cetărilor nu s-au confir-

fe ■

s
ror fericiţilor Patriarhi j 
al ortodoxiei, care s-au 
întrunit fa noi în ţară, 
sub patronajul Preafe
ricitului Patriarh Teoc- 
tisi.

Din mesajul adresat de 
Prea Fericirea Sa con*' 
ducătorilor Bisericilor,. 
Dr. Csiha Kalman Ep. 
Eparhiei Reformate (Un 
Ardeal şi dr. Christopîi 
Klein, Ep. Bisericii E_ 
vnngheiice CA din Ro
mânia, cu ocazia • ..Săp
tămânii de Rugăciune 
centru Unitate Creştină. 
18—25. I. 1996“, reţinem :
. Una din caracteristici- 
fa specifice atp istoriei 

v ; *uh»i in pea de 
6 doua părte â. veacului 
nosţru eşfo .aceea. că. 
marile tradiţii creştine; — 
ortodoxă, catolică şi pro- 
. tţjsfanţă' —. asi trecut de 
fa 4  «aţe dft confrun
tare fa una de apro
piere şi colaborare.- nici
o d a tă '^  creş
tine nu au simţit mai 
adânc ca acum durerea 

Preafericitul' Părinte tiiviziuniior 9i dorinţa de 
TCoctlsţ, Pah-farbul Bi- ^
sericii Ortodoxe Române, fa ultimele zile ale 
a Ifriplihtl. fa 7 -febra- i’nrit tonuarie, în ţara s 
arie binecuvântata Vâr- «oaStră îi fa sediul Pa
stă de St de ani. Cu hriarttiei s_au desfăşurat

'Suvâasfs s s  c l s s  s tssr .e®«
Române, ci şi pe «^recunoaşterii Preafert- 
teâi prestigios Patriarh crtuifa noetru Patriarh e« 
ce l-a avut Biserica no«r_ personaWăte proemi- 
tră naţională, ca de a-
semdheă pâ tai redtiL Pr. Vr. L O. RUDEANU 
noscut apostol al orto ţ̂o-

" m

TRIBUNA ELECTORALA

Guvtrnul nu se conduce
de la

Comentând pe larg ca
zul „Turicu“, hotărârile 
prompte şi corecte ale 
primului ministru Nico- 
lae Văcăroiu şi ale pre
şedintelui Ion Iliescu de 
a_l suspenda şi apoi de
mite din funcţie pe mi
nistrul comunicaţiilor, dl 
Adrian Năstase, preşedin
tele executiv al PDSR şi 
preşedintele Camerei De, 
putaţUor, a ţinut să for
muleze câteva idei in
teresante la întâlnirea cu 
ziariştii de fa Petroşani-

.. •  Dl loan Ovidiu Mun
tean (aflat în sală — nr.), 
numit de dl Adrian Tu- 
rferu pe postul de mana
ger al ROMTBLECOM, 
«faşi fa concurs a ieşit 
pe locui al treilea, nu este 
vinovat. El a fost intro
dus intr-un joc mai 
complicat. A făcut însă 
greşeala că nu s-a con
sultat nici cu organizaţia 
iudeţeană PDSR, M că- 
rei vicepreşedinte este, 
nici eu noi, ca să ve
dem cum e mai bine.

•  Nici dl Adrian Tu- 
ricu nu e vinovat. El a 
acţimtat sub impulsul dat 
de alţii de fa distanţă. 
Chestiune de ambiţii po
litice. Dar . trebuie să se 
stfe. că guvernul Româ
niei este condus de fa 
Bucureşti, nu de fa Cluj. 
Ne-am cam săturat <fa 
pretenţiile PUNR.

•  Dar asta nu înseam
nă că vrem să_i luăm 
PUNR postul de' ministru 
al comunicaţiilor. Să vină 
cu alte propuneri, primul 
ministru le va analiza şi 
va înainta opţiunea sa 
spre aprobare dini Ion 
Iliescu. Deocamdată, in
terimatul la acest minister 
II deţine dl ministru se
cretar de stgt Mircca 
Coşea.

> •  Dacă dl Muntean este 
sau nu director la ROM- 
TELECOM, problema este 
tehnică, nu politică şi nu 
âe interesează în acest 
moment. Lucrurile se vor 
clarifica. (O. G.).

„Atacurile furibunde ate 
senatorului Corneliu Vă
dim Tudor în presă, la 
radio şi televiziune îm
potriva preşedintelui Ion 
Iliescu, împotriva guver_ 
nutei, a  PD ® , a şrfului 
SRI şi publicarea unor 
documente care aduc a- 
ţingere sişuran|Ci naţi«na|. , 
fe au ' condus la 'ruptura 
PDSR—PR ăl Aţi Vrut să 
Scăpaţi de PRM, dle
Adrian Năstase ?“, a
fost una dîMre întrebă*, 
rile adresate liderului 
PDSR fa conferinţa de 
presă de  la Petroşani.

— Nu vrem să apăpâm 
de, PRM sau -de altcine

va, a răspuns dl Adrian 
Năstase. Fiecare are dru
mul lui. Noi am fost în 
alianţă, dar acum nu se 
mai poate merge în alian
ţă cu acest partid.

„I se va fflKca hntfnt. 
tatea parlamentară a 
mai fost întrebat pfe - 
şedintefa Camerei Deputa
ţilor.

— Acest proces-trebuie 
sâ/'urmeste Un drtun lung,' 
..jar Imunitatea o  decide, 
prin vot s e c r e t ,  
parlamentul. Imunitatea 
asigur* protecţia pentru; 
opiniile politice, nu pen-
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OW STATABI

9 ‘ Anfatalde na rid, 
tevadă eă umorsl ţia« 
« I  spirit

•  CULMEA IRONIEI, «fa 
«ante că m  as ap* «tW  |t  
încălzire te  câţiva ani te  rile, 
fa sitele blocuri «fin oraşul Ha
ţeg locatara au feri somaţi te  
«urând, prin anunţurile puse. că 
in om te  neplata a restan
telor îl se va sista furnizarea 
agentului termic (!). Nu aria 
oare aceasta o culme a Iro
niei 7 fM.TA

•  O DATA PB SAPTAMA- 
HA 7 fa comuna Vaţa t e  dos 
sunt foarte mulţi abonaţi fa 
ziarul -Cuvântul liberi*. Hnîl 
chiar t e  fa apariţia prhftslst 
număr. „Ceea- ce ne supără —

ne spunea <M loan Tomşa, li
nul dintre... veterani printre 
abonaţi, este că de toarte «mite t 
ori, în ultima vreme, ziarul nl 
se aducă o tetă pe săptămână. 
Noi a aşteptăm cu bucurie fa 
fiecare ri“. (Gh. I. Hj.

