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M o m e n t u l  u m a n i s m u l u i
Partidul Umanist din 

România este relativ tâ
năr. !n‘ judeţul Hunedoara, 
primele cluburi ale P.U.R 
(aşa le zice organizaţiilor 
sale componente) au lua» 
fiinţă la începutul acestui 
an. în data de 2 martie, 
la Deva. s-a constituit Clu
bul judeţean Hunedoara 
al 4MLR., preşedinte itind 
ales: di. Graţian Faur.

— ®e atonei «waţi aed 
irSit cu edmte la amonit. 
d*e preşedinte. Mici a În
tâlnire o conferinţă de 
p re d .  Alţii vin 
obsedant in {aţa 
tăiai.

— Da, văd că se poartă 
turneele prin ţară şi prim 
judeţ, balurile, paradele 
modei, prăjiturile cu ir 
de... lideri, conferinţele de 
presă. Nu ne interesează 
prea mult. Noi lucrăm. Ne 
consolidăm partidul, În
fiinţăm noi cfUburi, -ne 
al g« tn cu <: >>~f* nu 
oameni a t«ie» sfinăh >;s

— XJniil zic că P.U.R. 
n-ar prea li un partid, că 
nn jac politic dl -undi om 
de iilaceri.

— Optică total greşită. 
Şi am să vă răspund cu 
câteva consideraţii — 
simbol desprinse din Însăşi 
doctrina acelui partid. 
Partidul Umanist din Hi*

nostru. Să le cunoască şi
alţii- ’

— De acord, dle preşe
dinte. dar asta -costă.

— Am Înţeles. După de
clanşarea oficială a  cam-

TRIBUNA ELE
mânia «tu este un pachet 
de cărţi la masa jocurilor 
politice. Partidul Umanist 
din România nu. este o 
tribună de preluare a idei
lor şi sentimentelor poli
tice ale altora. Partidul 
Umanist din România no 
■este un partid comple
mentar altor formaţiuni 

— AlMci ce este Pas- 
Umanist din

— Este Instrumentul po
litic de afirmare a doctri
nei umanişte Nu este' ur» 
partid mare. Insă are o 
identitate precisă, o orien
tare clară — umanismul 
Dacă vreţi, vă dau să pu- 
blicaţi declaraţia de prin
cipi! şi doctrina paritaultii

panici electorale ne vom 
încadra şi moi din acest 
punct de vedere in regu
lile economiei de piaţă

— Z iceaţi că  lucraţi in 
tens. V | d M ţ i  şi candi
daţi aksgiunit lo
cale?

— Da, alegem oameni 
Oameni serioşi, eu pregă

tire, eu- oarecare experienţă. 
Incoruptibili, .pentru pos
turi âe consilieri .şl chiar 
de primari. Ne-am orientat 
asupra unora. Medităm 
asupra altora. •Cetăţeni o. 
«eşti, ataşaţi partîduftrt a-, 
dică aSepţi fideH ai ttmănis- 
oBllui, ai corectitudinii, 
adversari înverşunaţi ăl 
iSeoipiei, ăi îmbogăţirii pe 
căi necinstite, aî •extremis- 
mului

— Şl cum le veţi de
pista aceste calităţi?

— Avem mijloacele noas
tre

— Aţii reţinut din mar 
iertatele prezentate la Con
ferinţa judeţeană a parti
dului şi din discuţiile pur
tate atunci că P.U.R. este 
singura formaţiune polMicâ 
incoruptibilă, capabilă să 
redea naţiunii speranţa în 
cinste, dreptate şi demni
tate. -Sar am «wiţ ţi din 
alte partide asemenea a-

— Mşl suntem sinceri 
Nu vedeţi ce se Întâmplă 
in ţară? Cum s • fc.il?că- 
resc unii pe alţii taim se 
fură şi se minte—

— Deci, dv. sunteţi pu
ţini, dar buni, mergeţi 
pe principiul demnităţii şi 
sincerităţii al echilîbraiUi 
şi stabilităţii economice şi 
morale a poporului nostru. 
In alegerile locale Intraţi 
singuri ori mizaţi pe unele 
alianţe?

