
Partidul Democrat
dispus alianţelor

joi, 21 m artie a.c.. 
ducerea Filialei judeţene 
Hunedoara «"‘ Partidului 
Democrat a orgapizat la 
sediul din Deva o nouă 
întâlnire c e  â a f  işţU din 
presa locală. La confe
rinţa de presă, din part*» 
organizatorilor au fost pre
zenţi dna Ovtdlu Jureă 
şi Gheoţrfjei f&srhu. Vice
preşedinţi <ă Filialei. 'Du
mitru Armăsescu, pre
şedintele organizaţiei Deva 
a P.D., precum şl dL loan 
Popa, preşedintele oraani- 
zaţlei judeţene a Asociaţii* 
Prq .— Democraţia. Zia
riştilor prezenţi, li s-a vor
bit despre Forurhul prima
rilor SOcial-democraţî ce 
a avwt ioc r ecent, despre 
tactica ălBdŞnli Social-Oe-

Si PJLTBJLj, despre carac
terul ÎKfrticipattv «I de- 
n o en ţM  promovată Os 
aceasta, despre tactica şi 
strategia P.D. In alegerile 
viitoare. Răspunzând între
bărilor puse de reprezen
tantul ziarului nostru 
organizatorii coaferinţei . da.
presă au «arma* oft PJ». 
HKSge In aleşert IzsDcsi «fft
cu P A D U . dar şi pe Oiţe 
suaruta . -«$**. 4e aseme
nea. dispus alianţelor cu 
«ita ianaaţiunl politic*

eu excepţl* eek»r «Xtre- 
miste printre w e - igţ in- 
serie şi U.D.MJL Partidul 
Democrat susţine autono
mia administraţiei locale, 
dar respinge . autonomia

ffomemi tu  tendinţa de a transforma 

asp iraţiile  tu verdicte sau decizii
La încheierea vizitei de 

lucru In judeţul Hune
doara delegaţii guverna- 
«tentată compusă din mem
bri marcanţi a l. P.D.S.8.
«  susţinut sâmbătă ia  De
va o conferinţă de oresă. 
S-«*u «dresat «miţe între
bări, « « a  dat răspunsuri;

TRIBUNA ELECTORALA

pe baze etnice. Oficial, 
campania electorală n-a 
început, dar dL Petre 
Roman. preşedintele PwD 

• şi candidat la preşedinţia 
României, are un program 
el deplasărilor prin ţară. 
Iti acest program sunt pre
văzute $ 1  două vtritfc fh 
judeţul oosţm. din care 
urc ... va ă l ««apăra t -ia  
Petroşani. Organizaţia ju 
deţeană a Asociaţiei j*ro- 
Demoeraţia* face intense 
pregătiri In vedere* asi
gurării tuturor condiţiilor 
pentru ca alegerile viitoare 
să se desfăşoare cortct, 
iar monitorizarea ai 
riior să fie foarte
razsă. L« alegerile

■ itt*  vor
tîcîpa din partea asociaţiei 
ia ju r  de 500 de obser
vatori

complete sau mai puţin. 
Ne vom returpa tn cele ce 
Urmează la -întrebarea a- 
dresată de ziarul nostru 
Şi răspunsul la  ea.

— ■ a susţinut
guvernul VScâroîu — şi 
era normal să-l susţină — 
ia principal în numele

« f c - V W P F T
vîînţă că In etapa actuală 
România are nevoie de 
continuitate in guvernare 
(ţpfveenui m făcut Insă şi 
greşeli Puteţi ăaee o  suc
cintă ««afume a  acestor» 
în cei trei ani şi jumă
tate de când exercită pu- 
tenta executivi, iar dacă 
adfeiteţ! ftreşrii soco
tiţi prthwl' ele- tf/neeftfe- 

Auarea gaet&tnij guvernări
lor R e n »  şicdtolejan?
■ / Răşpunatti i-«  dat dl 

I  Dumitru . M agi — ' .vice

preşedinte al partidului, 
conducătorul delegaţiei.

Nici un om nu este 
fără greşeală. Partidul 
.nOstru având un număr 
mare de membri, dati-i 
voie fiecăruia să greşească 
măcar o dată şi vor fi 
300 000 de greşeli.

•Vorbind despre guvernul 
Văcăroiu. s-ar putea să vă 
dau dreptate că trebuia fă
cută gestiunea celor două 
guvernări Nu s-a făcut. 
Normal era ca la prelua
rea guvernării să se facă 
o carte albă a celor ante
rioare. Dar aceasta ar fi 
însemnat să introducem 
inCă un element de ten
siune î»  societatea româ
nească. Poate că neefec- 
tuarea gestiunii este una 
dintre greşelile guvernului 
Văcăroiu dar nu foarte 
importantă. .
—©mpre' greşea am putea 
discuţa etapă de «tapă. 
Presiunea regiilor asupra 

.vemului de exemplu a 
terminat o supradimen- 

sionare a salariilor 
O  ăită măsură despre 

care viaţa arată doar a- 
cum că ar fi putut fi re
zolvată altfel este cea pri- 
vind ajutorul *1 Mă
sura a fost gândită ca un 
sprijin pentru Categoriile 
cele mal defavorizate. E- 
valuând eronat la nivel 
local cererea, aceasta a 
depăşit toaţe posibilităţile 
de plată şi astfel măsura 

'•'"s-a întors împotriva noas- 
"  t r a . '. -.''-7"'

Populaţiei trebuie să i 
se spumă t a  adevăr: e- 
xlstă Intre Setul de drep
turi şi cel de obligaţii al 
fiecărui individ un echi
libra care trebuie păstrat 
Când echilibrul se strică 
ieşim din sfera unei func
ţionalităţi nomade. Oa
menii au tendinţa de a 
transform» aspiraţiile in 
verdicte «H deoteit 

ION CIOCURI

Depunerea jurământului 
militar

Sâmbătă, 23 martie a.c, la Orăştie, Petroşani, 
Hunedoara şi Deva au avut' loc festivităţi solemne de 
depunere a jurământului militar de către cel mai 
tânăr contingent de jandarmi şi pompieri.

La Deva, momentul de emoţie din viaţa tinerilor 
pompieri a fost onorat de prezenţa a numeroşi invi
taţi — cadre militare cu funcţii de răspundere de la 
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Hunedoara, unităţi 
ale Ministerului. Apărării Naţionale, Apărării civile, 
de către preşedintele Consiliului Judeţean dt. Gheor- 
ghe Dreghici, precum ş| de către părinţi, fraţi, su
rori, apropiaţi ai tinerilor militari.

