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.Dorim să se afle că existăm"

I
i

IM

Sâmbătă, in salonul oa
menilor de afaceri de la 
Hotelul „Sarmis" Deva, 
reprezentantele Organiza
ţiei municipale de femei 
din cadrul Partidului De
mocrat s-au - întâlnit cu 
presa. De fapt’ cu zia
riste, pe care doamnele 
democrate le-au invitat la 
o prăjitură „Petre Ro
man", un suc şi Un 
whisky.

întâlnirea — prima ac
ţiune a organizaţiei de 
ia constituire, în august 
trecut — a avut drept 
scop, declarat de organi
zatoare, „să se afle of 
existăm". Iar ieşirea în 
lume doamnele democrate 
şi-au dorit-o mai deose
bită. Şi ,gă?d ••
iţă fhtr-uri spaţiu cochet 
şi „îndulcită", a prilejuit 
o amicală discuţie între şi

, despre problemele femei
lor, fără rigiditatea unei 

. obişnuite ' : conferinţe de 
presă. De altfel originală 
a fost şi maniera înecare 
preşa a fost salutată. In 
locul obişnuitului discurs, 
dna prof. Rodica Enedi 
ne-a dedicat celor din 
presă o poezie. După care 
toate doamnele prezente, 
Începând cu preşedinta 
Organizaţiei municipale a 
femeilor, din P.D., dna 
Ana Pa vel, am primit câte 
o reţetă a prăjiturii şi un 
calendar cu Petre Roman, 
liderul partidului Ba 
chiar s-a lansat, mai în 
glumă, mai în serios, şi 
intenţia realizării unui club 
al „fanelor" acestui om

un bărbat cu şarm.
Membrele organizaţiei 

au profesiuni diferite:

profesoare, inginere, me
dici, manageri, mici între
prinzători sau pensionare. 
Ele intenţionează să facă 
şi alte acţiuni, nu doar in 
scop electoral, ci şi cari
tabil. Doresc să realizeze 
parade ale modei, să ob- 

' ţină donaţii,, sumele astfel 
obţinute fiind destinate 
copiilor orfani şi abando
naţi, caselor de bătrâni.

Organizaţia s-a consti
tuit relativ recent, dar 
multe dintre dne au fost 
membre ale P.D. înainte 
de acest moment şi chiar 
au candidat în preceden
tele alegeri. O vor face 

-desigur şi la actualele, a- 
legeri, dar este prematur

■ VIORICA ROMAN

Expoziţie 
de artă 
plastică

PARTIDUL UMANIST ROMAN, Noi 
p a ş i  I r  s f e r a p o l i t i c ă  l m a e d o r e a n ă

* Marţi, 13 februarie |
■*! a.c, ora 11, la Secţia ]
* de Artă a Muzeului * 
|  Civilizaţiei Dacice şi *
I Romane din Deva (dă-
|  direa Prefecturii) are ̂
* loc deschiderea expozi- | 
t  ţiei de artă plastică * 
+ „Repere ' peisagistice » 
J[ transilvănene". Expo- * 
j  ziţia poate fi vizitată ţ 
| în perioada februarie £
* — aprilie a.c. între o-|
] rele 9—17., Expun ar-]

' ţ  tişti prestigioşi în arta]
; j plastică românească:]
- JH. Catargi, V. Mărgi- i

Ineanu, G. Mermeze, V. |  
Meiica, Y Demetrescu-1 

ţ  Duval, I. Grigram, M. ţ
=: ă ^m m ăţi
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Debut în ultima sesiune 
a actualului Parlament

Discuţie cu dl, PETRU ŞTEOLEA, 
deputat P.U.N.R, de Hunedoara

înfiinţat în luna decem
brie 1995 in judeţul Hu
nedoara — prin constitui
rea primului club la Si- 
meria —, Partidul Uma
nist Român şi-a sporit nu
mărul organizaţiilor din 
teritoriu.. Joi, 1 februarie, 
la Hunedoara, respectiv 
vineri, 2 februarie- a.c. la 
Călan, Partidul Umanist 
Român a pus bazele a 
două noi organizaţii,'

La clubul din Hune
doara, preşedinte a fost

a!e„ f’! ClV;r,
iar la Călan.— dl.,Tiberiu 
Florea.

Dincolo de problemele 
organizatorice care privesc 
strategia partidului, pdntfu 

îegerile loc iolt
parlamentare şi preziden
ţiale, desemnarea viitori
lor candidaţi care să re
prezinte formaţiunea po
litică în actuala campanie 
electorală; un punct co
mun al şedinţelor de joi 
şi vineri, l-a reprezentat

Ouna p zi.
•  „Când angajezi oameni mai deştepţi 

decât tine, dovedeşti că eşti mai deştept 
decât ci".

R.H. GRANT

Ce-a mai fost
•  PREŞEDINTELE ION 

ILIESCU — IN MOL
DOVA. In cursul săptă
mânii trecute, preşedintele 
României, dl. Ion Iliescu,' 
a vizitat judeţele Boto
şani şl Suceava. Şeful 
statului însoţit de con
silieri şi experţi s-a în
tâlnit cu conducătorii 
organismelor administra
tive ale celor două ju
deţe, a vizitat unităţi e- 

; oonomice, s-a întreţinut 
cu locuitori,, cu care a 
dezbătut: probleme strin
gente ale tranziţiei.

• ••
•  IARNA GREA. De 

mult nu a mai fost o 
iarnă atât de lungă şi 
de grea în ţara noastră. 
Consecinţe: blocări de 
drumuri, suspendări de 
trenuri, circulaţie auto, 
aeriană şi navală ex
trem de anevoioasă. în
treruperi ale unor ali
mentări cu energie e- 
lectrică şi gaze naturale, 
multe accidente, frig în 
case.

•  NOUL AN . JUDE- ■ 
CATOEESG. La Gurtca 
Supremă de Justiţia a

situaţia metalurgiei din 
Călan şl Hunedoara, per
spectiva ee n mi.'1 1 ■,<>
cială a celor două zone în 
perioada dc tranziţie, de 
soarta acesteia depinzând 

■ în mare parte întreaga e- 
xistenţă.

Pentru a veni în spri
jinul oamenilor din Călan 
şi din Împrejurimi, Parti
dul Umanist Român, îm
preună cu cadre din con
ducerea S-.G. "„Sidermet" 
S.A. vor asigura resursele 

,ch ziţionării O- 
nui eccgraf, aparat medi
cal extrem de necesar zo
nei.

In plan recreativ, se 
are în vedere întregirea 
Complexului Sportiv Câ- 
lan cu un ştrand olimpic 
şi anexele necesare.

Deocamdată, ambiţii 
mari I Le vom consemna 
cu plăcere la inaugurare.

CORNEL POENAR

avut loc deschiderea No
ului an judecătoresc — 
eveniment reluat după 
133 de ani de la iniţie
rea sa. Au participat re
prezentanţi ai organelo1.

I
Pag. a in-a

— Dle deputat Petru 
Şteolea, a început ultima 
sesiune a Parlamentului 
ales în 1992. Cum aţi ca-

“racteriza-o, în câteva cu
vinte?

