
•fv-

ANUL v m  •  NB. 1596 •  MARŢI, 19 MARTIE 1996 4 PAGINI •  200 LEI

ASISTENŢA MEDICALA LA SATE

ACTIVITATEA SA SE RIDICE LA 
NIVELUL CONDIŢIILOR CREATE
In -ciuda a ceea ce zic 

unii şi alţii, comuna To- 
pliţa are un dispensar 
medical uman de toată 
frumuseţea. A ajuns în 
această stare după ce — 
din fondurile alocate de la 
bugetul statului — aici 
s.au desfăşurat ample lu
crări de modernizare de 
către societatea „Sem- 
bimpex" a dlui Bogdan 

.Medruţ. S-a reparat aco. 
perişul, sobele de tera
cotă, pereţii au fost z u . 
grăviţi, s_au vopsit gea - 
murjle, uşile ş.a. Au fost 
amenajate două cabine
te de consultaţii, o sală 
de tratamente, una de aş
teptare, un cabinet den
tar etc. Când am fost la 
Topliţa, lucrările , respec
tive erau, , în linii mari, 
încheiate şi se aştepta o 
vreme, mai caldă pentru a 
se face curăţenie.

Dispensarul din Topliţa 
are  un personal alcătuit 
din doi medici genera- 
lişti — dnele Daniela Mo- 
ga şi Carmen Vereş, moa
şa Eva Dulău şi o fe
meie de serviciu. De la 1 
aprilie va avea şl o aŞfeţ*.. 

. tontă. Medic s ts« ra t# ^  
nu are, întrucât cabinetul 
dentar nu are apă, fără 
de care un asemenea ser
viciu nu este de conce
put. Dl Aurel Alic, pri
marul localităţii, ne 
spunea că in-această pri
măvară se va pune în 
funcţiune pompa şi bazi
nul din podul clădirii.

Viaţa unui medic de 
ţară nu este deloc uşoa
ră şl nici Topliţa nu face 
excepţie de lâ această rea
litate. Cei doi medici 
ajung la locul de muncă 
ia ora 8,34. când vine 
autobuzul de la Hune. 
doara, şi pleacă, cu ma
şina de 13,30. Se întâm
plă ca intr-o anumită zi, 
unul din cei doi medici

să nu vină deloc la ser
vicii! — atunci când sunt 
chemaţi la Spitalul din 
Hunedoara sau la orga
nele judeţene. Dna doc
tor Danielă Moga, o fe
meie extrem de amabilă 
cu toţi cei ce apelează la 
profesiunea dumneaei, ne 
spunea: •

— Avem consultaţii In 
fiecare zi — circa' 6—8, 
în medie, plus trata
mentele. Au fost şi zile 
când am înregistrat şi 25 
— 30 de consultaţii.

— De ce afecţiuni su
feră oamenii Topliţei ?

— In general, de boli 
ale inimii, ale aparatului 
respirator, reumatism etc.

— Topliţa este situată 
într-o zonă foarte fru
moasă unde poluarea in
dustrială nu ajunge.

— Aşa este, dar popu.
TRAIAN SONDOR,
OH. I, NE&REA

Nou pentru pensionarii 
din Deva

Societatea comercială 
„Alimcarn" SRL din De. 
va a făcut un gest de 
omenie mai rar întâlnit 
în zilele noastre, când 
mercantilismul şi dorin, 
ţa de îmbogăţire ne 
înconjoară de peste to t 
In magazinele sale din 
municipiul Deva, pen. 
sionarii care cumpără

produse din carne în va
loare de 30 000 lei pri
mesc şi o bonificaţie de 
3 000 de lei.

Această înlesnire se 
face pe baza cuponu
lui de pensie din luna 
curentă sau cea ante. 
rioară, începând cu data 
de 20 martie 1996. 
(I. C.).
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CURSUL VALUTAR
' 19 MARTIE 1996
•  1 dolar SUA — 2869 lei
•  1 marcă germană — 1944 lei
•  100 yeni japonezi — 2709 lei
•  1 liră sterlini — 4379 Iei
•  1 franc elveţian — 2410 lei
•  1 franc francez — 568 lei
•  100 lire italiene — 183 Ici

C u r s u r i  d e  r e fe r in ţă  a le  B ă n c ii  N a ţ io n a le  
a  R o m â n ie i

t a r

Crişu Mihaela, laborantă la S.G. Cetate S.A. Deva, determinând fineţea 
la sortimentele de făină fabricată.

Foto : PAVEL LAZA

Ce-a mai fost...
•  Preşedintele Ion 

lliescu Ia Sibiu şi Bra
şov. In cursul săptămâ
nii trecute, dl Ion Uies- 
co, preşedintele Româ
niei, a efectuat vizite în 
localităţi din judeţele 
Sibiu şi Braşov. Şeful 
statului s-a întâlnit cu 
reprezentanţi al adminis
traţiilor locale, a vi
zitat întreprinderi şi In. 
stituţii, a discutat cu 
participanţi ia întâlnişi 
despre soarta ţării.

•  La. Metrou s .a  re
luat activitatea. După 
mai multe zile de grevă

la metroul bucureştean 
s.au reîntors la lucru. 
Negocierile în problemele 
ridicate de grevişti- con. 
Hnuă.

•  La Banca «Dacia Fe.

generală şi spontană; care 
au adus Societăţii „Me- 
trorex" şi cetăţenilor Ca
pitalei mari daune mate
riale, după îndelungi 
discuţii, parlament&ii şi 
ameninţări, salai&rţîl l e

lix" se limpezesc apele.
Escrocheriilor de la Ban-i 
ca „Dacia Felix", care au 
dus fa atmosfera încor

dată din colectiv şi la ţ 
reducerea popularităţii » 
băncii, clujene, li s.a I 
găsit leac. Banca Naţio. '  
nală a României a de . |  
mis in corpore consiliul ! 
de administraţie şi un I 
număr de fondatori, di- ; 
rectori şl cenzori, a nu- I 
mit o nouă conducere, * 
a adoptat măsuri de re . I 
dresare a activităţii şi '  
de recuperare a imense- I 
lor sune împrumutate » 
fără acoperire. |
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TRIBUNA ELECTORALA

PUNR este impotriva pragului 
electoral la alegerile locale

Aniversarea a şase ani 
de la înfiinţarea PUNR 
a fost marcată vineri, 15 
martie a.c., Ia sediul fi
lialei Hunedoara—Deva, 
prdntr-o conferinţă de 
presă, ocazie ou care 
conducere^ executivă a 
organizaţiei a prezentat ce
lor prezenţi oferta electo
rală a partidului pentru 
alegerile locale.

Oferta, lansată în urmă 
cu o săptămână, a apre
ciat dl deputat Petre 
Şteolea, vizează gestiona, 
rea patrimoniului public 
şi privat al localităţilor, 
reabilitarea patrimoniului 
agricol al ţării, infrastruc 
tura teritoriului şi a lo_ 
calităţilor, comerţul şi 
prestaţiile de servicii, a- 
gricultura şi producţia a- 
gricolă şi, nu în ultimul 
rând, ca importanţă, cel 
edilitar-gospodăresc.