Despre semnificaţia şi importanţa rostirii legă
mântului solemn faţă de patrie şi popor, despre impor
tanţa armei pompieri a vorbit dl. coL Gheorghe DJ- 
ma, comandantul Grupului de Pompieri al Judeţului 
Hunedoara. Cu această ocazia s-a oficiat şi o slujbă 
religioasă.

fia Orăştie festivitatea de depunere a legământu
lui de credinţă al ceh» mai tânăr contingent de'jan
darmi a fost marcată intr-un cadru aparte, la eve
niment fiind de faţă un număr maţre de invitaţi, 
primarul municipiului Orăştie dl. Mircea Hpmorodean. 
conducători ai unităţilor economice din zonă, coman
danţi militari, părinţi, fraţi etc. In cdvântul nSstfl 
cu acest prilej, comandantul Centrului de Instrucţie 
Orăştie dl. coL Octavian Stratulat a făcut referire 1» 
importanţa şi răspunderea ce le revin tinerilor jan
darmi pentru apărarea ordinii şl liniştii cetăţeanului, 
a  valorilor materiale şi spirituale ale poporului ro
mân ...

tn cadrul ceremoniei de depunere a jurămân
tului militar s-a oficiat o slujbă religioasă, iar în 
final s-a desfăşurat o paradă militară.

O ^N E L  POENAR

i
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„Casa mea când voi fl 
mare“, ia desenele

copiilor
tn sala festivă a Pre

fecturii judeţului s-a des
făşurat jei, 2l martie a r  
selecţia la nivel de ju
deţ a Concursului Na
ţional de Desen pentru 
Copii cu tema: ..Cum 
mi-ar plăcea să arate 
CASA MEA CÂND VOI 
FI MARE". Organizat de 
Centrul Naţional pentru 
Aşezări Umane in cola
borare ca Comitetul Na
tional Român pentru 
UNICEF, concursul este 
prilejuit de Conferinţa 
Mondială a Naţiunilor 
Unite pentru aşezări u- 
mane Habitat II ce va 
avea loc In luna iunie 
a  acestui an, la Istan- 
bul.

Concursul a debutat în 
urmă cu aproape şase 
săptămâni, participanţi 
fiind elevi din ciclul pri
mar de învăţământ (cla
sele I—JV) din 26 de 
localităţi ale judeţului % 
municipii, 8 oraşe şi 13 
comune). Pentru faza 
judeţeană au fost selec
ţionate 210 desene (ma- 
joritatre-ln  acuarelă. « re 
pera ş l — ara#»'

pline de inventivitate şl 
originalitate, altele chiar 
îndrăzneţe, toate demon
strând preocuparea co
piilor pentru felul cura 
a r arăta viitoarea lor 
casă, aşa cum se pri
cep şi pot ei s-o gân
dească la această vârstă. 
Fiecare lucrare („semna
tă" prlntr-un cod de 
fre şi litere) a fost puncta
tă de cei 18 membri ai 
juriului — reprezentaţi 
de copii de aceeaşi vârstă, 
pentru faza naţionali fi
ind selecţionate zece lu
crări.

Concursul se va fina
liza la îs  aprilie aut. ceia 

mai bune desene fiind pre
miate cu premii şl men
ţiuni în bani (premiul 
I — 3 milioane da le i 
premiul II — 2 milioane 
de lei, premiul III — t  
milion de lei), şi apre
ciate prin acordarea U- 
nor medalii jubiliare sau 
prin reproducerea acesto- 
ra pe o serie de timbre 
ce vor n  editate cil In
cest prilej.

GEOHOSTA BIRLA

Ce-a mai fost
•  DEMISIE ŞI REVE

NIRE. încă un general, 
de astă dată din dome
niul sportului — este 
vorba despre dL Angbri
Iordănescu, antrenorul 
reprezentativei de fotbal 
a României — şi-a dat 
demisia din funcţie. Ves
tea a  produs o imensă 
furtună in lumea spor
tivă, dar şl tn viaţa po
litică românească. Spi
ritele s-au calmat când 
generalul a revenit a- 
supra deciziei sale, cel 
puţin până după Cam
pionatele Europene din

vara acestui an, din An
glia.

•  POEŢII SENATORI
— ÎN DISPUTA. Setea 
de putere % scoate po 
oameni din minţi. După 
ce poetul senator şl can
didat la preşedinţia Ro
mânie! — G.V. Tudor
— l-a atacat dur tn re
vista „România Mare* 
pe colegul poet senator 
şi aspirant la fotoliul de 
Ia Cotroceni — Adrian 
Pâunescu —, acesta d|n 
urmă i-a dat replica, mal 
potolită şl mai decentă,

In cotidianul său, „Vre
mea". Se pare că disputa 
dlotre cri doi poeţi si 
politicieni va avea-ecou 
şi tn partidele pe care le 
reprezintă la vârf: P2Î.M.

i3  serviciilor de sănă
tate*. Au participat re
prezentanţi ai mudstera- 
lor Sănătăţii şi Finaate- 
lor, precum şi din par
tea unor firme de peste

şi P.S.M. D-ale politicii 
noastre post-decembrîste.

•  Sim p o z io n  p e
TEMA REFORMEI SA
NITARE. tn Capitală a 
avut loc an simpozion pe 
tema: „Reforma finanţă-

hotare care produc şl 
distribuie in România a- 
paratură medicală şi me
dicamente, respectiv Sie
mens, Sindan, Sanevit, 
Omega, Tîrager, Eli Lilli, 
Relad etc.

»  EMIL CONSTANTI-

Ne sc u  n u  m a i e  r e c - 
TOR. preşedintele C.D.R„ 
prof. univ. Emil Censtan- 
tinescu, a renunţat să 
mai candideze la funcţia 
de rector al Universităţii 
din Bucureşti, anunţând 
că se va dedica exclusiv 
politicii. In urma con
cursului susţinut la mij
locul săptămânii trecute, 
rector al înaltei instituţii 

de învăţământ din Capi
tală a devenit dl. prof.

univ. dr. Ioan Mihăilescu, 
fost prorector.'

•  IGP ARE ŞEF NOU 
— GENERALUL COSTI- 
CA VOICU. După demi
sia generalului loan Pi* 
tulescu din funcţia de 
şef al Inspectoratului Ge
neral al Politiei, din mo
tive mult mediatizate de 
pr -î, conducerea Mi
nisterului de Interne l-a 
numit în înalta funcţie 
pe generalul de brigadă 
Costică Volcu. Să fie '
într-un ceas bun!

• • • Ce s-a-ntâmplat
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Primeniri
Casa dc cultură din Ha

ţeg rămâne în continuare 
un laborator în care se 
gândesc şi se concep ac
ţiuni care să răspundă ne
voilor populaţiei, acţiuni 
cu certe rosturi informa- 
tiv-formative ce caracte
rizează actul de cultură. 
Febra primenirilor nu este 
accentuată de venirea... 
primăverii ci de o preo
cupare firească, perma
nentă. Câteva precizări 
în acest sens am primit 
de la dna prof. Steluta 
Rădoni, directorul institu- 
ţieL

— Preocuparea noastră 
de bază se concentrează 
spre latura artistică. In 
acest sens, ansamblul ar
tistic a montat două noi 
suite de dansuri — de 
Banat şi Ţinutul pădure- 
nik>r — suite Jn curs de 
finisare, ce- vor îmbogăţi 
repertoriul formaţiei care, 
in felul acesta, va fi în 
măsură să evolueze pe 
orice scenă din judeţ şi 
din ţară, oferind un pro
gram complex. Din iarnă, 
în cadrul Casei de cul
tură a luat fiinţă o nouă 
formaţie. Este vorba de 
„Recital grup", formaţie 
vocal-instrumentală de 
muzică uşoară. Cu parti
ciparea acesteia vrem să 
organizăm seri dansante j 
pentru tineri în incinta 
aşezământului de cultură,

unde se va deschide şi un 
bar discret, fără neglija
rea legii.