— Este ultima sesiune 
completă a Parlamentului 
ce-şi va încheia activita
tea in acest an prin toam
nă Ş4 de aceea, cred eu, 
vă avea o caracteristică 
de bază: Va fi foarte 
încărcată. Şi asta din 
două iriotive principale. 
Primul ar fi prioritatea 
guvernamentală, ce ţine 
de pregătirea programului 
de guvernare. A doua, 
prioritatea de partid ca 
iniţiativă legislativă. Se
siunea reprezintă „ultima 
sută de metri", o scadenţă 
finală, anul electoral în 
curs constituind momentul 
de balanţă între promisi-. 
unile electorale făcute in 
1992 şi stadiul realizării 
acestora până în toamna 
viitoare. Sperăm ca intre 
cele două priorităţi să 
existe un echilibru. Ar fi 
cazul, pentru ca sesiunea 
să fie eficientă, să nu e- 
xiste .momente de lipsă 
de cvorum sau greve par
lamentare — dar există 
deja una a dlui Ticu Du- 
mitrescu, preşedintele A- 
sociaţiei Foştilor Deţinuţi 
Politic» — părăsirea sălii 
de şedinţă în mod spon
tan, de care nu am dus 
lipsă. In altă ordine de 
idei, elementele campaniei 
electorale n-ar trebui să 
se răsfrângă asupra’ acti
vităţii legislativului, cam
panie- ce se anunţă destul J 
de zgomotoasă şi de dură.

— Ce priorităţi legisla
tive stau în faţa Parla
mentului, în ultima sa 
sesiuhe?

-- Cred că pot fi apre
ciate ca priorităţi într-un 
cvasi >nsen, al forţelor 
politice, pentru activitatea ‘ 
Parlamentului din lunile 
februarie şi martie urmă
toarele proiecte de legi: mo
dificarea Legii, alegerilor

locale. Legea bugetului de 
stat pe anul în curs, mo
dificarea Legii administra
ţiei publice locale, Legea 
partidelor politice ş.a.

— Vorbeaţi de buget, 
cum este cel propus pen
tru 1996?

— Este un buget de 
supraausteritate, un bu
get sărac, încorsetat de 
unele prevederi ale acor
dului de împrumut cu 
F.M.I., cât şl de nesigu
ranţa fundamentării u- 
nor venituri certe şi ’ an- 
tecaloulate realist ce consti
tuie surse bugetare.

— Supraausteritatea bu
getului naţional se va răs
frânge şi asupra bugetelor 
locale, judeţene si comu
nale?

— Evident. Pentru anu
mite categorii de cheltuieli 
judeţul nostru se situează 
pe poziţii de primă linie 
comparativ cu alte ju
deţe ale ţării^Este vorba 
de volumul transferurilor 
de la bugetul central pen
tru cheltuieli importante 
In domenii cum ar fi 
modernizarea căilor de 
comunicaţie, alimentarea 
cu apă, extinderea distri
buirii gazului metan, con
tinuarea executării unor 
obiective de învăţământ 
etc, Pentru alte segmente 
volumul surselor bugetare 
alocate sunt neţ inferioare 
celor din anul trecut. Este 
vorba de investiţii în in
dustria extractivă, amena
jări hidroenergetice, acu
mulări apă, îmbunătă
ţiri iiasslaw -st,,

^  Chi fe ijfont, tKit punctul - 
de vedere al formaţiunii 
politice din care faceţi 
parte, celelalte priorităţi, 
în afară de cele enunţa
te mai sus?

— Din punctul de ve- 
dere ,i Part di , jl U iitfiţii 
Naţionale Române Pe care ■ 
îl reprezint în Parlament

A consemnat 
TRAIAN BONDOR

(Continuare in pag. a 4„a)

Protest împotriva pelitioii economice a guvernului!
Ieri, 12 februarie a.c» 

Consiliul de conducere 
al sindicatului „Siderur- 
gistul" Hunedoara a or
ganizat im marş de protest 
pe traseul Bluming— Pri
mărie, urmat de .un mi
ting în faţa Consiliului 
local.

Declanşarea 'wşbîsLar 
protest ale aiului 

. .Jîiderurgisţul" aţi; la bază . 
lipsa de receptivitate a 
Ministerului Industriei, 
Guvernului şi Preşedinţie1 
faţă de marile greutăţi cu 
care se confruntă „Side
rurgica" Ş.A. Hunedoara

ROMANEŞTI". Uniunea 
„Vatra Românească" s-a 
întrunit în şedinţă în 
fieful său din Tg. Mureş. 
Au fost dezbătute pro
bleme importante la or

: Reprezentând 16 #00 de 
siderurgişti, consiliul de 
conducerg al" sindicatului 
„nu poate accepta poli
tica falimentară a actua
lului guvern şi proasta 
gestionare a economiei ro
mâneşti, care poate genera 
în perioada următoare un 
val masiv de şomaj în 
-rândul acestei categorii e- 
conomicp-soeiale. De ase- 
r-ie-i "2, reprezentanţii ,~J. 
derurgiştilor de pe Cema 
au mai opinat, că „cei 
vinovaţi de situaţia actu
ală din ţară, generată de 
lipsa resurselor energetice.

trebuie să răspundă pen
tru pagubele incalculabile 
produse societăţilor comer
ciale".

La acţiunea de ieri, de 
la Hunedoara, aii parti
cipat circa 6 000 de 
salariaţi ai S.G. „Si
derurgica" S.A., precum şi 
alte categorii de locuitori 
ai municipiului, cănorâ nu 
Ie este indiferentă soarta 
marelui combinat şi a 
oraşului. Mitingul a fost 
urmat de .0 discuţie cu 
presa.

CORNEL POENAR

::4îiiB&Sî:’;#.

de justiţie, parlamentari, 
guvernanţi, politicieni. A 
fost prezent preşedintele 
ţării, dl. Ion Iliescu, pri
lej cu care a rostit un 
amplu. discurs.

•  ŞEDINŢA „VETREI

dinea zilei, între care 
şi cea a alegerilor din 
acest an, organizaţie a- 
politică „Vatra Româ
nească" i-a avut ca in
vitaţi pe câţiva repre
zentanţi de marcă al

PUNR, în frunte cu pre
şedintele Gheorghe Fu- 
nar.

•  DUPĂ APEL, MUL
ŢUMIRI. , Prea Fericitul 
Părinte Teoctist a adre
sat, cu câtva timp în 
urmă, un apel către ţară 
pentru ajutorarea celor 
care au avut de suferit 
de pe urma inundaţiilor 
de la sfârşitul lunii de
cembrie 1995. Acum înal
tul Prelat al Ortodoxiei 
Roi- ‘ne a întors mul
ţumirile sale celor care

ajutat, după puterile - lor. 
pe cei năpăstuiţi.

•  NOUL PREŞEDINTE 
EXECUTIV AL Ph . ’93. 
In şedinţa • Consiliului 
Director al PL '93. care 
a avut loc la sfârşitul 
săptămânii trecute Ia 
Bucureşti, a fost ales 
noul preşedinte executiv 
ai „singurului partid de 
dreapta din România, în 
persoana dlui Horia 
Rusu, în acelaşi timp 
potenţial candidat la 
preşedinţia României".i-au ascultat ruga şi i-au

.Ce s-a-ntâmplat
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c u v â n t u l * l î b e :
„-V'.-VVWV̂VWWVv

Şi iarna se împarte 
pădurea

- Reconstituirea dreptu
lui de proprietate âsiipra 
pădurilor şi punerea în 
posesie ă proprietarilor nu 
este o acţiune deloc sim
plă, fapt ce a necesitat 
ea în sprijinul „primăriilor 
Să vină ocoalele silvice şi 
specialişti de la 0.C.O.T.A. 
Nu â fOst uşor nici pen
tru viitorii proprietari de 
pădure Să obţină. după 
atâtea decenii, acte do
veditoare privind suprafe
ţele de pădure ce le-ău 
avut în proprietate.