O notă aparte in cadrul 
conferinţei a reprezenta
t-a informarea asupra în_ 
tâlnirii dintre directorul 
SRI şi reprezentanţii 
PUNR. Discuţia cu Virgil 
Măgureanu, a  apreciat dl 
Petru Şteolea, a trezit li
derilor PUNR „un senti
ment , mai serios de îngri
jorare faţă de cel pe care 
l-au avut la începutul 
(întâlnirii1".

i3eferindu.se la corup, 
ţie s .a  subliniat că' struc

turile mafiote au ajuns să 
acţioneze şi în România ş_ţ 
să facă din aceasta un 
cap de pod atât pentru 
fostele ţări ale URSS, dar 
si pentru Orientul Apro
piat. Datele existente în 
acest sens nu exclud un 
risc pentru relaţiile la 
nivel naţional ce poţ fi 
serios periclitate de către 
aceste structuri.

Referindu.se la legea a- 
legerilor locale, care este 
in dezbatere în aceste zile 
la parlament, reprezen. 
tonţii PUNR sunt împo
triva impunerii unui prag, 
electoral, întrucât promo- 
vându.se acesta, s .a r dimi
nua şansele de reprezen
tare a formaţiunilor po
litice In teritoriu. ■ Pentru 
actualele alegeri locale, 
organizaţia PUNR Hune
doara va avea candidaţi 
Ia funcţiile de primari 
î consilieri m  m  i o: itatea 

localităţitoi'' judeţului, de. 
firativarea tuturor candida, 
turilor urmând a fi sta
bilită în perioada urmă
toare.

Ca buni români, la ceas 
aniversar — împlinirea a 
şase ani de la înfiinţa
rea partidslui, liderii Or
ganizaţiei judeţene a PUNR 
nu şi.au dezminţit' ospi
talitatea, oferind celor pre:. 
zenţi o cupă de şampanie.

CORNEL PQENAR

••• Ce - s-a-ntâmplat

CONFERINŢĂ DE PRESA „P.L. ’93-nu
va câştiga alegerile viitoare, dar 
opoziţia, in ansamblul său, da“

După popasurile făcute 
în municipiile Petroşani şi 
Hunedoara, dl Dinu Pa
triciu, lider al P.L. ’93 şi 
deputat în Parlamentul 
României, împreună cu 
deputatul Gheorghe Tbduţ 
au sosit sâmbătă, 16 mar
tie a.c., la Deva, unde 
s_au întâlnit cu membrii 
şi simpatizanţii formaţiu
nii care arc drept em
blemă un cal în plină a- 
lergare şi cu ziariştii din 
presa locală şi centrală. 
Manifestarea — care a 
avut loc la sala mare a 
Consiliului local — a de
butat cu întrebările zia
riştilor. Răspunsurile dlui 
Dinu Patriciu — în sti
lul său caracteristic — 
au fost detaliate şi, tot
odată, tranşante, adeseori 
dure la adresa conduce
rii ţării. Spicuim dintre 
acestea: •  PJh. ’93 se 
situează la dreaptă ex
tremă pe eşichierul politic 
românesc şi este adeptul 
tranziţiei Rapide, de şoc. 
•  In prezent, venitul me
diu este de circa 80 de 
dolari pe lună. Sub con
ducerea liberală, în doi 
ani s-ar putea ajunge la 
300—590 dolari. •  După 
ce liberalii vor ajunge 
la putere, în două luni vor 
închide toate minele care 
în prezent sunt subven
ţionate. « Dl preşedinţe 
lliescu şi cei din jurul 
dumnealui au adus caplta. 
lismul sălbatic. In ale
gerile viitoare prevăd că 
nu va ajunge în turul 
dot •  Până- în prezent, 
privatizarea a dus la îm
bogăţirea băncilor care 
sfidează ţara cu câştigu
rile fabuloase, iar marea 
orivatizare nu este altceva 
decât o escrocherie •

între PNL Quinţus şi PNL 
Câmpeanu procesele vor 
dura multă vreme de 
aici încolo, deoarece nici 
unul riu este autentic li
beral. •  Tratatul di bază 
™ Ungaria poate fi în
cheiat în 48 de ore. în
trucât Recomandarea 1201 
nu este defavorabilă Ro
mâniei, ci dimpotrivă, fa
vorabilă. « Cei doi extre
mişti — dl Gheorghe Fu_ 
nar şi Lazlo Tokes — 
sunt fraţi gemeni în pri
vinţa provocării conflicte
lor interctnice în Ardeal. 
•  „Contractul cu Româ
nia" — programul elec
toral al dlui F,mil Con- 
stantlnescu :— este o a_ 
beraţie. • •  Nu afirm că 
P.L. ’93 va câştiga ale
gerile viitoare, dar opo
ziţia în ansamblul său o 
poate face. •  Este ade
vărat că, timp de 5 luni, 
am fost proprietarul a 56 
la sută din capitalul S.O. 
„Macon” S.A. Deva. Asu
pra domnilor din condu
cerea societăţii s_au făcut 
însă imense presiuni po
litice şi au fost deter
minaţi să-mi de_a banii 
înapoi. Cu-această ocazie 
am pierdut circa un mi
liard de lei. Aş putea să 
le cer să mi-1 dea înapoi, 
dar n_o fac. In orice 
caz, în prezent jMacon"- 
ul, cum am auzit, a a_ 
juns într-o situaţie fi
nanciară foarte • proastă şi 
îmi pare rău.

In cadrul întâlnirii s_a 
anunţat că, din partea 
P.L. ’93, la funcţia de 
primar al municipiului 
Deva va candida dl ing. 
Mircea Ioan Alexa. pre
şedintele Filialei Hune
doara a partidului.

TRAIAN BON DOR
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j  „PRELUDIU" ELECTORAL j
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Deşi. campania elec

torală, conform legii, nu 
â început, în fapt ea s-a 
„dezlănţuit" la nivelul 
politicienilor interesaţi să 
atragă atenţia asupra lor 
şi a minunilor pe care 
le .ar putea face pentru 
cei al căror vot îl aşteap
tă. Despre aceştia • ne 
scrie şi un întreprinzător 
în ale poeziei din Orăş_ 
tie pe nume Artenie Cor- 
nea. Titlul poeziei — 
„Lupta pentru ciolan", 
scrisă în maniera nemu
ritorului Victor Vlad 
Delamarina. „Fraţilor 
din Orăstie/ Dintr.o i. 
nimă încă vie/' Eu vă 
scriu o poezie/ Vedeţi 
ce.i acum în ţară/ Pen
tru ciolan mulţi s.omoa- 
ră“. se adresează ei 
concetăţenilor şi nu nu
mai. Incercân/. să „ma
nipuleze" electoratul, în
treprinzătorul poet îl 
„trage de atenţie", cum 
spunea cineva : „Staţ* 
puţin şi„analizaţi/ Cui

voturile i le daţi.,./ Tot J
al vostru viitor/ Atârnă! 
de domnitor/ Nu-i cu! 
cap, mulţi săraci mor“. |  
Şi mai adaugă: „Căn
acu-n democraţie/ Puţini| 
mai au omenie/ Nu.ia 
vedeţi câţi candidează/ |  
Şi noaptea primar v i- | 
sează/ Toţi îşi dau e u | 
pumnu-n piept/ Ca c i l

i laltui nu.i deştept/ Toţi! 
se laudă, toţi promit/ 
Mulţi palavrele le.nghlt”.
Şi ca tot românul iip - | 
parţial, dl Artenie Cor.* 
nea îşi îndeamnă, In I  
final, concetăţenii : „CândJ 
v.aîegeţi Un primar/ Del 
partid n.aveţi h ab a r/*  
Alegeţi pe cei cu dar / ■  
V.aş da uu sfat tu tu ro r/! 
Hai să punem domni-1 
lor/ Om sărac, om din! 
Popor" I E un punct |  
de vedere! Sărac sau» 
bogat, fiecare doreşte |  
să mai „adune" ceva ■  
când ajunge la putere ! |  
E o lege a f ir i i! |

