
Sideră « f ia  energetici 
prin care trece Români» 
ea fiind datorată tn pri
mul rând „incompetentei 
şi Iresponsabilităţii guver. 
nării Vâcăroiu", guvernară 
nare. ş-a spus. şre voca. 
ţie pentru minciună şi 
practică măsuri tn totală 
contradicţie cu principiile 
fundamentale ale libertăţii 
in economie. Tn ceea #  
priveşte alianţele pâlitien 
ce vizează alegerile locale 
şi legislative din . acest

•  I  dolar SUă *
•  I marcă gerăiană
•  100 yeni japonezi
•  1 liră sterlină
•  1 franc elveţian
•  1 franc francez
•  100 lire italiene

Cursori sţe refer

©  MINISTERUL TE
LECOMUNICAŢIILOR A- 
RE MINISTRU IMN 
HUNEDOARA. îndelun
gata tevatură la vârful 
Ministerului Telecomu

@ GREVA LA ME
TROU. Nemulţumiţi de 
şalarii şl de condiţiile 
«le muncă, sindicaliştii 
«le la  Metroul din Capi
tală s-au aflat de mai
multe zile tn grevă — 
mai întâi generală, apoi 
spontană' —, aducând 
prejudicii serioase So
cietăţii „Metrorex" şl
nemulţumiri miilor de
bucureşteni călători cu
acest rapid şl modern 
mijloc de transport. Gu- 
‘Jm uil^nu a cedat însă

nicaţiilor s_a Încheiat. 
Fostul director al Direc
ţiei de Teieeomunicaţli 
Hunedoara —/lo a n  Q- 
vidiu Muntean — a de
misionat din PDSR j l  
s-a Îngeri» în PUNR, 
formaţiune care I-â pro
pulsat te fotoliul de mi
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„PAG. este puternic prin idei şi coneepte“
Joi, 7 martie ax:- fii 

Sala Albastră a Primăriei 
Municipiului Deva a a- 
vut loc o conferinţă de pre
să a Partidului Alianţei 
Civice (P.A.C.X, filiala ju
deţeană Hunedoara. Con
ferinţa a fost susţinută de 
dna Elîsabeta Mezo, vice
preşedintă a Organizaţiei 
regionale P.AC.. dl. S i- 
mion. Molnar. preşedintele 
Filialei Hunedoara, dl. ViT- 
gil Boca, membru al par
tidului şi vîceprimâr al 
Devei, alţi s membri ai 
P.A.C. Luările de cuvânt 
ale vorbitorilor âu reafir
mat, succint, poziţia parti
dului faţă de principalele 
grobleme cu care se con
fruntă societatea româ
nească contemporană.

Programul politic cu 
bare P.A.C. se prezintă 
fii alegeri, program denu
mit ..Viitorul începe astăzi", 
stipulează punerea in drep
turi a ..puterii . fma&jfia: 
ţîei. autorităţii inteligenţei 
ş l-  curajului răspunderii". 1 
Se consideră că România 
are nevoie acum. mai. 
mult ca oricând, de • fi 
guvernare a dreptei. a -  
vând în  vedere nivelul

scăzut de eficacitate al a» 
conomiei naţionale. A fost 
dat exemplul unor ţâri ca 
Franţa sau Anglia, unda 
guvernarea de stânga. M* 
cialistă. a generat un bi
lanţ economic net inferi
or guvernării partidelor 
de dreapta. P.AC.’ con-

de jM-esă

an. s-a reamintit făptui 
că P.AC. a lansat in fe
bruarie a.c. un apel către 
C.DşR Sn vederea unei 
colaborări electorale intre 
toate partidele democra
tice şi îşi manifestă o largă 
disponibilitate pentru tra
tative şl înţelegeri, fără 
Insă a accepta reînregi- 
atentarea în C.D.R. S_a 
mai spus că partidul nu 
urmăreşte alianţe politice 
pe plan naţional, ci doar 
colaborări locale cu dife
rite partide democratice. 
La întrebarea noastră re
feritoare la numărul de 
membri pe, care P.AC. 

11 are îh judeţul Hunedoara, 
41. Simian Molnar o pre
cizat că partidul nu este 
puternic tn Hunedoara 
printr-un număr foarte 
mare de membri, ci jpţînî 
Meiîe şi conceptele mo
deme ce stau la bâza 
programului său politic, 
program menit să fie \re- 
cepţionat la nivelul elite
lor tuturor categoriilor so
ciale, ca apoi, reverberăm, 
du -se. să cuprindă pături 
tot mai largi de electori.

ADRIAN SALAGEAN

l — Am fost 
* când rt_am
ţ cu finei
* f -  Te cred, dragul,
* meu, dar ţe iubeam a_ ] 
j  m  de mult încât n-am
l mai ţinut cont' de asta— I

a  lll-a

Americanii vin 
cam anevoios
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TRUFANDALE *
In ciuda iernii aspre, 

in piaţa din Deva îşi 
fac ioc pe tarabele vân
zătorilor trufandalele 
din import Bunătăţi la 
care marea majoritate 
a cumpărătorilor se 
uită cu jind: cartofi 
noi, 2500 lei/kg, gulii, 
1500 , iei bucata, ardei 
iute verde 600 le i. bu
cata. castraveţi 7000 
lei/kg. Cea mai mare 
căutare o are salata 
verde indigenă, cu 
400—600 lei căpăţâna. 
(S.C.)
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Dacă de vreo jumătate 
de secol ii tot aşteptăm 
pe americani, iată că mei 
acum. aproape la sfârşit 
de mileniu, ei nu se prea 
grăbesc să vină. Conclu
zia ne_a fost prilejuită 
încă o dată, dacă mai era 
nevoie, cu ocazia recen
tei întâlniri organizate 
la Deva de către Camera 
de Comerţ şi Industrie 
a judeţului- Hunedoara, 
la care au participat con
sulul şi consilierul eco
nomic din Cluj-Napoca 
ai Ambasadei americane 
din Bucureşti, precum 
şi agenţi economici din 
judeţul nostru interesaţi 
în stabilirea unor reiaţii 
de colaborare româno- 
americane în domeniul e- 
conomic

în concepţia dlui con
sul Întreprinderile mici 
şi mijlocii din ţara noas
tră vor constitui motorul 
dezvoltării României, cum 
se întâmplă de altfel şi în 
alte ţări. uşile consula
tului fiind oricând des
chise pentru colaborare, 
pentru stabilirea de re
laţii. în conjunctura e- 
conomiei de piaţă, între 
firme româneşti şi ame
ricane. având în vedere 
că foamea de capital este 
resimţită acut pe Întreg 
mapamondul. Dorinţa

este .pa în cadrul pro
gramului iniţiat de sta_ 
ţul american, intitulat 
„Europa de Est caută 
parteneri1', sâ fie găsite 
oportunităţi de afaceri 
şi oferte de produse pen_- 
tru piaţa americană. In '[ 
acest context au fost o-I| 
ferite detalii privind de-Ji 
mersurile şi procedeele j  
ce trebuie îndeplinite 
pentru a avea acces la 
credite sau pentru a-şi 
face cutioscUte ofertele.