— în comuna Raia de 
Criş acţiunea de punere 
în posesie a pădurii către 
cetăţenii îndreptăţiţi s-a 
realizat în proporţie de 80 
la Sută. Cu sprijinul diui 
inginer Lupşa de la O- 
colul Silvie şi al celor doi 
tepografi detaşaţi aici s-au 
stabilit trunchiurile de 
pădure cuvenite proprie
tarilor şi s-au realizat 
hărţi topografice cu par
cele bine delimitate pentru 
fiecare proprietar ■— 
ne spune di, viceprimar 
Miron Brusturean.

Se speră că în această 
primăvară acţiunea se va 
încheia lâ nivelul comu
nei. Se vâ încheia, dar tiu 
sfe va sista Întrucât în 
Sate mai stlnt persoane î- 
ZOlate care sunt pe Cale 
sâ obţină actele necesare 
pentru primirea în pro
prietate a unor suprafeţe 
de pădure. Se are în ve
dere ca şi acestor cetăţeni 
sâ li se acorde drepturile 
cuvenite.

Punefea în posesie a 
pădurilor S-a fealtZât !n 
ritm iusţkiut şi în comuna

Ribiţa, tot cu ajutorul o- 
coluiui Silvic şi O.C.O.T.A. 
Rână în prezent au fost 
împărţite 142 ha la 224 
cetăţeni şi mai Sunt de 
pus fn posesie 12 ha la 
aproape 20 de persoane 
care au adus actele ul
terior — ne-aU relatat dnii 
Ioan Hiiţân, viceprimar şi 
Avram Ian cu — secretar.

La acţiunea de punere 
în posesie, e contribuţie 
deosebită şi-a .adus ing. 
Marius Coriel, care chiar 
în ziua documentării noas
tre, deşi eră ' un ger de 
crăpau pietrele, se afla 
la sediul primăriei pentru 
a pleca cu „viceie" la 
împărţit de pădure.

Şi aici acţiunea se rea
lizează temeinic, cu ridi
cări topometrice şi pe 
bază de harţi. La Crişan 
s-au ptis în posesie 35 
ha dih 44 aprobate, la 
Dumbrava de Jos, 1,5 
ha din 3,5, la Dumbrava 
de Sus 2,8 hă din 3,3, la 
Ribioioara 2,2 ha din 5,4 
aprobate. In satul Uibă- 
reşti s-au împărţit toate 
cele 5,4 ha aprobate, dar 
va fi nevoie sâ se con
tinue acţiunea, întrucât 
unii locuitori ai satului 
au fnai găsit acte de pro
prietate şi li se vor mai 
atribui suplimentar 1,75 
ha

încet, dar sigur, eu 
măsură şi chibzuială,, eu 
acte în regulă, pădurea Se
in toarce la stăpânii ei, 
repârându-Se astfel ne
dreptatea făcută eu dece
nii în urmă. /  '

TlBERIU ISTRATE

b ă t RAn u  ş i... 
TRACTORUL

>! Tractorul este nou, 
!' frumos, parcă scos din 
|î cutie. La volanul şi lâ 

buna lui întreţinere este 
dl. Vasile Bătrânu. 

S Este un om tânăr, dar

ÎNSEMNĂRI

| aşa îl cheamă. Tracto- 
!rul este al Primăriei 
| din Teliuc. -

*— de faceţi cu el? 
p l-am întrebat pe dL 

| Bătrânu.
— Ce este de trebuinţă 

j pentru comună *- ne- 
; a răspuns. Vedeţi turn a* 
i ratâ Bijuterie. Aşa îl ţinjC 
j eu. durat, frumos. Dar şi 5 
; aleargă eâ lumea. A- 
colo unde este nevoie 
de noi. Peste tot, în sa* ■; 
tele comunei...

...Noi consemnăm îrt 
| aceste puţine rânduri 
| o txperieflţă bună a 
! Primăriei din Teliuc, 
inclusiv în a-şi cum- 

■ păra un tractor, in fo* 
i losul bunei gospodăriri 
! a localităţii O expe- 
{rienţă ce, zicem noi, 
p merită extinsă. (Gh.
’ lgMt). ;̂ v\
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j APLÂM BE LA ! 
j POLIŢIE j
* j
I Stcîicâ lucra noaptea I
; ;
r In trei nopţi, Steiicâ I 
J Marşareia, muncitor lâ '

IE.M. Vulcan, a „căşti* | 
gat“ mai bine de Un * 

j milion şi jymăţate de j 
|  lei! Frumoasă sumă, J 
* nu? Da, numai că Ste-î 
I lie* na La. câştigat la i 
* mfliă, îcţ! spâfpifd lo- J 
I cuinţe. •“  |
! Probabil s-a bucurat *

(mult când, într-o noapte, I 
, din tectUnţa lui Ste- ' 

* lian Cotoi a plecat cU. I 
J bunuri în valoare de-; 
I 900 000 de lei. Bucuria I
I î-a fost de scurtă du. J 
i arat#, întrucât poliţia i 
|:|HB 4*p|sUt.'
» EjttuiiârfdU-âe cCr- 
I  cetările, s-a constatat 
» mai apoi câ tot el este 
I autorul altdr două spar- 
* geri de locuinţe, ’ de

« unde a furat bunuri va* 
lofând 300 OoO de lei, ! 

i respectiv 350 000 de -Săi I 
1 (V.N0 !

S c r i s o r i  c i m e n t a t e
O scrisoare lungă, âiK. 

resantă, ne trimite dl. A* 
drian Vlad, pensionar din 
Ghelari. Trec*n peet# cu-, 
vinteie frumoase adresate 
«îhruiui nostru ţi angaja. „ 
ţilor săi, pentru «Uf îE- 
mulţumim. Trecem peste 
exprimarăţi înţelegerii tale 
faţă dâ greutăţile fse care 
ie întâmpinăm — cu hâr
tia (feerie scumpă J şi dl* 
furarea (defectuoasă în 
multe zone «le judeţului! 
— după cUm apreciază ci
titorul nourii — şl W 
oprim la ceea ce'îl doare 
măi mult:. nLa ceva ca
renţe, dar sâ nu mi se 
răspundă ca la anonimul 
din Slmeria, din articolul

efi
ir.

sâ vâ frec ridichea, 
eu probabil sunt mai 
etate ca dv.M.

Părerea mea personală, 
spune dl. Adrian Vlad. 
este că prea mult spaţiu 
îl ocupă „Costazeana". 
„Rostiri biblice ,̂ comen
tariile şi mă gândesc- că 
sunt multe evenimente pe.

'teşdate îa «iveî de judeţ' 
care interesează în mai 

'' «Uit
«u plăcere când aţi 'seri* 
de activitatea Primăriei 
dtn Topiiţa, cat* este „Ia 
limită- de hotar ru primă
ria din .GhelaH ?|i  kş ztce 
vă ar fi bine sâ ite Vi* 
«itaţi ş! pe no( mai des, 
sâ vedeţi cum îşi desfă
şoară " âetivîtatea minerii 
noştri şl în ce condiţii 
trăiesc, cum este aprovi
zionată populaţia, că 
avem mai multe birturi 
decât alimentare, brutării 
sau măcelării, cum se a- 
plică Legea fondului fun
ciar şi câte titluri de pro-’ 
prietate s-au dat, să mai 
stati de vorbă şi cu noi, 
pensionarii, să vâ spunem 
cum ne descurcăm cu a. 
mărâta de pensie la pre
ţurile ««rezonabile actuale.