MINEL BODEA |

... Şi pe străzile reşe dinţei judeţului, Deva, gro
pile încep să se acopere -  Foto: PA VEL LAZA
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ORAŞUL CĂLAN VA AVEA  

UN C IM IT IR !
Foarte puţină lume,, 

exceptând-o pe cea din 
zonă, a ştiut că oraşul 
Călan nu are un cimitir 
unde să fie înmormân
taţi cei trecuţi în nefiin
ţă. Deşi cazul pare să 
fie unicat în ţară, ul
tima şedinţă a Consiliului 
local a adus în discuţie 
această problemă majoră 
pentru locuitorii oraşului, 
fiind aprobat amplasa
mentul unui loc de veci. 
Dacă teoretic In 23 fe
bruarie a.c. s-a aprobat 
o doleanţă de Mulţi ani 
a câlănenilor, practic joi. 
13 martie, au fost bătuţi 
ţăruşii pentru locul de 
veci al oraşului.

Cimitirul este proprie

tatea Consiliului local şi 
se va întinde pe o su
prafaţă de 1,015 ha, cre- 
ftndu-se astfel posibili
tatea de înmormântare a 
3 700 : de decedaţi. Am. 
plasamentul este situat, 
în apropierea stadionului 
din oraşul nou şi va cu
prinde toate utilităţile 

'  necesare — capelă, casă 
mortuară, precum şi ane
xele corespunzătoare.

întreaga investiţie, după 
cum ,au estimat- edilii o- 
raşului, se va derula şi 
finaliza în cea mai mare 
parte în acest an inclu
siv asigurarea fondurilor 
aferente terminării lu
crărilor care se impun.

CORNEL POENAR

Alături, pe scenă

% ia *  e d it a t  d e

CASA DE PR ESĂ Şl ED ITURA  
CU VÂ N TU L LIB ER  -  DEVA

societato pe acţiuni tu capitol privai 
înmatriculata la Regiuru! Comerţului Deva cu nr, J /20 /618/1991« 
Cont- 40726!î l  10 BCR, Deva. Coi. fiscal: 2U 6827

CONSILIUL DE ADMÎNISTRAJIE

% D'JMtTRU GHCONEÂ, preşedinte (redactor şef)
St TI8ERIU ISTRÂTl, vicepreşedinte (redactor şef e«j.)

M SABIN CtRâU MINEI BODEA, NICOUI TÎRC0R, mtmbr!
Adresa redacţiei: 2700 -  Deva, str ! Decembrie, ar. 

35, judeţul Hunedoara, Telefoane. 21 i 275; 212157; 211269; 
625904 (corectura) fax: 218061.
O întreaga răspundere pentru ronţinittui articolelor a poartă

astorD acestora.
O Redacţia nu răspunde materia! sau maro! pentru articolele 
RKOntractate trimise ziarului din proprio iniţiativă o calat oratorilor. 
O Monuscfiseie (publicat* sau au) m  se înapoiată setari'o'

Tiparul ezecutat Io S.C. „Polidaua" 5.A. Deva

şi în
„Ne_am întâlnit pentru 

prima dată în formaţia de 
folclor a liceului, iar 
după trei ani ne-am căsă
torit", îşi reamintesc, nu 
fără o oarecare urmă de 
nostalgie, Camelia şi A .  
driân Mestecănean. La 
rândul lor, Corina şi Do. 
ru Oprean sunt de acord 
că în ce_l priveşte (mai 
ales pe Doru) a fost, fără 
nici un dubiu, dragoste la 
prima vedere; ceea ce să 
întâmpla tot într„un ' ca
dru asemănător, de astă 
dată fiind vorba despre 
ansamblul folcloric „SiL- 
vana‘ al Casei de Cultu
ră din Deva. De altfel, 
acestea sunt cele două 
perechi de scenă şi de 
viaţă ale mai sus-amin- 
titului ansamblu, care câte 
două zile pe săptămână, 
vreme de câteva ceasuri, 
îşi lasă acasă .grijile de 
familie pentru a se în
tâlni, ca simpli parteneri 
de dans, la repetiţiile an
samblului.

Camelia şi Adrian au şi 
un băieţel de 6 ani, Vlad, 
pe care-1 mai aduc din 
când în când, la repetiţii, 
iar de aici până la „a 
prinde" figurile de dans 
popular, n .a  fost decât 
un pas, pe care micid Viă_ 
duţ n-a Întâr2iiat să-l 
facă, având deja la ac
tiv un premiu (pentru 
cel mai tânăr interpret), 
obţinut acum trei ani la 
„Nedeia Vulcăneană". Cu 
o pasiune mai veche pen
tru scenă, pentru actul 
artistic în general, Came
lia ă  venit la ansamblul 
„Silvana" In urmă cu 10 
ani, ea devenind intre 
timp unul dintre com
ponenţii • de bază, exi

gentă atât cu ea, cât şi 
cu ceilalţi colegi ai săi. 
Iar Adrian, după 6 ani 
de judo de performanţă, 
s-a hotărât . rămână fi
del, în ct.e din urmă, 
dansului popular; astfel că 
in prezent ei alcătuiesc 
o pereche pentru care cu
vântul rle ordine Înseam
nă profesionalism.

Corina şi Doru (de 
patru, şi respectiv de 9 
uni membri ai ansamblu- 
lul), eu „antecedente" şt 
ei In alte formaţii de 
dans popular, au ales 
acest drum după momente 
în care au avut şl ezi
tări, şi clipe de descura
jare. Acum însă sunt re
cunoscători colegilor care 
l-au ajutat şi i.au susţi
nut In acele momente.

Vă Întrebaţi cumva dacă 
aceste preocupări comu
ne ale fiecărei din cele 
două {amilii le oferă o 
şansă în plus pentru 
bunul mers al căsniciei 7 
Ei spun că da. Pentru 
că dacă acasă unele mici 
conflicte sunt inevitabi
le. pe scenă sau în sala 
de repetiţii la fel de ine
vitabil ele iau sfârşit. Cu 
atât mai mult eu cât şi 
aici se trăieşte într-o at
mosferă de grup, de mare 
familie, în care primor
dială este buna înţelegere. 
Camelia şi Adrian Mes
tecănean, Corina şi Doru 
Oprean, două familii pe 
care nu întâmplător le-a 
unit şi dragostea pentru 
dansul popular, pentru 
folclor în general, şi pen
tru care răsplata cea 
mai mare nu este alta 
decât aplauzele publicu
lui. ■ :A yv.'î. î-î

GEORGETA BIRLA

PAGINI NAŢIONALE i
CEA MAI BOGATĂ SURSĂ |
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DE INFORMAŢIE PENTRU 

AFACERILE DUMNEAVOASTRĂ
•  Doriţi ca firma dumneavoastră să fie 

cunoscută în ţară şi străinătate ?
•  Doriţi să aveţi o informare „la zi“ 

despre concurenţă?
•  Doriţi - să vă vindeţi urgent produsele 

şi serviciile dumneavoastră ?
•  Căutaţi urgent un partener de afaceri ?
•  Căutaţi un număr de telefon sau adre

sa unei firme din ţa ţă?