•  C V  AMENZI RE
ZOLVAM !“. De peste 26 de 
ani, dl Avram fartcv orie se
cretarul Primăriei din comuna 
Ribiţa, o etanună mereu de 
frunte din Judeţ. Dar, -omul 
legii", cum j se mal zice se- 
cretarslui de primărie, nu a 
dat nici emul sătean vreo a* 
raendă tn toţi aceşti ani. Pri
lejuri au fost. Dar, vorba dum
nealui, „nu cu amenzi rezol
văm, mal Mie ca o vorbă de 
omenie**. (Gh.1. N,).

•  INTERVENŢIE PROMPTA.

Aflat In serviciul de pază fa' 
garajul auto Bucium al S.C. 
Hidroconstrucţia Rîul Mare Re- . 
tezat, gardianul public Aurel 
Popesc a Intervenit prompt şi 
eficient In prevenirea unui in
cendiu datorat defecţiunii fa 
instafaţia electrică a unei auto. 
basculante. 30 de milioane de 
lei era paguba dacă nu se 
intervenea. (V. N,).

•  DEMOLARE... DAR, De 
câţiva ani podul de traversare 
a râului Crişul Alb di.n cen
trul comunei Crişcior era im
practicabil, cu greu se mal pu
tea trece pe el cu piciorul. 
Furia apelor revărsate fa sfâr
şitul anului trecut l-a adus 
într-o stare care necesita ur
gent demolarea Iui, pentru a 
se evita eventualele accidente

care se puteau produce. A- 
ceastă acţiune a fost începută 
acum câteva rile cu aprobarea 
Prefecturii, pe care o execută 
D.J.D.P. Deva secţia Brad, 
sprijinită de cetăţenii zonei res
pectivei Care eu gândul eă ci
neva care-i iubeşte nu-i va uita 
şi va Sntocmi documentaţiile 
cerute pentru aprobarea fcaidu
ri lor necesare construirii altul 
•pod In locul acestuia. Dar ei 
ar dori ca aceste operaţiuni să 
nu se amâne piea mult, căci 
nu au pe unde circula. Momen
tan ei fac un ocol de circa 2,5 
km ca . să ajungă fa magazinul 
cooperativei, la spital, primă
rie sau poliţie, paie sunt în 
centrul comunei si locuitorii au 
zilnic treburi pe aici. Pe pod 
dirtanţa este de abia 200—300 
metri. (Al. J.).

dWr-te;
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Imunitatea parlamentară 
şi limitele sale

(Urmare din pag. 1)

tru calomnii şi injurii. 
In alte ţări, imunitatea 
este dată numai pen_ 
tru protecţia, opiniilor 
rostite în parlament, nu 
oriunde şi oricum. Voate

n-ar fi rău ca şi la noi 
să Se instituie un sistem 
de imunitate limitat, cum 
este în anumite ţări oc_ 
cidentale. Fiecare tre
buie să-şi asume răs_ 
punderea şi să dea so
coteală pentru afirmaţiile 
sale. (D. G.).

Crezul lui Miron Cozma
l-am spus azi dlui 

Adrian Năstase că, de 
fapt, la Petroşani nu s_a 
întâlnit doar cu mineri 
din Valea Jiului, ci cu 
reprezentanţi şi ai altor 
categorii sociale, din multe 
oraşe ale ţării, care fac 
parte . din Confederaţia 
Sindicatelor Miniere ' din 
România — afirma lide
rul respectivei grupări 
sindicale la conferinţa de 
presă organizată săptămâ
na trecută la Petroşani. 
Confederaţia noastră a 
dat posibilitatea tuturor 
partidelor din România de 
a se apropia de noi. Lam 
acordat şanse şi lui Pe
tre Roman să vină în 
, Va’ca Jiului şi să spună 
minierilor de ce ne-am 
dus noi la Bucureşti în 
septembrie 1991.

Noi am avut destule 
dueluri şi neînţelegeri cu

PDS,R dar ele ş_au în
cheiat, ne_am înţeles, 
PDSR fijnd singurul partid 
care ne_a sprijinit în de_ 
mersurile noastre de până 
acum. De aceea am ho
tărât să ne aliniem cu 
acest partid, alianţă pe 
care q va decide apro _ 
piatul Congres al Confe
deraţiei noastre sindica
le. PDSR ne va ajuta şi 
în continuare să ne re
zolvăm problemele de na
tură economică şi socia
lă.

Vreau « să spun1 şi ere _ 
zul meu, care este stipulat 

; în statutul confederaţiei 
şi anume că sunt pus să 
apăr interesele minerilor, 
ale tuturor celorlalţi sin
dicalişti. Ei decid. Eu 
sunt doar executant. Ei 
au decis şi alianţă cu 
PDSR. Eu n_am decât s-o 
execut. (D. G.).
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(Urmare din pag, 1)

mat cele reclamate cât 
şi faptul că locuitorii sa
tului Căzăneşti se decla
ră mulţumiţi de felul 
cuip sunt serviţi de facto
rul Gurban Ioan, consi
derăm tendenţioasă recla- 
matia făcută de numitul 
Jula Gheorghe, numai pen. 
tru a_şi atinge el anumite 
ţeluri".

Deci. dle Jula, aşa stau 
li'rrurile Pentru aflarea 
adevărului a fost nevoie 
ra un inspector a} Direc
ţiei Judeţene de Poştă să 
sa declaseze la Vaţa şi 
CâzAneşti, să stea de vor-

ZIARUL NOSTRU NU 
UĂZOUEŞTE CALOMNIA

bă cu toţi cetăţenii indi
caţi de dv. ca reclamanţi, 
care au declarat că ei nu 
au reclamat... nimic. S-a 
stat de vorbă şi cu dum
neavoastră.

într_o recentă depla
sare la Vaţa, am discutat 
cu organele locale. între 
altele, şi această stare de 
lucruri. S-a confirmat 
încă o dată, dle Jula, că

nu aveţi dreptate. Atât 
dl primar Tomuş, cât şi 
dl vioeprimar Crepcia şi 
dl diriginte al Oficiului 
î ‘< şial Vaţa 2«* Jos Marin 
Tisu, cunoşteau situaţia şi 
ne_au relatat că dv, aţi 
afirmat prin sat că-1 veţi 
da jos pe factorul poştal 
pentru a fi încadrată pe 
aces post fii a I< * ''■c _ 
voastră.