DUMITRU GÎIEONEA

i

H ă r ţu la la  p e n tr u  ţ 

b u g e t \
In ciuda promisiunilor greu munciţi. Fiecare V 

ferme şi unanim accep- vrea acum din produsul V 
tate potrivit cărora bu- intern brut cât mai mult L 
getul pe acest an trebuia posibil. încât şi în con-a 
să fie dezbătut si apro- diţifle că tot P.T.B.-u) T 
bat in parlament cel mai s-ar repartiza integră! nu- | 
târziu in luna noiembrie mai unui sector sau altu* f  
a anului 1995. cum era ’de activitate s-ar constata! ► 
normal şi cum se întâm- că tot este insuficient 
plă în multe ţări care se să-i mulţumească pe eon- 
respectă. constatăm cu- sumatori. într-adevăr, asta 
uimire că nici după ex- exprimă faptul că tindem 
pirarea a trei luni din să devenim o societate 
1996 nu sunt şanse să de consum şi mai puţin' " 
avem un buget. Este bine. de producţie, depăşind din r 
este rău aşa? acest punct de vedere ori-:

Din moment ce toate care altă ţară deZvOte’ 
lucrurile merg anapoda tată cu pretenţii de ®- 
în ţară, nu ne mai miră cest gen. 
că parlamentarii sunt Fără să fie luat îneă; • 
preocupaţi mâi mult da în discuţie bugetul pe 
metodele de menţinere a 1996. se aud numeroase» 
fotoliilor, -nemeritat o- voci care nn vor vota 
supate de unii, decât de pentru adoptarea lui. «0- 
a-şi găsi vreme să dezbată titrând că este prea -sărac^; 
modul cum se va împărţi şi na e bkie repartizat! 
sărăcia în acest an elec- Năucit, onrufl de rând sta* 
toral, care macină din şi se întreabă: ce vw 
greu timpul şi banii coti- aceşti oameni trim^i 
tribuabîlilor. Dacă sun- parlament? Actamrlm» 
tem obiectivi, trebuie ţo- de capital electorat, eti- 
turi precizat că paria- dent, pe seama bugetului 
montării şi-au aranjat deoarece nitaem *ra;: 
propriul buget, aruncăn spune nâţi bani ag" de 
du-ni-se praf în ochi cum mode £  ane pţwtiBli PRUt-. 
că dotările cu maşini, pania «ac 'oraS sar» a-a 
calculatoare, faxuri şi lansat în forţă ţ i  ae «- 
alte bunuri s-ar fac» ipe gită în stil american, eu 
seama reducerii deplasă- muzică, dans. prăjituri A 
rilor In străinătate. Oare chiolhanuri şi sdte atei-p 
asa să fief Mare mirare bute caracteristjoe 
să se întâmple astfel! ţări cu -economie faSpri«

Apoi, ce să mai spu- toare.
aem despre tfapttil că din De câţiva mii .....
cel mai sărac buget din obişnuit să fuactbmăm ; f 
ultimii € ani cam este fără buget până spre ju-f: 
caracterizat cel din 4996. mătatea anului şi să-l tot 
toţi trag de el, încât chiar „rectificăm" pe parcurs 
din supraelastfc dacă ar şi după aceea e  să mai 
fi făcut şi dacă l-ar e- vedem, că va trene cumva 
gala pe cel al S.U.A- tot şi 1996. Dar să nu ni- 
nu s-ar ajunge să acopere ţării- că E-M.I. şi Banca 
găui#e-âra-...şăRătat<%‘:lâ- 
văţământ. cercetare, ar- MCOIA1 
mată, agricultură şi din
alte domenii consuma- (Continuare fal â  
toare de bani mulţi şi

-.(Continuare tn pag. « TIJQ
M

I 1

! Conservarea civilizatei teici!
i I,a 'Orăştie a avtit loc ieri o consfătuire pe tenta ̂
* „Studiul multidisciţâimer de evaluare, de timltBre,*
{ protejare şi conservare a zonelor arheologic* «tine 
- Munţii 0"** tiei“. Au participat repreasentanţt ai eamr î  . 
| ministere ai administraţiei judeţene şi Iacale, spe- {
. cialişti în domeniu, conducători ai unor societăţi co- «
J merciale şi instituţii din judeţ şi Orăştie. Au fost |
; prezenţi dnii Gheorghe Dreghici, preşedintele Con- *
Jsiliulul Judeţean, Mi ba ii ftudeann, subprefect al ju- I

detului. Cristian in "