RĂSPUNSURILE LE VEŢI GĂSI 
PRIN CATALOGUL

„ P A G I N I  N A Ţ I O N A L E "

K. \ Nu ezitaţi să vă înscrieţi în catalogul 1
*■ "—~ ** --Urm** ■' • ji ««.«.*. f

*■T ,PAGINI NAŢIONALE" ediţia 1997/ 
ţ  Obţineţi astfel gratuit catalogul ac- 
ţtual şi cel următor.

ACTIVITATEA SA SE RIDICE LA 
NIVELUL CONDIŢIILOR CREATE

„ . . . . . . . . . . . i i
. Doar cu 99 000 lei pifteţi fi înscrişi l S 
f în ediţia 1997 a catalogului „PAGINI ♦ \ 
l NAŢIONALE", tarif ce creşte funcţie de * ţ
* spaţiul tipografic solicitat. » ţ
1 Informaţii zilnic, între orele 9—13, * 1
* la sediîll biroului judeţean ROMPRES f  i 
1 PAGINI NAŢIONALE: DEVA, hotel • j
* „Decebal", cam. 12, sau la tel. 213500. ; /
* .. ' >  T—*—»—*—*— i '

*C
T>* AGEREA Ş

LOTO SPECIAL 6/49 DIN 17 MARTIE 1996
22, 32. 13, 4fi 5 to ţ

Fond de câştiguri: 1 487 414 49 lei. ■ţ

TRAGEREA NOROC f
DIN 17 MARTIE 1996 J

1 5 8 '7  4 :9 9 /V 5
Fond de câştiguri: 424 906 320 lei.
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(Urmare din pag. 1)

laţia comunei este îmbătrâ
nită şi o dată cu trecerea 
anilor bolile se adună. Co
muna noastră ocupă o 
suprafaţă întinsă, este 
mare ţiistanţa Intre sa
tul de reşedinţă şi cele
lalte. De aceea, a fost 
amenajat un punct de 
consultaţii medicale în sa
tul Hăşdău, pentru oa. 
menii din satul respectiv 
şi cei din Dăbica — toc
m ii pentru a  se evita 
purtarea jpamenilor pe 
drumuri. Deci, în loc să 
virtă dumnealor la noi, 
mergem noi la dumnea
lor. .

— In ce zi a săptămâ
nii mergeţi la Hăşdău ?

— în fiecare marţi.
----Anul trecut, Dispen

sarul din Topliţa a trimis 
oameni spre â fi inter
naţi în spitale?’

— Da, dar numai vreo 
opt.

— Un anumit domn vă 
reclamă la organele jude
ţene, a făcut-o şi la 
ziarul nostru. Oare de 
ce ?

— Profesional nu are 
ce ne reproşa. Dispensarul 
se află la dispoziţia oa
menilor, între orele 3,30 
şi 13,30.

—' Este cam scurtă pe
rioada;

— Da, dar «şa avem 
autobuz. Revenind la dl 
respectiv ştim «ine este.

— Şi noi il ştim.
— Curios este eă dum

nealui n-a fost niciodată 
la consultaţie la dispensa
rul, nostru.

Nu facem comentarii a- 
supra discuţiei ce am a- 
vut.o cu dna Daniela 
Moga, dar considerăm că 
activitatea Dispensarului 
din Topliţa trebuie să se 
ridice la nivelul condi. 
iilo*- materiale create.
acâ greşim — credem că 

ng facem aşa ceva — 
ne cerem cuvenitele scu
ze.

A  D T A  TdFn .•01.336.29.10 
J36.55.74
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DIVIZIA NAŢIONALĂ Se incinge hora din
•  Doar S victorii ale gazdelor,- nici o 

înfrângere suferită pe terenurile proprii 
•  S_au înregistrat însă 4 rezultate 
de egalitate obţinute de Dinamo la 
Sibiu, Rapid la Sportul, Gloria Bistriţa 
la Cluj şi F;C. Braşov la F.C. Argeş. •  
Prin victoria la limită (2—1) a A.S. Ba. 
câu în faţa fotbaliştilor de la F.C. Na. 
ţional. Bacăul a urcat patru locuri în 
Clasament, iar F.C. Braşov se men_ 
ţine pe locul 11.

După victoria cluburilor din D. N. 
privind amânarea cu un an .a trecerii 
la noua formulă (cea. cu 16 echipe), s-a 
reanimat lupta din zona fierbinte a re. 
trogradării din Divizia Naţională. Deci, 
echipele de pe locurile 17—18 vor re
trograda, iar cele de pe locurile 15—16 
vor susţine meciuri de baraj, Două 
dintre ameninţatele la retrogradare, 
A.S. Bacău şi F.C. Braşov, au reuşit cel 
puţin pe moment să evadeze, să urce 
pe locuri mai liniştite. In schimb, 
au coborât vertiginos Ceahlăul, Inter şi 
F.C. Argeş. Lupta va fi de la o eta
pă la alta' mai aprinsă şi schimbări de 
locuri se vor mai produce.*'

Surpriza etapei s-a produs la Iaşi. 
Elevii mult controversatului antrenor 
Cârţu au fost învinşi cu 2—0, deşi pe 
teren craiovenii au presat, au condus 
la şuturi pe poartă, cornere etc., numai 
că cei care au punctat au fost gaz. 
rtele. Destttl de greu a cucerit victo
ria şi Steaua, oţelarii gălăţeni ratând 
copilăreşte egalarea. Oricum, militarii 
se află în siguranţă, Rapidul încetinin. 
du-şi mersul.

Interesantă se anunţă lupta pentru 
locul doi In clasament, ce se prefigu. 
rează între Rapid şi F.C. Naţional. 
Echipa bancarilor a avut cea mai spec-

Divizia A m seria a ll-ai1 a i
zona retrogradării

faculoasă evoluţie din D.N., după' pre." 
luarea ei de Halagian, meseriaş dei 
clasă, ambiţios şi serios în tot ceea cej 
face.

REZULTATELE ETAPEI : Poli Iaşi —î 
Univ. Craiova 2—0 ; Inter — Dinamo j 
0—0; Sportul — Rapid 0—0; A.S. Ba. 
câu — F.C. Naţional 2—1; Poli. Timi-Î 
şoara — Petrolul 2—0; Farul — Ceahlăul! 
2—0; Steaua — Oţelul Galaţi 1—Op
,,U“ Cluj — Gloria Bistriţa 1—1; F.C., 
Argeş — F.C. Braşov 1—1.

1. Steaua
2. Rapid
3. F.C. Naţional
4. Univ. Craiova
5. Dinamo
6. Farul *
7. Poli. Timiş.
8. Gl. Bistriţa
9. Petrolul

10. „U“ Cluj
11. F.C. Braşov
12. Sportal Stud.
13. A.S. Bacău
14. Oţelul Gl.
15. F.C. Argeş 
16-17. Inter >

Ceahlăul 
18. Poli. Iaşi 

ETAPA VIITOARE: 
Univ. Craiova — Poli.