Nu am publicat acest 
articol ca să-l discredi
tăm pe dl Gheorghe Jula, 
întrucât *_a adresat zia
rului, lăsăm la latitudi - 
nea cititorilor să-i judece 
fajita.

Dorim să atragem, însă, 
atenţia tuturor celor care 
sa adresează ziarului, sâo 
facă în numele dreptăţii 
şi al adevărului Ziarul 
nostru nu găzduieşte în 
paginile sale calomnia şi 
face tot ce-i stă în pu
tinţă pentru a evita ca 
pen ■ h  r v  ntenţio te 
să folosească dreptul de 
publicare în ziar cu sco
puri dosnice.

• * • •  * • • • « ♦ # • # • » • # • # « * •  mm g mmm t  mmm 9 tmm m mmm m m ^

AFLAM DE LA POLIŢIA JUDEŢULUI
i

SURPRINS 
ÎN FLAGRANT

INDREI IOAN CLAUDIU, 
de 16 ani, elev la Grupul 
Şcolar din localitatea Si_ 
meria, a fost prins în 
flagrant în timp ce în
cerca să fure din locuin
ţa doamnei Vereş Elisa_ 
beta bunuri şi bijuterii în , 
valoare de 200 000 de lei.

In urma cercetărilor e-* 
fectuate de către poliţie 
s_a stabilit că Indrei Ioan 
Claudiu este autorul • şi 
al altui furt, comis în 2/
3 februarie a.e., din lo
cuinţa aceleiaşi persoane. 
Minorul este cercetat în 
stare de libertate.

Manevrantul,
CAUCIUCUL ŞI 
CASETOFONUL

Manevrant la Staţia CFR 
Simeria. CONSTANTIN 
ANDRI, de 26 de ani, 
din satul Tîmpa, a sustras 
in noaptea de 29/30 ia
nuarie a.c. din două sţuto- 

■ turisme' o roată de re
zervă şi un radiocasetofon 
fh valoare de 200 600 de 
leL Diţpi furt, făurite, 
au fost transportate îm
preună cu VERMEŞAN 
IONEL, din Simeria, la 
locuinţa Elenei Hreneiuc.

întrucât cei din urmă 
cunoşteau că bunurile au 
fost furate, sunt cerce- 
.taţi pentru săvârşirea in- 
fracţiunii de tăinuire.

0 a n u M ^ i a ^ e .

utiţLO-tâa n tă
{Urmare din pag. i) posţoiică din Bucureşti şi 

sl jtişericilor «vanghe-
..........  ..........—in-,.. - fice şi reformate din

Bucureşti.
nentă a creştinismului în La acest moment ani' 
Europa. La lucrările a- versar, împreună ou toţi 
cestei conferinţe, ca şi ostenitorii cotidianului 
la Sfânta Liturghie din „Cuvântul liber" şi a 
Catedrala Patriarhală din bunilor creştini de pe 
Bucureşti, oficiată în meleagurile hunedorene, 
ziua de 28 ianuarie, au adresăm Preafericiţii 
Iw»t parte înalţi ierarhi Sale tradiţionala urare 
ai bisericilor: ortodoxă, românească dintru mulţi 
romano-catolksă, greeo#şî fericiţi' ani Prea Feri- 
catolică, armeană, an- cite Părinte Patriarh 
glicană, nunţiatura a - Teoctist" !

I

PROSTlTUflB 
L4. 19 ANI t .

In Petroşani a fost de
pistată LASCU CAME
LIA ELENA, de 19 ani, 
care in perioada lunilor 
iulie—decembrie amil tre
cut a practicat prostituţia 
la Cabana „Răscruce" din 
municipiu.

In schimbul unor su
me cuprinse între 20 000— 
30 000 de lei şi al altor 
bunuri, tânăra de 19 anî 
întreţinea raporturi se
xuale cu diferiţi bărbaţi t

MILIONARI 
DIN FURTURI

•  PARASCHIV IOAN, 
de 32 de ani, din Vulcan, 
a fost identificat. In ur
ma cercetărilor efectuate 
de către poliţia din loca. 
litate, ca fiind autorul a 
cinci furturi din locuinţe 
in perioada anilor 1994— 
1995.

Din cercetările efectua
te. ; valoarea obiectelor 
sustrase — îmbrăcăminte, 
aparatură.^electronică etc.. 
— şe ridică ia peste 10 
milioane de . lei. : Hoţul 
este cercetat In stare de 
arest.

•  Un alt milionar îm
bogăţit in urma comite
rii a 17 furturi din -lo
cuinţe şi din unităţi de 
alimentaţie publică este 
GOGA EUGEN, de 32 de 
ani, din Hunedoara, care, 
în aceeaşi perioadă *94 
—’95, a sustras îmbrăcă « 
minte şi diferite produse 
alimentare în valoare de 
mai bine de 10 mili
oane de lei.

Pentru faptele sale, 
Goga Eugen va. da soco
teală in faţa organelor 
de anchetă,

Joi, 5 februarie 1996, 
între orele 10—15.30, o 
parte din beneficiarii 
Legii 67/95 privind A- 
jutorul Social din co
muna Buceş au protes
tat vehement în faţa 
Consiliului. local pen - 
tru neachitarea bani
lor pe lunile noiem- 
brie şi decembrie 1995. 
Pe luna noiembrie sunt 
236 de persoane care 
trebuiau să primească 
un total de 12,5 mili- I 
oane lei, iar pe de_ ] 
cembrie 243 oameni au

I
PROTEST j

...
_________ I

i I

de primit în total 13 
milioane de lei. Pro
testatarii au susţinut că 
banii au venit Ia Con
siliul local şi acesta 
i_ar ’fi depus ia bancă 
îr- scopul de a obţine 
dobândă după ei. Dl 
primar Viorel J >‘ja in
firmă acest lucru, sus
ţinând că oamenii sunt 
manipulaţi de zvonuri
le lansate de unii 
consilieri cu scopul de 
a-i defăima îh campa
nia electorală Dl pri
mar a mai precizat că 
banii trebuie plătiţi, din 
veniturile proprii ale 
Consiliului ■ local, , dar 
deocamdată conturile 
sunt goale.