I
detului. Cristian Mblsesca. director geneisiî in Mi
nisterul Culturii, prof. univ. Ioan Glodariu, Univer- j
sitatea din Cluj-'Napoca

jS-au prezentat proiecte de protecţie, conservare | 
şi punere în . valoare a vestigiilor arheologice dm J 

J zonă. S-au făcut propuneri concrete de scăuţionare a j 
|  unor obiective şi lucrări p’e care le reclamă respee- I 

tivele studii şi proiecte. j
Discuţiile s-au dovedit interesante şi utile mai ' 

ales prin prisma elementelor concrete supuse aten_ | 
I ţiei şi prin sprijinul efectiv pe care l-au promis I
* unii conducători de societăţi comerciale, judeţene şi J 
I locale, in materializarea acestor obiective de interes | 
! naţional şi european din Munţii Orăştiei. (D.G. si MD.) «
* ____________________ ___________I

I
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F LASH!
•  GREVA BIBLIOTE

CARILOR. In 26 martie 
a.c. se -declanşează greva 
de avertisment a biblio
tecarilor, ea urmare a 
■nesoluţjonării revendi- 
zjăriler Sar. Nemulţumirile 
surR cauzate în principal 
de prevederile Ordonanţei 
nr. 9/1996, prin care

beneficiază de mărirea 
cu 30 la sută a salarii
lor doar extrabugetarii 
din cultură. Bibliotecarii 
fiind bugetari h m  se bu
cură de aceasta, deşi an
terior fuseseră pe aceeaş1 
grilă de salarizare cu 
muzeografii. • tista cerin
ţelor ctqprimde şi înlătu
rarea unor situaţii ana
cronice legate de activi
tatea bibliotecariler. <V.R̂  

•  ADRIAîf PAUNESCB 
ş i CENACaJUB „T©TUŞI

La sediul central al CUlC. din municipiul Deva se desfăşoară o activi
tate intensă. Cei care s-au betărât mai greu işi depun cupoanele. Sunt ulti
mele zile cftnd se mai pot subscrie. Foto: PAVFX LAZA

l
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IUBIREA" ÎN JUDEŢUL 
HUNEDOARA. Frogro- 
tnul manifestărilor va ti 
următorul: •  29 martie, 
a.c., ora 18, la Hunedoara 
— Casa de Cultură: •  
30 martie, ora 18, la De- 
va — Casa de Cultură; 
# 31 iraartie. ora 14. la 
Fetroşani <— Casa de 
cuteră. Ua Deva. în ziua 
programată, la m a 14. 
va avea loc şi o confe
rinţă de presă, în sala 
de şedinţe a

•  PREŢUL GRÂULUI. 
Potrivit hotărârii luate 
recent de Guvernul Ro
mâniei, preţul grâului 
pentru anul 1906 este sta
bilit la 349 lei/kg, din 
care 40 de lei reprezintă 
prima ee se acordă pro
ducătorilor agricoli Men
ţionăm că preţul pâinii 
nu este influenţat de 
această ‘schimbare, în
trucât producţia provine 
din recolta anului tre
cut. (N.T.)

C U R S U L V A L U T A R
26 MARTIE 1996

» l  dolar SUA — 29» M
•  I marcă germană - t f S M
•  IOD reni japonezi — 2756 Sri
•  1 liră steriinâ — im  m
•  1 franc elveţian -  m i m :
•  1 franc francez — » « •
•  18® Bre italfeae — 187 kă
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Băncii Naţionale



Cam pania din 1996 nu mai saam ânâ cu cea 
din 1 992 ; Au ap â ru t partidele  cu bani

Conferinţa de presă a 
statului judeţean al 
P.D.A.R. a avut ca temă 
alegerile locale, preocupă
rile de această natură ale 
partidului. întrucât pre
şedintele organizaţiei ju
deţene dl. Gheorghe Dre-| 
ghici este în acelaşi timp 
preşedintele Consiliului 
Judeţean i-am propiis un 
mod mai aparte de ai dia
loga: cu liderul de partid 
şi cu preşedintele. Propu
nerea a fost acceptată.

