
CONFERINŢA DE PRESA

P.U.N.R. în campanie de alegeri
Vinerea trecută a avut 

loc la Deva, în organi
zarea conducerii Filialei 
judeţene a Partidului U- 
nităţii Naţionale Române, 
o conferinţă de presă la 
care a luat parte şi dL 
Petru Şteoleâ, deputat 
PU.NJR. de Hunedoara, 
preşedintele filialei. In 
debutul manifestării, dna 
Eva Maria . Sipoş, preşe* 
dinţa organizaţiei judeţene 
a femeilor*® P.U.N.R. a 
prezentat preocupările ac
tuale ale organizaţiei ce o 
conduce, iar dL Petru 
Şteolea a făcut o succintă 
prezentare a politicii par
tidului Au urmat apoi 
’ ziariştilor. I 
punzând acestora amfitri
onii au subliniat printre

maţiuni politice ale căror 
programe se apropie de 
ai său, în problemele fun
damentale ale ţării. Ext 
o înţelegere între P-UU-1 
şl P.DiS.R. dar număr ̂  
sensul de a evita atacur: 
unuia asupra celuilalt? 
Campania electorală 'vii
toare va fi dură. P.U.N.R, 
nu va ataca alte forma
ţiuni, dar va răspunde as
pru la atacurile altora, ce, 
de altfel, prevede că vor 
fi numeroase. Partidul va 
merge in alegeri cu idei 
limpezi, şl doreşte o com
petiţie loială, cinstită. In 
ultima vreme. P.D.S.R. a 
declanşat o puternică cam
panie da propagandă e- 
lectorală — o adevărată 
troică cutreieră, în spe-

mmmirrni

TRIBUNA ELECTORALA
altele:

Se află spre finalizare 
— există diferende între 
cele două camere ale par
lamentului cu privire la 
numărul de membri şi 
acoperirea în teritoriu — 
Legea" partidelor politice, 
importantă nu atât pentru 
alegerile locale, cât, mai 
ales, pentru cele generale. 
Ea va limpezi, într-o bu
nă măsură, viaţa politică 
din România făcând să 
dispară formaţiunile mi
nuscule sau care există 
doar cu numele. .Partidele 
pe baze etnice vor dispă
rea. In ce priveşte Legea 
electorală şi apariţia el 
este apropiată ceea ce 
creează posibilitatea orga
nizării. alegerilor locale 
într-o duminică a perioa
dei 5—21 mai. Filiala ju
deţeană a PU.N.R. fi-a 
definitivat' listele pentru 
funcţii de primari, vice- 
primari şi consilieri, dar 
va face publice numele 
candidaţilor la momentul 
potrivit, când va începe, 
practic, campania electora
lă Partidul este disponi
bil pentru alianţe în ale
gerile locale cu acele for-

«ial judeţele din Tran
silvania. In ce priveşte 
scandalul provocat de a- 
nunţata demisie a dlul 
Pitulescu, P.U.N.R. apre
ciază că domnia sa a fă
cut o declaraţie generală, 
nu a venit cu exemple 
concrete de corupţie, es
crocherie, trafic de in
fluenţă ş.a. ceea ce face 
actul respectiv nul. DL 
Gheorghe Funar, preşedin
tele partidului, a solicitat 
publicarea tratatului de 
bază cu Ungaria, cel puţin 
a capitolelor aflate în dis
pută, şi organizarea unui 
referendum naţional asu
pra acestuia. Ambele ce
reri l-au fost respinse de 
Guvern şi Preşedinţia. In 
alianţa la guvernare cu 
P.D.S.R., P.U.N.R. n-a In
trat pentru a ieşi, dar 
dacă va apela la acest 
gest, îşi va alege el mo
mentul, n u n ţii. In alege- 
ile v  8* * Ji*î • ideţt I n< - 

tru FU fala judeţeană apre
ciază că va atrage îrţire. 
7 şi 10 la sută din Voturi, 
şi se va situa pe locul trei;

* . . .
' A consemnat 

TRAIAN BONDOR

IN DIRECT LA 3 TV
I Astăzi, începând cu ora 19,15, puteţi urmări la 
' postul de televiziune 3 TV Deva dezbaterea cu tema: 
) ,Presa în campania electorală". Participă reprezen- 
' tanţî ai publicaţiilor „Cuvântul liber" şi „Oglinda",
* Radio Deva şi Devasat plus.

Moderatorul emisiunii este Alin Bena,
I Telespectatorii pot adresa întrebări la telefonul
* 215543.
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Crucea Roşie mereu 
la datorie

Activitatea desfăşurată 
In anul trecut de Filiala 
de Cruce Roşie a judeţu
lui, programele pentru 
1996, inclusiv privind co
memorarea a 120 de an] 
de la constituirea Socie
tăţii Naţionale de Cruce 
Roşie . din România 
(SNCRR), Legea Crucii 
Roşii, alte documente au 
fost analizate in şedinţa - 
de comitet a filialei.

S-a subliniat că activi'; 
tatea anului precedent s-a 
desfăşurat avându-se In 
vedere şi programele spe
ciale legate de marcarea 
zilelor Crucii Roşii ro
mâne -şi mondiale. Săp
tămânii Crucii Roşii, Zi
lei Mondiale de Luptă 
Împotriva SIDA. Realiză
rile . şi nefmplinirile au 
fosţ trecute în revistă pe 
domenii. Astfel cel „al 
praajjiţîriţ 'pentj'H, interval- s 
ţii ni câzuri de ’enta^t^e ' 
naturale, primul ajutor", 
mai puţin „şi conflicte ar
mate", pentru care fiii- 
ala consideră că tiu este 
pregătită (bine că n-a fost 
nevoie să facă faţă unei 
asemenea situaţii' — n.n.) 
a 1 fost- considerat prioritar, 
înaintea activităţii orga
nizatorice (prioritate sta
bilită de SNCRR). Preo. 
cuparea pentru completa
rea şi conservarea stocu
lui de prim-ajutor s-a 
dovedit benefică în decem
brie anul trecut, când 600 
de gospodării din judeţul 
nostru au fost afectate de 
revărsarea apelor. Ajuto
rul acordat sinistraţilor.

cursul de reconstituire a
situaţiilor de accidente 
realist de Crucea Roşie 
Germană şi activitatea de 
formire a surorilor va. 
luntare de Cruce Roşie la 

Deva, Hunedoara, Călan. 
Petrojjani şi Vulcan se 
numără intre realizările 
filialei judeţene.