AL. JURCA .
corespondent
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7,00 Ora 7, bună di
mineaţa !; 8,30 Capcana 
timpului (s/r); 9.15 Sport 
ia minut; 9,30 Paradise 
Beach (s/r); 10,00 Man 
Who Loved Women (film 
— reluare); 12,00 Sport ; 
13,00 Oameni în toată 
firea (s — reluare); 14,30 
•Poveşti adevărate (re - 
luare); 15,00 Sport •  Ma
gazin; 15,30 Serial * Bc_ 1 
verly Hills (r); 16,30
Paradise Beach (s); 17,00 
M.A.S.H, (s/r); 17,30 Cap
cana timpului (s); 18,15
Sport Magazin; 19,00 
Oameni în toată firea 
(s); 19,30 Ştirile Pro Tv; 
19,55 Doar o vorbă să-ţi 
mai spun... 20,00 Film • 
Delirious (co., SUA, ’90);

1 m r .

6,30 Germania azi di
mineaţă; 10,00 Cannon 
(s.p.); 11,00 Rămas fără
cuvinte (cs); 11,30 Băiat
damă, rege (cs); 12,00
Kerner (talkshow); 13,00 
Vera (talkshow); 14,00 
Trapper John M.D. (s);
15.00 Star Trek (s„ SF) ;
16.00 MacGyvcr (s); 17,00 
Totul sau nimic (cs);
18.00 XXO (cs); 18,30
Ştiri regionale; 19,00 
Aşa-i viaţa!- (s); 20,00
Roata norocului ' (cs) ;
21.00 Comisarul Rcx (s.
p.); 22,00 Schrcinema-
kers •  întrebări inco
mode (talkshow); 2,00 
Star Trek (s/r); 2,50 Mac 
Gyver (s/r); 3,40 Trapper 
John (s/r).

N B C
7,00 Ştiri NBC; 7,30 

Ştiri ITN; 8,00 Azi — 
informaţii la zi; 10,00 
Super Shop; 11,00
Roata banilor • Europa;
15.30 Ultimele zvonuri
bursiere; 17,00 Roata ba
nilor •  SUA; 18,30 Bu
letin financiar; 19,00
Ştiri şi reportaje ITN;
19.30 Ushuaia (do); 20,30 
Selina Scott Show ;
21.30 Mhgazinul ştirilor
NBC ; 22,30 Ştiri şi re
portaje ITN ; 23,00 Bas
chet ş  NCAA: Miami — 
West Virginia; 0,00 Show
ul scrii, cu Jay Lcno ; 
1,00 Late Night, cu C. 
O’Brien (cs); 2,00 Later,
cu Greg Kinnear (cs).

7,00 Femei inimoasă 
(s); 7,30 Telcdimineaţa; 
9,05 Jurnal canadian ;
9.35 Ah, ce titluri (ma
gazin); 10,30 Reflecţii (r);
11.35 Fiicele lui Caleb
(r); 12,30 Bouillon de
culture (r); 13,35 Jurnal 
F3; 14,00 Luminile— (r); 
14,30 Jos măştile (r); 15,45 
Viva (r); 16,30 Femei
inimoase (r); 17,15 Bibi
şi prietenii săi (re
luare); 17,45 Fa, Si, La... 
(cs); 18,15 Studio Ga-
briel (div.); 18,45 Cam
pionul (cs); 20,00 Lumi
nile Parisului (maga
zin); 20,30 Jurnal; 21,00 
Treaba altuia (co.. Fran
ţa, 1979); 22,40 Scurt-
metraje.

S i l M l

v 7,00 Ştiri; 9,45. Show-' 
: ui^.luţ M. CdstanW) (r);
12.30 Forum (show); 14,00
Ştiri; 14,25 Cotidiene •
(show); 14,40 Beautiful ’ 
($); 15,15 Robinsonii (s);
15^5 Casa Castagna
(show); 17,00 Desene 
animate; 19,00 O.K.,
preţul e corect :(cs); 
20,00 Roata norocului
(cs); 21,00 Ştiri; 21,25 
Circulă zvonul (show); 
21,40 Film ; 23,45 Ştiri ; 
0,15 Show-ul lui M. Cos- 
tanzo; 2,30 Cotidiene
(show/r); 2,45 Circuli zvo
nul (r); 3,30 Cin Cin
(s); 4,30 Frontierele spL 
ritului. (em. religioasă) ;
5.30 Nu doar moda (re
luare).

9,30 Călărie •  Cupa 
Mondială (r); 10,30 Euro- 
fun (r); 11,00 Schi alpin
•  Magazin ; 11,30 Biatlon
•  C.M. (d); 13,00 Maga  ̂
zinul sporturilor cu mo
tor ; 14,30 Auto •  Ma
gazin Formula 1 (r); 15,30 
Fotbal •  Spania — 
’H 't -  gîa (r 1“ î } Sr o 
oker •  Liga Europea
nă 1996 (r); «9,00 Darts
•  C g (r); 10j@0
•  C.M. (r); 20,60 BdX •  
Meciuri internaţionale ; 
21,00 Auto •  Europa
•  Retrospectivă ţ995 
(r); 22,00 Wrestling; 23,00 
Tractor Pullings (re
luare); 0,00 Aerobic (re
luare); 1,00 Tenis •  
Magazin ATP.
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CONFERINŢA DE PRESAŞase ani de amăgire a 
fost genericul temei 
sub care s-a desfăşurat 
marţi, 6 februarie,

■ la Deva, Conferinţa de 
presă a Convenţiei Demo
cratice — Filiala Hune- 

:■ doara. pin startul întâlnî- 
rii, dl dr. Constantin 
Blejan, preşedintele CJ>., 
a subliniat că dialogul cu 
presa se doreşte a fi o 
analiză : pe scurt „a ceea 
ce s-a realizat In şase 

: ani de conducere a ac
tualei ' puteri, unde am 
ajuns şi mai ales ce se 
poate face pentru redre
sarea eeonoir.ico-sociaiă a 
ţării"

După mai multe a_ 
nalize in Biroul exe
cutiv al Convenţiei 
Democratice Hunedoara, 
ş-a desprins ’ concluzia că 
starea la care a ajuns 
ţara este una gravă. Sunt 
şase ani în care s-a In-

ani de amăgire!
tronat disperarea şi dez
amăgirea. iar' omul necă
jit nu plai are la cine 
să apeleze şi nu ‘ mal 
poate să spere la nimic". 
Metaforic, această perioa
dă a fost caracterizată 
ca „fiind un socialism 
liră  planificare, intercalat 
cu un capitalista , fărî; 
pwfit* ' :

In. opinia CDR, promo
varea unor idei pppuliste 
- un milion de hol lo

curi de muncă, aparta
mente • Pentru tinerii căsă
toriţi — a adus la pu
tere o forţă conducătoa-' 
re ce a culminat timp de 
aproape patru ani cu o 
guvernare ce a accentuat

dezechilibrele şi a ' im_ 
pins ţara într-o cruntă 
mizerie. în toti aceşti ani, 
declinul economico-social 
a atinâ limite îngrijo
rătoare. îngreunând pe 
zi ce trece condiţia u- 
mană. iar fenomenele pre
cum inflaţiei, şomajul, 
blocajul economico-finan- 
ciar. scurgerile masive 
de valută, birocraţia, co
rupţia. favoritismul unor 
clase sociale în dauna al
tora şi nu In Ultima in
stanţă preţurile au de
venit o povară din ce ,fn 
ce mai greu de suportat 
pe umerii majorităţii din
tre noi.