întrebările adresate de 
ziariştii prezenţi au vizat 
un spectru larg: despre 
strategia electorală şi in 
alegeri a P.D.A.R., despre 
posibile alianţe, despre 
viabilitatea Blocului Uni
tăţii ? Naţionale ca şi de
spre conjunctura în care 
se va desfăşura campania.

Cu privire la viabilita
tea B.U.N. şi conjbr>ctura 
ţn campanie, dl.Gheorghe 
Dreghici" a afirmat:

„Dacă este ca B.U.N. să 
moară nu dorim ca aceasta 
să se întâmple din cauza 
noastră: să se stingă în
cet de la sine. Alegerile 
din 1996, campania elen- 
torală nu mai seamănă cu 
cea din 1992. Au apărut 
partidele cu bani mulţi", 

întrebările noastre adro-

sate una liderului de par
tid şi tuna preşedintelui 
consiliului judeţean au 
fost:

— Aţi amintit de faptul 
că datele campaniei şi ale 
alegerilor din acest an sunt 
diferite de cele din 1992 
prin faptul că au apărut 
partide noi care nu au 
existat pe eşichierul poli
tic din 1992 dar care sunt 
partide cu bani mulţi. Pu
teţi numi unul?

— Ştiţi şi dumneavoas
tră. Un partid care-şi per
mite să-şi ţină conferinţa 
judeţeană la Hotel Deva. 
este un partid cu mulţi 
bani.

— La întrebarea noastră 
suplimentară „de unde 
bani" dl. Dreghici a răs
puns cu o glumă amară: 
„Gura de unde? Diff coti
zaţiile membrilor parti
dului!" S-a râs copios la 
această glumă.

Preşedintelui Consiliului 
judeţean i-âm adresat în
trebarea: „Prin ee se di
ferenţiază proiectul de 
buget al anului 1996 de 
bugetul anului trecut?". 
Dl. preşedinte a răspuns: 
„Deosebiri prea mari faţă 
de bugetul pe anul trecut 
n-aş putea spune că sunt. 
Proiectul de buget pe 1996

însă asigură continuarea 
investiţiilor mari ale ju
deţului cum sunt cele pen
tru alimentarea cu apă a 
Văii Jiului, pentru' intro
ducerea gazelor naturale în 
mai multe localităţi ale 
judeţului'-».

Dl. preşedinte al Con
siliului judeţean a dat 
asigurări că sarcinile li
derului judeţean al P.D.A.R. 
în campania electorală 
nu-1 vor împiedica să-şi 
îndeplinească corect şi 
complet obligaţiile de 
preşedinte. întrucât sar
cinile de partid sunt îm
părţite echilibrat, concret 
pe fiecare membru al sta- 
fului judeţean. Presă a 
mai fost informată că 
P.D.A.R. şi-a definitivat 
propunerile de candidaţi 
la funcţiile de primari şi 
consilieri pentru cele mai 
multe din localităţile ju
deţului.

ION CIOCLEI

PENTRU SANATATE 
Dna Daniela Olaru con 

duce ja farmacie privatizată 
la Baru Mare. Ga în orice 
unitate de acest profil, 
igiena, curăţenia, buna 
rânduială sunt la ele a- 
casă. în privinţa aprovi
zionării cu medicamente 
lucrurile stau foarte bine: 
„Cea mai mare grijă o 
avem pentru asigurarea 
medicamentelor antigri- 
pale, antibiotice, vi
tamine etc.“ — ne spu
nea farmacista. (Gh. I.N.)