Pe timp de pace meni
rea Crucii Roşii este a- 
eeea de a organiza acţi
uni social-umanitare de 
mm&, pentAi ‘ .‘persoane 
defavorizate (vârstnici, bol
navi- la domiciliu, copii 
orfani, familii cu mulţi 
copii şi eu venituri foarte 
mici); Cu sprijinul volun
tarilor s-au realizat multe 
activităţi din acest dome
niu. Din cele peste 70 de 
milioane de Iei donaţii, 
provenind în cea mai 
mare parte de la Cru- 

- - R ie Germană, apoi

au fost ajutate 150 de 
persoane fizice şi 62 insti
tuţii de asistenţă medi
cală şi socială, subfilialele. 
Ca „un neajuns" ar fi 
neonorarea tuturor solici
tărilor, unii getenţi neîn
deplinind condiţiile regle
mentărilor Crucii Roşii, 
ceea ce le-a atras neme
ritate injurii salariaţilor 
şi voluntarilor. E nevoie 
de o mai strânsă conlu
crare cu primăriile pen
tru a se avea o evidenţă

VIORICA ROMAN

(Continuare în pag. a 2-«)

Prea multe necazuri 
cu pământul
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î Ce-a mai fost...
•  A MAI CĂZUT UN 

AVION. Dacă 1995 a fost 
un an negru pentru a- 
yiaţia românească, iată 
că şi 1996 începe rău. 
în ziua de 22 februarie, 
în jurul orei 14, un a- 
vion de tip Antonov 24, 
închiriat de Autoritatea 
Aeronautică Civilă Ro
mână, s-a prăbuşit în 
flăcări peste o carieră 
în apropiere de Baia Ma
re. Toate cele opt per
soane aflate la bord şi-au 
pierdut viaţa. De ase
menea, şu fost omorâţi 
doi muncitori de la ca
rieră. Sunt Investigate 
cauzele tragicului acci
dent

•  ŞEFUL' IGP DA IN
TERVIURI. Demisia din 
funcţie a generalului Ion 
Pitulescu, şeful Inspecto
ratului General al Po
liţiei, a generat nelinişti 
şi semna .de Întrebare In 
toate structurile puterii.

Generalul a fost audiat 
de comisia de apărare 
şi de comisia juridică 
ale Senatului, de premie
rul Nicolae Văcăroiu şi 
de preşedintele Ion I- 
liescu. Demisia nu l_a 
fost încă aprobată, poli-

rat insă moţiunea, sus
ţinând că n-a fost o 
criză energetică, ci doar 
un deficit energetic, pe 
care l-a rezolvat cu, suc
ces.

•  METALURGIŞTII, IN 
ALERTA. Gu cât succes 
a rezolvat guvernul defi
citul energetic o spun 
amplele demonstraţii ale

ţistul şef al ţării atacând 
ş! mai în forţă mafia ro
mânească.

•  MOŢIUNEA ENER
GIEI. Opoziţia parlamen
tară a depus la Camera 
Deputaţilor şi la Senat 
o moţiune simplă de 
sancţionare a guvernului 
pentrq grava, criză ener
getică dio ţară, care a 
pus pe butuci multe u- 
nităţi economice Impor
tante, a lăsat fără căl
dură şi apă caldă multe 
oraşe. Guvernul a igno.

Uşor colective din între
prinderi metalurgice ale 
ţării, care au. pierdut 
producţie de multe mi
liarde de lei prin între
ruperea alimentării cu 
energie electrică a agre
gatelor de bază: turnă- 
ţprli, oţelăril, laminoare 
ete,

•  & VENIT RÂNDUL 
LUI GIGI KENT. Unul 
dintre cei mai mar! ma

fioţi ai ţării — Vasiîe 
Gheorghe, zis Gigi' Kent 
—, infiltrat în conduceri 
de bănci şi in sferele 
puterii, a foşt arestat în 
municipiul Focşani. -A- 
facerile lui sunt legate 
de împrumuturi dubioase 
ridicate de la Credit 
Bank, unde este şi vice
preşedinte.

•  INCA UN POET 
PENTRU COTROGENI I 
La Conferinţa Naţională 
â Partiduftlr- Socialist al 
Muncii, desfăşurată la 
sfârşitul săptămânii tre
cute în Capitală, preşe
dintele partidului, Ilie 
Verdeţ, l-a propus pe 
pjdp-vicepreşedintele A- 
dtjah Păunescu drept 
candidat în alegerile pre
zidenţiale la funcţia de 
şef al statului. După Cor
nelia Vădim Tudor, încă 
un poet vizează fotoliul 
prezidenţial de la Co- 
troceni.
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••• Ce s-a-otâmplat

Aplicarea Legii nr. 18/ 
1991 a dat şi mai dă în
că, din păcate, multă bă
taie de cap celor impli
caţi în stabilirea dreptu
lui de proprietate şi pu

nerea efectivă în posesie. 
Necazurile şi conflictele 
ce persistă au drept ca
uză, pe lângă lacunele 
legii, modul cum comisi
ile locale înţeleg să-şi 
îndeplinească atribuţiile; 
să lucreze în spiritul res
pectului faţă do adevăr 
şi dreptate.

Din multitudinea situa
ţiilor care ne-au fost pre
zentate la redacţie, prin 
scrisori sau personal, în 
ultima vreme, ne vom re
feri succint la câteva, a- 
cestea prezentând un in
teres. aparte. Dl. Romulus 
Ciorogariu, din comuna 
Vaţa de Jos, referindu-se 
Ia uijele - precizări venite

din partea Comisiei pen
tru Agricultură, Industrie 
Alimentară şi Silvicultură, 
a Senatului (purtând sem
nătura dlui prof. dr. Pă
un Ion Otiman, preşedinte 
— n.n.), crede, după cum 
ne-a scris, că acestea nu 
ţin seama de prevederile 
Constituţiei, în specia1, 
unde este vorba despre 
terenurile intravilane, o- 
eupate cu construcţii dc 
locuinţe, atribuite de fos
tele C.'A.P. Chiar şi în 
condiţiile in care se sti
pulează clar că se face 
compensare în echivalent 
cu suprafeţe în intravilan 
sau. în lipsă, în imediata 
vecinătate, dl. Ciorogariu 
tiu vrea să accepte o ast
fel de prevedere, dar o