— X-a ce manifestări ar
tistice veţi participa în 
acest an?

— Ne pregătim pentru 
câteva festivaluri din ju
deţ şi din ţară. Primul la 
care vom participa este 
Festivalul tarafurilor şi 
grupurilor instrumentale 
„Comori folclorice" ce va 
avea loc la Brad în luna 
aprilie. Am început, de 
asemenea, pregătirile pen
tru anul viitor < când vom 
sărbători 110 ani de la 
înfiinţarea corului bresle
lor din Haţeg. (Menţionez 
că în biserica ortodoxă se 
află drapelele celor două 
bresle). Pentru aceasta ne 
gândim să alcătuim şi un 
grup coral în cadrul ca
sei de cultură. In momen
tul de faţă două coruri ha- 
ţegane îşi desfăşoară acti
vitatea în cadrul biserici
lor ortodoxe.

— Alte aspecte ale ac
tivităţii dv.?...

— In cadrul Universităţii 
populare am deschis cinci 
cercuri care oferă o gamă 
diversă de informaţii u- 
tile. Cu ajutorul unor 
sponsori vrem să reparăm 
teatrul de vară, un lucru 
care va însemna mult pen
tru oraş, dar şi pentru 
noi ca instituţie.

MINEL RODEA

W W A V W A SW rV iV W W A ’A W A W iW .W /A V W

Blocul nimănui ?
In municipiul Brad, pe 

Aleea Patriei la nr. 8. 
peste pârâul Luncoi este 
un bloc de nefamilisti 
cu cinci niveluri, compus 
din 96 de camere, anexe 
'gospodăreşti şi grupuri 
sanitare, care de peste 6 
ani se . degradează de la 
o zi la alta, căci stă
pânul — S.C. „Condor" 
S.A. Deva — l-a uitat 
probabil.
- Dacă până în anul 1989 

acest imobil a aparţinut 
fostului T.C.H. Deva şi 
a fost folosit de Şantie
rul de construcţii pentru 
cazarea meseriaşilor ne- 
localnici, datorită redu
cerii investiţiilor pe mu
nicipiu forţa de muncă 
s-a diminuat, blocul de
venind dintr-o dată fără 
locatari. Din lipsa aces

tora şi a pazei care se 
impunea să i se asigure 
a început sustragerea 
materialelor — uşi, fe
restre, calorifere etc U- 
nele dintre aceste ma
teriale au fost recuperate 
de poliţia locală, iar in
fractorii prinşi şi trimişi 
tiî judecată.

Oraşul Brad, ca şi alte 
localităţi din ţară, duce 
lipsă acută de spaţii de 
locuit pentru populaţie. 
Imobilul de pe Aleea 
Patriei nr. 8 a r putea 
fi pus în circuitul func
ţional şi ar rezolva o 
mare parte din soliei-1 
ţările celor care nu au! 
unde locui. Cine are i- ] 
niţiativa ?

ALEXANDRU JURCA, 
corespondent
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In atenţia investitorilor la 
F o n d u l  R o m â n  d e  

I n v e s t i ţ i i

Ou scuzelo do rigoare pentru confuzia 
creolă, dorim să precizăm că In 
-Deva, Fondul Român de Investiţii 

Operează prin intermediul sucursalei 
Băncii Dacia Fellx, la adresa B-dul 

.N.Bălcescu nr. 4. bl.34, şl nu Banc Post 
.cum a apărut din greşeală tn 

fir. din data'de 22imartle.
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îm b o g ă ţ iţ i p e  m u n c a  a g r ic u l t o r il o r

In desele deplasări prin piaţa municipiului De
va am întâlnit fel şi fel de producători agricoli. In 
rândul acestora se găsesc şi unii, destul de numeroşi, 
aşa zişi agricultori pârâţi, care nu fac altceva decât 
să comercializeze produsele ţăranilor. Dacă ar face 
acest lucru în mod cinstit, n-ar fi prea mare ne
cazul, dar uneori ei practică preţuri duble şi poate 
chiar mai mari faţă de cei de la care au achiziţie- 1 
nat produsele respective. .

întâmplarea a făcut ca recent să am; o discuţie 
cu un cunoscut pensionar, acum producător agricol. 
Nu departe de el, la o altă masă, vindeau cartofi 
câţiva „comercianţi" din alt judeţ. Văzându-i, In
terlocutorul mi-a spus că în toamna trecută pe acei 
aşa-zişi producători, care poate nici nu au carnete 
care să le ateste această calitate, i-a întâlnit la cum
părarea cartofilor din câmp, când îi recoltau pro
ducătorii» - Şi acum, iată că ii vând la preţ dublu 
decât cel la care ei îi cumpăraseră. Uite aşa rezultă, 
dintr-un calcul simplu, fără ca ei să dea măcar o 
sapă, comercianţii câştigă peste 1,5 milioane de Iei, 
numai din cumpărarea şi vânzarea unei cantităţi de 
3000 kg cartofi. Dacă se poate aşa, de ce să mai şi 
muncească ei, din moment ce câştigul este cu mult 
mai marc decât al celor ce ară, seamănă, culeg, dar 
nu se mai ocupă şi de vânzarea produselor.

Situaţia respectivă, deloc singulară, Îndeamnă la 
câteva reflecţii: 1) De ce oare cooperaţia de consum 
de la sate nu se mai ocupă decât conjunctural de 
achiziţia surplusului de produse apicole de la  pro
ducători? 2) Organele de control din pieţe cum Iţi 
fac oare datoria? 3) Nu este oare vorba şi despre o 
complicitate cu acest soi de comercianţi? (N.T.)

N e v o i a  d e  l e m n e
Intr-o scrisoare primită 

de la dna Floarea Rus, 
din satul Podele, comuna 
Luncoiu de Jos, care de 
fapt este adresată Prefec
turii şi organelor în drept, 
este formulată cererea ca 
petenta să . fie sprijinită 
să obţină aprobarea pen
tru a putea tă ia 'o  can
titate de lemne ce-i sunt 
necesare la construcţia, 
grajdului. In scrisoare, 
care este însoţită şi de 
fotografia vechiului grajd,

(AFIAM DE IA PQLnÎE
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A trece strada sau a 
merge civilizat pe trotuar 
nu este un lucru compli
cat şi nici... permis de 
circulaţie nu necesită. Dar, 
nu o dată, mai tuturor ni 
s-a întâmplat, să vedem 
copii zburdând în stradă, 
oameni în vârstă ce tra
versează ignorând apro
pierea autovehiculelor, fe
mei grăbite să treacă de 
pe un trotuar pd celălalt 
după cumpărături, ori 
bărbaţi în puterea vârstei 
ce nu iau în seamă cele 
mai elementare reguli de 
circulaţie.