în ceea ce priveşte o- 
ferta de 50 milioane do-j! 
lari ce se derulează p r in ' 
Fondul româno-american 
de investiţii, acesta are 
regim de bancă, dobânda 
percepută fiind. In dolari, 
de 12 la sută la sumele 
de 2500—10 000 dolari 
acordaţi ca împrumut 
pentru întreprinderi mi
cro şi mici. Apoi. alte 
categorii de împrumuturi 
sunt cele de 10 000— 70 000 
dolari. 70 000—250 000 do
lari şi 250 000—3 000 000 
dolari, formularele ce 
trebuie completate în 
cazul ultimei categorii 
de credit găsindu.se şl 
la C.C.I. Cererile sunt 
supuse apoi spre apro-

NICOLAE TÎRCOB 

Con*i"iiarp în Oag S 2-8'.
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CONTABILITATEA COMPARATĂ ŞI 
APROFUNDATĂ

Aceasta este noua carte editată, prin grija dnei 
Sonia Bolea şi a firmei Intelcredo din peva, avân- 
du-1 ca autor p.e conf. dr. Atânasiu Pop de la Uni
versitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Noua carte 
se adresează, în egală măsură, studenţilor din învă
ţământul superior economic de specialitate, contabi
lilor autorizaţi şi experţilor cofitâbilt. (N.T.)
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Asistentul veterinar TBAIAN 
exercită ca profesionalism meseria <

de la Circa veterinară. Ilărău îşi 
22 de ani.

Foto: PAVEL U Z A

nistru al comunicaţilor. 
Noul ministru a fost uns 
ţ i  1* Cotroceni de către 
preşedintele Ion tliescu.

O  SERGTU BAHAIAN 
A FOST EXTRĂDAT. Pa

tronul Holdingului „Sa
bina Product" a fugit 
din ţară în rvara anului 
trecut, după ce a escro
cat sute de oameni de 
Importante sume de bani. 
A fost dat tn Urmărire 
generală prin Interpol

ş l-  arestat în decembrie 
1995. pe aeroportul din 
Budapesta. La sfârşitul 
săptămânii trecute, poli
ţiştii unguri l-au predat 
Poliţiei Române, la Va
ma Borş. pe Sergiu Bâ_ 
hâian, care va compărea 
în faţa justiţkî.

O  SCUMPIRI LA 
CFR. Noul val de ma
jorare a preţurilor a- 
nunţat de guvern a de
butat săptămâna trecută 
cu scumpirea biletelor de 
călătorie pe calea ferată. 
.Tarifele pentru trenurile 
de persoane au crescut 
CU 12 până la 48 la sută.

m

ABONAMENTUL 
LA ZIARUL 

„CUVÂNTUL LIBER
Abonamentul este calea cea mai siou- 

ră şi mal avantajoasă de procurare a zia 
ru lu i nostru. C o s t u l  abonamentului 
pe luna aprilie, este de 2 500 lei, 
plus taxele poştale.

Abonamentele se pot face la oficiile 
poştale şi lo factorii poştali P entru  luna 
aprilie puteţi face abonamente în tot 

lunii martie.
■ 1' '• - ; - - ■ '



\ LICITAŢIE

| Consiliul local al mu- 
i nicipiului Orăştic a 
\ organizat licitaţie pu_ 
ţ blică pentru concesio- 
l narea unor parcele în 1 
/ suprafaţă de 292,5 mp. ^
/ pentru realizarea a şase 4 
> garaje în str. Eroilor ? 
\ şi nouă garaje în str. ) 
ţ N. Titalescu. |
1 Oferta minimă ce- |  
) rută de* concendcnt a ( 
j fost de 1500 lei/mp,; (
|| s-au adjudecat terenu’- > 

rile pentru taxe de J 
concesionare mergând y*

) de la 1500 1ei/mp/an { (Urmare din pag. »)
\ până la 20 900 le i/m p /l ---------------------------------
l  an. (I.C.) l

W W Z Z Z W V W W W W V V W W V W V W W W W VWVVVV>»tfWV|

ELEVII IN  M A N IFESTĂ R I D IVERSE
Elevii Şcolii Generale Teii ucu Inferior sunt an

grenaţi în diverse manifestări care le pun în evi
denţă talentul şi pregătirea de cultură general^. Este 
vorba de spectacolele organizate la sfârşit de tri
mestru (ultimul intitulat „Obiceiuri şi datini la ro
mâni"). Acestora li se adaugă concursurile Intre clase 
gen „Cine citeşte, cunoaşte", sub genericul „Epo
peea Marii Uniri". .Şi un rezultat frumos — locul I 
la concursul pe teme de circulaţie organizat la Clu
bul copiilor şi elevilor din Hunedoara. (M.B.)
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Americanii vin cam 
anevoios

Un om caută de lucru

i
bare comitetului de di
rectori care administrează 
fondul.

Invocându_se faptul

Cine şi cum ocroteşte 
sănătatea sătenilor? !
— Ca primar, eu vă 

asigur că pe raza camu. 
nei noastre asistenţa me
dicală este bine organi
zată — ne spunea dl. 
prof. Ioan Vinţan, pri
marul comunei Certeju 
de Sus.

— Argumente, dle pri
mar.

t
că? 
nu ţ
la i

— Este adevărat
din luna noiembrie 
am făcut consultaţii 
punctul de la Săcărimb-l 
Nu am avut cu ce merge, £ 
drumul este... I

— Ce mijloc de depla. f 
sare aveţi la dispensar? ?

— Nici unui. Până la i  
Săcărîmb sunt mai bine l

— Avem patru medici de 10 km. In iarna asta ]. 
şi opt cadre sanitare grea nici autobuzele nul 
medii: asistente, moaşe, au mers zilnic la Săcă-? 
La dispensar se lucrează riirib. N_au putut
de la ora 7 la 19.

----Şi totuşi avem
multe reclamaţii de la
Unii pensionari din Să-

urca. ?
Lângă noi, în timpul * 

documentării, a fost tot« 
timpul dl. Nicolae Hal_[ 
ga. viceprimarul oomu_ |

f
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cărimb, cum că nu Ii se 
asigură asistenţa medi
cală la domiciliu, că nu 
au în sat punct de asis
tenţă medicală. Ce le 
răspundem?

— La Săcărîmb am

nei. Iată ce ne-a spus: j 
— Pe raza

-a spus :» 
com unii!

Certeju de Sus, asistenţa? 
medicală a sătenilor este ? 
o problemă mereu in l  
atenţie şi aş zice bine l  
rezolvată. în mod deose.  ̂

avut mereu probleme cu bit aş sublinia că se fac ? 
anumiţi cetăţeni. O acu- vizite preventive la do- ? 
ză pe dna dr. Carmen miciliu. Am in faţă o |
Vodă că nu se duce la 
punctul sanitar, amena
jat In condiţii improprii 
la căminul cultural — 
preciza dna dr. Virginia 
Ilian. medic coordonator

mică statistică: in lunile J 
ianuarie şi februarie dini, 
acest ap au fost făcute 1 
peşte 3,600 de consulta-1 
ţii medicale. La dornici-?
liu. la chemări, au fost?

al dispensarului medical mai mult de 60 de so lî- l  
din Certeju de Sus. citări, cărora li s_a râs- J. 