NICOLAE TlRCOB

pag, a Sus*

O poartă simbolică pentru municipiu! Petro, 
şari şi judeţul Hunedoara (dinspre Gorj)

Foto: PAVEL LIZA

FELICITARE

•  Pentru meritatul loc I obţinui la Olimpi; 
de limba română, faza judeţeană, clasele a V-a. 
dorim dragă Ramona Drăgoi mult succes, multă 
ricire şi sănătate! Tata Dorin, mama Flori ca ş; 
dragi din onJşul Brad. (3;
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Prea mu te necazuri

cu pământul
(U'Qiare di o pag I)

altă soluţie nici nu dâ. 
considerând că „de aceea 
există miile de procese ce 
se judecă tot după indi
caţii preţioase". ;

Cu referire la un caz 
similar ne-a scris ţi dl. 
Gheorghe Lazăr. din mu
nicipiul Brad, str. Vână
torilor, nr. 84/A. cerând 
un răspuns clar în acest 
sens de ia Comisia ju
deţeană pentru aplicarea» 
Legii fondului funciar, 
în discuţie aflându-se o 
suprafaţă de 0,39 ha pe 
care a primit-o ca vatră 
de casă de la fosta coo
perativă agricolă, susţi
nând eă şi pai 4 amoniul 
ar fi trebuit «ă ia în con
siderare asemenea situa
ţii deoarece „nu fa »  te
renul cât am plătit ee cu 
munca mea" — cum ne-a 
spus potentul.

O serioasă nedumerire 
in legătură cu pământul 
are şl dna Elena Adam, 
din comuna Băita. nr. 87. 
întrucât are o decizie ire
vocabilă de la Curtea de 
Apel din Alba Iulia, dată 
în luna martie 1994, prin 
care sunt respinse ca ne- 
fondate recursurile îna
intate de reclamantul Adam
Gheorghe şi pârâţii Sa- 
bău Vasile şi Bacrău Nf- 
coiae împotriva sentinţei 
nr. 5730/1992 pronunţată 
de Judecătoria Deva si 
deciziei civile nr. 200/
1993 pronunţata de Tri
bunalul Hunedoara, dna
Eieha Adam nu înţelege 
de ce de la Cartea funciară 
din Brad nu 1 se elibe
rează actele solicitate pen

tru a putea deschide suc
cesiunea şi a intra In po
sesia terenurilor înscrise 
în C.F. 1031 şi 143 (nr. to- 
po 807 şi 807/b Ormindea). 
Fireşte, este de aşteptat 
ca întrebarea respectivă, 
îh/ ŝpiritul legii, să pri
mească un răspuns.

în cazul dlui Ioan Ron - 
cea, din satul Zdrapţi. 
comuna Crîşeior, comisia 
de specialitate a Senatului 
i-a comunicat că: „pentru 
terenul din intravilan ce 
vă aparţine şi care a fost 
atribuit legal pentru con
struirea de case de locuit, 
comisia locală pentru a- 
plicarea legii' este* în mă
sură să aplice compensa
rea pe seama dvs. cu 
suprafeţe aferente de te
ren de la cei care au be
neficiat pentru lovirile 
respective de casă. A- 
ceasta, în cazul că nu se 
dispune de terenuri în 
rezervă neatribuite, din 
intravilan sau din afara 
acestuia" — ceea ce este, 
credem, în interesul stin
gerii conflictelor existente. 
Cum în comuna amintită 
mai sunt destule divergenţe 
privind aplicarea Legii 
18/1991, într-o scrisoare 
care are ca titlu „Legea-i 
una pentru toţi?", intre 
altele, se arată că: „unii 
interesaţi să ia abuziv pă
mântul folosesc minciuna, 
relaţiile şi banii, deşi 
legea-j făcută pentru toţi 
muritorii, chiar dacă sunt 
oameni de rând". . Evi
dent că leged fiinS una 
pentru toţi şt nimeni ne- 
fiind mai presus de ea, 
aceasta se aplică In toate, 
cazurile.

f "

(Urmare dia pag t>
exactă a celor mai defa
vorizate persoane. .

Educaţia pentru sănătate 
şi donarea de sânge, alt 
domeniu, a presupus 24 
de activităţi, mai ales In 
rândul elevilor şi studen
ţilor, având ca tematică 
prevenirea îmbolnăviri
lor cu HIV — SIDA, bo-

vate. Anul 1995 a  mai 
inclus şi semnarea acor
dului de cooperare cu 
landul Baden (Germania), 
alte 9 delegaţii germane 
venite cu ajutoare sau 
pentru stabilirea unor 
contacte de partenenat. 
precum şi vizita unei de
legaţii a Filialei de Cruce 
Roşie Hunedoara la Do- 
nauesehingen.

\

ASOCIAŢIA TRANSILVANIA — , 
PROGRAMUL ACŢIUNII SALARIAŢILOR

I
J primeşte Înscrieri pentru Asociaţia Salarîaţi-
î Iot, conform prevederilor Legii nr. 77/1994, de I

l I

I

a) salariaţii societăţii comerciale;

b) foştii salariaţi ai societăţii comerciale;
I

c) pensionarii care au avut ultimul loc de l
. muncă la S.C. „Transilvania** S.A. Deva. |

Crucea Roşie mereu 
la datorie

j Nu beneficiază de prevederile de la lit. b 
î foştii salariaţi care nu au lucrat minim un an
‘ în societate si cei cărora li s-a desfăcut con-

I

I tractul de munca din motive imputabile lor.

J In paralel se fac şi opţiuni pentru eum-
| părarea a 40 la . sută din numărul acţiunilor
î .............

I

I

•  I
•  f
•  100 
•  t

27 FEBRUARIE 
SUA 
germană 

yeni japonezi 
liră sterlina

t  I franc elveţian
* t frâne francez
# m  lire italiene

■— 2559 Iei!
— 1963 Iei;
— 2720 Iei'
— 4396 lei .
— 2417 lei:
— 572 le i!
— 152 lei>

Cursuri de referinţă ale Bănci/ Nattemai» ■ 
« României.
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iile contagioase, sexuali
tatea. Cu rezultate deose
bite în judeţ s-a desfăşu
rat concursul de sănătate 
Si prim-a jutor * Sâni tarii 
pricepuţi". In ceea ce pri
veşte donarea de «âagş, 
rolul Crucii Roşii s-a re
dus şi In anul trecut doar 
la unul de difuzare/a mate
rialelor de propagandă, 
donatorii fiind plătiţi.