Să nu uităm însă că 
impactul pieton — auto
mobil se. soldează in cele 
mai multe cazuri cu e- 
fecte negative asupra pri
mului. Nu recurgem acum 
la date statistice. Am mai 
făcut-o de multe ori. Dar 
o întrebare se impune. 
ŞTIM SA FIM PIETONI?

DA, dar numai în cazul 
când legea care veghează 
pentru protecţia noastră va 
fi respectată.

Vă reamintim în aceşt 
sens prevederile ei în 
cazul deplasării pe dru
murile publice in calitate 
de pietoni:

— circulaţia se face nu
mai pe trotuare, iar în 
lipsa acestora pe potecile 
laterale ale drumurilor pu
blice;

— când drumurile pu
blice nu sunt prevăzute cu 
trotuare • sau poteci late
rale deplasarea se face 
numai pe partea stângă;

— traversarea, drumuri
lor publice se face numai

prin locurile unde sunt
indicatoare sau marca) 
pentru trecerea pietonild 
iar unde asemenea indi
catoare sau marcaje lip
sesc, pe la colţul străzilor 
după o prealabilă asigu
rare. l !  , ;:,k x

,,, Traversarea. . face. per
pendicular axa acesto
ra. •

Si circulaţia cu căru
cioarele cu copii se face 
numai - pe trotuare; .

•fc culoarea roşie şi gal
benă a semaforului electric 
interzic" traversarea.

Maior MIRCEA NEGRU, 
POLIŢIA MUNICIPIULUI

... ..DEVA

EXPOZIŢIE
în  cadrul acţiunilor des

făşurate în „Luna pădurii", 
din iniţiativa Primă
riei municipiului şl O-
colulul silvic Brad, a Re
giei Romsilva şi Asociaţiei 
vânătorilor şi pescarilor 
Hunedoara — Deva, în pe-

CINEGETICĂ
rioada 22f—27. 03. 1996'
a  fost deschisă la Casa de 
cultură din localitate o 
expoziţie cinegetică. Au 
fost prezentate cele mai 
reprezentative trofee de 
vânătoare din judeţul nos
tru şi din alte judeţe 
(AU.)

Doriţi sâ vâ plasaţi cuponul ?
S.C QU AS AR S.A. prin magazinele din: 

Deva BdDecebaibl.R Tel.211261,214983 
Hunedoara Bd Dacia nr.20 Tel 723139 
Orastie StrAVIatcu nr.1 Tel.642397

- Va oferă aceasta posibilitate pma in 29 Martie

TRflMlLVflNlfl GENERAL] 
IMPORT- EXPORT |

care nu mal prezintă si. 
guranţă pentru adăpostirea 
animalelor, se mai arată 
că doreşte ca lemnele să 
le taie din pădurea ce.i 
revine ca proprietate, de 
unde bănuieşte că s-a dat 
aprobare să facă tăieri 
alţi săteni. Fireşte că re
zolvarea problemei res
pective se poate face pe 
plan local, pădurarul fiind 
4n măsură să găsească» mo. 
dalitaţea cea mai conve
nabilă, în conformitate cu 
prevederile legale. (N.T.)

j cu garanţie materiala ei carnet lde |
| conducere categ. B in oraşele: Petroşani, '!
| Lupani , Vulcan, Hunedoara, Brad,!
IOrastie. Salarizare avantajoasa. I 
lInformaţii la telefon : 054- 82175JL ^  J

~U Z In ÂT MECANICĂ* O R A Ş m  * **"<
Str. N. Titulescu, nr. «0. |
încadrează In muncă j
•  8 tâmplari —  bărbaţi, categ. II—V. 
Informaţii suplimentare la serv. RURM, j

Ia:

Iv
I■ %
I
I S.C. „DEVATRANS* S.A. DEVA 
I Anunţă publicul călător că va majora ta

Irifele de transport * în comun de călători, In
fitrtivf'SA sio nvn^iivtln rin rinmliiii

telefon 054/641041, in t  233, (6398083)jI

‘ funcţie 
|  Iilor.

’ V " rnosmih

i

de preţurile de livrare a combustlbi-

REIA
S.C. SARMISMOB S.A DEVA

1
1996, ora 12. pentru următoarele |

..... . •- , . -V  • •••••-. :  ■ - . %

I

marţi A 04. 
mijloace fixe;
#  Motostivuitor cu fard laterale
S  J U ttcw  M25—12 RJD.G.

.Motostivuitor M32 UMT 
Vwrti&tM ism D ieta break > . 

Remorcă basculantă RB $
25—12 B.D.G.

Automacara 12,3 tone UMT - :

4 «21 200 Iei
1 U7 000 lei
2 753 000 lei
3 000 000 Ici

4  900 000 lei
4 117 000 tei 

m  S42 000 Iei

Preţurile anunţate, de pornire a licitaţiei, nu mi 
inclus TVA care şe adaugă ulterior Ia emiterea fac
turii. ■ - f ./

'ŢUxa' de iu ţ i e i t  — 25 OM lei, iar garanţia 10 
la sută din preţul de pornire.

Informaţii la sediul societăţii din Deva, str. CJL 
Rosetti, nr, 8,''telefon: 627886.

Licitaţiile se ţin săptămânal în fiecare marţi la 
sediul societăţii, Ia ora 12.

S-C A&n Vrans Impê cS.%L.

angajeaza:

-Şoferi categoriife (B.Cffî experienţa minim 5 

zaniSafariu minim 700 000 Cei.

4Mecanici auto cu experienţa minim 5  ani.

§  tn form atiiia  f s t  m 027>;650823;6509 W
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CUVÂNTUL LIBER
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| DIVIZIA NAŢIONALA ]

Rapidul învingător 
la laşi

Simţind respiraţia din spate a  elevilor 
lui Halagian, rapid! ştii aa învins şi la 
Iaşi dapă o  partidă in care na prea fi-au 
creat ocazii de gol. Importante sunt cele 
% pancte cucerite in deplasare. Un punct 
preţios a  obţinut Oţelul Galaţi la  Inter 
SUda «e continui să cantoneze ia „poalele** 
clasamentului, dar şi Dinamo Ia Poli Ti
mişoara.

In dest, victorii ale gazdelor, scorul e- 
tapei fiind înregistrat de Steaua in timp 
« ■ A S . „IF CtaJ-N. f* s-e» .
lairefcfaţat &*rl«sş pemlm a fealtai rSe» 
te*» i» IM*,

tixte- Aţbs%>is-t m  aw Im Interes ; 
m edul de sâmbătă «fin Băniei Universi- 

n» f ,e , jtfi'-ţk.Wi.