-— Dna doctor Carmen puns prompt. Eu apre-î
—toi aX IVodă, de ce na Vă duceţi 

o dată pe săptămână, 
conform programului, la 
punctul saniţar «lin Să- 
cărimb?

ciez, şi nu greşesc, 
lucrătorii dispensarului ? 
medicâl îşi fac 
tsria. •

Gh. I. NEGREA

bine da_?

e e fitn t ele
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că birocraţia excesivă, im
pozitul ridicat pe profit, 
greutăţile cu obţinerea d© 

, terenuri şi alte cauze ge
nerează unele reţineri din 
-partea investitorilor â_ 
mericani, s-a relevat In 
acelaşi timp că partene
rii din România pre
zintă, totuşi, interes a_ 
parte, deoarece la noi 
există forţă de muncă 
bine pregătită, resurse 

- materiale şi pieţe de 
desfacere. Nu se poate 
face abstracţie însă de 
faptul că orice investitor 
caută să obţină şi un 
profit din capitalul â_ 
vansat.

Referindu_se la unele 
imperfecţiuni în colabo
rare, reprezentanţi ai 
firmelor care au partici
pat la întâlnire au adus 
reproşuri la condiţiile 
impuse pentru obţinerea 
de Împrumuturi In va
lută, la garanţiile - ce se 
cer, la dobânzile practi
cate. Totodată s-a subli
niat că ar fi benefică şi 
forAarea de f irţne mixte 
româno-artiericane. Fap
tul că s-a spus că răs
punsul la solicitările de 
colaborare pot sosi In 
2—3 luni de zile sau 
poate în doi ani, repre
zintă un semn că ame
ricanii nu se prea gră
besc să vină cu capitalul 
In România.

DI Vasile Radu din De
va, str. Mihai Eminescu 
nr. 32, a venit recent la 
redacţia ziarului nostru ■ 
supărat foarte tare. L-am 
primit cu toată amabilita
tea — aşa cum ne stă în 
obicei — şi l-am rugat să 
se prezinte. Ne-a spus:

— Am 46 de ani, sunt 
un om în putere deci, sunt 
de meserie şofer, posed 
carnet de profesionist pen
tru categoriile B, G, şi D. 
Până in martie 1995, am 
muncit la fosta B.A.D.P.S. 
pe o maşină. în  luna res
pectivă am fost trimis a-

lături de alţi şoferi în şo
maj.

— In societatea noastră 
de astăzi, şomajul este un 
fenomen firesc.

— Am străbătut perioa
dele de şomaj ş | pe cea a 
alocaţiei de sprijin. După 
aceea am mai lucrat pe 
ici pe colo — Ia dna Lu- 
caciu in Piaţa Devei, la 
depozitul' de medicamente. 
Din octombrie anul tre
cut, am rămas f&ră 
nici o * ocupaţie. Am' 
căutat de lucru de-a lun
gul şi de-a latul Devei, 
dar n-am găsit. Aş accep
ta orice fel de muncă, chiar 
şi muncitor necalificat

Gâci n-am din ce trăi, 
n-am bani nici să-mi cum
păr pâine.

I-am dat omului o &- 
dresă îndemnându-1 să În
cerce acolo. Ne-a promis 
că va încerca. Din ziua a- 
ceea nu mai ştim nimic 
despre dumnealui. în fi
nalul acestor rânduri am 
vrea să facem un apel la 
manajgerii societăţilor co
merciale cu capital de 
stat şi la proprietarii de 
firme că un om — serios 
ni s-a părut şi cu dor de 
muncă cinstită — caută de 
lucru. Dacă aveţi nevoie 
de un asemenea om vă 
rugăm să sunaţi la nr. 
212157. Vă aşteptăm.

TRAIAN BONDOlt
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res, în condiţiile uimi J I
% ktieral mArloct nnnfMi a ■

Consiliul local To. 
teşti a manifestat inte- |

I
I

S.C. „COMFRUCT" S.A. DEVA 
Str. Depozitelor, 17 
Vinde prin ‘

I
I
I

Ibuget modest, pentru |  
efectuarea unor repara- » 
ţii |a aşezămintele de > 
cultură Şi şcoli de pe I 

comunei. După [ 
te spunea dL |  

Mala eseu. se- * 
cretarul Primăriei, fn {  
anul trecut s-au efec. " 
tuat reparaţii la cămi- I 
ncie culturale din Pă_ ' 
clişa şl am a, in v a . |  
lonre de 2.5 milioane J 
de leu Cele mai impor- t 
tante lucrări s-au efec. ' 
tuat, după cum ne |  
spunea dânsul, la Că- | 
minul cultural din J 
Cîrneşti, în valoare de | 
22 milioane de lei, ceea » 
ce reprezintă un lucru I 
deosebit. In lucrările ! 
de reparaţii au fost cu . I 
prinse şi două şcoli * 
primare — din Cîrneşti I 
şi Păclişa. In restul şco- * 
Iilor nu s-au impus, j 
deocamdată, reparaţii I 
(MA)

mijloace fixe printre care: j
I •  ARO 244 D , autofurgon izoterm 7,5 to, a
■  autocamion bascul de 7,5 to şi încărcător fron-1 
I tal (IFRON). lista  se găseste la sediul societăţii. I 
I 9  Închiriază spaţii în zonele Dobra, Ilia ■
■  şi Deva, !
|  •  Oferă deşeuri din lemn pentru foc, sacii

Iiută si rafie. ■
Informaţii la telefon 227783. (6397730)1

II
I CONSILIUL LOCAL ILIA .
I Anunţă CONCURS in data de 22 martie I 
11996, era 10, pentru ocuparea postului de ţ I 
I i  referent la căminul cultural Bia, ■  
I Relaţii suplimentare la sediul Consiliului lo-1 
|c a l Ilia, str. Libertăţii, nr. 56. .

CONSILIUL LOCAL ILIA 
Anunţi-în data de 22 martie 1996, ora

I 
I
l i

I" în vederea închirierii suprafeţei de 100 mp, în I 
vederea amplasării unui chioşc cu profil aii- I 

Imentar pe amplasamentul cu nr. top. 446/2, {
■  Relaţii suplimentare la Consiliul' local Bia. I

I
"I
1 0 . |

I

•  în  urma cercetărilor) 
efectuate asupra infracto
rului Romeo Gruia Hor.

' vath, de 25 de ani, 
din Sibiu, fără ocu
paţie, s-a stabilit că 
acesta este autorul a 15 
spargeri de locuinţe, să
vârşite pe raza munici
piului Deva, în perioada 
februarie — iulie 1995. 
Prejudiciul este de peste; 
16 000 000 de lei. Bu
nurile sustrase constau 
în  aparatură electronică, 
bijuterii din aur. lei 
şi valută, obiecte de îm
brăcăminte etc. S_a re
uşit recuperarea parţială 
a unor bunuri.