Autonomia . operaţiuni
lor â adus a libertate de 
mişcare în plan financiar, 
ceea ce s-a materializat 
în diversificarea activită
ţilor (atât privind sursa 
veniturilor cât şi natura 
cheltuielilor), asigurarea 
unej baze materiale adec-

Prograniele de activităţi 
pe 1998 vor avea In aten
ţie atât domeniile amin
tite cât şi zilele specifice 
acestei activităţi . şi come
morarea constituirii SNCRR 
De asemenea, se va ur
mări şi sprijini mai con
secvent activitatea grupe
lor de tinerel In pian 
organizatoric, cu sprijinul 
Crucii Roşii a landului 
Frejburg, se va organiza 
seminarul de management 
pentru directorii subfilia
lelor din judeţ. Va fi un 
an „plin", dacă w  fi s i  
judecăm după activitatea 
celui abia încheiat, despre
care ziarul nostru a scris 
la timpul potrivit. •

bilizate de Fondul Proprietăţii de Stat !

înscrierea şi oferta se face la sediul so- 
I cietăţii Deva, str. 1 Decembrie, nr. 30, până la 

data de 10. 03. 1996.

I

I

I
I La sediul societăţii funcţionează un punct 
j de subscriere a certificatelor de privatizare In 

numele S.C. „Transilvania*

I

I

I

1

S.A. Deva. 

Informaţii la telefon 617309. (C 396686)
!

I

l

I

I I
| Cel mai marc distribuitor en gros din ţară de

Îm b r ă c ă m in t e  b a l o t a t A
I

I I

m
i IMPORT VEST I

•  In urma unor măsuri 
întreprinse, lucrătorii Po
liţiei municipiului B aa  
au identificat şi reţinut 
grupul de infractori com
pus din Toc Gheorghe de 
33 de ani. din Băiţa, Nagy 
Ios-if Daniel —  22 de ani 
şi Draia Marius Dan de 23 
ani din Sîntana, jud. Arad, 
toţi recidivişti şi fără a- 
eupaţie, care In noaptea 
de 11/12 februarie 1996, 
au pătruns prin efracţie 
în localul S.C. „Onyx Jean 
Serv Corn S.R.L. Vaţa.

Din cercetări s-a stabilit 
că toţi sunt autorii spar
gerilor comise în cursul 
lunii ianuarie a.c. Ia Co
operativa S.C. Consuna

Şuimuş, cafe-bar din Bă- 
iţeţ. S.C. „Zori de zi" din 
Clinei u de Sus şi bufetul 
din Satu Mare. Autorii 
au furat aparatură elec
tronică, obiecte de îmbră
căminte şi produse ali
mentare In valoare de 
circa 4 400 000 de lei. Cei 
în cauză supt cercetaţi In 
stare de arest.

Pentru nerespectarea 
prevederilor diferitelor 
acte normative, au fost 
aplicate 171 de sancţiuni 
contravenţionale In- va
loare de peste 4 000 000 
de lei.

RUBRICA realizata
CU SPRIJINUL I.P.J.

HUNEDOARA

1. V ■

r

i

V A  o f e r ă

îmbrăcăminte sortată 
— ofertă bogată în sortimente de sezon 
îmbrăcăminte nesortată, colectare originală 
în pungi între 5—15 kg 
cartitatea minimă de vânzare 100 kg

l

I

I

! •

OFERTA NOASTRĂ SPECIALA !
[

I
Ciorapi pantaloni strech cu efect medicina) 
— toate mărimile, toate culorile.

I

I

I
t

CELE MAI AVANTAJOASE PREŢURI 1
Adresa birourilor : Cluj-N., str. Iuliu Ma- 

» niu. nr. 6. Telefon/Fax 064 — 194030 (luni— 
l vineri : 8—16). Orar depozit : satul Vlaha, în 
j tre luni şi sâmbătă. 8—16.

I

I

I

I

10,00 Cinemateca | 
î DS+: „Escrocii": 12,00 | 

Sportul hunedorean f  
(r); 13,00 Videotext; » 
18,00 Desene animatei L 
18,25 Pavarotti in a- ţ

S.C. BANC POST S.A. DEVA 

SUPRALICITAŢIE 

; pentru următoarele imobile:

fara scenei (d); 20,001
Actualităţi TVR; 20.45 | 
Obiectiv; 21.09 Strada f 
Tinereţii; 22,00 Film * 
artistic: „Scor mare"; * 
23,30 Videotext. i

I
!
!
1

i

Po- *
18,00 Observator 

Antena 1; 19,00 Fo, 
cus. Ştiri din actua- L 
litatea locală; 19.15 I 
Studio deschis, em, î 
realizată de Alin Be-| 
na; 20,15 Film artis-ţ 
tic; 21,45 Film artistic. *

#  Apartament cu o cameră, situat în Deva, 
!cart. Daria» bl Gl, ap. 35, proprietatea lui 
ÎRata Gheorghiţa.

— Preţ de pornire —■ 6 000 600 lei.

•  Apartament cu o cameră, situat în De- 
■ va, cart. Gojdu, bl. 04, ap. 6, proprietatea dnei 
; Lupuţ Eeâterina.

; — Preţ de piroife : •«; 5 iţM  605 Id. 
Ambele .apartamente sttnt ipotecate pentru 

IS.C. Mega Record —* S.R.L.
! •  Licitaţia publica pentru un calculator
IMBL 386 DX/40 şi imprimanta OKIA4, pro- 
Iprietatea S.C. Keynan Impex — S.R.L. Deva 

-—- Preţ de pornire — 2 000 000 lei.

I

|  Supralicîtaţia şi licitaţia vor avea loc joi, 
•29. 02. 1996, ora 9, la sediul Judecătoriei De- 

ţva, executor judecătoresc. (188)

w .v .v r .v z ^ v v v v A W W W A ^ W A V * ^ W lWN V

DĂ CUPONULUI TĂU VIATA !

E s im p lu - /  Plasează-ţi cuponul 
certficatele de proprietate 

la F.P.P. I - "BANAT • CRIŞANA .

l
FONDUL PROPRIETĂŢII PRIVATE I BANAT-CRlşANA"

DEVA Tel.. 054-6 IbOOu
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CUVÂNTUL LIBER
V.