Şi alte probleme îl fră
mântă pe cititorul nostru, 
pe cam ni le descrie în 
continuare eu lux de a- 
mănunte, face observaţii, 
cere sprijin forurilor de

Salvaţi o viaţă de copil! vm
Am primit de la Botoşani o scrisoare de di»- 1 

perare de la dl. Cristinel Costa»; însoţită de decupări \ 
din câteva ziare din Moldova. Ni se adresează ru- , 

găminieâ de a publica In cotidianul nostru starea gravă . 
de sănătate a fiicei sale, Ralucă Cosfart, în vârstă î 
de 10 ani, suferindă de o bwiâ cumplită, care se- ţ 
cerâ multe vieţi — loucemia. Salvarea vieţii fetiţei i 
depinde de efectuarea unul transplant de măduvă ) 
Osoasă, realizabil numai în Franţa, operaţie care Costă j 
300 000 000 de lei, de care familia Ralueăi nu dis- l 
■pune. , ' ■■■ - . /

Cel care vor să întindă o mână de ajutor a-V 
cestui copil oropsit de soartă o pot face depunând \ 
şume de bani în- contul deschis la Sudursâla i 
BANKCOOP BOTOŞANI, îa următoarele numere: / 
402510786421 — în lei, 02510788404 — în dolari, V
40251^82802 în imreî. Bunicul fetiţei ppşte li i 
contactat la telefonul 034/122475 — Biadău/ ■ '  i

A.G.E.R. SERVICE BffCOfBşti
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Râfbruete noastre «unt rneren în  la

regimt din domeniile abor
date. Ziarul „Cuvântul li
ber", la care este abonat 
de la început,' cel de sâm
bătă — duminică, 11 pri- 
meşte de multe ori marţi 
seara („oare aşa lucrează 
factorii poştali pe care îi 
tot premiaţi?"). în Ghelari 
**au desfiinţat spitalul şi 
baia publică, cabinetul de 
stomatologie, pentru ex
tragerea unei măsele tre
buie sâ mergi la Hune
doara, sâ dai 2500 de lei 
pe autobuz şi 5000 de lei 
la doctor, că suntem bă
trâni, bolnavi, ne dor din
ţii şi măselele. Poate va 
citi ce-am scris şi dl. 
prefect Costel Alic, că-i 
de-al nostru, de la Ghe
lari, mai scrie dl. Adrian 
Vlad ■-'v';:.-.;'"

Noi, am reţinut obser
vaţiile care vin spre ziar 
şi vom merge mai des şi 
la pădureni. Judeţul Insă 
este mare, iar viaţa, grea 
peste tot .

Tot din zona Pădureni- 
ior, Un grup de părinţi ai 
elevilor Şcolii primare din 
Dăbâea îşi exprimă ne
mulţumirea, în numele 
său şi al conducerii res
pectivei şcoli, faţă de 
afirmaţiile primarului co
munei Topiiţa, Aurel A- 
lie. din articolul „O trea
bă de... mătase", publicat 
în ziarul nostru din data 
de 8 decembrie 1995. Dacă 
lucrurile ar fi reale, a- 
tunei ar fi fost, intr-ade
văr. „O treabă de... mă
tase". reflectă grupul de 
părinţi. Din păcate, ele 
nu corespund realităţii, 
reparaţiile la acoperişul 
şcolii, de exemplu, - nici 
n-au fost prinse în deviz, 
Ia sala de clasă lipsesc 
două rame de la fereastră, 
duşumeaua distrusă,
VopsiMujt t de pe* pereţii 
exteriori sâ desprinde, sti
la de }a Uşile şi ferestrele
e pe culoar nu mâl e- 

xistă. Apoi oamenii II în
treabă pe dl. primar: Aşa 
s-nu cheltuit milioanele a- 
locate reparaţiilor la insti
tuţiile de învăţământ şi 
Sănătate din comună? Cum 
puteţi afirma că învăţătorii 
fi elevii -se bucură de 
condiţii bune de învăţă
tură?

Transmitem şi noi a- 
eeste întrebări celor în
dreptăţiţi şă cheltuiască 
banii statului şi celor care 
au Obligaţia să urmărească 
modul îa care sunt chel
tuiţi (de la comună şi de 
la judeţ).

DUMITRU GIIEONEA

j  -
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7,00 Ora 7, bună dimi
neaţa!; 8,30 Capcana tim
pului (s/r); 9,l5 Sport la 
minut; 1,30 Paradise 
Beath (r)ţ 10,00 Braţul 
legii tt/r);; 11,35 Fotbal.
Rezumat Anglia; 12,30 
Sport ţi cnscadorie; 12,33 
Ştirile Pro Tv; 13,00 Oa
meni în toată firea (r);
13.30 Procesul etapei (r);
16.30 Paradise Beach 
(S); 17,00 M.A.S.H. (s/r);
17.30 Capcana timpului 
(s); 18,15 Fotbal. Rezu
mat Bundesliga; 18.43 
Sport ia minut: ştiri spor
tive; 19,oo Oameni in 
toată firea fs); 19,30 Şti
rile Pro Tv; 19,55 Doar 
b vorbă să-ţi mai spun...; 
20,00 Spitalul de . ur
genţă (s).

şr:;: T i .*
a*aşatt«

6,30 Germania azi di-, 
mineaţâ; 10,00 Cartnon' 
fs.p.); 11,00 Pâră cuvinte 
(es); 11,30 Băiat, damă, 
rege (cs); 12,00 Kerner
(talhshow); 13,00 Vcrâ 
(talkshaW); 14,00 Tfapper 
Jdhn, M.D. (s); 13,00 Star 
Trek (s. SF); 16,00 Mac 
Gyver (s); 17,00 Totul 
sau nimic (cs); 18,00
XXO (cs); 18,30 Ştiri re- 
gienale; 19,00 Aşa-i viaţa 
(s); 19,30 Ulrich Meyer 
(sport);. 2o,00 Roâta no
rocului (cs); 21,00 Bună, 
dactiire (s.â,)s 22,00
Schwârtz îa pândă (s.p.p, 
23,00 Spiegel TV (rep.)î 
0,00 HarftW Schmidt talk- 
show; 1,00 Tabăra ne
bunilor (cO p. II).

i | p : i

7,00 Ştiri NBC cu T. 
Brokaw; 7,30 Şţirl ÎTN; 
8,00 Azi — informaţii lă 
zp, 10,00 Supăr Shop; 11,00 
Rnâta banilor; - £uropa; 
18,3# Ultimele zvonuri 
barslere: 17,00 Roata 
banilor; SUA; 18,30 Bu
letin bursier; 19,00 Ştiri 
ţi reportaje 1TN; 19,30 
Ushuala, cu M, Dickin- 
son (do); 20,30 Selina 
Scott Show; 21,30 Profi
luri (do): Charlie Cha- 
plin; 22,00 Ettrcpa 2000 
(de); 22,30 Ştiri şi rep. 
ITN; 23,00 Hochei pe 
gheaţă NHL; 0.00 Show
ul serii (cs); 1,00 Late 
Night (cs); 2,00 Later, 
cu Greg Kinrtear (cs); 
2JJ0 Ştirile nopţii; 3,00 
Show-ul serii (r).

vwttSh.
7,00 Ştiri; 9,45 Show

ul iui M. CostanZo (r)*,
12.30 Forum (show);
14.00 Ştiri; 14,25 Cotidi
ene (show); 14,40 Beauti- 
ÎUi (s); 15,15 EobinSonii 
fs); 15,45 Casa Castagna 
(show); 17,00 D.a.; 19,00 
OK, preţul e corect (cs);
20.00 Roată norocului 
(cs); 21,00 Ştiri; 21,25 
Circulă zvonul (show); 
21,40 Film; 23,45 Ştiri; 
0,15 Show-ul lui Mauri- 
zio Costanzo; 2,30 Coti
diene (show/r); 2,45 Cir
culă zvonul' (show/r); 3,00 
Revista presei; 3,30 Fron
tierele Spiritului (em. 
relig,/r); 4.30 Target (r);
5.30 Nu doar moda (r);
6.00 Un cuplu ciudat (s).