CLASAMENTUL
26 17 5 4 61—26 
26 15 3 8 49— 26 
26 13 4 9 42—37 
26 12 5 9 33—25 
26 12 4 10 29—28 
26 12 3 11 45—37 
26 11 5 10 45—35 
26 12 2 12 32—28 
26 11 3 12 33—29 
26 10 5 11- 30—28 
26 9 7 10 25—38
26 9 6 11 21—21 
26 11 0 15 31—46 
26 10 2 14 28—33 
26 9 5 12 30—40

9 4 13 25—37 
9 4 13 25—37 
8 3 15 23—56 

Rapid — Inter; J 
Timiş; Dinamo■

26
26
26

— Poli. laşi; Petrolul — A.S. Bacău;! 
F.C. Naţional — „U“ Cluj; Oţelul ■ 
Sportul ; F.C. Braşov — Farul; Ceahlăul!
— Steaua ; Gloria — F.C. Argeş.
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Divizia B seria a lll-a

i

Credeam că după partida de tristă 
amintire cu Şoiinii Sibiu, fotbaliştii de 
Ia Vega vor începe meciul cu liderul 
F.C. Drobeta, în trombă, să învingă şi 
să readucă în sufletele spectatorilor 
bucuria fotbalului făcut cu dăruire. Şi 
dacă ai noştri au început lent, greoi, 
cu „găuri" în apărare — spaţii largi 
lăsate la îndemâna oaspeţilor, fără mar, 
caj strict „la om“* — oaspeţii nu s_au 
lăsat invitaţi şi după 2—3 acţiuni ra
pide, in caţe ii pierdeau p e  deveni 
pe drum, în min. 3, Nicoia concreţi, 
zează bâlbâială liniei de fund şi mar
chează : 0—1. Şi în repriza I am

Î notat o fază cu adevărat pericu
loasă în min. 38. când Danciu a re,

I luat mult peste, poartă (de la 11 m) 
o centrare a* lui Tănasă.

I La începutul reprizei a Il-a, după 
schimbările efectuate, s-a simţit o în_

I viorare a jocului echipei gazdă şi am 
notat câteva faze periculoase la poarta

I lui durea. In min. 70, Popa intră In

I careu, portarul îl faultează, vede roşu, 
şi lovitura de la 11 m este transfor- 
mată de Luca: l —1. Speranţele trl. 

|  bunei în victorie s-au reaprins. Şi eu 
j toate că oaspeţii erau doar în 9 jucători 
I  pe teren (în min. 49 Jurcă luând al

I doilea galben şi deci roşu, iar la eli
minarea portarului a trebuit să iasă şi

I Nicoia, pentru a intra rezerva de 
portar), devenii nu reuşesc golul vie,

I torţei, deşi ocazii şi-au creat în ca
reul oaspeţilor. ' Cu 10 minute înainte

I de încheierea jocului, Cio.banu priineş . 
te şi el al doilea cartonaş galben şi

I este eliminat d,e. pe teren. In min. 89. 
Tănasă şi In min. 90 Danciu, singur cil

I portarul (!) puteau marca.
A arbitrat bine, la centru, Za-

I harie Cievo (Timişoara).
VEGA DEVA: Rahovoanu, Fartuş-

i
nic, Bulgara (40 — Davidoni), Neagu 
<28 Rădoe), Stan, Popa, Luca, d o .

Vega Deva-F.C. Drobetai
1-1 i

banu, Danciu, Rus (59 - r  Răducănes-f 
cu), Tănasă, I

F.C. DROBETA: d u rea  (69 — Iri-J  
tiyu), Ghenu, Lupu, Miharţ, Vrânceanu,| 
Urâtu, Sevastiţa. Nicoia, Stoian (89 —■  
Stroiescu), Burescu (88 — Jantea),| 
Jurcă. / , |

REZULTATE : Petrolul Ţicleni — Petr.a 
Stoina 3—2; ICIM Braşov _  Petr. D ră .| 
găşani 2—0; Nitramonia — Constr. C ra-j 
iova 1—1; Petr. Videle — Mine.Rall 
2—0; Unirea Alexandria — Min Uricani 1 
0—2 ; Min. Lupeni — Şoimii Sibiul 
0—1 ; Parângul Lonea — Precizia Săce-I 
le 1—2; A.S. Paroşeni — Min. Certejl 
2—0 ; Metalurgistul Sadu — Min. Mă-J 
tăsari 1—0. •  Meciul Constr. Craiova — ■  
Min. Uricani (1—1 In teren), s.a  omo-l

4“ J
371 
362 
36 I 
35 * 
351 
341 
331 
32l 
32f 
30* 
29|

26* 
25| 
252
5IETAPA VIITOARE, miercuri, 20m ar_| 

tie) : Minerul Rovinari — Vega Deva ;Ş

Interes mare din partea gazdelor 
înaintea acestei partide de importanţă 
de-o parte şi de alta, pentru evitarea 
locurilor din subsolul clasamentului. 
Cu toţii erau curioşi ce formaţie vor 
alinia hunedorenii, dacă vor fi prezenţi 
Gabor, dorea în formaţie. Când au 
văzut că lipsesc din echipă Bardac, 
N. Mitrică, Tetilean, Haidiner, Sterean, 
le.au înflorit zâmbetele conducătorilor 
de la clubul reşiţean şi se întrebau cine 
•unt Cireş, Ţibichi, Mocioi?

Deşi fără cinci titulari, cei care au 
Început mai bine jocul au fost hune
dorenii, ce aveau un singur gând, ca 
jocul să fie orientat spre poarta adver. 
sărilor.; Scorul a fost dechis destul 
de repede, în minutul 5, când la a 
treia „prezenţă" în careul oaspeţilor, 
Costâehescu execută bine o lovitură de 
colţ, Perşa „şterge" uşor mingea cu 
capul şi Bordeanu, aflat ;,pe fază", şu- 
tează cu sete de la câţiva metri In 
plasa porţii: 9—1! Contrar tendinţei 
echipelor aflate în deplasare de a se 
retrage în apărare dacă preiau con. 
ducerea, Corvinul a practicat în con
tinuare acelaşi joc ofensiv, Chezan, 
Bordean, Aniţa şi chiar fundaşii cen
trali Cireş si Ţibichi trimiţând mereu 
mingea Înaintării. Deşi gazdele, cu 
mulţi jucători experimentaţi în for. 
maţie, au Încercat să răspundă prin 
înfeţireâ jocului în faţă, n_au reuşit 
şi nici în repriza a doua când a intrat 
în joc şl Decuseară. iar Pfitru. pără
sea mereu reduta şi încerca să pătrun. 
dă spre careul oaspeţilor. Cei care s-au 
aflat mereu avansaţi în terenul ad . 
vers erau hunedorenii şi după aîte câ. 
teva ocazii bune ratate, în min. 75, 
Perşa îl deschide pe Mocioi. care tl 
vede demarcat pe Aniţa, acesta pă
trunde singur în careu, se opreşte şi 
trimite o „ghiulea" în poartă (0—2 t). el 
meciul a fost jucat, Corvinul recu
perând cele trei puncte pierdute aca. 
să cu maramureşenii.