Peste câteva zile incepe returul la
ÎN DIVIZIA 
NAŢIONALA, 'h

Mâine, 28 februarie, pentru fot
baliştii din D.N. va bate gongul 
reluării etapelor din returul cam
pionatului 1995—1996. Dorindu-se 
(de către F.R.F.) să se asigure con
diţii bune de pregătire a repre
zentativei noastre de fotbal pen
tru £uro ’96 din Anglia, 4 etape 
din retur au şi fost disputate in 
perioada 29 noiembrie — 13 decem
brie ’95 „pe terenuri care nu au 
nimic de_a face cu fotbalul*1 cum 
se exprimau câţiva antrenori. Din 
păcate, pe astfel de terenuri va 
începe şi etapa a 22-a din D.N., 
pe zăpadă, gheaţă, zloată sau cine 
mai ştie ce va fi in această iarnă 
lungă şi câinoasă cu românii

întrucât meciurile F.C. Argeş — 
Dinamo de miercuri se televizează, 
se dispută azi 27. II. de la ora 
14,00, iar derbyul de la Craiova 
din etapa a 23-a de duminică, va 
avea loc sâmbătă 2 martie de ia 
ora 12.

Etapa «inaugurala* a returului
de mâine: Farul — Univ. Craiova, 
F.C. Argeş — Dinamo, Gl. Bistriţa
— Rapid, Poli. laşi — Poli. Timi
şoara, Inter — A-S. Bacău, Sportul
— F.C. Naţional, Steaua — Petrolul, 
Ceahlăul — „UH Ciuj-N., F.C. Bra
şov — Oţelul G i

ÎN DIVIZIILE A ŞI B
în Divizia A, reluarea campio

natului de fotbal va avea loc sâm
bătă, 2 martie. In ce ne priveşte 
Corvinul Hunedoara va evolua in 
această etapă a returului la C.F.R. 
Timişoara pe care a învins-o cu 
5—1, la Hunedoara şi ne aşteptăm 
la o replică puternică a timişore
nilor la acest joc. Jiul se depla
sează la Unirea Alba Iulia.

Meciurile din prima etapă a re
turului Diviziei B se vor desfăşura 
duminică, 3 martie. Vega Deva 
primeşte replica unei echipe am
biţioase, pretendentă La titlu. Şoi
mii Sibiu, iar Minerul Certej se 
deplasează la Minerul Lupen1.

Pentru a informa pe iubitorii fot
balului despre preeătirile pentru 
retur ale formaţiilor Corvinului, 
Vega şi Minerul Certej, am adresat 
antrenorilor principali de la ' aceste 
echipe 3 întrebări:

1. Dacă vă satisface locul o- 
eupat in finalul turului?

2. Cum apreciaţi pregătirile 
pentru retur?

3. Ce loc vizaţi Ia sfârşitul 
acestui campionat?

Răspunsurile Ie publicăm ală
turat.

IN DIVIZIA C
Şi campionatul Diviziei C se re

ia duminică, 3 martie a.o. Va fi un 
retur „fierbinte", nu mai puţin de 
5 echipe din fruntea clasamentu
lui ţintind unul din primele trei 
locuri. Pe primul loc se află Min. 
Şt. Vulcan cu 35 p., Min. Aninoasa 
locul 2, cu 30 p., pe locul 4, Aurul 
Brad, 29 p. Dar şi Dacia Orâştie 
(cu un lot valoros de'jucători) şi 
Vict. Călan — ambele cu 28 p — 
vizează chiar primul loc. In sub
sol, mare revelaţie, va fi... C.F.R. 
Marmosim Simeria, club aflat în 
plină reorganizare (vom reveni).

Etapa de duimnică: Min. Live- 
zeni — Vict. Călan. Haber — Jiul 
Petrila, Met. Crişcior — Min. Vul
can, C.F.R. Marmosim Simeria — 
Favior, Min. Ghelari — Min. Ani- 
noâsa, Cottstr. Hd. — Min. Teliuc, 
Dada Orăftîe — Aurul Brad, M. 
Bărbăteni — E.G.C.L. Călan.

Cor vinul speră să mai nree în clasament

IOAN PETCU 
ANTRENOR PRINCIPAL:

I. Locul 9 ocupat la sfâr
şitul turului de către Cotvi- 
nul Hunedoara în Divizia A, 
seria a Ii-a, nu ne satisface 
întrucât noi ne prevăzusem

să ne situăm pe unul dintre 
locurile 1—7. Imediat după 
începutul turului, echipa a 
avut o sincopă şi a pierdut 
7 puncte pe propriul teren. Am 
recuperat apoi 6 puncte şi 
puteam mai mult şi în' de
plasare, In special la Mo- 
tru, Suceava şi VUcea, dar 
aşa ne aflăm la — J la a* 
devăr. E bine să nu ultim 
câ am început campionatul 
cu doi portari, fără experi
enţă competiţională de DL. 
vlzia A şl nu am reuşit re
dresarea decât după reveni
rea portarului Popa.

2. Şi în acest sezon, pre
gătirile le-am programat mi-; 

• riuţios şi au început la Hu
nedoara cu întregul lot, fără 
nici o absenţă, în data de 
12 ianuarie şi după vizita 
medicală, a urmat perioada 
de acomodare, iar din 21 ia
nuarie programul s-a efectuat

I 
II
j i_____  _ _ ____
I *  'I I

centralizat, la Buşteni, unde 
am avut condiţii bune de 
pregătire fizică generală şi 
specifică, de lucru în sala 
de forţă. Şi tot aici am în
ceput şi seria meciurilor de 

> antrenament cu mingea „le
gând" câteva jocuri cu e- 
chipe ce se aflau şi ele la 
pregătire in staţiunile limi- 