INIŢIATIVA
Sub egida Organizaţiei 

judeţene a Uniunii De 
mocrate Maghiare din Ro
mânia, pe lângă Biserica 
din cartierul Ceangăi, 
al municipiului Deva, func
ţionează o şcoală pentru 
copiii familiilor sărace 
Copiii sunt aduşi aici cu 
acordul părinţilor, care 
contribuie la întreţinerea 
lor cu ce şi cât pot. Co
piii au condiţii foarte 
bune de învăţătură şi ca
zare în internatul şcolii. 
La o conferinţă de presă 
cu lideri ai organizaţiei 
cineva a întrebat dacă la 
şcoală' şi interhatul din 
Ceangăi sunt primiţi şi 
copii români. Răspunsul a 
fost afirmativ. (Tr.B.)

P.D. nu consideră U.D.M.R. 
partid extremist

In ziarul „Cuvântul li
ber" de marţi, 26 martie 
a.e„ în articolul „Partidul
Democrat--- dispus alîari-
elor“, semnat de dl. Traian 
ondor, a apărut o necon- 

cordanţă privind relaţiile 
P.D.- eu U.D.M.R. Intr-a
devăr, noi nu suntem dis
puşi 'alianţelor cu parti-- 
dele extremiste, dar nu

considerăm U.D.M.R. un
aşemenea partid. Dimpo
trivă, într-un comunicat 
al partidului nostru am
înscris opţiunea potrivit 
căreia recunoaştem drep
tul minorităţilor naţionale 
Ia identitate etnică şi cul
turală (Alin Suciu, vicepre
şedinte al Organizaţiei ju
deţene Hunedoara a P.D.).

INFORMAŢII NOTE OPINII

umani
(Urmare din pag. 1)

— Până la alegerU#lo- 
oale nu se pune problema 
vreunor alianţe, deşi ne 
curtează unii. Poate vom 
Colabora cu formaţiuni care 
respectă principiile noastre 
Oricum, alegerile locale 
sperăm să fie câştigate de 
persoane, de oamenii cei 
mai capabili şi “mai ' se
rioşi, Indiferent în ce par
tide sunt înăirişi.- Jmpor-

talfit este să vrea şi să 
facă bine în localităţile în 
care vor fi aleşi, Sperăm 
să fie şi reprezentanţi ai 
P.U.R. Că prea este multă- 
mizerie economică şi so
cială în ţară. Prea s-au 
degradat bunele sentimente, 
chiar termenii de politică* 
şi de morală. Prea vor 
unii să despoaie acest 
popor. Şi parcă nu merită. 
După câte a îndurat de-a 
lungul anilor,..
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„FURT"... BENEFIC
In comuna Baru , Mare 

există circa 25 de firme 
particulare, cele mai multe 
în comerţ, evident, şapte 
dintre acestea având pro
fil alimentar sau mixt 
O Oficialitate a localităţii 
îmi spunea un lucru in
teresant şi anume că pa
tronii celor şapte firme 
se „fură" unul pe altul.

— Cum se fură? am 
întrebat.

— în fiecare dimineaţă 
patronul unei firme trece 
personal (sau trimite pe 
cineva) pe la unităţile ce
lorlalţi patroni ca să vadă 
ce preţuri practică aceştia 
In unitatea lui el coboară, 
preţurile cu câteva zori 
sau sute de lei. Dar res- 
pectivul este jşi e) la. rân
dul lui „furat".

Tată un „furt" benefic 
pentru cumpărători (Tr.B.) 
VÂNTURI PUTERNICE 
, In Ţara Haţegului. în 

unele zile, vântdf bate aşa 
de puternic încât — cum

zicea cineva — pur şi sim 
piu, te dezbracă. Poate 
din această pricină, in 
ziua de 13 martie a.e., 
am găsit sediul Primăriei 
şi al Consiliului local Pui 
aproape pustiu. Am între
bat de domnul primar. O 
fuheţionără ne-a răspuns 
'•că nu ştie unde se află 
Când să ieşim din sediu, 
un necunoscut' ne-a oprit

— Il căutaţi pe dL pri 
mar? li găsiţi la bar.

Comentariile nu-şi au 
aici locul. (Tr.B.)