A S. Bacău — Univ. Craiova I—0; Poli 
Timiş. — Dinamo 2—2; Poli Iaşi — Ra
pid 0—1; F.G. Naţional — Petrolul 8—0; 
Sportul Stud. — Ceahlăul 1—0; Inter — 
Oţelul 1—1; „U“ Cluj-N. — F.G. Argeş 
2—0; Farul — Gloria Bistriţa 1—0; Steaua 
— FiC. Braşov 5—0.

CLASAMENTUL
1. STEAUA 28 18
2. Rapid 28 17
3. F.C. Naţional 28 15
4. Univ. Craiova 28 13
5. Dinamo 28 13
6. Farul 28 13
7. Gl. Bistriţa > 28 13
8. Poli. Timiş. 28 11
9. Petrolul 28 12

10. „U“ Cluj-N. 28 11
11. F.C. Braşov 28 10
12. Sportul -28 10
13. Oţelul GL 28 11
14. A.S. Bacău 28 12
15. Ceahlăul P.N. 28 10
16. F.C. Inter 28 9
17. F.C. Argeş 28 9
18. Poli Iaşi 28 8

5 67—28 59
8 52—26 54
9 48—38 49 

10 36—27 44 
10 33—30 44
12 47—40 42
13 36—2? 41 

6 11 48—40 39 
3 13 36—32 39 
8 12 32—31 38 
8 II 28—44 37 
8 12 23—24 36

14 32—35 36
16 32—49 36 
14 27—39 34 
14 26—40 32 
14 30—45 32
17 23—59 27

ETAPA VIITOARE, 30 martie.

Divizia A «aria d
Olimpia S.M. — Min. Motru l —0;

A.S.A. Tg. M. — Un. Dej 3—2; F.G. Bi
hor — Unirea A.Î. 0—2: Minaur ZI. — 
Gaz Metan 2—0; C.S.M. Reşiţa — Gloria 
Reşiţa 3—0;Corvinal — U.T.A. 2—0; Fo- 
resţa Fălticeni — F.C. Maramureş 3-?#; 
F.G* fiucovina — C.F.R. Timişoara 2—0; 
Jiul Petroşani — F.C. Vilcea 2—0.

CLASAMENTUL

1. Jiul 21 15 2 4 35— 9 47
2. Foresta 21 12 2 7 29—17 38
3. U.T.A 21 10 5 6 41—23 35
4 A.S.A. Tg. M. 21 11 2 8 35—25 35
5. C.S.M. Reşiţa 21 10 3 8 31—24 33
6. Un. Dej 21 10 2 9 36—27 J2
7. C.F.R. Timiş* 21 10 2 9 29—35 32
8. Gaz Metan 21 8 6 7 27—22 30
9. F.C. Maramureş 21 9 3 9 30—28 30

10. Corvinul 21 8 5 8 30—28 29
11. Bucovina 21 9 2 10 29—38 29
12. Minaur 21 8 4 9 31—23 28
13. Un. A.I. 21 8 2 11 26—30 26
14. Olimpia S.M. 21 8 2 11 26—33 26
15. Min. Motru 21 8 4 9 23—28 25
16. F.C. Bihor 21 7 2 11 24—41 23
17. Gl. Reşiţa 21 7 2 12 17—39 23
18. F.C. Vilcea 21 4 4 13 17—44 16

♦Echipă penalizată cu 3 puncte.

ETAPA VIITOARE, miercuri 27 mar
tie: Gl. Reşiţa — Foresta, F.C. Maram. — 
Bucovina; C.F.R. Timiş. — Jiul; F.G. Bi
hor — Olimpia; Min. Motru — Minaur; 
Gaz M. — Corvinul; U.T.A — C.S.M. 
Reşiţa; Un. A.I. — Un. Dej; F.C. Vilcea 
— A.S.A.

eeeeeeeeesaeesssssaa»
Pagină realizată de SABIN CERBU 
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O VICTORIE FRUMOASA, 
MERITATĂ

Corvinul -  U.T.A. 2-0
Partida s-a anunţat foarte impor

tantă pentru ambele formaţii, bine 
cotate in fotbalul divizionar A, 
foarte sensibil apropiate ca valoare 
şi amândouă relansate şă-şi recâştige 
blazonul ce-1 purtau când activau 
tn prima divizie a ţării. Profe
sorul Ieşi V. Ioncscu a fost surprins 
de câteva „nume" apărute la Cor
vinul dar şl conducerea tehnică & 
Corvinului — Gabriel Stan —antre

n o ru l principal ce a preluat pe 
Corvinul şl V. Stoica (secund) au avut 
surpriza să vadă Ia U.T.A. câţiva ti
neri promovaţi cu curaj.

Corvinul, in faţa a  5000 de spec
tatori, a deschis repede scorul. In 
min.^j, Gabor este faultat la 20 de 
metri de poartă de Grădinara şi tot 
Romică execută magistral, înscriind 
un gol de toată frumuseţea 1—6. 
Hunedorenii acţionează cu mult 
aplomb, mobilizându-se exemplar, 
ea In partida de la  Reşiţa. Ei ini
ţiază mereu acţiuni spre poarta lui 
Sinescu, Gabor deschizându-i tn 
adâncime pe mai tinerii săi coe
chipieri dar şi Bordeianu — redistri
buit ca fundaş central fiind foarte 
bun mai ales in repriza a Il-a, oa 
şi Bardac, Chezan, Perşa (în min. 
6 a trimis mingea tn bara porţii 
adverse). Ciorea şi Păcurar cât 
au jucat s-au remarcat şi ei şi 
ib min. 81, Corvinul a reuşit ma
jorarea scorului ld 2—0. Atunci, 
Ciorea li „pune" o minge in careu 
la Păcurar şi acesta şutează fără 
speranţe pentru Sinescu şi era 2—1. 
Jocul se Încheie cu câteva faze 
fierbinţi la poarta oaspeţilor; in min. 
87 Păcurar in marginea careului 
de 16 metri are ocazia de a mai 
înscrie dar a  şutat puţin pe lângă 
poartă iar in min. 89 Perşa ii lan
sează tot pe Păcurar care iar a fost 
aproape de goL

A arbitrat o brigadă condusă de 
Nicu Neagoe (Craiova).

CORVINUL: Popa, Bardac, Bor- 
dean, Cireş, Botezan (52 Petroesc)» 
Chezan, Aniţa, Gabor (65 Ciorea)»

|  Perşa, Mocioi, N. Mitrică (74 Pă
curar). -

U.T.A: Sinescu, SzeL Radu Geor- 
ge, Dronca, Lucaci, Grădinara (18 
Ţoduţă), Vancea (64 Prinţipu), Şte- 
făligă, Mănăllă Badu, Csis 5&r (67 
Cibi).