7,00 Femei inimoase 
(s); 7,30 Teledimineaţa; 
9,05 Jurnal; 9,35 Cercul 
de la miezul nopţii 
(dezb.); 11,15 Alfabetul 
imaginii (mag.); 11,35
Thalassa (r); 12.30 Miza. 
Punctul <r); 14,00 Lumi
nile Parisului (r); 14,30 
Victoria muzicii (s)î 16,30 
Femei inimoase (r); 17,00 
Jurnal TV5; 17,18 Bibi 
şi prietenii Săi <s); 17,45 
Fa, SI, La a cânta (cs); 
18,15 Studio Gabriel 
(div.); 18,45 Campionul 
(CS); 19,30 Jurnal; 20,00
Luminile Parisului (mag.); 
20,30 Jurnal; 21,00 Trimis 
Special (rep.); 22,30 Per- 
fecto (mag.); 23,00 Jur
nal; 23,35 Jos măştile; 
0,50 Viva,

EUR0SP0 RT
9,30 Golf. Magazin PGA 

(r); 10,30 Lumea Vitezei. 
Magazinul internaţional 
al idJortm-ilur c i motor 
(r); 12,30 Schi alpin. CM 
de ia Slerra Nevada, Spa
nia — Slalom Saper — 
G masculin (d): 14,00
Fotbal. Eurogolurl (r); 
15,00 Schi. CM de sări
turi de la taambuiină de 
ta Rad Mittendorf. A- 
ustria <r); 16J)0 Bob.
Cupa Mondială de la La 
Plage, Franţa <r); 17,00
Schi alpin, CM dO Ia 
Sîerra Nevada, Spania 
— Slalom Saper — G 
mase. (r); 18,00 Karilng. 
Elf Masters 1990 de la 
Paris — Bercy (r); 19,00 
Tir.
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„Tricolorii" in turneul din Thailanda...
Aşadar, după primul meci susţinut 

$n Asia, la Doha cu Qatarul (3—2 pen
tru ai noştri prin golurile lui Lăcătuş 
— 2 — şi Danciu Ipscu) marţea trecută, 
lotul reprezentativ constituit numai din
tre jucătorii din campionatul intern a 
plecat spre Bangkok, în Thailanda, 
unde au ajuns abia după' 12 ore.

La Bangkok, ai noştri participă la un 
„patrulater" — la care mai iau parte 
selecţionatele Finlandei, Danemarcei şi 
cea a gazdelor — Thailanda. Şi vineri, 
9 februarie, tricolorii în faţa a 30 000 
spectatori au întâlnit Danemarca, scor 
final 2—2, după ce românii au condus 
cu 1—0 şi 2—1, după un joc bine a-' 
predat. Scorul a fost deschis hi min. 
20 când Viădoiu a transformat o lovi
tură de la 11 m. Apoi in min. 36 da
nezii, la o Învălmăşeală în careu, au e- 
galat. In min. 44 Prodan aduce din nou 
în avantaj fonnaţia noastră: 2—1. Deşi 
superiori în repriza a Il-a, românii au 
dominat mai mult, sunt egalaţi în mih. 
67, când E. Andersen stabileşte scorul 
final: 2—2. In această partidă, Români® 
a evoluat ia formaţia: Stelea, Contra, 
Prodan, Doboş, Curf, Filipescu. G. Po-

pescu (46 D. Şerpan), Gâlcă, Ad. Ilie 
(65 R. Niculescu), Lăcătuş (77 Danciu 
lese»), Viădoiu.

In cealaltă partidă din cadrul acestui 
tuwieu, Thailanda a Învins cu 1—0 na
ţionala Finlandei.

Duminică. 11 februarie, reprezenta 
ti va României a întâlnit pe cea a Ţhai 
landei pe care a învins-o cu scorul de 
3—0, prin golurile înscrise de Adrian 
Hie In minutele 2, 61 şi 82, care a fost 
viqara 1 a atacuril ir tricolorilor. In 
faţa a 40 000 de spectatori, reprezenta 
tiva României a evoluat în formaţia : 
Stelea, Stanciu, Prodan, Papură, Tâl- 
van, Maier, D. Şerban, Ad. Ilie, R. Ni 
culeseu (Filipescu), Gâlcă, Dănciulescu 
(Viădoiu). In celălalt meci Danemarca 
— Finlanda scorul a fost 0 —0.

Roinânia se află pe ajimul loc în 
acest turneu cu 4 puncte, locul doi 
Thailanda cu 3 puncte, locul 3 — Da 
nemarca 2, locul 4 — Finlanda 1.

Azi, au loc întâlnirile România , — 
Finlanda şi Thailanda — Danemarca. 
Cu o victoria sau chiar un egal, Romă- 
nia poate ocupa primul loc!

.. şi „olimpicii" in America de Sud

i

După cum se cunoaşte plecarea lo
tului reprezentativ de tineret (olimpici) 
al ţării noastre în turneu în America 
de Sud a fost mult întârziată, amâ- 
nându-se de Ia o zi la alta plecarea din 
Bucureşti.; Fână la urmă, marţi, 6 fe
bruarie (când de fapt trebuia să-şi 
dispute primul joc cu Bolivia), „olim
picii" au plecat la Buenos Aires şi de 
aici, după o călătorie obositoare au a- 
juns Ia Paysandu unde ati disputat pri
ma partidă -din acest turneu cu echipa 
olimpică a Uruguayulpi. După un meci 
tare, chiar cp durităţi, generate de ad-

» versari, românii au câştigat în final
| cu 3—2. Deşi după o călătorie exte- tftlnlt fc» dţJniniCă î*enl^- . * ;l

nuanţă şi neacomodarea completă la fu* 
sul orar, românii au abordat cu aplomb 
acest joc. După ce uruguayenii deschid 
scorul la începutul partidei, dintr-o lo
vitură de la 11 m. Roşu egalează destul 
de repede. După pauză, ai noştri evo
luează bine şi eu toate că erau tfi in 
ferioritate numerică (Stoican şi Bica 
erau eliminaţi, dar şl un jucător uru 
gusyan), Ciocoiu a mai kscfis de ;daBă 
ori, iar adversarii au mai «arfett o sîh* 
gură dată. DŞd, scorul final 3—§y;|ţeiţ* 
tru tinerii fotbalişti români.

Selecţionată noastră olimpică â în 
fct

Gabor a reintrat in formaţia hunedcreană 
COR VINUL - INTER SIBIU 0 -0
Sâmbătă la Hunedoara am avut plă

cuţa surpriză să înregistrăm o prezenţă 
notabilă a unor înflăcăraţi suporteri, 
mulţi componenţi ai galeriei hunedorene, 
la întâlnirea Corvliiului cu Inter Sibiu. 
Deşi s-a terminat nedecis, meciul a fost 
antrenant, presărat cu numeroase faze 
de fotbal la ambele porţi unde doi cu
noscuţi portari In fotbalul nostru Popa 
şl Blid s-au dovedit a fi de nţ trecut. 
Desfăşurat pe un strat gros de zăpadă,, 
jucătorii intraţi In teren şi-au fărut pe 
deplin datoria, mulţi tehnicieni din cele 
două formaţii ignorând zăpada a a făcut 
câteva execuţii tehnice gustate ds spec
tatori. Notăm apariţia lui Romi că Ga
bor, după aproape 4 luni (a f'is t acci
dentat m meciul cu Gaz Metan în min. 
89) şi In două ocazii era să înscrie go
lul aşteptat în tabăra hunedoreană, în 
meciul cu Inter Sibiu.