Referindu-se la conver
tirea în politică a lideri
lor de sindicat; in spe
cial a celor din Valea 
Jiului. Birou] de condu
cere a] CDR a opina; 
că totuşi minerii vor vota 
conform opţiunii proprii 
•şi ou a uneia impuse
Pentru imaginea reală a 
opţiunii electoratului. CD 
intenţionează .în perioa
da următoare să organi
zeze un sondaj propriu în 
judeţ, întrucât cele rea
lizate până în prezent par 
â fi nereale.

De asemenea. Biroul de 
conducere al CD Hune
doara a anunţat candida
turile pentru postul de 
primar la Brad .— dl ing. 
Mihai Costina, yiceprimar 
în prezent la municipiu
- r ş i  la Vulcan --- dl
Rodel Gavrilaş.

CORNEL POENAR

„Soluţii se găsesc din discuţii la masa rotundă"
După o acţiune de con

trol la Inspectoratul Te
ritorial de Stat pentru 
Handicapaţi Hunedoara — 
Deva, dl Dumitru Ma- 
gherescu. secretar de stat 
la Secretariatul de Stat 
pentru Handicapaţi, a or
ganizat o întâlnire de lu
cru între reprezentanţi 
ai Inspectoratului, şi ai 
asociaţiilor de profil din 
judeţ. A fost prezent şi 
dl Costei Alic, prefectul 
judeţului, ziarişti.

Această şedinţă de lu
cru, prima din seria celor 
ce se vor organiza de 
acum înainte o dată " pe 
lună, s-a-dorit un liant 
între organizaţiile. guver
namentale şi neguver
namentale ale persoanelor 
handicapate pe dy o parte 
şi- inspectoratul de profil 
pe de alta. ţ In apelaşi 
timp a, constituit un bun 
prilej de inventariere a 
problemelor specifice a. 
eestei categorii de oa
meni Şi de găsire îm
preună a soluţiilor adec
vate. Domnul ministru a 
răspuns întrebărilor for
mulate de participanţi, a- 
rătând că soluţionarea u. 
npr probleme va fi' posi
bilă datorită unor re_ 
cettte reglementări legale 

• sau schimbării unor me
todologii. De asemenea, 
a precizat care este po
ziţia de pri^sipîu |p ra* 
port cu Ministerul' Mun
cii şi Protecţiei Sociale şi 
preocupările Secretaria - 
tului de Stat pentru Han
dicapaţi în vederea unei 
protecţii şi integrări so-

L-âm găsit la uşa ca
binetului medical la care 
îşi eu aveam treburi. Câte 
nu vezi, câte mi auzi, ‘ 
la uşa unui cabinet me
dical, fie el şi de Po
liclinică judeţeană.
. Vasile e un moldovean 
vorbăreţ. Il ghicesc după 
urmele de accent care 
<i-au . mai rămas în vorbi
re.

„Am avut o fractură de 
coloană. Mi_a căzut în 
Spate un bolovan desprins 
' din tavanul abatajului. 
Şase săptămâni am stat în 
ghips. Altădată, c&nd 
lucram la Petrila în căr
bune, n-am luaţ în seamă 
agitaţia şobolanilor de 
mină. Am fost îngropat de 
viu în abataj de *o surpa-

ciale eficiente a persoa- lipsa desfacerii periilor şi
nelor de ale căror pro_ ambalajelor confecţiona-
bleme se ocupă. Dl pre- r te de nevăzători la co- 
fect Alic a sugerat so- operativa de profil din
iuţii practice pentru alte Alba Iulia şi pensiona-
nevoi ale handicapaţilor \ rea, din această cauză, a 
din ju<jeţ, a$igurându_i- pe unor oameni ţineri; con-
reprezentanţii acestora de 
sprijinul Prefecturii. ' ?

Reprezentanţii asocia
ţiilor guvernamentale ale 
nevăzătorilor şi surdo
muţilor," ambele, pentru 
judeţele Alba şi, Hune
doara şi având sedii doar 
în municipiul Hunedoara , 
ai Asociaţiei Handicapaţi
lor Neuromotori Hune-

curenţă neloială, făcută de 
s alţi agenţi economici a- 

cestei cooperative; lipsa 
unor spaţii pentru asocia
ţiile nevăzătorilor şi 
surdo-muţilor în Deva; 
neacceptarea biletelor spe- 
eiale de călătorie de u- 
neje firme private ş.a.

Dintre răspunsurile date 
de dl Magherescu, secre_

ŞED IN ŢA  DE LUCRU

dogra—Deva şi „ArtemiS" 
VUlcan (tot neuromotori") 
şi_au prezentat realizările, 
intenţiile şi mai ales Ne
cazurile. Intre problemele ţ 
care dau dureri..de cap 
handicapaţilor âu fost e- 
vbcate: eliberarea unor j 
certificate medicale după . 
criterii dubioase şi de ce 
nu s_a întreprins nimic 
împotriva beneficiarilor 
nedreptăţiţi şi a medicilor; 
întârzieri «nari în plata 
drepturilor băneşti ; pier
derea unor facilităţi acor
date de Legea 53 prin 
pensionarea ia limită de 
vârstă : aducerea din fan_ 
porţ a unor maşini pen
tru persoanele handica
pate ; şomajul In rândul , 
surdo.muţilor din Hurte- " 
doara şi lipsa înţelegerii 
faţă de" nevoia de a" a- 
vea un club propriu 
pentru cei din Valea Jiu
lui (unde sunt foarte mulţi).