CONFERINŢA d e  p r e s a
La conferinţa de presă, imediat 

dupŞ - meci, ' cunoscutul antrenor 
prof. Ion • Ionescu a  declarat prin
tre altele Că fotbaliştii de la Cor
vinul au obţinut o victorie pe de
plin meritată, schimbările făcute Ia 
această : echipă au generat o moti
vaţie suplimentară, crescând pute
rea de mobilizare a întregii forma
ţii, jucătorii luptând cu ardoare 
pentru .victorie. „Mă bucur pentru 
victoria Corvinului, pentru atmo- 
*6er* cafo -fe pare că se creează prin 
v«6«irea  ̂îul' Gabi Stan la echipă 
propice perfora130 tei ce se aşteaptă 
de la această formaţie". în ce pri- 

;vţşŞe„pe U.T.A,, dL profesor a.sghls', 
"că se află !ntr-Un proces de refor
mare după plecarea a 5 titulari în 
toamna trecută, că sunt promovaţi 
o î£rie de tineri ce vor constitui 
echipa de viitor a Aradului 

Antrenorul principal, Gabriel 
Stan a sUbliniat că evoluţia Cor
vinului ii dă speranţe că se poate 
face o treabă bună, că echipa poate 
evolua şi mai bine, îmbinând ex
perienţa unor jucători cu dorinţa 

' de afirmare a celor tineri, se vor 
putea elimina nesincronizările şi 
«Meşterea omogenităţii de joc a Cor
vinului. Gabi Stan a constatat că 
sunt jucători capăbili de mare pro
gres dar trebuie muncă, multă 
muncă. Jucătorii sunt dispuşi la 
efort şi împreună cu secundul său 
Virgil Stoica vor -căuta să pregă
tească cum se cere echipa. „Doresc 
să mulţumesc spectatorilor, galeriei 
hunedorene care, am constatat cu 
plăcere, sunt ataşaţi echipei, susţi
nând-o cu înflăcărare, l-am ruga 
să fie alături de noi şi la greu".

I

I
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[Divizia B seria a Jll-a

Săcele 0 - 2
Din primul minut de joc, vioara întâi 

au fost oaspeţii şi nu gazdele, cum s-ar 
fi aşteptat spectatorii. Precizia a dorit vic
toria şi a obţinut-o printr-un joc elaborat 
pe atac, unde a strălucit Szilaghi care 
In câteva rânduri a pătruns cu uşurinţă 
tn careul devenilor. In min. 14 Danciu — 
in care se punea speranţa la înaintare, a 
părăsit terenul accidentat. După ce in 
min. 18 Szilaghi trimite balonul in bară, 
tn min. 41, după o fază în careul gaz
delor, mingea trece pe la Nistorovschi şi 
Born ti ajunge la „decarul" Preciziei care 
toscrie de la 7 metri: 0—1.

Repriza I s-a încheiat in avantajul net 
al oaspeţilor, abia in min. 44 şi 45 de
venii creându-şi 2 faze periculoase la 
poarta adversarilor. Deşi in repriza a Il-a 
Vega a ieşit mai mult In atac, cei care 
marchează sunt tot oaspeţii in min. 80. 
Atunci, la o lovitură laterală, pe stânga, 
Todoran apare în viteză şi in faţa întregii 
apărări înscrie cu capul, plasat in dreapta 
lui Rahoveanu: 0—2.

VEGA: Rahoveanu, Fartuşnic, Bulgara, 
iRăducănescu, Stan, Popa, Danciu (14 Ră- 
dos), Luca, Ciobanii, Rus (37 Davidoni), 
Boldor.

•PRECIZIA: Rizea, Mărgineanu, Costruţ, 
Todoran, Bilivolschi, Ursuţ, Preda, Bo- 
ran, Szilaghi (85 Bocor), Nistorovschi, 
Ambruş.

A arbitrat o brigadă de la Arad cu E. 
Harşai la centru.

Minerul Certej - Minerul 
Mătăsari 1 * 0

. Meci frumos, dominat clar de gazde, 
Ttri' min. 10 putea fi 2—0. Fotbaliştii din 

Certei şi-au creat o sumedenie de oca
zii la poarta adversă,, s-a ratat însă ne- 
permis de mult, o „rină" având şi por
terul oaspeţilor cară a scos de câteva 
ori mingi de goL
• Gazdele au beneficiat în min. 75 şi de 

. o  lovitură de la 11 metri, dar Preda a 
ratat, trăgând puternic dar pe centrul 
porţii şi portarul a scos balonul cu pi- 
cioraL Dominarea minerilor din Certej a 
continuat^ dar scorul a fost deschis abia 
în min. 79 prin Pop care a fructificat o 
cen |rarerfe  p e  partea dreaptă. Victorie 
isceŞtoasi cang putea fi la dn scor mult
tf.fti BViS9,

MINERUL CERTEJ: Grozaf Dobra, 
Cfotlăuş, Pop, Perţa (Ungu- 

I rfiiţujl1 Preda, • Almăşan, Achim, Borşa 
(Matache).

Nitramonia Făgăraş — Petr. Ţicleni 3— 
l ;  I.C.I.M. Bv. — Mine-Ral Rov. 4—0; 
Unirea Alexandria — Constr. Craiova 0— 
3; Parângul Lonea- — Petr. Stoina 3—1 f  
Min. Lupeni — Drobeta 0—2; AA. Pa- 
roşeni — Şoimii Sibiu 1—0; Petr. Videle; 
— Min. Uricani 3Ş-0; Metelurg. Sadu — 
Petr. Drăgăşani 3—0.

CLASAMENTUL

1. Drobeta 24 17
2. Precizia Săcele 24 17
3. Şoimii Sibiu 24 16
4. Petr. Videle 24 13
5. Petr. Stoina 24 13
6. Parîngul L. 24 13
7. Min. Uricani 24 12
8. Min. Mătăsari 24 12
9. Vega Deva 24 11

10. A.S. Paroşeni 24 12
11. Min. Certej 24 11
12. Nitramonia 24 11
13. Petr. Ţicleni 24 10
14. Mine-Ral 24 10
15. Min. Lupeni 24 16
16. Constr. Cv. 24 9
17. Metalurgistul 24 9
18. I.CI.M. Braşov 24 9
19. Petr. Drăg. 24 8
20. Un. Alexandria 24 1

4 57—23 54 
4 51—19 54 
6 53—25 5*

10 34—37 40
11 39—33 39 
11 39—41 39
10 44—27 38
11 41—30 37 
10 46—38 36

9 12 38—40 36 
2 11 30—30 35
2 11 30—31 35
3 11 31—42 33

13 28—43 31
14 33—35 30 
13 29—39 29
13 21—38 29
14 26—38 28 
14 34—45 26 
21 12—62 5

ETAPA VIITOARE: Min. Uricani — 
Vega Deva; Şoimii Sibiu — Minerul Cer
tej.

«VWWWW

Haber Hate? a fost 
retrogradată

campionatului
Cu o singură excepţie, în partida 

A.S.A. Aurul Brad — C.F.R. Mar- 
mosim Simeria încheiată ia egali
tate (0—•), în toate celelalte meciuri 
ale etapei gazdele au ieşit învingă
toare: Merită să subliniem puternica' 
revenire a ceferiştilor din Simeria 
care au reuşit în deplasare la două 
formaţii de „calibru" Minerul A- 
ninoasa (victorie a oaspeţilor cu 
1—• în meci restanţă) şi egalul de

la Brad. Elevii profesorului Bă?- 
doi se află în plină ascensiune' şi 
duminică C.F.R. Marmosim — Mi
neral Bărbăteni este un meci de 
văzut.