Arbitrai C. Marinescu (Bucureşti) a

Corvinului la Reşiţa: 0-2
8 cartonaşe galbene şi 3 roşii, | 

joc fără brutalităţi, eliminând f
acordat 
intr-un
cu uşurinţă pe Costăchescu şi Ţibichi* 
pentru cumul de cartonaşe galbene ş i i  
pentru lovire fără minge, pe Kapornay.i 
CORVINUL : Popa, Bordean, Ţibichi, I 
Cireş, Botezan, Chezan, Petroiesc, A- f  
niţa, Costăchescu, Perşa (min. 86 —F 
Păcurar), Mocioi. Ţ

REZULTATEi C.F.R. Timiş. — Fo.i. 
resta Fălticeni 2—1 ; F.C. Vâlcea —T 
Bucovina 0—1; Unirea Dej — Jiu lf 
0—0 ; Gâx Metan Olimpia S. M. 1—1;Ţ
Min. Motru — F.C. Bihor 4—0
— Mihaur Zlatna 3—0; Gloria
— Corvinul 0—2 ; F.C. Maramureş 
C.S.M. Reşiţa 2—0; Unirea A. I. 
A.S.A. Tg. M. 1—0.

CLASAMENTUL
1. Jiul Petroşani 20 14 2 4 33— 9

U.T.A. * 
Reşiţa J.

r

„ I
2. U.T. Arad 20 10 5
3. Foresta 20 11 2
4. Unirea Dej 20 10 2
5. A.S.A. Tg. M. 20 10 2
6. F.C. Marame 20 10 2
7. Gaz Metan 20 8 6
8. CSM Reşiţa 20 9 3
9. CFR Timiş* .20 10 3

10. Corvinul • 20
ÎL Bucovina 20
12. Minaur ZI. 80
13. Min. Motru 20
14. Unirea A. I. 20
15. Olimpia S.M. 20
16. F.C. Bihor 20
17. Gl. Reşiţa 20
18. F.C. Vâlcea 20 v

5 41—21
7 26—17
8 34—24 
8 32—23 
8 29—32
6 27—20 
8 28—24
7 28—26
8 28—28 

8 2 10 27—38 
7 4 9 29—23 
7 4 9 23—27 
7 2 11 24—30 
7 2 11 24—33 
7 2 11 24—39 
7 2 11 17—36 
4 4 12 17—42

7 5

35i 
351 
321 
3 2 *  
321 
30^ 
301 
30 f  
26 f  
26 + 
25 i  
25| 
231 
231 
23 f 
23 + 
161

ramane

logat cu 3—0 pentru Craiova.
c l a s a m e n t u l

1. F.C Drobeta
2. Precizia Săc.
3. Şoimii Sibiu
4. Petr. Videle
5. Petr. Stoina
6. Parângul L.
7. Min. Uricani
8. Vega Deva

22 15 3 4 50—22
22 15 3 4 48—19
22 15 2 5 47—23
2 2 «  i  9 31—34 
22 12 0 10 34—30
22 12 0 10 35—38
22 11 2 9 42—23
22 11 2 9 45 35

9. Min. Mătăsari 22 11 1 10 37—28
10. AS Paroşeni 22 11 0 11 36—36
11. Nitramonia F, 22 10 2 10 26—28
12. Petr. ţicleni 22 10 2 10 30—39
13. Mine. Ral Rov. 22 10 0 12 27—38
14. Min. Certej 22 9 2 11 27—29
15. Min. Lupeni 22 9 0 13 32—33
16. Petrolul Dr. 22 8 2 12 34—41
17. Met. Sadu 22 8 2 12 17—32
18: ICIM Braşov 22 8 1 13 21—33
19. Constr. Cv. 22 8 1 13 26—39

2G Un. Alexandria 22 1 2  19 12—55

Minerul Cer tej Nitramonia Făgăraş.:I

! fără ecfi’pâ din Divizia C?
|  In etapa a 19_a s_a întâmplat un 
* fapt rar în tâln it: Haber Haţeg nu
1 s_a prezentat la al doilea meci con-
J secutiv; duminica trecută nu a efec-
i tuat deplasarea la Minerul Şt. Vulcan,
I iar în etapa a 19_a nu s_a prezentat

I pe teren propriu, pentru partida cu 
. Favior Orăştie i Iată de ce Asociaţia 
|  judeţeană de fotbal anunţă mai jos 

I că va aplica regulamentul! Să râmă-
• nă Haţegul fără echipa sa de fotbal ?
I E posibil chiar să nu ia nici o atitu_
'  dine conducerea Fabricii de bere (ce
( are profituri frumoase în fiecare an),

să rămână impasibilă la situaţia fi
nanciară dezastruoasă a propriului club 
sportiv?

Aşa cum se aprecia săptămâna ’ tre_ 
cută, Dacia Orăştie realizând două vic
torii pe terenul propriii în restanţa Cu 
Aurul Brad şi duminică cu EGCL Că- 
lan, a urcat pe locul doi în clasa
ment, şi în  ciuda distanţei ce o despar
te de lider, lupta pentru primul - loc 
rămâne deschisă între lider, Dacia şi 

'Victoria Călan
Duminică, Mineral Şh Vulcan ar ob

ţinut toate trei punctele la Minerul 
Livezeni şi aşteaptă, în etapa viitoare, 
pe teren propriu, replica" Victoriei Că_ 
lan, derby-Ui etapei a 20_a. Să 
remarcăm că nici de această dată, 
CFR Marmosim Simeria n_a putut în- 
vinge pe teren propriu pe Mitierul 
Teliiic — o echipă ce renaşte din nou 
— trebuind să se mulţumească CU un

*) Echipă penalizată cu 3 puncte, i.
ETAPA VIITOARE: Olimpia .— Min.I 

Motru ; A.S.A. — Unirea Dej ; F.C.f 
Bihor —~ Unirea A. I. ; Minaur — Gaz 7 
Metan; C.S.M. Reşiţa — Gl. Reşiţa;+ 
Corvinul — U.T.A.; Foresta — F.C. Ma- + 
ramureş ; F.C. Bucovina — C.F.R. Ti. j  
mişoara ; Jiul — F.C. Vâlcea. 1̂

singur punct. în  celelalte partide de I 
la Călan, Ghelari, Crişcior şi Hune- j 
doara gazdele au obţinut victorii pre_ |  
ţioase. i *

REZULTATE: Victoria Călan -  Jiul I 
Petrila 3—0; Min. Livezeni — Min. Şt. J 
Vulcan 1—2 : Haber Haţeg — Favior |  
Orăştie (nedisputat); Metalul Crişcior — * 
Min. Aninoasa 1—0; C.F R. Simeria — | 
Min- Teliuc 2—2 ; Min. Ghelari — Au- « 
rul Brad 2—1 ; Constr. Huned. — Min. |

Dacia Orăştie

9 3 
8 6 
9 1 
8 3

Bărbăteni 3—1 ;
EGCL Călan 8—1.