Şi de această dată, după meciurile 
de verificare al# Carvinului cu Con
structorul, Minerul Teliue şi Vega De
va — la reîntoarcerea de la Buşteni —, 
remarcăm-jocul elaborat al Corvinuliii, 
cu o bună circulaţie a balonului In 
creşterea ritmului de joc şi a acţiunilor 
spre poartă. De această dată i-am vă
zut la lucru în faţa unei echipe cu o 
bună carte de vizită, cu un antrenor 
competent,- ambiţios, serios (Ţâlnair), 
pe Inter Sibiu cat% şi-a dorit mult în
scrierea de goluri. Ocaziile risipite, sau 
apărate de portari, cele două bare (din 
min. 64 Zotincă, *68 Chezan), jocul 
deacbisţ In deplin f^ir-play, âu dat o 
notă hună în partiţia de verificare a 
cplor două formaţii: CORVINUL: Popa, 
Bordfeanu, Sterean, fîaidiner, Botezan 
Chezan, Aniţa (52 Gabor), N. Mitrică, 
viorea' (46 Costăchescu), Păcurar (72

Perşa). INTER: Blid <46- FI. CotorahJ 
Demian, Tolcia, Glăvan (72 Mirea), L 1 
Cotora, Lazăr, Zotincă, Ci. Szeghediî 
(’77 Terchilâ), Pogăcean (*84 Luca), Ca-i 
■solţan (’67 Corfar), M. Szeghedi. ,

A arbitrat bine, la centru, Zoltan J 
Ghergheli. \

Este prevăzut ca azi, marţi, Corvinul! 
să joace acasă cu Vega Deva, iar mâine, 1 
miercuri, să se deplaseze la Sibiu pen-» 
tru „returul" cu Inter.

Komică Gabor a reluat pregătirile şi • 
coechipierii, clubul, suporterii îl aşteaptă !; 
cu încredere in formaţia Corvinului.* %

- « v -

DIVIZIA B, SERIA a III*a

Vega Deva-Corvinul 0-6
O partidă bană In cadrul pregătirilor 

celor două formaţii, în care oaspeţii an 
dovedit o mar» poftă de joc etalând, 
ca şi în celelalte meciuri de verificare, 
un jde rapid, cu dese incursiuni la 
poarta gazdelor (care a rulat întregul 
lot de jucători) punctând nu mai puţin 
de 6 ox'i prin Tetileanu (2), Ciorea, Per
şa, Costăchescu, Păcurar.

VEGA DEVA: A intrat pe teren. în 
formala: Rahoveattu, Fartuşnie.Bul- 
garu, Neagu, Maca vei, Popa,
I.uca, Cioban», Danciu, MIţidfU, Sele- 
gea. Au thai evoluat: Ciubotariu, Bă- 

. doi, Davidoni, Stan, Spineanu, Rus, Tă- 
nasă, Răducănescu, Boldor.

CORVINUL: Popa, Bordean, Haidi- 
ner, Sterean, Botezan, Chezan, Tetilean, 
Bardac (6 accidentat, a intrat Perşa), 
Aniţa, Păcurar, Ciorea. Aţi mai jucat: 
Petrei, Mocioi, Ţibichi, D- Dăscălescu, 
N. Mitrică, Cireş, Costăchescu.

DIVIZIA B

de el, cum abordează pregătirea sa fi-, 
zică pentru ă-şi relua locul cuvenit in s 
formaţia devină. -

Marţi, Vega Deva vă juca la Hune
doara, cu COrvinul.

DIVIZIA B, SERIA a IlI-a

Minerul Certej- Unirea A.l.
1-0

Vega Dfeva - 
Reş'ţa 0-2

Vega Deva îşi continuă seria meciu
rilor de pregătire, sâmbătă întâlnind pe 
teren propriu pe Gloria Reşiţa din Di
vizia A, seria a Il-a. Până la urmă re- 
şiţenii au câştigat cu 2—0, după un joc 
în care devenii n-au 'reuşit să înscrie 
nici un gol. Printre altele, se vede lipsa 
mijlocaşului Luca, încă indisponibil. In 
Atâc sfe aşteaptă Integrarea noilor veniţi. 
A revenit la echipă şi Rădos şi depinde

La puţin timp după ce a revenit de 
la Hereulane unde a  fost la o pregătire 
centralizată, Minerul Certe) a început 
seri» metiurtlor de verificase. Având ca 
adversar pe Unirea Albă Iulia, fotba
liştii din Certej s-au mobilizat şi au 
făcut un joc bun în compania divizio
narei A, pe care au şi învins-o cu 1—0 
prin golul înscris de Borşa în min. 40.

MINERUL CERTEJ a aliniat formaţia: 
Tiliban, Dobra, Ilie, Stroia, Cioclăuş, 
Perţa, Matache, Şadi, Ungureanu, Borşa. 
Âu mai jricats Jolvînski, Achim, Za- 
lomir, Bozga.

UNIREA ALBA IULIA: Bichiş, Hora- 
ţiu, Bran, Mărginean, Pădurean, Stoica, 
Tarcea, Giurcă, Vlăduleasa, Mândroc, Ma
rina. în repriza a Il-a au mai intrat: Vlă- 
doi, Bratu, Pustai, Luca. După cum 
ne relata antrenorul — jucător Nelu 
Popa, lotul a fost întărit cu Praţa (re
venit de la Dej) Rădoi (Vîlcea), Gatea 
(Ocna Mureş) Turdean (ICIM Braşov). 
Unirea Alba Iulia se va întâlni în meci 
de pregătire şi cu Corvinul Hunedoara.

In ceea ce priveşte pe Minerul Certej, 
antrenorul principal Ghiţă Ţurlea fte 
spunea că va mai juca în partide de 
verificare cu Corvinul, C.S.M. Reşiţa, 
probabil cu UTA, cu formaţii puternice 
care să poată arăta gradul de pregătire 
a echipei. .

N. GAVREA 
*&' ,,** **»

H a n d b a l  f e r m i i - i

Turneul de sală ,.Cupa j
I I

In cadrul programului de pregătire al formaţii a turneului, Marcelini Timi- ■  
formaţiei de handbal feminin pentru şoara. In a doua zi, vineri, Rerftin SI 
noul sezon, Remin Deva cu ajutorul avut o comportare vizibil mai aproape* 
sponsorului şău,.EM Veţel, a organizat de posibilităţile săi®, obţinând o vic-l 
în sala sporturilor din Deva, In peri- torie la Autonova S.M.. dovedind că a-5 
oada 8—10 februarie, cea de-a VÎI-a tunci când creşte viteza de circulaţi#! 
^dţţie â Cupei Remin la care au par* a mingii, precizia la* pase şi şuturi! 
ticipat, pe lângă echipa gazdă, 5 echipe la poarta adversă şi Remin poate fice| 
bine cotate în Divizja B; „U“ Cluj- partide bune. Să nu neglijăm însă c i!  
Napoca, „Marcelini" Timişoara', „Ar- moralul echipă devene s e ' menţine:| 
berna" Arâd, Artego BTÎ Tg Jiu şi scăzut: dnci componente ale formaţiei ■  
Autonova Satu Mare. Timp de trei zile continuă să fie şomere! *  greu să te | 
s-au desfăşurat câteva meciuri frumoase, concentrezi, să ai puterea să lupţi cândi 
unele dintre fele ridicându-se la nivelul joci cu sabia şomajului asupra capului!! 
Diviziei A, cum a foSt de exemplu Urmează un nou turneu, la Tg. Jiul.......>rpartida .^Marcelini" Timişoara ;,U“ ce începe chiar mâine, miercuri. Uni
Cluj-Napoca. . nou prilej de perfecţionare & pregăti-!