. trofe.
Odată cu pregătirea fizică 

specifică, creşterea rezisten
ţei, am dorit ca prin sus
ţinerea a cât mal multe 
partide de verificare — in 
care am rulat întregul lot de 
jucători (noutăţi nu sunt de
cât Perşa pe care dorim să-l 
legitimăm în aceste zile ţi 
tânărul portar Lobonţ de la 
juniori) — să ne conturăm 
echipa de bază şi tactica ce 
am stabilît-o, urmărind creş
terea vitezei de joc In an
samblul său, însă, cu meciuri

disputate pe terenuri acope- ] 
rite cu zăpadă şi gheaţă pe ] 
care era greu ca jucătorii < 
să se ţină pe picioare. Cor-1 
vinul a disputat meciuri cu! 
Vega Deva, Constructorul I 
Hunedoara. Minerul • Teliuc, < 
Minerul Certej, Inter Sibiu, I 
Unirea Alba Iulia şi la tur-; 
neul de la Deta cu C.S.M. 
Reşiţa, câştigat de reşiţerd cu J 
2—0 şi cu U.T.A. câştigat de I 
Corvinul cu 4—1. Şi aici J 
starea terenului a fost foarte i 
grea. Se pare însă câ nici la I 
începutul returului, condiţiile j 
nu vor fi strălucite. :

3. Vizăm să mai urcăm în ! 
clasament, să fim între pri- | 
mele 5 locuri, deşi sunt multe j 
echipe dornice să se cjaseze I 
în fruntea clasamentului. Să j 
vedem ce iese şi din iupta | 
pentru titlu dintre Jiul Pe
troşani şi Foresta Fălticeni

Vega Deva se va menţine pe un loc de frunte

IONEL STANCA 
ANTRENOR PRINCIPAL:

1. Am încheiat turul pe 
locul 4 şi cred că este un

loc bun, obţinut după o fru
moasă evoluţie a echipei Va
ga, atât acasă în faţa ini
moşii* Jbpehm f cât şi m 
multe partide în deplasare. 
Să ne aducem aminte că Ve
ga a învins la Şoimii Sibiu 
şi I.C.I.M. Braşov şi a remi
zat Iâ Petrolul ŢicdenL Afir
mând că e un loc bun ce 
l-am ocupat la tur. mă gân
deam şi la perioadele grele 
prin care am trecut spre sfâr
şitul turneului când, In 3—4 
meciuri de „afară" şi acasă 
am jucat fără 7—8 titularii 

2. Ca de obicei, la Deva. 
conducerea clubului, noi, cei 
doi antrenori, punem un deose- 

' bit accent pe pregătirea de 
iarnă. Şi acum ne-am depla
sat la Geoagiu (între 15—22 
ianuarie) şi am parcurs în
tregul program prevăzut de 
„încărcare a bateriilor". Aici 
s-au pregătit cu conştiincio

zitate şi râvnă 24 de jucă
tori, Intre care şi juniorii 
Ghircâu. Mândru, Dobrescu 

, component a l , iotului 
UEFA *98 —  ultimii doi a- 
nunţându-se cu reale talente 
ale fotbalului devean. Din lot 
mai fac parte Selegea de la 
Mineruil Ghelari şi Boldor 
— revenit de la Lipova. Se 
speră în recuperarea lui Bş- 
rlndef accidentat, fclek este 
la „U* Cluj-N., Rădos a ple
cat la Minerul Motru. încă 
de la Geoagiu au început 
partidele de pregătire cu 
Obilid Sînmartinul Sîrbesc 
şi Minerul Lupeni, apoi cu 
Corvinul Hunedoara. Gloria 
Reşiţa, Metalurgistul Cugir, 
C.S.M. Reşiţa. Constructorul 
Hunedoara. Consider că pre
gătire» -in acest an s-a fă
cut la nivelul exigenţelor şi 
al pretenţiilor locului ocupat 
de Vega Deva în turul cam

pionatului, seria a 111-a a 
Diviziei B. In ciuda absen
ţelor de marcă in angrena
jul echipei — Elek şi Rădos— 
sperăm intr-d comportare bu
nă a întregii formaţii, cu 
răbdare şi muncă să facem 
o treabă bună.

3. !n situaţia de faţă nu 
putem emite pretenţii de 
promovare, situaţia financi
ară este cea din perioada de 
tranziţie. Dorim Insă ca e- 
chipfi să joace in continuare 
fotbal de calitate, curat, spec
taculos care să satisfacă pu
blicul ce vine la stadion. Do
rim ca la sfârşitul campio
natului. Vega Deva să nu se 
claseze mai jos de locul 7. 
Ne manifestăm mulţumirea 
noastră faţă de conducerea 
clubului, de E-M. Deva pen
tru sprijinul ce îl acordă pre
gătirii echipei, tentativei sale 
de a fi între primele clasate 
ale sei iei a IlI-a.

Minerul Certej îşi va senti de emoţii suporterii

ţ  GHEORGHE TURLEA 
: ANTRENOR PRINCIPAL:

1. Desigur câ locul 12 o- 
; cupat la sfârşitul returului 
i mă nemulţumeşte chiar daci 
laş avea o motivaţie — con

diţiile dificile de la Începu
tul campionatului privind e- 
fectivul redus şi calitatea lui 
— insă şi aşa ne putem cla
sa mai bine. Dacă pe pro
priul teren am primit replica 
unor echipe experimentata 
pretendente la primele locuri 
şl la promovare — din Tur- 
nu Severîn, Săeele, Sibiu, 
Deva. am pierdut şi posibi
litatea aducerii unor puncte 
din deplasare puse pe sea
ma unor carenţe ale noastre, 
cum au fost la I.C.I.M. Bra
şov. Ar fi şi acestea nişte a- 
libiuri pentru rezultatele mai 
slabe, dar nu obişnuiesc să 
mă alimentez cu aşa ceva..

2. Pregătirile pentru retur 
le-am demarat la 10 Ianuarie 
şi s-au desfăşurat conform 
cerinţtior metodice. Condu
cerea asociaţiei a stabilit câ

teva măsuri organizatorice 
conforme cu obiectivele a- 
cestui campionat şi cerinţele 
etapei actuale, căutând să 
consolidăm lotul de jucători 
ţinând cont că vine o peri
oadă de efort crescut, cu e- 
tape Intermediare. Dacă pri
ma parte a etapei de pregă
tire s-a desfăşurat mulţumi
tor, la meciurile de verificare 
starea proastă a terenurilor 
de joc din această iarnă 
ne-a creat tuturor multe 
probleme. Sperăm ca măcar 
în timpul rămas la' dispozi
ţie (până duminică şi pe 
parcursul primelor etape) să 
mai cizelăm unele scheme 
tehnico-tactice.