‘ tar de stat, le-ani re* 
ţinut pe cele mai impor
tante pentru toate cate- 

■ goriile de handicapaţi; pe
rioada revizuirii certific 
catelor medicala se pre
lungeşte până la 31 mar
tie, iar guvernul * rei 
venit ‘ recent asupra Or
donanţei 17 din august 
1995 care prevedea des
fiinţarea scutirii de im
pozit pe salarii a celor 
cu gradul II de invalidi
tate; mai mult şi surdo
muţii, trecuţi tn gradul 
ŢII de invaliditate, vor 
beneficia de aceste scu
tir i; măsura luată îm
potriva celor ce au be
neficiat de aceste drep_ 
Juri. fără să fie. îndreptă-, 
ţiti' fete chiar acea&tă 
revizuire, a certificatelor 
medicale (cam prea Ie— 
jfeă 'aceasta ’ sancţiune — 
n.n.) ; nu numai că nu 
vor mai exista întâr-

r  -

i . . .
\ Cel mai marc distribuitor cn gros din tară de 

ÎM BRĂCĂM INTE BALO TATA’ 
IMPORT VEST  

V Ă  O F E R Ă
îmbrăcăminte sortată 
— ofertă bogată în sortimente de sezon 
îmbrăcăminte nesortată, colectare originală 
în pungi intre 5—15 kg 
cantitatea minimă de vânzare 100 kg i 

OFERTA N O A STR Ă  SP E C IA L A ! 
Ciorapi pantaloni strech cu efect medicinal' 
— toate m ărim ile, toate culorile. •
CELE M AI AV AN TA JO A SE PR EŢU R I I 
Adresa birourilor : C luj-N  . str. luliu Ma-

■ V 
V

u

zieri în plata drepturilor 
băneşti, dâr acestea vor 
fi achitate în luna in 
curs nu în următoarea ; 
prin pensionare la limită 
de vârstă handicapaţii trec 
de sub tutela Secretaria
tului de Stat pentru Han
dicapaţi sub cea a Mi
nisterului Muncii şi Pro
tecţiei Sociale, nu pot 
beneficia de două pensii 
dar- asigurarea în conti
nuare a unui însoţitor 
celor cu gradul I de in
validitate trebuie avută In 
vedere şi rezolvată; înso
ţitorii persoanelor handi
capate trebuie verificaţi 
şi instruiţi pentru a_şi 
face datoria.

Faptul că faţă de anul 
trecut când handicapaţilor 
le-au fost alocate ?00 de 
miliarde de lei. iar pen
tru ’96 Guvernul a pro
pus un buget de 489 de 
miliarde, e un semn po
zitiv. Adăugând , acestui 
fapt aprecierile la adre
sa activităţii inspectora
tului şi a inspectorului 
şef, dna Doina Nelega, 
„aflată In topul celor mai 
buni din ţară", pragmatis
mul conducerilor asocia
ţiilor de handicapaţi şi 
disponibilitatea Prefectu
rii pare să se conţureze 
un ari mai bun tn viaţa 
handicapaţilor hunedo- 
reni. , , . .  '

VIORICA ROMAN

V

|  niu, nr. 6. Telefon/Fax 064 — 194030 (lun i — 
/ vineri :. 8—16). Orar depozit : satul Vlaha, în- 
J tre luni şi sâmbătă, 8—16.
\ ------------------------------------------------- — i —

ei*»!1 A.9.E.B. SERVICE B ueraff
0  laa lL  «/.»<„ </, yeam u.i aule Q Sialem r/u.tpiel de

/abrieaie de te i m ai m ari „tale., p .edu„  „ „m urii 
„raduedlaei di» Qe,mania u M MaulLe, .up.de „ de eabiatm

c o m i-s /j ; f-
{3 'Preţari «cettibiU

)L«u C«lin»rtm. ar M. «el/fU 054 21V}ŞV 
PEVn / Alta Sictiihum. Coaptei Eurovratt̂ botsSV

parbrixdt noastre sunt mereu în £aţă !

N O U L M A G A Z IN
D E V A & &  X

str. Avram  lancu, bl. H  1, parter, 
vă oferă

INSTALAŢII RECEPŢIE SATELIT v 
ŞI COMPONENTE, CÂT ŞI GAMA 

COMPLETĂ A PRODUSELOR N E I:
•  Televizoare color, diagonala 37-63
•  Combine muzicale
•  Casetofoane cu şi fără C D  .u '
•  Combine frigorifice
•  Maşini de^ spălat ^
•  Aspiratoare

CÂSETE V ID E O  Ş l A U D IO , i t 
Aceste produse le puteţi găsi f i Ia m a

gazinele din : 1!
— BRAD, str. Republicii, bl. 19, parter
— HAŢEG , str. Timişoara, nr. 16.

N E I V A  COLO REAZĂ V IA Ţ A  I

• • •  * I •  • •

V A  SI LE
re. O zi, o noapte şi 
încă o zi am stat acolo 
izolat Mai trăieşti Va- 
sile ? — mă strigau din

PRIVEŞTE ATENT 
ÎN JUR!

când în când ortacii care 
lopătau continuu ca să mă 
dezgroape din mormântul 
de cărbune. Mai trăiesc, 
mai trăiesc, le răspun
deam. M_.au scos după 
36 de ore, tn care am

trăit cu moartea în su- 
flet.

Da mai terminaţi măi 
oameni buni ! Eu aştept 
aici de dimineaţă de la 
8 şi dumneavoastră in
traţi peste rând, fără mă
car să cereţi voie celor 
care îşi aşteaptă rândul!".

Când am venit la ca
binet, la uşă se afla Va
sile şi încă patru per
soane Până „i_a venit 
rândul" iei Vasile au in
trat vreo 10 în cabinet 
Nu doctorul e de vină. El 
are în faţă pacienţi şi îi 
tratează pe fiecare după 
beteşugul lui. Vina este 
tn tarele noastre de com
portament civic t

ION CIOGLFJ

I Pharmavlt Bucureşti SRL
unic importator al gamei

ia - .-  v.

w Ş r t ţ r
Angajează' V"' '"'v,'.

Agent comercial
Pentru distribuţia gamei Ptussszln judeţul Hunedoara

Condiţiiî • vârsta 20 • 30 am
v - autoturism propriu şi carnet de conducere 

> • facilităţi de depozitare ^
• domiciliul stabil in Hunedoara
• experienţă în distribuţia produselor alimentare 

Ofertau • câştiguri in funcţie de rezultate
• posibilităţi de avansare

" ‘ un loc de muncă stabil

Cei interesaţi sunt ruga^sâ tnmitâ.un C V. pe adresa

5„. Şpl« l  M M  106, .26.74, 01-321.545-1.
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R JL  ^ C îT V T rA T E A ‘‘ O R A Ţ IE  

Cu sediul în  O răştîe, str. V ictoriei, nr. 19. 

V inde la  V .

in data de 23. 92 . 1996. ora 10, mijloace fixe: V

•  Recipiente oţel 50 000 t , (
•  încărcător frontal A  1860 |
•  Malaxor asfalt - , f
•  M otoare 75 KW Jj
•  Aparate în contracurent ?