întrucât pe -noi ne-a interesat în ^  ™™lări ‘eJ’1îic2' taf :!
mod deosebit comportarea formaţiei Re- ^ ee- Vm*» feevwsl după turneul de la i
min Deva, ne vom referi în câteva cu- AsL.t*“* * . „  . .  „  ■
vinte la evoluţia sa şi rtzultatme ce- Tutui de raa| bun portar a re - |
le-a înregistrat: Remin — Marcelini î ^ ^ rt^ r eic ^ L  U“l
Timişoara 22—29; Artego Tg. Jiu — Carmf®< . Amarfl . ,<«u  I
Remin 20-20; Remin -  „U" Cluj-N. «uj-NJ de cea mai tehnica jucătoareJ 
26-31; Autonova 9. Mare -  Remin Monica Luca (Deva) ..ar de miss Came-I 
31—32 şi Remin — Arbcma Arad 31— 1.Iel T̂ ,lpî a. JlU '̂
32. După cum se poate vedea, fetele ‘ ” .. .1'.- .
noastre au avut o comportare oscilantă, 2- Marcelini Jmiiş. 
în unele meciuri diferite chiar de la *" , rf ema„ A ,a
repriză lâ alta. Joi. în meciul de de
but, evoluţia devencelor a fost slabă:

4. Artego Tg. Jiu
5. Remin Deva

jocul lent, cu unele pase şi şuturi la 6- A'ut0n0Va S M‘ 
poartă „telefonate", comportarea ezi
tantă a ambilor portari 5-a văzut pe 
tabela de marcaj, Remin pierzând la 
o diferenţă de 7 goluri în faţa unei bune

5 5 0 
5 4 0 
5 3 0 
5 2 0 
5 1 0  
5 0 0

Pagină realizată . de 
SABIN CERBU

131 
135nl
i5I
I
I
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VÂNZĂRI^
CUMPĂRĂRI

•  Vând Urgent maşină
de îngheţată, stradală, I- 
talia, 3 capete, Orăştie, 
641257. (3948)

•  Vând Honda pentru 
piese schimb, preţ conve
nabil. Orăştie, tel. 647407.

- (1793)
•  Vând baracă ' (garaj) 

din lemn, acoperită, cu 
ţiglă, Brad, tel. 650443.

(3527)
9 S.C. „Prestatorul" -S.A. 

Haţeg; anurifâţ licitaţie în 
dat,?, de 26. II. 1996, ora 
10, pentru următoarele 
spaţii: clădire, str. Progre- 
sului, 20, 135 mp, prestări 
servicii, preţ pornire 1500 
lei/mp, garanţie 1215 000 
lei; clădire, str. Decebal, 
15. 26,95 mp, pentru birou 
notarial, preţ pornire 1500 
leî/mp, garanţie 242 550 
Iei (2889)

tj Vând pompă KAME 
3/4, vană mare emailată, 
hidrofor plus pompă plus 
motor. Tâmpa. nr. ■ 43.

(6-131)
9 Vând societate comer

cială SRL, compresor 2 
kw trifazic, dulap frigo
rific. Simeria, Piaţa Unirii, 
1, bl. 1, sc. A, etaj 1, ap- 
3. (6335)

9 Vând urgent talon O- 
pel Rekord, Dacia 500, 
piese Dacia 1300, Peştişu 
Mare, nr. 262. familia Rus.

(6435)
9 Vând casă Simeria. 

gaze, apă, canalizare plus 
terert 800 mp. Relaţii zil
nic la tel 660194, (643#

i 9 Vând teren intra- 
j vilan zona Ceangăi.

Deva. tei. 624427.
1 (6430)

9 Cumpăr bloc lumini 
Mitsubishi Galant, teL 
661661 (6417)

•  SC
depozit en gros de haine 
second hahd din Olanda,

invită toţi comercianţii la 
sediul din Cluj-Napoca, 
str. Paris, nr. 21 (lângă 

' cinema Capitol). Comercia
lizăm în saci de .plastic 
. 10—15 kg îmbrăcăminte 
de sezon de calitate su
perioară. Informaţii su
plimentare Ia tel. 064/ 
194972 - (6423)

« Vând apartament două 
camere decomandate, îm
bunătăţiri, tel. 225568, zil
nic după ora 14. (460)

9 Vând joc distractiv 
Flîpper cu jetoane, vizibil 
la SC EX Preş ■ Coţr. 
(lângă „Siijvanai"). Infor
maţii orele 13—15 — 627152, 
13—20 — 614673: (6450)

9 Vând cal 8 ani, că
ruţă şi ham. Deva, MI- 
hai Eminescu, 104. (6447)

PIERDERI
9 Pierdut legitimaţie 

serviciu eliberată de FE 
Deva, pe numele Nicula 
Petru. Se declară nulă.

‘ ' (6426)
9 Pierdut chitanţă va

mală Dacia 1310, serie 
şasiu R00796988, seria mo
tor 81099780715, pe numele 
Bojin Iulius. Se declară 
nulă. (6189)

9 Pierdut certificat în
matriculare ARO 21-IID- 
225 V 49319, Nanu Constan
tin. îl .declar nul.

(396056)

OFERTE 
DE SERVICM

9 SC Coralis SRL Ti
mişoara, str. Ialomiţa, nr. 
2, tel. 056/206165. Distri
buitor în România al Af
nor firme de prestigiu din 
Austria şi Germania (a- 
limente) angajează pentru 
zona Deva — Hunedoara 
—f  Valea Jiului agenţi co
merciali. Condiţii: expe
rienţă ca agent comerciali 
studii minim liceul, ma
şină proprietate personală 
şi carnet de conducere ca
tegoria B, Seriozitate, te
lefon la domiciliu. Oferim 
salarizare deosebită. Dori
torii vor depune un 
eurrieulum vitae pe adres* 
firmei. * (6437)

lider în comerţul direct 
angajează reprezentanţi în judeţele: 

Hunedoara, Mureş, Maramureş, Bacău 
Cerinţe::

-conversaţie plăcută şi corecta 
•.abilitate Jn relaţiile interumane 

ţx •* h« cerc cît mai larg de cunoştinţe Jare să poată fi
(folosite ca bază de lucru

S u f e r ă :
«salariu fix şi câştiguri nelimitate din comisioane? 
gprogram de lucru scurt şi flexibil ,Vi
^posibilitatea păstrării unui alt loc de muQcăf-

Cci interesaţi vor trimite Currîculum. Vitae,
I , - telefon de contact şi o fotografie pe adresa;
I  Rudh România; Str.Tîrnava;nr.l8, sector 1
I Bucureşti, în atenţia Dl Roberto Peterneli

WWUWMVVWWVMWMWWWWWWWWWWVWWW

13 FEBRUARIE
9. I dolar SUA 
9 1 marcă germană
9 100 yeni japonez] 
*. 1 liră sterlină
9 1 franc elveţian
9 t  frâne francez 
9 100 lire italiene

— 2761 lei >
— 1869 lei '!
— 2582 lei.
— 4231 lei I
— 2287 lei J
— 544 lei1
— 176 leîî

Cursuri de referinţă ale Băncii Naţionalei 
a RomănieL ^

W.V.VVVVVZVAW^/AV.W.VAV.'AVA'/.W AV'AV

DIVERSE
•  SC Agroservice SRL 

Deva, aqunţă intenţia ■ de 
majorare a preţurilor la 
reparaţii motoare, sub- 
ansamblo, şcoala de şo
feri şi confecţii curele 
începând cu data de 10 
martie 1996. (6438)

COMEMORĂRI

rariu mulţumesc tuturor 
celor care au fost ală- 
tuii de ei la trecerea în 
nefi niţă, după o lungă
suferinţă, a dragei lor 

FLORICA VASILIE 
Dumnezeu s-o odihnească'.