După cum se poate observa, in 
clasament sunt câteva schimbări 
datorate aplicării hotărârii Comisiei 
Campionatului judeţean din 21 mar
tie a.c. prin care Haber Haţeg a 

'fost retrogradată din Divizia G da
torită a două neprezenţări consecu
tive în meciurile de campionat. 
Toate rezultatele echipei Haber de 
la începutul campionatului şi până 
Ia hotărârea luată au fost anulate. 
Ruşinos pentru „sponsorul" a- 
cestel echipe, dar şi pentru ceilalţi 
factori răspunzători din oraşul Ha
ţeg.

E.G.C.L. Călan — Jiul Petrila 
3—1; Min. Şt. Vulcan — Victoria 
Călan 3—1; Favior Orăşt ie— Min. 
Livezeni 2—1; Min. Teliuc — Me
talul Crişcior 1—0; Aurul Brad 
C.F.R. Simeria 0^-0; Min. Bărbăteni
— Min. Ghelari 4—1; Dacia Orăşt#
— Constr. Hd. 3—1; Min. AnineaSft 
(a stat).

CLASAMENTUL

1. Min. Şt. V. 18 13 2 3 44-14 41
2. Dacia O. 19 12 1 6 54-26 37
3. Min. Bărb. 19 9 5 5 36-20 32
4. Min. Anin. 18 10 2 6 29-24 32
5. Vict. Călan 18 9 4 5 34-16 3)

6. Favior 18 8 6 4 26-15 3C
7. Aurul 19 8 4 7 34-24 28
8, Min. Ghel. 19 9 1 9 24-32 28
9. Jiul Petrila 18. 8 3 7 38-28 27

10. Min. Teliuc 19 6 6 7 24-21 24
11. Metalul 19 7 3 9 20-34 24
12. Constr. Hd. 19 7 1 11 29-33 22
13. Min. Liv. 19 6 4 9 18-27 2i
14. E.G.C.L. C. 19 4 1 14 24-60 13
15. C.FJÎ. Sim. 19 1 3 15 11-71 6

ETAPA VIITOARE.s Jiul Petrila

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT

Bari — Padova 2—1 i
Cremonese — Lazio 2—1 i
Florentina —. Juventus • 0—1 2
Milan — Parma 3—0 1
Roma — Piacenza , 2—1 I
Sampdoria — . Atalarita 2—3 2
Torino — Cagliari î —1 H
Udinese — Inter 1—2 2
Vicenza — Napoli 3—0 i
Brescia — Boiogna 1—0 s
Chievo — Foggia 4—0 c
Cesena — Genoa 3—1 î
Pistoiese — Verona 1—2 2

— '  Min. Ştiinţa Vulcan; Victoria 
Călan — Favior Orăştie; Min. Li
vezeni — Min. Aninoasa; Metalul 
Crişcior — Aurul Brad; C.F.R. Si
meria — Min. Bărbăteni’ Min. Ghe
lari — Dacia Orăştie: Constr. Hd.
— E.G.G.L.Călan: Min. Teliuc (stă)

Fond de câştiguri: 244 738 474 lei
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VANZARI— 
CUMPĂRĂRI

•  Vând dozator Siemens 
8 Capete, tel. 651107, (3568)

•  Vând apartament 4 
camere, etajul 1, Hune
doara.. Relaţii la tel. 62Q8S3.

(7389)
•  Vând camion marca

„Saviem 0135“ stare per
fectă, an fabricaţie 1987, 
Tel. 642677. (7330)

•  Cumpăr pechinez, 
rasă deosebită. Oferte 
la tel. 21952?, 219473, 
între orele 9—13 

r  (8079)

•  Vând casă cu anexe 
şl grădină, situate în sa
tul Be>n, nr, 31. familia 
Popescu Vasile. (7392)

•  Vând casă, anexe, 
grădină, cazan ţuică în 
Orăştie. Informaţii 617084

• (7401)
•  Vând autocamion SRD, 

Haţeg strada Rîul Mare, 
nr. 1. Tel. 770088. (7406)

•  Vând urgent TV i- 
eotermă înmatriculată cu 
carte identitate, stare bu
şi»; € 000 000 lei, motor 
benzină. Tel. 224675. (7371)

•  Vând chioşc metalic 
20 mp şi SRL. Tel. 629975.

(7185)
•  Vând urgent aparta

ment două camere deco
mandate, mobilat, str. A- 
teea Romanilor, bL 14, ap. 
19. tei. 617164. (7409)

c  Vând Ford Escort ©ie
se!. fabricaţie 1996 neru
lat în ţj â. Tel. 024935.

(7416)
•  Vâna lucerna, fân şi 

*tn de casă. TeL 617438.
(7421)

•  Vând motor. cutie 
viteze. Diesel VW Golf. 
diverse piese. TeL 642185.

(8007)
•  Banc Post SA filiala 

Scad vinde la Beitaţie pu
blică apartamentul ar, 
%  (Ha bloşui 7, etaj 3, 
«*r. iazului, Brad, compus 
din 4  camere. Preţul de 
pornire: 17 500 000 le i 
Licitaţia va avea loc Joi, 
28 martie 1996. ora 10, 
Judecătoria Brad. Infor
maţii suplimentare la Banc 
Post Brad, teL 651735; 
451611 şi la biroul execu

tori judecătoreşti, tel. 
651549. r (3572)

•  Societate comerci
ală vinde camion în- 
matriculabil. cu vama 
plătită, stare exce
lentă. 15 000 km la 
bord. IFA 5 tone 
tip L 50, 4 cilindri, 
cabină dublă, caroserie 
închisă, an fabricaţie 
1988. Informaţii su
plimentare ia tel. 
230034 sau 213964. o- 

_ leIe_Jţ—1 !  __ (7408^

•  Vând Dacia 1300 fără
talon, cumpăr chiulasă VW 
1600. Tel. 656411. (3570)

•  Vând VW Passat 1300 
Combi înmatriculat. Hu
nedoara, tel, 713981. (7751)

•  Vând Dacia 1300. 1980, 
stare bună, 2500 DM ne
gociabil. Tel. 712268. (7751)

•  Vând SRL, 1993. tel.
714474. (6698)

OFERTE 
DE SERVICII

•  Sucursala Minieră
Brad organizează concurs 
pentru ocuparea postului 
Vacant de consilier juri
dic. Concursul va avea ine 
la data de 16 aprilie 1996, 
ora 9, la sediul sucursalei 
din Brad, str. Independen- - 
tei, nr. 2. Condiţii: vârstă 
maximă 45 ani. Informaţii 
suplimentare şi tematica 
pentru concurs la tei. 
651140, int. 47, comparti
mentul personal-tevăţă- 
mânt. (3571)

•  împrumuturi in Ici
primiţi la casa de amanet 
„Aristocrat", Deva, Liber
tăţii 2 (vizavi Comtim),
Hunedoara — Ion Creangă 
(vecki Banca Comercială). 
Simeria — închis renovare. 
TeL 214570. (7369)

, DIVERSE

•  Preiau contra cost cu
poane nominative de pri 
vatizare. Tel. 230791.