• •  în oraşul Vulcan a 
foşt luată măsura arestă
rii numitului Florin 
Bucur, de 30 de ani, din 
localitate, fără ocupaţie, 
fost condamnat. Acestu
ia i s-a probat că este 
autorul spargerii comise 
în i7 februarie 1996 la 
locuinţa lui Claudiu 
Francu, din Vulcan, de 
unde a sustras bunuri 
în valoare de 367 000 
de lei. Fapta figura în 
evidenţa poliţiei ca fiind

săvârşită de autori 
cunoscuţi. ■ ■ ■ ; ! *

ne-
I

•  în data de 5 martie 
1996. în jurul orei 5, pe 
D.N. . 66, In localitatea 
Bretea Streiului, Gheor- 
ghe Braşoveanu, de 22 
de ani, din Tecuci, jude
ţul Galaţi, - conducând 
autoturismul nr. GL 02 
GER, n »  a âdaptat vite
za. la carosabilul acoperit 
cu polei. Intrat in  dera
paj, a părăsit şoseaua, 
lovindu-se de un copac. 
A rezultat rănirea gravă 
a tatălui său Mitică Bra
şoveanu, de 54 ani, care 
a fost internat la Spiţa-, 
Iul judeţean Deva cu . 
diagnosticul „traumatism 
cranio-cerebral acut şi I 
traumatism toracic". |

•  La Vulcan a fost 
arestat Szabo losif Fran- 
cisc, fără ocupaţie, iden
tificat ca autor al spar
gerii uniul autoturism cu 
uri prejudiciu de 385 000 
de lei, recuperat.

Rubrică realizată
• cu sprijinul j
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DIVIZIA A 2 DIVIZIA C

DIVIZIA NAŢIONALĂ

REZULTATELE ETAPEI: Univ. Craiova 
— Inter 2—9; F.C. Naţional — Poli Ti
miş. 2—1; AJs. Bacău — „U" CIuj-N. 
I—0; Dinamo — Sportul 0—1; Oţelul — 
Farul 1—0; Rapid — Steaua 1—1; Cea
hlăul — F.C. Argeş 1—0; F.C. Braşov — 
Gl. Bistriţa 1—0; Petrolul — Poli Iaşi 
5—0.

CLASAMENTUL

1. STEAUA 25 16
2. Rapid 25 15
3. F.C. Naţional 25 13
4. Univ. Craiova 25 12
5. Dinamo 25 12
6. GL Bistriţa 25 12
7. Petrolul 25 11
8. Farul 25 11
9. Poli Timiş. 25 10

10. ,U“ Cluj-N. 25 10.
11. F.C. Braşov 25 9
12. Sportul 25 9
13. Oţelul , 25 10
14. F.C. Argeş * 25 9
15. Ceahlăul 25 9
16. Inter 25 9
17; AB. Bacău 25 10
18. Poli Iaşi 25 7

4 60—26 53 
8 « —26 47 
8 41—35 43 
8 33—23 41

10 29—28 39
12 31—27 37
11 33—27 36 
11 43—37 36
10 43—35 35
11 29—27 34 

6 10 24—37 33 
5 11 21—21 32

13 28—32 32
12 29—39 31 
12 25—35 31 
13'25—37 30 
15 29—45 30 
15 21—56 24

ETAPA VIITOARE (sâmbătă 16 mar
tie): Poli — Univ. Craiova; Inter — Di- 
namo; Sportul — Rapid; A.S. Bacău — 
F.C. Naţional; Poli Timiş. — Petrolul; 
Farul — Ceahlăul; Steaua — Oţelul; „U“ 
Cluj-N. — Gloria Bistriţa; F.C. Argeş — 
F.C. Braşov.

D U I'A  ZECE A N I, SPO RTUL

În v in g e  p e  iîik a m o !

•  Şapte victorii ale gazdelor •  O sin
gură victorie în deplasare (Sportul la 
Dinamo) « Un egal în derby-ul etapei, 
Rapid — Steaua •  Scorul etapei $;-a în
registrat la Ploieşti în partida Petrolul — 
Poutennica Iaşi (5—0).

Etapa' a 25-a din Divizia Naţională a 
fost în bună măsură a gazdelor care au 
obţinut victoria in 7 meciuri. Cel mal 
mare scor s-a înregistrat la Ploieşti. Pe
trolul reuşind să rperforeze poarta ieşe
nilor de cinci ori. Şi cu toate că victoria 
la scor a fost izbutită în  faţa „lanternei 
roşii"*, în tribune dar şi pe teren a fost 
mare bucurie la sfârşitul partidei, o do
vadă că „sarea şi piperul" fotbalului 

-'.tot golul este.
Surpriza etapei s-a produs în întâlnirea 

Dinamo *— Sportul. încă de lâ prinţul 
fluier al tânărului arbitru Stoica, s-a vă
zut că elevii ex-hunedoreanului Andone 
sunt decişi să-şi vândă scump pielea in 
faţa dinamoviştilor pe care Sportul' n-a 
reuşit să-i iifvingă de 10 ani! Şi ftn repriza 
I studenţij: âu organizat la poarta lui 
Prunea câteva' acţiuni' rapide, surprinză
toare, ce se puteau solda cu gol. După 
pauză insă cei care au pus stăpânire 
pe joc au fost gazdele. Tânăra echipă- 
muştruluită la pauză de antrenorul Bon- 
drea a dorit mult să taserfe şi de 4—5 
ori Dănixţ Lupu a şi „pus" câteva mingi 

■ bune coechipierilor sau a încercat direct 
pe portarul Lucescu. Studenţii s-aii apa
rat însă bine şi au „punctat" cu contra
atacuri. Unul dintre aceste contraatacuri, 
cu 7 'minute înaintea încheierii partidei 
s-a soldat cu gol. Şumiir.dică face o cursă 
pe dreapta, centrează lui Neacşu şi a- 
cestâT din careu nu lasă nici o Speranţă 
lui Prunea: 0—1. . ■■■.'.■

Derby.ul etapei Rapid -i- Steaua s-a ' 
încheiat la egalitate (1—1) care a fost 
stabilită abia spre finalul întâlnirii în mi
nutele 71 şi 76, când au marcat pentru 
Rapid Târţău şi pentru militari Prodan. .

Următoarea etapă, ' la 16 martie.