3. Tot ce au întreprins con
ducerea asociaţiei, antrenorii, 
şi jucătorii privind asigurarea 
unor condiţii optime de pre
gătire, întărirea lotului, an

gajarea la efort a fotbalişti
lor, vizează un loc care să 
asigure confirmarea evoluţiei 
Minerului Certej şi în cam
pionatul viitor în Divizia B, 
un loc care să ferească pe 
suporterii şi susţinătorii noş
tri de emoţiile retrogradării 
In aparenţă este. un obiectiv 
modest, dar având în vedere 
preconizata restructurare a 
fotbalului românesc, faptul 
că suntem totuşi o echipă 
nou promovată în acest e- 
şalon, lupta evitării retrogra
dării mă determină să afirm 
că este un obiectiv realist 
şi... realizabil în condiţiile] 
sporirii calităţii jocurilor, a] 
spectacolului sportiv, atât de 
agreat de spectatorii noştri j 
din Ce. tej şi împrejurimi, pe] 
care îi dorim aproape de noi 
şi in returul campionatului.]
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M I C A

P U B L IC IT A T E

VÂNZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

•  Vând _ Dacia break 
nouă, Deva, 211829. (6810)

•  Vând mobilă stil dor
mitor şi sufragerie, Brad, 
te l 651251. (6799)

•  Vând sau schimb casă
tn Haţeg, cu apartament 
Deva, tel. 770054. (6796)

•  Vând convenabil mo
bilă sufragerie 11 piese, 
tei 625168. (6793)

•  Vând SRL scutit im
pozit, gater tăiat marmură, 
M  217682. (6770)

•  Vând 60 familii al- '
bine, Ilia, str. Libertăţii, 
nr. 36. (6791)

•  Vând apartament 4
camere, etaj 2, ultracentral, 
tel. 614789. (6790)

•  Vând parbrize şi ele
mente de caroserie pentru 
auto import, tel. 065/124315.

(6606)

•  Vând apartament două
camere, etaj 4, str. ®. 
Vladimirescu — Haţeg, 
preţ informativ 6000 DM 
convertibil la preţ oficial, 
tel. 219199, între orele 
20-22. (6227)

•  Vând centrală termi
că pe gaz, cu pompe, ca
pacitate 300 elemenţi 
1 300 068 lei, boiler teu 
stant, pe gaz, calorifer «* 
lectria bicicletă eTgome* 
trieă, «pate Import Ger* 
mânia, 620748, «26603.

(68211

e Vând urgent Trabant, 
Gcoagiu, teL 282, după ora 
IC. (63963)

•  Vând fân, calitate
foarte bună. Informaţii 
tel. 657080. (3540)

•  Vând teren construc
ţii, Buituri, 1500 mp, ne
gociabil. Tel. 711916. (6518)

e Vând urgent SNQ 
multiple activităţi. Infor
maţii tel. 711953. (6515)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb garsonieră
confort 1, etaj 1, cu apar
tament două camere sau 
cumpăr apartament două 
camere, etaj 1 sau 2, tel. 
712880. (6L78)

•  Schimb garsonieră în 
Orăştie cu Deva, tel. 211495.

(6798)

PIERDERI

•  Pierdut legitimaţie
veteran de război nr.
638825 pe numele Ciura-’ 
riu Elisabeta. O declar
nulă.

OFERTE 
DE SERVICII

•  SG Atelierele Centrale 
SA Crişclor, cu sediul In 
Grişcior. strada Uzinei, nr.
I, Judeţul Hunedoara, an
gajează ingineri şi tehni
cieni. specialitatea TCM,
Cu experienţă în proiec
tare de cel puţin 5 ani. 
Relaţii suplimentare la 
tel. 651407, interior 145, 
birou MRU. (3539)
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DIVERSE

•  SC Panif Mnccm SRL
Rapolt anunţă intenţia 
de majorare a preţului la 
măciniş: grâu 55 lei/kg,
porumb 45 lei/kg. (6786)

•  SC Hărăngău SNC 
Riu de Mori anunţă ma
jorarea adaosului comer
cial îrcepând cu 1 martie 
1996, dc la 0—100 la sută.

(6797)

•  SC Vidalis Prod Serv
SRL Deva anunţă intenţia 
de majorare a preţurilor 
la mărfuri şi a tarifelor 
de transport (6794)

•  „Devasat" SRL Deva 
anunţă intenţia de majo
rare a preţurilor şi tari
felor.

DECESE

•  Copiii, nepoţii, gi
nerii şi - nora aduc 
un ultim omagiu ce
lei care a fost

VALERIA BEXA 
din Bălţa. Înmormân
tarea azi. 27 februa
rie 1996, la cimitirul 
ortodox Deva.; (6811)

»  Colectivul Spita
lului Municipal Orăş
tie deplânge trecerea 
prematură in nefiinţă, 
după o lungă şi grea 
suferinţă, a celei care 
a fost
Or. LIANA ŞERBU 

In vârstă de 49 ani. 
Dumnezeu s-o odih
nească In pace. (6816)

•  Comitetul director 
şi salariaţii SG „Chi
mica" ' SA  Orăştie 
kaajSnit sincere con
doleanţe familiei şi 
sunt alături de a- 
ceasta ta greaua 'pier
dere pricinuită de 
moartea prematură. a 
doctoriţei

ŞERB LIANA 
(FERŞEd I)

Dumnezeu s-o o- 
dihiiească în pacei 

‘ r . (189)

. •  Cu nemărginită 
1 durere, anunţăm ' tre

cerea în nefiinţă, după 
o lungă şi grea sufe
rinţă, a celui mai iu
bitor şi devotat soţ, 
tată şi bunic, omul de 
excepţie

URS PETRU,
în vârstă de 71 ani. 

(înmormântarea va 
avea loo în satui 
Vărmaga, marţi 27 
februarie 1996, ora 13. 
Familia îndoliată.

(6809)

•  Soţia Maria, fi
ica Elena, fiul Ionel, 
ginerele Nelu, nora 
Ioana şi nepoţii Dia- 
na, Ovidiu şl Nicu 
suntem profund În
dureraţi de moartea 
iubitului nostru soţ 
şi părinte

URS PETRU
dir satul Vărmaga. 