Licitaţia se va relua în fiecare vineri, i

>*<*■>■ S.C. DECEBAL S J L  DBVA» 
|IN I>.eÂ «N Şq

3. Achiziţionează prin centrele «Un Dfva. 
Brad, Hunedoara, Haţeg. Petroşani. Ordşfie 

BOVINE AEECTE 2006 ieiykg viu î 
T«V»KBT B O V IN  p e s te  356  k g  2160 fe l

j i t i i ' ' v - 
Relaţii li te l ; 213322, 211760. 2 l& »  

-  D eva, Brad «56665. Haţeg 770909. Orăslie 
«42466, Petroşani 54289&54205I-548344, Hane- 
doara 720566-

S.C. DANYCOL — LORENT S.N.C.
H U Şf <— V A SL H

Vinde plâd azbociment import CLS.L, 1,15/
145 m. m  035/4Î3805

FELICITĂRI

•  Un călduros „La 
mulţi ani“ pentru Seleşan 
Adrian, din Răduleşti. Âdi, 
Nuţa, Florin şi Viorica.

(6372)

• V A N Z A R I —  

CUM PĂRĂRI

e Vând casă în Orăştie, 
str. Nicolae Titulesca tel. 
642444. (6351)

•  Vând chioşc metalic
nou 3x3 m, pentru priva
tizare sau gara}, telefon 
«60959. (6382)

•  Vând urgent ARO 10 
(Ungaria 90), şi dublţăRe-

4 F 6 1100 cmc, 
000/bucată (negocia» ’ 16— 22.TeL 213487,

(6374)

talon, motor 
Kereedes 200 D şi SRL.

(6375)

•  Vând îticemă şi fân, 
“  1. Vuia, 18, telefon

m irai

•  .Vând Dacia 1310, anul 
«984. «telefon 211111

v.; *16370)

•  Vând tractor U 650, 
«tare* perfectă. Ostrov, nr. 
119. corn. Riu de Mori,

- MB,
Vr”*

•  Vând urgent Fiat 
«tretro. înmatriculat, an 
fabricaţie 1986, Injecţie, 4 
«şi. Telefon 626545.

; ' (6384)
■: • ¥$*&  r-ăPPife •  M

."fv‘ V ’ »      'mm
O.C. Confort vltide 

■din stoc plăci azbo_ 
ciment, van ciment, 
gresie, faianţă, ţevi, 
instalaţii, covoare Bel
gia. Informaţii tel. 
661626.

(6364)

LlCiTAŢfl

■ ţ A C  Ca leita & A. 
Vaţa anunţă licitaţie vân» 

fier vechi pentru 
de- 16 februarie 1908. 

ritaţia are loc Ia sediul 
. din localitatea

v * a  a »  m -  m

p  Licitaţia pentru ma
gazinul BK5 din Călan se 
r |b  In data de 12. II. 
IW6, ora II. Informaţii 
U telefon 730371.

• (6396)

# S.C. Agromec Re
tezat S.A. Clrneşti 
scoate la vânzare prin 
licitaţie publică trac. 
toare, maşini şi uti_ 
laje agricole. Licitaţia 
va avea loc la sediul 
unităţii, în fiecare 
zi de miercuri, înce
pând cu data de 14 
februarie 1996, până 
la epuizarea listei.

v (6367)

•  Cooperativa Sarmi- 
zegetusa vinde la licitaţie 
în data de 28. II. 1996, 
ora 11, următoarele : trac» 
tor remorcă; motor tă
iat lemne ; materiale de 
construcţii. Informaţii lâ 
sediul cooperativei Sarmi- 
zegetusa, teL 762225.

v (6387)

SUBSCRIERE 

DE CUPOANE

•  La sediul S.C. BADPS 
S.A., situată In Deva, str. 
E. Gojdu, nr. 79, se pot 
depune direct, pe numele 
societăţii, carnetele eu 
certificate de proprietate 
şi/sau cupoanele «omina» 
tise de privatizare. La 
înscriere se vojr prezenta: 
carnetele cu certificate şl/ 
sau cupoanele nominative; 
buletinul de identitate (cu 
codul numeric): 2000 l*i 
de persoană sau cuponul 
de pensionar. Faceip cu
noscut de asemenea că 
se primesc cereri pentru 
admitere In asociaţia sa-

dzarea ca dfn asoîlaţie 
pot face parte salariaţii 
societăţii, membrii con
ducerii acesteia, şomeri Şi 
pensionari cu ultimul loc 
de muncă la -societate. .

% '/V : > (6369) '

ÎNCHIRIERI

gării, 
era 1&.

zona
f ş '

(6#9>

SO& M Bl& I *

DE LDCUINŢK

1 •  Schimb garsonieră 
confort I Haţeg fiu apar
tament două camere Deva 
+  diferenţă sau vărvî 
garsonieră, . ' 4»*):
748695. * S >

•  Schimb apartament 3 
camere cu apartament 2 

626916. 
(6378) .

DIVERSE

•  S-C. Atlanti* Press 
SRL Deva anunţă majo.

PRETUft! m  PIAŢA HUNEDOARA

Marţi, 6 februarie a.c. 
Ia prânz, în Piaţa Hu
nedoara se înregistrau Ur
mătoarele preţuri: un ou 
—* 260 de Iei; - un litru 
de lapte — 1200 de Iei; 
smântână — 2000 de lei/ 
borcanul de 0,420 kg; făina ; 
albă — 800 de ’ei/kg; 
făină mălai — 700 de lei/ 
k*r: fasole — 2800 de lei / 
!* i  ceapă albă — 700 de 
Utt/kg: mere — 1000 —

1200 de lei/kg; portocale
— 2000 de lei/kg; cartofi
— 1000—1280 de lei
mandarine — 3000 de lei/ 
kg * banane — 2890 de 
iei /kg; arpagic — 3000 de 
lei/kg; usturoi — .2500 de 
lei/kg; garoafe — 600— 
1000 de lei firul ; , varză 
verde, — 700 de lei/kg, 
iar ca trufanda a apărut 
salata verde, la 5l0 de 
iei/fiml. (C. P.).

rarea tarifelor Ia produ» 
sele sale de Ia 0—200 la 
sută, începând cu data de 
8. 02. 1996.