M ÂINE, MECIURILE D IN  
„SFERTURILE** CUPEI 

ROM ÂNIEI

Mâine, începând de la ora 14.30 în 
patru oraşe se dispută meciurile din ca
drul sferturilor Cupei României In fotbal: 
la Piteşti — F.C. Naţional — Petrolul 
Ploieşti, la Braşov -— Gloria Bistriţa — 
F.C. Farul, la Rftnnicu Vîlcea — F.C. 
Argeş — F.C. Inter Sibiu şi la Bucureşti 
— Dinamo, — Sţeaua. Este lesne de- în_ 
ţeles interesul pentru partida din Ca
pitală al suporterilor dînamovişti şl ste-- 
liştilor. • • ■■

Hunedorenii de ncrecunoscut
F.C. CORVINUL —

F.C. MARAMUREŞ 0—4!
Nimic nu dădea de bănuit dez

nodământul acestei partide: pregă
tirile hunedorenilor efectuate la 
nivelul exigenţelor, jocul bun apre
ciat de toţi cei care au văzut pri
miţi joc al Corvinului din retur la 
C.F.R. Timişoara. In timp ce oas
peţii veneau după o pauză compe- 
tiţională bulversată de tot felul de 
discuţii neplăcute între jucători şi 
conducerea clubului şi după seri
oase opinteli, au învins greu acasă 
pe Minaur. în primul joc din retur. 
Şi cu toate acestea, finalul partidei 
a fost dezonorant pentru gazdei Fi
indcă pe teren, cu totul altfel au 
stat lucrurile decât aşa cum au 
fost enumerate la începutul aces
tei cronici. Dacă gazdele au luat 
meciul uşor, jucând lent fără acea 
ambiţie caracteristică sportivilor 
pentru victorie, oaspeţii au ieşit 
din primele minute la un joc ela
borat, bine legat (nici urmă de in
diferenţă ca într_o echipă debuso. 
lată sau tendinţă de a se cantona 
In apărare), cu un registru tehnic 
şi tactic ,.croşetat" cu incursiuni 
rapide spre poarta lui Popa In care 

, Oană, Redrric şi Negrea au avut un 
cuvânt decisiv.

In primele treizeci de minute, 
dintre acţiunile cele mai periculoase 
la cele două porţi, le-am notat pe 
cele ale oaspeţilor, care în două 
rânduri au fost salvate de gol de 
portarul Popa! In min. 30 însă por
tarul hunedorean n_a mai putut e- 
vita golul înscris de Oană. ce a 
fost talonat în zadar de Tetileanu. 
înscriind în colţul lung al porţii: 

. 0—1. Palidele atacuri ale gazdelor 
n-au putut fi concretizate şi cei care 
au Înscris imediat după pauză au 
fost oaspeţii: în min. 51, Haidiner 
nu-1 poate opri pe Oană să mai 

; scuture o dată piesa porţii şx 0—2 
Deşi la Cpryinul a intrat şi Gabor 
n_a mai putut reface mecanismul 
de joc (de nerecunoscut) al gazde
lor şi toate eforturile de pe mar
gine sau din tribună „jucam fot-, 
bal!" n-au redat echipei forţa de 
a se trezi la realitate, absolut toţi 
jucătorii fiind depăşiţi de oaspeţi. 
Pe fondul unui joc lipsit de vlagă 
al gazdelor cu o apărare „şvai
ţer". cu culoare libere Şi nesin- 
cronîzări pe linia de apărare, cu 
un mijloc debusolat şi o înaintare 
fără orizont şi simţul porţii, oaspe
ţii au mai punctat în minutele 69 
şi 76 prin Oană şi Gabriel Pop, 
învingând la un scor ruşinos pentru 
gazde, aruncând pe Corvinul in 
groapa** clasamentului din care^— 
trebuie să se mobilizeze exemplar, 
să dea serios din picioare şi să pună 
capetele la  contribuţie — să iasă.

. Depinde foarte mult ce va FACE 
COrvinul sâmbătă la Gloria Reşiţa 
şi apoi acasă, CU...U.T.A. Calm, răb
dare, dar în special trezirea' la 
Irealitate a întregului lot de jucă
tori!

REZULTATELE ETAPEI:, F.C. 
JŞpcoviha -s- Unirea Dej 3—2; Jiul 
Petroşani ‘ . Â.S.A. Tg. Mureş
3— I; Minerul Motru — Unirea A.I.
2— 1; RC. Bihor — Gaz Metan 0—3; 

.-■Minaur.. Zlatna — Gloria Reşiţa
4— 0; Olimpia S.M. — U.T.A. 3—0; 
C.S.M. Reşiţa — C.F.R. Timişoara
3— 2; Forfesta Fălticeni — F.C.
Vil cea 2—2. .

CLASAMENTUL
1. Jiul 19 14 i  4 33- 9 43
2. Foresta > ' 19 11
3. U.T.A. ' 19 9
4. A .S: Tg, M. 18 19
5. Un. Dej 19 10
6. C.S.M. Reş. 19 9
7. Gaz M. 19

. 8. Marm. * 19
9. C.F.R. Tim.» 19

10. Minaur
11 . Corvinul
12. Bihor „
13. Bucovina
14. Gloria R.
15. Olimpia
16. Minerul
17. Un. A.£
18. VUcea

19
19
19
19
19
19
19
19
19

2 
5' 
2 
1 
3 
5 
2

6 25-15 35
5 38-21 32
7 32-22 32
8 34-24 31
7 28-22 30
6 26-19 29
8 27-32 29

3 7 26-24 27
4 8 29-20 25
5 8 26-28 23 
2 10 24-35 23 
2 10 26-38' 23 
2 10 17-34 23
1 11 24-32 22 
4 9 19-27 22
2 11 23-30 20 
4 11 15-41 16

Divizia B •aria a lll-a
Mine-Ral Rovinari —' Parângul Lonea
2— 0; Şoimii Sibiu — I.C.I.M. Braşov
3— 1; Precizia Săcele — Un. Alexandria 
3—Q; Min. Certej — Metalurg. Sadu 2—0; 
Min. Uricani — Petrolul Ţicleni 1—0 ; 
A.S. Paroşeni — Nitramonia Făgăraş 
2—1; Petrolul Stoina — Constr. Craiova 
2—0; F.C. Drobeta — Petrolul Videle 
2—2; Min. Mătăsari — Min. Lupeni 2—0.

CLASAMENTUL
1. F.C. Drobeta 21 15
2. Precizia 21 14
3. Şoimii 21 14
4. Petr. Stoina 21 12
5. Parângul 21 12
6. Vega Deva 21 11
7. Min. Mătăsari 21 11
8. Petr. Videle 21 11
9. Min. Uricani 21 10

10. Nitramonia 21 10
11. A.S. Paroşeni 21 10
12. Mine-Ral 1 21 10
13. Min. Certej 21 9
14. Petr. Ţicleni 21 9
15. Min. Lupeni 21 9
16. Petr. Drăgăş. 21 8
17. Metalurg. 21 7
18. I.C.I.M; . 21 7
19. Constr. Craiova 21 7
20. Un. Alexandria 21 1

4 49—21 47
4 44—18 45
5 46—23 44 
9 32—27 36 
9 34—36 36 
9 45—33 34 
9 37—27 34 
8 29—34 34 
8 41—21 33

1 10 25—27 31 
0 11 34—36 30 
0 11 27—36 30
2 10 27—27 29 
2 10 27—37 29
0 12 32—32 27 
2 11 34—39 26 
2 12 16—32 23
1 13 19—33 22
1 13 23—39 22
2 18 12—53 5