RISIPA %
De-a lungul şoselei na

ţionale ce trece pe lângă 
satul Băcia, în multe zile 
lămpile instalate pe stâlpi 
ard de mama focului. Ceea 
ce nu înseamnă altceva 
decât risipă. Cum ştim 
că iluminatul public costă 
o grămadă de bani primă
riile, ne întrebăm dacă 
instituţia respectivă îşi 
permite să... permită aşa 
ceva? (Tr.B.)

AFLAU DE LA POLITIE
autoturisme cu 

numere false in  
circulaţie

Poliţia rutieră i-a depis
tat pe Cocoş Nicolae, por
tar la S.C. Micia Com- 
trans S.R.L. Deva, Cazan 
Ciprian Ioan, muncitor la 
Fabrica de pâine Brad, 
Tomiţa Ştefan Vasile din 
Curtea de Argeş şi Faur 
Ioan din Sebeş, care au 
eopdus autoturisme neîn
matriculate şi cu numere 
false.
ŞI-A VIOLAT NEPOATA

Recent a fost reţinut de 
către poliţie Boancă Ticu, 
din localitatea Balş, jud. 
Iaşi, care în data de 5 
iunie 1995 a violat-o, în 
Călan, pe nepoata sa, în 
vârstă de numai 10 ani.

După comiterea violului, 
Boancă Ticu a dispărut de 
la domiciliu fiind dat în 
urmărire pe ţară. Cazul 
în sine credem că-nu mai 
necesită comentarii!

HOŢII AU AJUNS LA 
' SPITAL

Gritto Vilmoş şi Cobuz 
Vasile, din Petroşani, cu 
antecedente penale, au fost 
surprinşi în dimineaţa zi
lei de 17 martie a.c. In 
timp ce au pătruns într-un 
imobil din localitate, de 
unde au furat bunuri în 
valoare de L 510 000 de 
lei. în urma încăierării 
dintre hoţi, proprietarul 
locuinţei şi vecini, cei doi 
infractori au ajuns la spi
talul din Petroşani, unde 
se află internaţi sub pază, 
întrucât pentru faptele 
lor s-a emis ordonanţă de 
reţinere.

Extinzându-se cercetă
rile, s-a stabilit câ tot 
cei doi hoţi sunt autorii 
spargerii cohiise în 15 mar
tie, cu prejudicii de peste 
un milion de lei.

Rubririi realizată 
cu qtrijinul 

I.J.P. HUNEDOARA

Un echilibru firesc în munca
şi educaţie

Prestigiul unei şcoli este 
daţ de rezultatele obţinute 
la învăţătură de elevi şi 
nu in ultimul rând ' de 
comportamentul acestora. 
Iar rezultatele depind de 
contribuţia a doi factori 
— şcoală şi familie. Şcoa
la înseamnă cadre didac
tice şi o conducere capa
bilă să rezolve delicatele 
probleme ale procesului 
instructiv-educativ, dar şi 
ale dificilei administrări 
a instituţiei, „descurcării" 
ei prin hăţişurile tranziţiei 
şi ale reformei învăţămân
tului românesc. In cadrul 
Şcolii Generale Nr. 1 O- 
răştie. toate aceste aspecte 
vorbesc despre un presti
giu real al şcolii, recon
firmat mereu prin 'rezul
tatele înregistrate la sfâr
şitul trimestrelor şi anului 
şcolar, prezenţa la olim
piade etc. Este una dintre 
cele mai mari şcoli din 
judeţ (peste 1800 elevi). 
Procentul de promovabili- 
tate pe trimestrul I pe 
şcoală s-a ridicat la 93,4 
la sută, superior faţă de 
media pe judeţ. La sfâr
şitul actualului trimestru, 
procentul de promovabili- 
tate este superior celui în
registrat in prima treime 
a actualului an şcolar 
Remarcabilă a fost pre
zenţa elevilor şcolii la 
faza judeţeană a olimpia
delor şcolare, mai ales 
la limba română, mate
matică. istorie, biologie 
unde s-au obţinut nume
roase premii şi menţiuni 
Eleva Adina Crişan, olasa 
a VlII-a A. participă la 
faza finală a olimpiadei de 
limba şi literatura- ro
mână.