Nimic riu va putea 
suplini pierderea su
ferită. (6809)

•  Conducerea şi
salariaţii SC „Gasial" 
SA Deva sunt alături 
de doamna consilier 
juridic Elena Stoica 
ia greaua încercare 
pricinuită de decesul 
tatălui său şi-i trans
mit sincere condo
leanţe! (396073)

ACCELERAREA PROCESULUI OE

A TI ALES? V -A T I D ECIS?

V A L O R I H C A 11 S A N S A !

2V

IR Î iiY J n

|Âvi|îii||aâa să deveniţi OISTRlBUfTOHlil
acestofoţelevjzsiarc în &aşul Ovfc

| "R0YAL4OYALTY" şi *’BA*NKCQQP' 
yâ Oferă o Afacere de milioane !F 

SUNAŢI ACUM LA- 
Cluj Napoca Bifcureşt!
0 6 4  - 194181  s a u  01 • $ 4 0 5 8 6 6

?AVAVJVWV%W*VW.Wr.SVWA%SW/rtV,.VVVW

3! s.c . C I O R s .r .l
ORAŞTIE-TEL/SAX: 064*42586

SQCIfTATE ROHANO-AKERICANA 
leu ftriditie ip yaniarei aroielor otera:

•ARQNE
pentry. băuturi ratoritoare si alcoolice ibananeiViS  ̂
cicsunT,frigute,caise,leaod.aanţo,tar,aenta.riiioiŢ | 
bortocalejiaeurâ.cola.cafea.cognac.roa.secarica'f |
vedea, whisky, etc. *!■■

NUliAI PRODUSELE- NOASTRE ASIGURA f
CĂLITE SUPERIOARA LA PRETURI AVANTAJOASE'!

VAW.VAW VSVA'AS'AW W .VA'.VW AW .W AV

r
,EV»ie^ V A.G.E.R. SERVICEBtcweşti

QVoaVi gama uujr; 0  J,,/,,,, omp/rj deganittfu
fut'nfult jU» A'! mi,i »<W „fiiliir firedituffiBeeo.Ceil 
prg,l,77r,lc,r,i;i, < 7 tf 0  *tetfâ}ttirpideT(j de catilbU 
SZTcînr d 'tfh .r «SBibiU

COMI-XZI ! f
n c î t n 1 stţ’fCâ^gârent. nrrJ4! tel/fM 0S4219167 
DEVfl Aleea Sintthalm Camplex Euravenut boxa 8

wm JUI.il., UJUIUItM

DORIŢI UN PLASAMENT SIGUR PENTRU 

ECONOMIILE DUMNEAVOASTRĂ t

Alegeţi Fondul Român 
de Investiţii administrat 
de Creditanstalt Invest 

România (CIRO)
Fondul Român de In

vestiţii. cu un activ net 
care se cifrează la peste 
175 miliarde lei şi cu un 
număr de aproximativ 
100 000 de investitori, este 
In prezent singurul fond 
mutual din ţară adminis
trat de o subsidiară ro
mânească a unei mari 
bănci occidentale i Cre
ditanstalt Invest Româ
nia, pe scurt CIRO. so
cietate afiliată Creditan
stalt Investment Bank.

La numai o sumară 
trecere în revistă cartea 
de vizită a băncii Credit- ' 
anstalt se dovedeşte im
presionantă : Creditanstalt 
Investment Bank (CAIB) 
este cea mai mare bancă 
guvernamentală austria
că, având peste 580 000 
de clienţi, persoane fi
zice şl Juridice. Prin re
prezentanţele sale şi eu 
cei peste 10 000 de an. 
gajaţi, CAIB este prezen
tă In ţările Europei Cen
trale şi de Est, precum şi 
pe marile pieţe financia
re ale Europei, Orien
tului, Americii de Nord 
şi Sud. Capitalul ei este 
de peste 2 miliarde do
lari, iar patrimoniul ei 
depăşeşte 46 miliarde do
lari. CAIB are sediul cen-, 
trai la Viena, reprezen
tanţe tradiţionale la Lon
dra, New York, Singapore 
şi de curând la Bratisla
va, Budapesta, Ljublja- 
na, Praga. Sofia, Varşovia 
şi Bucureşti. In România, 
banca Creditanstalt s-a 
implicat deja în imple
mentarea programului de 
privatizare prin investiţii 
străine. in calitate de 
consultant ai Fondului 
Proprietăţii de Stat,

Ce oferă Creditanstalt 
Invest România investi
torului român ? O ga
ranţie a siguranţei depu
nerilor şi o administrare 
profesională in adevăra
tul sens al cuvântului. 
Şi aceasta prin conjuga
rea cunoştinţelor despre 
piaţa internă de capital 
a specialiştilor români cu 
experienţă internaţională 
în domeniul administră
rii de fonduri mutuale a 
unor experţi recunoscuţi 
internaţional.

Primul produs lansat 
sub manageriatul CIRO, 
în decembrie 1995, "aduce 
o inovaţie pe piaţa româ
nească, şi anume posibi
litatea depunerii şi retra
gerii oricărei sume de 
peste 5 000 lei, venind 
astfel în întâmpinarea 
investitorilor cu venituri 
modeste, cărora le faci
litează o depunere siste
matică.

Ce pregâteşţe CIRO în 
viitor 7 Urmează o diver
sificare i  produselor Fon
dului Român de Investiţii 
prin lansarea unor pro
grame noi în cadrul Fon
dului. care, fiecare prin- 
specificul său, vor mări 
atractivitatea acestuia. De 
asemenea. CIRO va tnfiin. 
ţa şi va administra un 
nou fond de investiţii care 
se va constitui pe bază de 
acţiuni ale societăţilor co
merciale, cuprinse în pro
gramul de privatizare In 
masă, din România. CAIB 
urmează să investească 
în acest fond circa 300 
milioane dolari. pentru 
a acorda societăţilor a- 
sistenţă financiară cu 
scopul măririi rentabili 
taţii acestora.
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începând din data de dl.Ol.96, QUt&ţl
i n v e s t i  b a n i i  d u m n e a v o a s t r ă . ia

Fondul Român de Inves/iţii apelând la serviciile 
P'&sfet-dîn Hunedoara, sfr. 22 

decembrie or. 7 şi Petroşan^ Bd-lDecembne nr.86.

Fondul Roman de Investiţii a înregistrat in 
1999 o Creştere « valorii titlului de 
participe^ echivalenta u n e i  dobânzi 
bancare de 88,3%

115 500 LEI

i O M L H O M ^ D l  
INVESTIŢII
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