ETAPA VIITOARE (17 martie): Nitra
monia — Constr. Craiova;’ Petrolul Ţicleni 
— Petr. Stoina; Un. Alexandria — Min. 
Uricani; Parângul L. — Precizia; Petr. 
Videle — Mine-Ral; Vega — F.C. Drobeta; 
I.C.I.M. — Petr. Drăgăş.; Min. Lupeni — 
Şoimii; Metalurg. Sadu — Min. Mătăsari; 
A.S. Paroşeni — Min. Certej,

MINERUL CERTEJ — 
METALURGISTUL SADU 2—0

Deşi terenul a, fost acoperit de zăpadă, 
dar bine vizibil marcat, cele două forma
ţii s_au angajat într-un joc viu disputat. 
Cum gazdele sunt dornice să acumuleze 
puncte care să le aducă liniştea supravie
ţuirii in Divizia B, au început foarte bine 
jocul, atacând susţinut poarta apărată cu 
brio de ssx.hunedoreanul Căprârescu ce 
s_a remarcat la şuturile periculoase ex
pediate spre buturile sale de Zalomir, 
Pop şi Ungureanu. Până în minutul 19, 
când Achim concretizează şi pe tabela de 
marcaj dominarea accentuată a gazdelor, 
trimiţând balonul în plasa porţii 1—0.

Minerii se menţin în continuare în a- 
tac şi în min. 26 Pop execută toarte bine 
o lovitură liberă de la 17 m de poartă şi 
Căprăreseu se remarcă cu o‘ robinsonadă 

' şi şcoate un gol ca şi marcat. In această 
repriză, oaspeţii beneficiază . de o exce
lentă ocazie de a egala însă Groza a 
salvat miraculos.

La reluare. Minerul este decis să-şi 
majoreze avantajul dar, in min. 57, Ohâi 
primeşte al doilea „galben" de la arbitru 
şi este eliminat de pe teren. In zece oameni, 
Minerul mai creează totuşi faze fierbinţi 
în careul metalurgiştilor ş i chiar înscriu 
în min. 63 prin Achim şi scorul devine 
2—0 pentru gazde. Şi cu toate că în min. 
80 Pop (Minerul), 87 Dumitru (Metalur
gistul) au fost aproape de gol. scorul ră
mâne neschimbat.

A arbitrat la centru Zaharie Ciev (Ti
mişoara) şi la linie Ilie Bună (Lugoj) şi 
Costel Avram (Timişoara).

Antrenorul principal de la Minerul 
Certej Gh. Ţurlea a aliniat formaţia : 
Groza, Mureşan, Ohâi, Perţa, Ciptjăuş, 
Almăşan, Pop, Achim, Zalomir (66 Lavu), 
Borşa (73 Moldovan), Ungureanu (89 
Matache). ..

Metalurgistul Sadu: Căprârescu, Colo- 
nişteanu, Mincu (68 Cocheri) Ursu, Pă- 
trăşcoiu, Stoiehiţoiu. Iordache, Călu#ăru> 
Olaru, Tudor (34 Dumitru) Spânu.

PETROLUL DRÂGĂŞANI — 
VEGA DEVA 2—1 (1—0)

După eşecul pe teren propriu din pri
ma etapă a returului a echipei Vega De
va, ne aşteptam ca devenii să se mobili
zeze exemplar şx să vină măcar cu un 
punct de la Petrolul Drăgăşani, ce cân- 
tonează mai mult în subsolul clasamen
tului. Nu a fost aşa. deşi Vega n_a jucat 
rău, însă a ratat nepermis de mult şi în 
acâşt meci. Poate duminică să readucă 
bucuria în rândurile suporterilor săi, în 
partida cu liderul clasamentului, F.C. 
Drobeta.

La Drăgăşani au înscris pentru gazde 
Pârvoiu (15) -şi Căpătan (52), iar pentru 
Vega, Davidoni (73).

Surpriză la Brad
Şi în etapa a 18-a din Divizia 

G s_a înregistrat o restanţă: meciul 
Minerul Aninoasa — C.F.R. Mar- 
mosim Simeria nu s-â disputat din 
cauza gheţii ce acoperea duminică 
stadionul din Aninoasa. Tot în a_ 
ceasta etapă, s-a consemnat şi o 
neprezentare a echipei Haber Ha
ţeg la Minerul Ştiinţa Vulcan. 
Este de condamnat indiferenţa spon
sorului echipei din Haţeg, a facto
rilor locali din acest frumos oraş, 
faţă de echipa de fotbal lăsată în 
derivă, fără cuvenitul sprijin fiv 
nanciar şx material.

Surpriza de duminică s-a produs 
la A.S.A. Aurul Brad unde Con
structorul Hunedoara a învins cu 
1—0. un scor imprevizibil pentru 
iubitorii fotbalului din Brad şi chiar 
din Hunedoara. O victorie impor
tantă a obţinut şi Minerul Barbă a 

- teni în faţa unei echipe bune — 
Dacia Orăştie, care a • avut totuşi 
posibilitatea să plece măcar cu un 
egal de la Bărbăteni.' Să nu uităm 
însă că Dacia are posibilitatea ca 
încă în această săptămână şă ipai 
urce in clasament: mâine îşi dis
pută pe teren propriu restanţa ce 
o are cu A.S.A. Aurul Brad. In 
caz de victorie a gazdelor* Dacia 
poate ajunge pe unul dintre locu
rile 2—3, în funcţie de golaveraj;

Etapa a 19-a are loc duminică, 
17 martie.

REZULTATELE ETAPEI: E.U.C.L. 
Călan — Victoria Călan 6—4; Jiul 
Petrila — Min. Lţvezeni 2—0; Min. 
Şt, Vulcan — Haber Haţeg 3—0; 
Favior Orăştie — Metalul Crişcior 
5—1; Alin. Aninoasă — C.F.R. Mar? ... 
moşim (nedisputat); Mrn. Teliue — 
Min. Ghclari 4—9; Aurul Brad —• 
Constr. Hd. 0—1; Min. Bărbăteni — 
Dacia Orăştie 1—0.

CLASAMENTUL

1. Min. Şt. V,
2 . Victoria
3. Jiul
4  Min. Anin.
5. Min. Bărb.
6. Dacia
7. Aurul
8. Favior
9. Min. Livez.

10. Min. Ghel.
11. Metalul
12. Min. Tel.
13. Constr. Hd.
14. E.G.C.L..
15. Habgr
16. C.F.R. Mar.

18 13 
18 10 
18 10
17 10
18 9 
17 10
17 9
18 8 
18 7 
18 8 
18 7 
18 6 
18 7 
18 3 
18 3 
17 0

3 5 
3, 4

1 10 
1 14 
1 14 
1 16

46-12 41 
34-13 34 
48-23 33 
30-23 33 
42-17 32 
42-22 31 
37-19 30
27- 14 30
24- 23 25 
21-29 25 
23-33 24
25- 19 23
28- 29 22 
23-55 10 
11-67 10
8-71 V

ETAPA VIITOARE: Victoria Că-, 
lan — Jiul Petrila; Min. Livezeni
— Min. Şt. Vulcan; Haber — Fa
vior; Metalul — Min. Aninoasa; 
C.F.R. Simeria — Min. Teliue ; 
Min. Ghelari — Aurul; Constr Hd.
— Min. Bărbăteni; Dacia — E.G.C.L. 
Călan.