'  (7303)
•  Cu autorizaţia nr

11502 din 28 februarie 1996 
eliberată de Consiliul ju
deţean Hunedoara a luat 
fiinţă Asociaţia familială 
cu sediul în Pul, sat fţ* 
zeştl, reprezentată prin 
Prislopeanu Iustina cu 
bieetul activităţii produ
cere rachiuri naturale din 
fructe. (7415)

•  SC Almaconstruct De
va anunţă practicarea unei 
cote de ada >s între 0—500 
la sută. începând cu 26 
aprilie 1996. (7402)

PIERDERI

•  Pierdut parafă dr.
Ghiţă Carmen, medic spe
cialist medicină generală 
pediatrie — Deva. O de
clar nulă. . (7399)

COMEMORĂRI

•  In 26 martie se îm
plinesc 4 ani de când ne-3 
părăsit

BOZANf 2ENIA
Veşţică amintire. "Soţul, 

copiii şi nepoţii, (397854)

•  Colectivul ziarului 
„Cuvântul liber" Deva 
este alături de dom
nişoara îonaşiu Lauta 
Meda, din Hunedoara, 
la marea durere pri
cinuită de trecerea în  
nefiinţă a mamei sale 
dragi şi transmite pe 
această cale sincere 
condoleanţe familiei 
îndoliata

i •  Cu nemărginită 
durere fa suflet fa
miliile îonaşiu şi Ma
rian anunţă încetarea 
dip viâţă a celei care 
A fee, o minunată ib- 
ţie, mamă şi bunică 

ELENA IONAŞH) 
Corpul neînsufleţit 
este depus tn «apela 
din cimitirul Sfânta 
Ana (Valea Seacă) din 
Hunedoara. înmor
mântarea v» avea 
loc miercuri, 27 mar
tie 1896, ora 13. Dum
nezeu s-o odihnească în

•  Cu. inimile zdro
bite de durere soţia 
Săptuca. fiicele Doi- 
nlţa şi Rodîcâ, ginerii 
Neîu şl Traiaft şi ne
potul Bogdănel regretă 
trecerea în nefiinţă a 
bunului şi dragului lor

IOAN TOMA 
(PRECUP)

în vârstă de 79 anL 
om de aleasă omenie 
şi bunătate sufletească, 
înmormântarea azi 26 
martie, ora 13, în 
comuna Ghelari. Dum
nezeu să-l odihnească 
in pace! (7412)

•  —.Cu durere in su
flet deplângem dispa
riţia dragului nostm

IOAN TOMA 
(PRECUP)

Dumnezeu sfi-i odih
nească sufletul nobiL 
Te vom plânge mereu. 
Melania şi Florina.

(3412)

•  Formaţia fanfarei 
din Ghelari aduce un 
ultim omâgîu celui 
dare a fost ani Înde
lungaţi dirijorul şi co
legul îor '

IOAN TOMA 
şi transmite pe .această 
eale sincere condo
leanţe familiei îndoli
ate. Nu tb vom uită 
niciodată. Fle-ti ţă
râna uşoară. (7412)

•  Colectivul de mi-, 
dre didactice de la 
Liceul teoretic Ghe
lari este «lături de 
doamna profesoară 
Doina r  Toplician la 
marea durere prici
nuită de decesul ta 
tălui (14 transmit sin-'' 
cere condoleanţe, w

mm

LOTO SPECIAL 
Dtn 34. 02. 1996. V 
40, 34, I, 4S, 41,27.

TRAGEREA NOROC 
mm  24. «s. tm -  '
3,4, U  U ,  8.

.0/49“

Societatea Quasar S.A.

Va oferă: - Calculatoare
- fmpnmarHB
- Faxuri
- Maşini de scris

DEVA TEL.211261,214983

m

ATI ALES? V-AT! DECIS?

P ţ f u n e a  d « |

w m m ^  s n
Vomai până In iWmartfu 1996 puteţi

iii
*

titlu r ilo r  do

, — ■ ■ i~i- •

REGIA AUTONOMA DE GOSPODĂRIE
COMUNALA Ş l LOCATIVĂ DEVA 

Cu sediul în  Deva, str. Libertăţii, nr. 6.

ORGANIZEAZĂ .
In data de 10 aprilie 1996, la sediul Regiei,

în  scopul închirierii spaţiului cu suprafaţa 
de 105,45 mp de la parterul blocului C, str, 1 
Decembrie Deva, cu profâul de magazin tex- 
tile.

Documentaţia se ridică de la Biroul Ad
ministrare Clădiri şi taxa de participare se a- 
chită până col târziu la data de 8 aprilie 1996.

(265)
'• . *’ V:

«MO Vacanţa de »H* 
măvară, emisiune reali
zaţi de Saada Popa 6  f 
Marius Davidonl; * lj§ ?
Vldeofeut: W m  IMM»,

FUaa artist
n M  v u

O EM
Part o f thc UNILLE^ER GROUP,

I is looking for candidates to fiii the follo- 
wkig position

SALES MERCHANDISER 
The successful candiriates should be in th e . sa- 
Ies fUnction and fu lfil the following condttions--

— age 21—30.
—  High Educaţional Standard/Graduate.
— good cocnmand of English.
— some prevlous sdlling experienţe.
— current driving Ilccnce.
Salary and eonditions of amployment w ifl 

be com petitive w ith other multinaţional Com- 
panics, tnduding tbe provisions of company 
cars, and speciali zed trnining w*U be provii- 

" chMlLI ho. <i*nţ *a SEWGNA
BIZOIU at Timişoara, str. SNAGOV, nr. 2 A, 
*p. 111 hwao/fax 056 /1S6397,  29. «3. 1999 an# 
nm st include a detailed C.V. 
salary a*»d - wwjhnftn-Ţ em ploym siit.

FO R TV  S.R.L.
SIB IU

Şos. A lba-luB a, 25 A , te l. 069/311219.
fax 069/211900 

Vinde OREZ DECORTICAT 
TUND, ambalat in  saei de 50 kg.

4

I

•  »«

Singura poliţă, de asigurare completă
Pentru a fi în siguranţa afi nevoie de o

A $ 1 G  U  R  A
Pentru a fi fericit ai nevoie de o

F I N A N Ţ A
Pentru a fi prosper ai nevoie de a

Î N V  I  S T  ! |  I  E
. Trageri la sorţi periodice cu premii în autoturisme

A  FI în perfectă siguranţă*
CAR Sediul Central: Bucureşti * 01-3220897.322 0390 

-Repreienta^ă focsdă: Deva • 0S4-S178OO, 217800, Hunedoara - 718627, Petroşani • 542402
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