(6381)

•  S.C. Sana Company
SRL Deva anunţă intenţia 
de măjorare a tarifelor 
practicate cu până la 100 
la sută, începând cu 1 
martie 1996. »

(6377)
•  S.C Andrada Hugo 

Comimpex SRL Hune
doara anunţă Intenţia de 
majorare a tarifului pen
tru transport marfă cu 
100 la sută»

v . . (6368)

•  S.C. Sargeţia Forest
S.A. Deva anunţă majo» 
rarea preţurilor la pro
duse din lemn, începând cu 
data de 8. 03. 1996. ca 
urmare a creşterii pre
ţurilor la principalele ma_ 
terii prime, materiale!" 
piese de schimb şi ener
gie. (6406)

OFERTE

DE SERVICII

»<»»»«<»,'■» » .
•  Firmă distribui

toare angajează a- 
genţi comerciali, tine
re şi tineri, în con
diţii avantajoase. Sa
lariu fix +  comision. 
Nu ezitaţi! Sunaţi a. 
cum la (054) Z19W7.

 ̂^   ̂ (6350)

•  S.C. „Coturn ix" SRL, 
Filială Deva, str. Liber
tăţii, bî. A, sc. E, telefon 
612838, angajează : agenţi 
comerciali cu studii medii 
sau superioare, cu domt» 
ciliul In Deva, sau Hune
doara. Examenul are loc 
hi data de 10. II. 1996, 
ora 10, la sediul fim ii. 
Concurenţii vor prezenta 
copie după ultimul act de 
studii. (6393)

COMEMORĂRI
f  Lacrimi şi flori la 

Împlinirea a trei ani de la 
trecerea în eter a nepre- 

şi minunatei fiice, 
cumnată şi cuscră.

MARIANA CIOBOTARU
Veşnic vei fi vie în su

fletele noastre !
•  Azi se împlinesc 18 

âni de Ia trecerea în eter
nitate a celui care a fost 
Un bun soţ şl tată 

terente p Adurean
Dormi în pace! Soţia, 

copiii şi nepoţii. Parasta
sul duminică, 11 febru» 
arie, la Biserica Ortodo
xă Dobra.

V (6177)

ACCELERAREA PROCESULUI DE 
PRIVATIZARE

V a. a ş t e p t a m  l a  c e n t r e l e  J  s  
s u b s c r i e r e  p e n t r u  ut v a  e x p r i m a  
o p ţ i u n e a  de d e p u n e r e  ,a t i t l u r i lo r  de 
p r iva t i za re ,  c o n t r a  a c ţ iu n i !

N um ai  p â n ă  in 31 -martie 1 9 9 6  p u t e ţ i  
o p t a  p e n t r u  u n a  din s o c i e t ă ţ i l e  corner  
c la ie  din ţ a ră ,  şi de c e  nu? . . .  p e n t r u  uns  

j din ce l e  1-1 5 s o c i e t ă ţ i  din j u d e ţ
P â n ă  Ia 3C ap r i l i e  «996 ave ţ i  şi 

p o s i b i l i t a t e a  d e  a o p t a  p e n t r u  unu l  din 
Fondur i le  p r o p r i e t ă ţ i i  p r iva te .

Diipn a c e a s t ă  d a t a  a t â t  CNF* c a t  :;i 
c e r t i f i c a t e i e  uev in  mite!

PIERDERI

•  PierdtR 
serviciu, jf» t> 
rarii Nicolae. O

•  Pierdut abonameM 
handicapat, RATP Hune. 
doară, pe numele Neţoiu 
toana. îl declar rtul.

declar

r— -

•  Familia profund 
Îndurerată anunţă că 
a-a stins dfn viaţă,

Spă o  lungă şi grea 
crlnţă, cea caro a 
fost o bună soţia, 

teamă ţi bunică 
MARGARETA 
PODEUBAN 

înhumarea are loc 
astăzi, 8 febttrtrie, ora 
13. ia Cimitirul Re
format din ste. M. 
Eminescu, Deva. Dum
nezeu s-o Odihnească!

~ m m

, •  Cf4ectivul de ca» 
dre didactice al ŞColfl 
gf nţ.râie SSIaŞU de 
Sus anunţi diopiriiţia 
nromaUiri tiin viată.
Pe di, ta de 3 febru
ar!*, a celui care a  
Fost hUot»1 nostru co
leg _

Tftţ'V-’
IE ,

Lacrithi şî. fihri P0 
monăSnttd sătft

_/  ŞI COB»
doleanţe familiei Îndoliate 

p t tâ aa- 
a celui ca a fast an

din P ui
0HtR$lB

Familia farm.

(3849)

DIN 11
, 1 9  8 6

1. ATALANTA <12) — MILAN (1) (pauză) 18 
Ca de obicei, până la pauză rezultatul se poale

păstra egal. ^
2. ATALANTA — MILAN (final) X * 

Milanezii, dacă nu eonVing, fiu uh pilflct tot
pleacă de la Atalanta. * r * ‘ '
3. BARI (17) — PIACENZA (14) i

Bari are nevoie de toate 3 punctele, ea de
oxigen, ; - -
4. FIORENTINA (2) — PARMA (3) I X 

Meci de triplă, "insă gazdele chiar dacă nu se
formă, nu se vormal bună lăsaaflă în cea 

învinse.

5. INTER (9) — NAPOLI (?) (pauză) t  * 
Inter acasă fi-a cunoscut înfrangereâ. Deci la

pauză nu poate fi decât în avantaj.
6. INTER — NAPOLI (final) - . I •

Cel mai aproape do adevăr ar fi un egal.

ta r i pentru oarecare siguranţă 
gazdelor. ■ ~ i

7. JUVENTU3 (5) — GAGLIARI (13) 1
Juventus fiţi se poate împăca cU locui oe*.

pat In ’ prfizent Kt clasament
8. PADOVA (») -*■ VICENZA (6) VX f

Oaspeţii au până acum 5 egaluri în depla
sară iat gazdele 3 meciuri fiul* pe ferea propriu.

9. ROMA (8) -2. CREMONESE (18) • t
Numai o minune ar -putea fl dacă an tema

roşie“ ar obţine un «gal. - -
«9. SAMPDORIA (11) — TORINO (15) fraua^ I » 

De regulă, gazdele iau avantaj din prima re
priză. - o?: >'■
11. SAMPDORIA — TORINO (fiftal) «

Acasă ,^amp“ are o singură înfrângere, 5 vic
torii .Şi i4q8Bi#S*L
12. UD1NESE (10) — LAZIO (4) (pauză) t  M 

Deşi oaspeţii sunt pe un loc bun, gazdele ai
ţin bine pe tarea propriu,

43. UDINESE — LAZIO (final) « a
Credem că în final Lazio s.ar mulţumi şi cu 

un egat -v
- ♦ —+—♦ —-tr—*—*__*— w w v f l v v w w A v w w w w
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