CLASAMENTUL
1. Min. Ş t Vulcan 19 14 2
2. Dacia Orăştie 19 12 1
3. Vict. Călan 19 11 4
4. Jiul Petrila 19 10 3
5. Min. Aninoasa 18 10 3 
fi. Min. Bărbăteni 19 9 5 
7., Aurul Brad 19
8. Favior Orăştie 18
9. Min. Ghelari 19

10. Met. Crişcior 19
11. Constr. Hd, 19
12. Min. Livezeni 19
13. Min. Teliuc 19
14. EGCL Călan ' 19
15. Haber Haţeg 18
16. CFR Simeria 18

DE LA ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ
DE FOTBAL î

fn următorul clasament nu va mai J 
figura echipa HABER HAŢEG, care > 
pentru cele două neprezentări conse, I 
cutive, conform articolului 48' din j 
RjO.A.F., urmează să fie retrogradată J 
du» campionat şi conform art. 59 din , 
R.O.A.F. toate rezultatele înregistrate j 
de HABER HAŢEG se anulează si ele |  
nu vor mai apărea în clasament. J

3 48—13 44 i 
6 53—25 37 |
4 37—13 37 j
6 48—26 33 |
5 30—24 33 » 
5 43—20 32 |
7 40—24 30 " 
4 27—14 30 ) 
9 23—30 28 J
8 24—33 27 ■ 

8 1 10 31—30 25 I 
7 4 8 25—25 25 J 
6 6 7 27—21 24 [  
3 1 15 24—63 10
3 1 14 11—67 
0 2 16 10—73

ii0 
2 ,

I

Pagină realizată de SABIN CERBU
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VANZARI — 
CUMPĂRĂRI

| 1 •  Vând pokere moderne 
j^riiper şl jocuri distracti
v e  pe postament, tel. 641918.

(8670)
•  Vând casă trei nivele

/Deva, str. A. Vlaicu 93, 
llteL 616366, 56 006 000, ne
gociabil. (7148)

•  Vând Ford Tranzit, 
an fabricaţie 1987, 1,6 to_

'ne, preţ 13 500 DM. Tel. 
1158/820448.

•  Societate comercială 
,vând sau închiriez chioşc 
aluminiu, funcţionabil, 
'©alea Zarandului (zo
na gării). închiriez spaţiu 
"comercial ultracentral. Tel. 
218801.

- (7305)
•  Vând urgent lemn 

brad, fasonat. Informaţii 
— Plic Ilie, tel. 651949.

(3563)
•  Vând casă şi gră_ 

î.idină, Vaidei, nr. 332. In_
formaţii la domiciliu.

(3994)
•  Vând Dacia 1100 şi 

I multiple piese schimb.
»Informaţii Beriu, fami
lia Lupaş. •

(3996)
•  Vând casă lângă 

ISCIP , Gelmar. Informaţii 
la Nemeş Gheorghe, nr.
8. ' ' (3997)

•  Vând apartament 2 
camere, parter, bloc A 2, 
ap. 1, Haţeg.

(7618)
■ Vând tractor 650 M, 

remorcă, sat Galaţi, co_ 
muna Pui, nr. 21.

(7020)
•  Vând tractor U 650, 

plug, disc, remorcă,
26 000 000 lei. Peştişu 
Mare, 223.

(6581)
•  Vând vitrină frigori

fică, stare da funcţionare,
I 900 000, negociabil. Tel, 
724065.

(6579)
•  Vând tractor nou 

U700, Ford Tranzit, 9 
locuri. Peştişu Mare, 253.

• (6578)
•  Vând teren intravilan 

(loc caşă), 2900 mp, gâz,- 
Urci. Tel. 660874.' ; , *

(7283)
•  Vând. construcţie me_

talică, cu 'teren aferent 
77 mp, str. • Oituz. ■ tele
fon 211920." V ;

(7153)
•  Vand câsă,' grădină, '

anexe în Mintia, 185, "vi
zavi de Avicola, la ş0_ 
sea, posibilităţi privaţi, 
zare. (7150)
: ş  , Vând casă trei ca

mere, gaz, apă curentă, 
curte V şl grădină mare. 
Simeria, Informaţi tele
fon 660090. " "

(7288)
•  Vând apartament 4 

camere central. Deva, tel. 
227769, după ora 17.

■ " (7271)
•  Vând Talbot Simea 

eu piese de schimb, preţ 
negociabil’ Tel. 622910, 
după ora 16.

(7147)
•  Vând casă, Ba tiz, 

curte marp ia şosea, gră
dină 60 ari. Tel. 625247.

(7178)
•  Vând talon şi Da_ 

cla 1300 (avariată). Tel. 
673179.

: •  Preiau contra cost * 
cupoane .nominative de 
privatizare. Tel. 230791.

(7303»

PIERDERI

•  Pierdut certificat cod 
fiscal aparţinând ’ S. <?. 
Victory P red . Corn Tmppx

ANUL V in  •  NR. 1596

SRL Hunedoara, cu seria 
6963689. Se declară nul.

.  ■ . (7277)
•  S.C. Cristi Proba Co_

mex SRL Hunedoara a 
pierdut una ştampilă. O 
declar nulă. . ' -

< (6580)

ÎNCHIRIERI
•  S.C. „CORATRANS" 

S.Ă. închiriază în Deva, 
ultracentral, 107 mp spa
ţiu pentru birouri, cu 
încălzire centrală, grup 
sanitar. Relaţii la telefoa
nele: 212160, 212161 şl 
216139.

(7254)
•  Doresc închiriere,

termen lung, apartament 
2—3 camere, parţial mo
bilat, 629945 sau 056/ 
195220. (7139)

OFERTE 
DE SERVICII

•  Monumente funerare 
din marmură albă şl gra
nit negru cu fotografii 
aplicate în porţelan exe
cutăm, la comandă orice

, model. Se asigură trans
port şi montaj gratuit 
Adresa As. Familială Mar- 
tnogran Simeria, str. 1 
Mai, nr. 24, tel. 661108, 
maistru pietrar Traian 
Burci. r ~ (8682)

•  S.C. Brutăria Neamţ 
SRL Deva angajează vân
zătoare pentru magazinul 
alimentar. Informaţii la 
sediul firmei. -

(7295)
•  Societate angajează 

tânără (noutăţi noţiuni 
pe calculator). Informaţii 
tel. 617809, orele 20—22.

(7309)

DIVERSE
•  S.C. NABIS Prod 

SRL Haţeg anunţă majo. 
rarea preţurilor cu data 
de 20. IV. 1996.

. :7 /•■ (7019)
•  Cooperativa Igiena Hu

nedoara, anunţă - intenţia 
de mărire a tarifelor.
- , (6577)
. •  S.C. Mercurean E^ţu- 

tărie SRL Orăştie anim. 
ţă majorarea* * preţuri- * 

" lor şi a tarifelor în luna
aprilie -1996.... ,

: * - . • > (7272)
,  ' •  Societatea Comercia

lă Gros j  înex Prodcom 
SRL Hunedoara - anunţă* 
majoraţ-eâ cotgi de ădâos 
la 150—200 la sută,- Ia 
produsele legume, - fructe, 
flori, începând cu 1 mai 
1996. " : * (7149)

-COMEMORĂRI

Tu cea care ai fost o 
minunată soţie, mamă şi 
bunică

SIGOI MAIMUŢA
din Orăştioara de Sus. 
Dumnezeu să te odih
nească în pacei

(3995)
•  Se împlinesc doi "ani 

de când/ Mi-ai smuls 
floarea dintre flori /  Ta_ 
tăi dintre trei feciori/ 
Dintre trei feciori şi-o 
fată/ Şi_am răihas ne
mângâiată/ Nici de oameni 
de pe drum/ Nici de 
tatăl ei cel bun/ Şi_o so
ţie văduvă/ Ca să_i crească 
singură. Cel care ai fost

DECESE

ANGHEL
FORNADEAN

din Hondol. Veşnica ta 
amintire va rămâne în 
sufletele celor dragi.

(7282)

•  Mulţumim per
sonalului de la Baza 
de! Recepţie Dobra, 
ASIROM Deva, Poli
ţia Timişoara, RENEL 
Sfinţia, tuturor ru
delor, vecinilor, cu
noscuţilor, care ne-au 
ajutat şi mângâiat, la 
pierderea celui ce 
ne-a fost soţ, . tată 
socru şi bunic 

DRAGOSTE» 
POPA

din Dobra. Dumne
zeu să_l odihnească!