(6459)

D ebut în  ultima sesiune

9 Miercuri, 14 fe
bruarie, ■ se împlineşte 
un an de când soarta 
nemiloasă şi nedreaptă 
l-a luat pentru tot
deauna dintre noi pe 
cel ce a fost

RADU BĂLAN 
un ora de o depsebită 
nobleţe sufletească, 
devotat familiei şi 
semenilor săi,
- Nu te vom uita 
niciodată, cei ce te-am 
iubit şi preţuit.

Dumnezeu să te o- 
dihneaseă în pace!

DECESE

•  Soţul Ioân şi nepoţii 
Vasile şi Eugenia Mo-

- 9  Familia îndure
rată mulţumeşte ru
delor, vecinilor, prie
tenilor, colectivului 
ATI şi Chirurgie/ 
ICSH, Panicor, tuturor 
celor ce l-au condus 
pe ultimul drum . pe 
cel ce a fost

IONICĂ BORZA 
plecat de lângă noi 
în eternitate prematur. 
Dumnezeu sâ-i odih
nească în pace sufle
tul său nobili (2860)

9 Familiile Tănase 
Gheorghe şi Tirută 
Eugenia anunţă cu 
adâncă durere înceta
rea din viaţă a ' celei 
care a fost o minunată 
mamă şi bunică, în
văţătoarea 

TĂNASE JSILVIA 
înmormântarea va 

avea loc miercuri, 14 
februarie, ora 13. de 
la domiciliul din Brad.

■ o’. ..... (8465)

9 Colegii de servi
ciu de la. Credit Bank 
Deva sunt alături de 
doamna Tirută Euge
nia în aceste momente 
grele pricinuite de 
pierderea mamei sale.

(6461)

1
» -« trsrw  W - ţ -

ABONAMENTUL 
LA ZIARUL 

CUVÂNTUL UBER“
A b o n a m e n tu l es te  căleq, cea r r ia i s ia ii-

I
|  c u rs u l lu n i i  fe b ru a r ie .

(Urmare din pag. 1)

priorităţi legislative ar 
mai ii Legea, pensiilor, Le
gea privind apărarea şi 
ordinea publică, pregăti
rea" ţării pentru apărare, 
pompierii militari, com
pletări la Legea siguran

ţei naţionale, Legea mine
lor, Legea funcţionarului 
public, -modificarea Legii 
impozitului pe profit. 
P.U.N.R. a iniţiat proiecte 
de legi cum ar fi Legea 
moţilor şi Legea salari
zării personalului din u- 
nităţile de stat.

ACCmmARSA  P R O C E SU L U I CHE

***D#<*fS*g*,. v ă
da dtxfjwme-ea a titlurilor -da

$ 1 ^  ' ; ' ::vv
Afumai i 9S6 put*jţi

a p ia  ţjautru dift :Ă o«i«tăfi!a eem ar- 
oi«(a d in ţară  ai da va w ttî.,. u wo*
din e« l«  Î 1S *<*w**fyi din judeţ.

Până la 3 0  «priita . 199$  z v a ţ l  f i  
p osib ilita tea  da a pentru unui din
Pandurii* proprietăţii privata,

.:. : Dufm a«ma*tâ « a ţă  c«* f i
«•rtlH aatnla davln nula!

V A L O R IF IC A Ţ I Ş A N S A ! 
P E N TR U  A  D E V E N I A C Ţ IO N A R I,

I
I ”
I  « a v v r c A v r r v b i v b W |  o o f U  U U U >  tşofjoo J W i u r  a

m ă i p v c m ta je a s â  d e  p ro e w ra ră  a z ia - 1  
* r u lu i  n o s tru . C o  s t u l  a b o n a m e n tu lu i |  
I  pC tu n a  jm a r t ie  este de 2 500 le i, I  
|  p lu s  ta x e le  p o ş ta le . !

'  ................ IA b o n a m e n te le  se p o t fa ce  la  o f ic i i le  
_ p o ş ta le  ş i la  fa c to r i i  p o ş ta li.  P e n tru  lu n a  |  
§ m a r t ie  p u te ţ i  fa c e  a b o n a m e n te  in  to tjj

I

; ’>■

Cel mai mare distribuitor en gros din tara de
îmbrăcăminte balgtata

IMPORT VEST 
V A O F E R A

• îmbrăcăminte sortată
— ofertă bogată- în, sortimente de sezon

• îmbrăcăminte nesortată. colectare originală 
în pungi între 5—15 kg
cartitatea minimă de vânzare 100 kg 

OFERTA NOASTRĂ SPECIALA !
• Ciorapi-pantaloni strech cu efect medicinal

— toate mărimile, toate culorile.
CELE MAI AVANTAJOASE PREŢURI 1 
Adresa birourilor : Cluj-N„ strr Iuliu Ma- 

niu, nr. 6, Teîefon/Fax 064 — T940S0 (luni — 
Vineri : 8-16). Orar depozit : satul Vlaha, în
tre luni şi sâmbătă, 8—16.

I

1 -  \* IN ATENŢIA l
t  PENSIONARILOR! J

I 9 Partidul Pensiona- i 
ţ  rilor Filiala Deva con- J. 
« voacă ADUNAREA GK- i 
1 NERALĂ fn data de: >5 f 

FEBRUARIE 1996, ORA f 
. 10, la Casa de Cultură * 
Deva. i-

•f Sunt rugaţi să par- i 
i  ticipe membrii şi sim- J 
i  patizanţii partidului.
|  9 Activitatea de sem- ţ
j nare a MEMORIULUI f
* privind recalcularea * 
ţ pensiilor de stat, se * 
h! reia începând cu data ţ 
] de 12 FEBRUARIE 1996 I 
1 în localul ASOCIAŢIEI f 
IDE LOCATARI Nr. I, î
 ̂situat în spatele maga- j 

ţ zinului COMTIM dini 
|  centru. J
l  Programul de lucru î 
|  este: ZILNIC (inclusiv | 
I sâmbăta), între , orele : î  
f 10,00—14,00. *
* 1 , ^ k~*

DA CUPONULUI TAU VIATA !•

f  s i m p l u ^ /  P l a s e a z ă - ţ i  c u p o n u l  ş i  

c e r t f i c a t c l e  d e  p r o p r i e t a t e  

l a  F .P .P .  I - "BANAT * C R IŞA N A ”.

FONDUL PROPRIETĂŢII PRIVATE i . ’BANAT-CRlŞANA^ ‘
' DEVA Tel.. 0 5 4 -6 1 6 0 0 3
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