'."*.**-* .».*-■•* - * *»- 
PRONOSPORT

Concursul din 10 martie 1996
Bari — Florentina 1—1 X
Cremonese — Napoli 1-4 X
Juventus — I.azio 4—2 1
Milan — Inter 1—2 2
Piacenza — Parma 2—1 1
Roma — Cagliari, 1—1 X
Sampdoria —' Padova 3—1 1
Udinc.se — Atalanta 3—0 1 '
Vicenza — Torino 2—1 i ;
Chicvo — Cesena 1—6 1
I.ucchese — Gcnoa 2—0 1
Regglana — Pescara 3—1 1
Reggina — Verona ■ 1—1 X

Fond de câştiguri: 249693 191 lei.

:. .. ' '.*• . •

Pagină realizată de 
SABIN CERBU
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VÂNZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

•  Vând casă, Veţel, nr. 
1-17. Informaţii tel. 665158.

(396088)
o Vând apartament 2 

camere (parter), zona pie
ţei agroalimentare. Tel. 
216048, orele 9—16.

(396083)
•  Vând ARO' 243. mo

tor Braşov. Inf. tel. 617845,' 
după ora 18. (396090)

•  Vând autoturism Da
cia break, 0 km. Informa
ţii tel. 641918. (398660)

e Cumpăr talon cu CI 
Volkswagen Jetta (benzi
nă), an fabricaţie 1980. 
Tel. 667302. (7237)

•  Vând jocuri Atlan
tic Puscher, cu piese 
de 100 lei. Telefon 
715326, 8—18. (6935)

•  Cumpăr RABA 
10 tone şi Dacia Pa
puc. Tel. 715326. 8— 
18. (6935)

•  Vând casă Bretea .Strei, 
jud. Hunedoara. 3 camere 
plus anexe plus 2000 mp, 
preţ negociabil 15000 DM. 
Informaţii tel. 055/511490.

(7740)
•  Vând motor Renault 

9, benzină, 1400 cmc, an
tenă parabolică. 628672.

(7230)
•  Vând cuptor de pâine

electric rotativ, tel, 064/ 
199992. (7245)

•  Vând teren 554 mp 
ultracentral Orăştie. în 
spatele poştei, tel. 218251.

(7243)
•  Vând teren în Orăştie 

0,48 ha arabil şi 0,51 ha 
fanat, relaţii la tel. 058/ 
752352, după of3 20. (8662)

•  Vând foarte avanta
jos mobilă Topliţa. Infor
maţii cartier Dacia. bl. 
24; »c. 1, ap. 11, tel. 626617.

(7738)
•  Vând apartament două

camere, tel. 620963, după 
ora 16. (8664)
J - a Vând apartament două 
camere, confort I îmbu
nătăţit. tel, 221283. (7242)
î •  Cumpăr mobilă an
tică, obiecte antice, argin- 
Itârie. plata pe loc. Tel. 
«17694. (7120)

|  m- Cumpăr apartament 
idouâ camere. Deva. Gojdu, 
iet»j 1—3, tel. 217672.
* . (7118)

•  Vând parbrize şi e-
lemento de caroserie pen
tru  auto import, tel. 065/ 
124313 (6606)

•  Vând batoză şi ţiglă 
tip vechi, Brad. Solicit 
Împrumut, tel. 651837.

(6951;

- o  Vând casă cu
spaţiu comercial, ate
lier tâmplărie. Orăştie, 
str. Câstăului, 2. Tel. 
642893. (3981)

.e Vând garsonieră, O- 
ruştie, Eroilor, bloc B 1, 
ap. 31, confort I. (3984).

•  Vând garsonieră par
ter, strada G. Enescu. pen
tru spaţiu comercial. Tel. 
715294; 711147. (6552)

•  Vând Audi 80, neîn
matriculat şi - Dacia 1300 
înmatriculată, 1983. Infor
maţii tel. 717423. (6552)

•  Vând casă la Banpo-
toc, curte mare, vie, pomi 
Tel. 724880. (6554)

•  Vând casă. patru ca
mere, bucătărie, băi, două 
garaje. Tel. 712978. (6555)

•  Vând antenă satelit, 
cu toate accesoriile. Preţ 
convenabil, tel. 720177

(6556)
•  Vând Volga, motor

Diesel, preţ negociabil. Inf. 
Hunedoara, str. Teilor, nr.
15, tel. 721214. (6557)
m Cumpăr calculator PC 

286, 386, 486. Inf. tel.
721122. (6551)

•  Vând autocamion SRD
Haţeg. Rîu Mare, nr. I, 
tel. 770088. (97001)

•  Vând casă cu curte, 
în Sîntămăria Orlea, 25 
milioane, tel. 777059. (7008)

•  Vând Mercedes 280
SE, tio nou. înmatriculat, 
excepţional, 8500 DM. Tel. 
056/143040. • (7009)

•  Vând casă cu orădină
în Cloooliva, nr. 273, inf. 
nr, 254. (7010)

a Vând spaţiu comercial 
200 mp, vad comercial ex
celent' îh Piaţa mică, po
sibilităţi extindere en 
gros. Inf. tel. 770003. Ha
ţeg, după ora 17. (7011)

•  Vând trector chinezesc
15 CP, Solomonescu Liviu 
Sînpetru, nr. 140. (7012)

î» :cn jp T F R |

•  Societate-comercială 
oferă pentru închiriat 
camion 5 t, stare ex
celentă, 15 000 km la 
bord, caroserie închisă, 
preţ convenabil, > 600

lei/km. Tel. 213964 sau 
230034, orele 9—16.

(7205)
«MM» * «MV * «MM. * «MM, *• MM* *

•  închiriez atelier tâm
plărie, vând mobila bucă
tărie, N. Bălcescu, 35, te l 
715447. (6550)

•  Ofer pentru închiria* 
apartament 2 camere, com
plet dotate, teL 611573.

(7119)
•  Caut pentru închiriat

casă cu 2—3 camere, cu 
garaj şi curte interioară, 
eventual cu un mic spa
ţiu de depozitare. Oferte 
la ţel. 629945 sau 056/ 
195220. (7116)

* TRAGEREA LOTO SPECIAL „6/49*
din 10. 03. 1996

I«
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45, 18, 12, 25, 9, 22.

TRAGEREA NOROC 
tfîn 10. 03. 1996

7, 6, 2, 1, 6, 1, 8.
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IV.DEm

18,00 Divertisment; 19,00 
Focos. Ştiri din' actuali
tatea locală; 19,15 Stu
dio deschis. Em, realiza
tă de Alin Bena; 20,15 
Fim artistic: Vânătoarea: 
22.0n VHoocIipuri mu
zicale; 22.15 Film artistic: 
Copiii miresei.