(7292)

•  Cu nemărginită 
durere în suflet, fa
milia anunţă decesul 
după. o grea suferin
ţă a celei care a 
fost o minunată so
ţie, mamă şi bunică 

EIBEN MARIA, 
născută MATRAI 
înmormântarea — 

miercuri, 20 martie, 
ora 14,' de la Capela 
cimitirului romano— 
catolic, Deva.

; . (7308)

J
S.C. 4 AS PRODIMPEX SRL DEVA

Organizează licitaţie de vânzare prin exe
cutorul judecătoresc al Tribunalului Jude
ţean Hunedoara a următoarelor:

• una maşină produs îngheţată — 5 000 000
' l e i ' : 7 ■.■ 7_". - .

•  una vitrină frigorifică cu 7 cuve —
2 000 000 lei -

•  un autoturism marca „Fiat Tipo“ —
15 000 000 lei.

Licitaţia va avea loc In data de 25. IU. 
1996, ora 10, In Deva, str. M. Eminescu, 
nr. 24, judeţul Hunedoara.

Informaţii la te l.: 212145, 213668, 218404, 
sau Ia executorul judecătoresc al Tribunalului 
judeţului' Hunedoara.
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CONSILIUL LOCAL 
SIMERIA

A. VINDE LA LICITAŢIE PUBLICA, or
ganizată vineri, 29 martie 1996, ora 10, ur
mătoarele imobile din domeniul privat al o- 
raşului:

•  Grajd şi teren aferent în satul Căr-

•  Grajd şi teren aferent în satul Uroi.
•  Abator şi teren aferent în str. Traian, 

nr. 39, - Simeria.
B. ÎNCHIRIAZĂ TERENUL' aferent fostu

lui târg de animale pentru „Staţie prefabri
cate construcţii**.

Relaţii suplimentare la biroul urbanism, 
amenajarea teritoriului. (236)

* S.C. „RETEZATUL** S.A.
D E V A

Achiziţionează prin centrele sale d in :
•  DEVA, str. Depozitelor, nr. 11 şi str. 

Pietroasa, nr. 11,
•  HUNEDOARA, str. Carpaţi, nr. 90,
•  BRAD, str. Avram Iancu, nr. 1

STICLE ŞI BORCANE 
LA URMĂTOARELE PREŢURI:

•  STICLE 1/1 Ia 150 ler/buc.
STICLE 1/2 la 140 lei/buc.
BORCANE la 100 lei/buc. (235)

S.C. FAVIOR * COMPANIA DE BLĂNURI 
VIDRA S.A. PRĂŞITE 

str. Gheorghe Lazăr, nr. 2
Scoate la concurs un post de merceolog 

pentru serviciul aprovizionare.
Înscrieri la sediul societăţii, informaţii 

la tel. 641560, int. 368 sau 641741, int. 380.
Data concursului: 22. III.' 1996, ora 12.

' Condiţii: de preferinţă cu studii sUperi- 
oare, bărbaţi, vârsta maximă 40 ani.

S.C. S.A.„CETATE*
D E V A

Oferă investitorilor privaţi, care deţin ma 
gazine specializate în localităţile judeţului :

•  făină albă prcambalată
' / ' ' - •  gris"

•  mălai
•  pâine şi specialităţi de panificaţie. 
Condiţia de livrare: franco depozit fur
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mzor.
Informaţii: telefon

A.D.T., 054/214225.
054/217937, birou 

(6398067)

•  Au trecut şase 
luni de durere şi re
grete amarnice de la 
despărţirea de nepre
ţuitul meu tată, 

GELTN’ER 
LEOPOLD

păripte iubitor şi de
votat, ’onr: . sufletist, 
drept şi înţelept, care 
m_a luminat prin 
sfaturile sale şi m-a 
învăţat a iubi ce este • 
bine,' a căuta ce este 
drept, / a avea curaj, 
răbdare, a crede şi a 
spera. El m_a părăsit 
însă continuă să tră
iască. Fie_l memoria 
binecuvântată ! Fiul 
Daniel. (7297)

•  Iată că u n  an se 
duce/ De când tot ve
nim Ia cru.ee/ La cruce 
şi la mormânt/ Să rugăm 
pe Domnul Sfânt/ Sufle, 
tul să_ţi odihnească/ Şi 
mereu' să te iubească/ Aşa 
cuift noi te_am iubit/ 
Lângă noi cât al trăit.

ATL INFOSERVICE SRL DEVA 

FMOA ADMINISTRAT DE SAFI-INVEST S*A.

ANUNŢA ÎNCEPEREA PLĂŢII DIVIDENDELOR PE ANUL 199a

Au dreptul la dividende toţi membrii Fondului care au achiziţionat" Certificate de 
Investitor, până cel târziu în data de 30 septembrie 1995 şi le-au păstrat în circulaţie până 
la data de 31 decembrie 1995, inclusiv. . .

Persoanele care beneficiază de dividende pot opta pentru ridicarea sumei în numerar sau, 
conform Prospectului de Emisiune, să reinvesteaseă în cel puţin un G.I., cu o reducere de 
10 la sută aplicată la valoarea'la zi din momentul reinvestirii, în următoarele condiţii:
' — dacă suma primită drept dividende depăşeşte valoarea la zi a unui nr. întreg de

G.I. cu reducere de 10 la sută, se pţot reinvesti în limita acestui număr întreg de GX, iar 
diferenţa cuvenită se ridică în numerar; - 7

, — dacă suma primită drept dividende este mal mică decât valoarea unui G.I. cu o
reducere de 10 la sută, investitorul poate să completeze în numerar diferenţa necesară 
pentru achiziţionarea unui G.I., eu reducere de 10 la sută.

Având în vedere numărul mafe de investitori care beneficiază de dividende, pentru 
plata operativă a acestora s-a stabilit următoarea programare:
Miercuri, 20 şi 27 martie 3 şi 10 aprilie _ literele A, B şi O
Joi, 21 şi 28 martie 4 şi 11 aprilie literele D, E» F, G, H, şi I
Vineri, 22 si 29 martie 5 şi 12 aprilie literele J, K, L şi M
Luni, 25 martie 1, 8 şi 15 aprilie literele N, O, P, şi R
Marţi, 26 martie 2 ,9  şi 16 aprilie literele S, T, U, V, W şi Z

Plăţile se vor face între orele 10—16, la sediile noastre din: Deva, str. Gojdu, bl. 
50/11; Hunedoara, str. G. Enesctt, nr. 15 î Petroşani, str, A. Iancu, ar. 12; Orăştie, mag. 
„Palia**. - -...7/.: - V-7-7'7'7;7;'^l 7/- ■’7t:7'/ / / . ^7-  ;'77?
" ̂  în zilele de sâmbătă, 6 şl 13 aprilie, se vor lace plăţi către persoanele eare, din dife

rite motive, nu au reuşit să intre în posesia sumelor eovenite în zflele programate.
După data de 17 aprilie 199% plata dividendelor se va face fără s8 se mai ţină cont 

de programarea alfabetică. Începând cu aceeaşi dată, nu se mai acordă reducere Ia reinvestl- 
rea sumelor cuvenite ca dividende, -