\

LICiTĂŢII

•  Banc Post SA, Filiala 
Brad vinde la licitaţie pu
blică apartamentul nr.^7 
din blocul 7, - etajul 3, 
str. Iazului, Brad, compus 
din 4 camere. Preţul de 
pornire 25 000 000 lei. Licita
ţia va avea loc joi, 21. 03. 
1996, ora 10, Judecătoria 
Brad. Informaţii suplimen
tare la Banc Post Brad, 
tel. 651735; 651511 şi la 
Biroul executori judecă
toreşti, tel. 651549. (23553)

DIVERSE

•  SC Angi Silviana Com_
prest SRL Brad, strada 
Horea, începe activitatea 
în lff. 03. 1996, adaos prac
ticat de la zero la 200 la 
sută. (35520)

•  SC Salvina Comex 
SRL Deva, anunţă intenţia 
de majorare a adaosului 
comercial începând ' cu 
data de 15 aprilie 1996.

(7250)
•  Moara Vaidei majo

rează preţul la măciniş din 
15 martie 1996. . (7117)

•  Solicit urgent împru
mut 1500 DM, termen 6 
săptămâni, ofer garanţie 
notarială, dobândă, tel. 
612729.

OFERTE  
DE SERVTCTT

•  Firmă româno-germană -
importatoare de articole 
papetărie cu sediul în Si
biu angajează reprezen
tanţi (agenţi) comerciali 
în oraşul Deva. Relaţii la 
tel. 069/227788. (MP)

•  Servicii de conta
bilitate pe calculator, 
seriozitate ş i ’ Compe
tenţă, program profe
sional „Latin „ Soft", 
•tel. 615667. (6957)

COMEMORĂRI

•  S-a împlinit un an 
de când ne_a părăsit pen
tru  totdeauna scumpul 
nostru tată, sot şi bunic 

IO AN IIERŢA 
i'<că amin ire Familia 

' (7108)

«  S_au scurs 15 ani da, 
la dispariţia dintre noi 
a celui care. a fost soţ, 
tată, socru şi bunic 

LEONIDA NEAG 
Comemorarea va avea loo 
în data de 17 martie 1996 
la Biserica Boiu de Sus^ 

(7231)
•  Se împlinesc doi ani 

de la moartea scumpului 
nostru soţ şi tată

GYULA GVORGY 
Familia. (7739)

DECESE

•  Cu adâncă durere 
in suflet soţia Angela, 
fiul Călin anunţă dis
pariţia prematură djh 
viaţă după o lungă şi 
grea suferinţă a celui 
care a fost un minu
nat soţ şi tată

IONEL URSA 
înmormântarea azi, 
12 martie, ora 13, în 
Luncoiu de Jos. Nu 
te vom uita niciodată.

(6954)

•  Colectivul Su
cursalei Bancorex SA 
Deva este alături de 
colegul Sorin Bureţa 
in greaua durere pri
cinuită de moartea 
tatălui său şi_ti trans
mite sincere condo
leanţe. , (6952)

•  Colectivul de sa
lariaţi ai Filialei E- 
lectroGentrale Deva 
este alături de dom- 
hui director ’ âdj. de 
reparaţii, ing. franc 
loan, la greaua în
cercare , pricinuită de 
decesul mamei sale 
şi transmit întregii 
familii sincere1 con
doleanţe (6958)

•  Familia Brănescu 
mulţumeşte tuturor 
celor care au fost a - 
lături de ea la greaua 
pierdere a celei ce a 
fost

IRINA BRÂNESCU
Dumnezeu s-o ierte 

şl s-o odihnească. - 
(6964)

AGENŢIILE DE PUBLICITATE 
„CUVÂNTUL LIBER"

Pentru a economisi timp şi bani, pu
teţi publica anunţuri de tnfieâ si mare pu
blicitate în ziarul nostru, apelând ta agen
ţiile de nuhHeitâte din :

•  DEVA — la SEDIUL REDACŢIEI 
din str. 1 Decembrie, nr, 35 fin clădirea 
Tribunalului htdetean): — la chioşcul din 
CENTRUL W 'NICITW LUI lânoă mnoa- 
tinul .,Comtimm ; — la chioşcul din CAR
TIERUL MICRO 75 (staţia de autobuz 
„Orizbnt").

•  HUNEDOARA, pe băul Dacia (tel. 
716996).

•  BRAD. strada ’ Republicii (tel. 
650966). la sediul S.C. „MERCUR\

•  ORASTIE, la chioşcul de lângă ma
gazinul ..Palia",

•  HAŢEG, pe -str. Progresului, nr. I  
(în spaţiul secţiei foto}. Telefoane ; 770367, 
770735.

Agenţiile ziarului nostru asigură, la 
taxe rezonabile, publicarea cu maximă 
promptitudine a tuturor anunţurilor de 
mică şi mare publicitate.

ATI ALES? V-ATI DECIS?

v * to .
«4 CWP o S .f i

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

A L E G E Ţ I A C U M !
m

S.C. APROTERRA S.A. SIMBRIA 
(BÂZA 20)

CEL MAI BUN PARTENER AL DUMNEA
VOASTRĂ PENTRU ECONOMISIREA DE 
TIMP ŞI BANI. * * ■ ■ ■ ■ ■ ■

Vă oferă în permanenţă piese de schimb 
auto, tractoare, maşini agricole, rulmenţi, acu
mulatoare, anvelope, utilaje agricole etc.

•  Calitate garantată*;
•  F iab ilita te  s p o r i tă ;
•  Preţuri avantajoase.
Livrări * en gros .şi eu amănuntul pentru 

agenţi economici şi persoane fizice.

S.C. COMPPIL S-A.
SUCURSALA HUNEDOARA — DEVA

Scoate.,hţ

pentru închirierea a două spaţii de depozitare 
în Haţeg.

LICITAŢIA va avea Ioc în ziua de 18 mar
tie 1996, ora 10, la sediul sucursalei din Deva, 
str. Gri viţei, nr. 37.

Informaţii suplimentare Ia td. 613117 si 
6143ŞD5. ", (7727)

BANKCOOp S.A. ORĂŞTIE 
Piaţa Aurel Vlaicu, nr. 2, teL 647565.

Organizează

sşs U

pentru vânzarea unor imobile situate in:
•  Orăştie — str. Crişan, nr. 62 A, str. Fri

ca zului, bl. 52, ap. 10, str, Câstăului, ur. 2.
O Rohsos — nr. 241 şi nr, 186.
•  Spini —r nr. 15.
•  Geoagiu-Saî —- str. Morii, nr. 9.
Licitaţia va avea loc In ziua de 21 martie

1996, la Judecătoria Orăştie — Biroul executo
rului judecătoresc.

Relaţii suplimentate Ia Bankcoop S.A. O- 
răştie, tel: 647565 — 647563. (222)

Din motive independente de voinţa proprie, 
conducerea

S.C. DAMAI COMEXIM S.A.
SU C U R SA LA  D EV A

Notifică majorarea, începând cu 8 aprilie 
1996, a preţurilor de producţie, tarifelor pen
tru prestări servicii şi transport, preţurilor de 

{ desfacere a mărfurilor, adaosurilor comerciale 
£ (până la maximum 150 la sută) si marjei de 
j  importator (până Ia maximum 100 Ia sută).
*  ‘ • ‘ -  ■ (307-133) î
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