Conducerea şcolii are un 
plan de activitate clar şi 
detaliat pe termen scurt 
şi de perspectivă, ceea ce 
exclude munca în asalt 
După cum ne mărturisea 
dl. prof. Aurel Ursu, di
rectorul şcolii „Nu s-a ne
glijat aspectul de îmbună
tăţire permanenţă a bazei 
•materiale, dovadă ame
najarea noului cabinet de 
alfabetizare în informatică 
a elevilor, realizarea ma
terialelor de dotare a cabi
netelor de istorie şi bio
logie. Cu sprijinul Inspec

toratului Şcolar Judeţean 
sperăm să realizăm şi un 
mobilier adecvat pentru 
aceste cabinete. încercăm 
să menţinem ceea ce s-a 
făcut bun şi frumos în 
şcoală şi pe cât posibil să 
adăugăm şi altceva „spo
rind corola de minuni" a 
unei instituţii care s-a 
ridicat sub ochii noştri, 
la baza căreia am picurat 
şi noi o fărâmă de suflet. 
Ne izbim de greutăţi în 
legătură cu încălzirea lo
calului cu 24 săli de cla
să al şcolii care se reali
zează ţu agent termic de 
la S.C. „Favior" ce nu sa
tisface. Intenţia noastră- 
este de a avea o centrală 
proprie pe bază de gaz 
metan. Avem în acest sens 
şi sprijinul Primăriei O- 
răştie".

Legat de calitatea pro
cesului instructiv-educativ 
trebuie să amintim că o- 
rele se desfăşoară într-un 
singur schimb. Să menţio
năm că aici sunt şcolari
zaţi peste 200 elevi din 
localităţile aparţinătoare 
zonei care nu pot face na
veta decât cu anumite 
autobuze. In ziua vizitei 
noastre aici se desfăşura 
cercul pedagogic al în
văţătorilor din municipiu 
şi satele Pricaz, Căstău. 
Romos (de la clasele sim
ple). Şi tot legat de cali
tate nu s-a. scăpat din 
vedere aspectul educativ 
ăl muncii ia clasă,-por
nind de la organizarea co
misiei diriginţilor care a 
organizat lecţii deschise 
cu diriguiţii la clasele pa
ralele; dezbateri, utilizarea 
caietului , dirigintelui ca 
instrument de lucru, a 
broşurii reunind documente 
recent ,^ iru te  in legătură 
du reforma îri şcoală. Tn 
munca educativă nu s-a 
abandonat activitatea or
ganizată cu’ elevii — ser
bări şcolare, discoteci, ex
cursii în judeţ şi în afara 
judeţului, după cum ne 
spunea dl. prof. Miron 
Simedrea. director adj.. 
a.ungându-se la un echi
libru firesc între munca 
de instrucţie şi educaţie 
din şcoală.

MINEL BODEA

pentru buget
(Urnţare din pag. I) '

Mondială ne taxează cu 
vârf şi îndesat pentru 
împrumuturile ce ni J« 
dau în vederea acoperirii 
deficitului bugetar. Dacă 
avem vocaţia excepţiilor 
şi experienţelor proprii, 
ce-ar fi oare să vedem 
ce se întâmplă să trăim 
fără buget în acest an? 
Poate decât cu un buget 
sărac şi de austeritate, 
ne-ar fi mai bine fără 
el, nu?

Am breveta astfel

„recordul" ca p.e o in
venţie în materie de fi
nanţe şi am obţine poate 
un profit mai onorabil. 
Ar fi aşa şi in: macro, 
ca şi în mjero. deoarece 
rru-ţi poţi nicicum plani' 
ficâ azi ce vei cheltui 
mâine, pentru că preţu
rile se mişcă după placul 
afaceriştilor, nu după 
criterii bine fundamen
tate. Decât cu un buget 
bun, dar fără producţie 
şi bază de susţinere, mai 
bine cu bugetul pe care-1 
merităm!

TVDEW

10,00 Vacanţa de pri 
măvară; 11,00 Videotext; 
18,00 Divertisment; 19,00 
Focus. Ştiri locale; 19,15 
Invitaţii Orăştiei; Em. 
realizată de Ioan Vasiu; 
20,15 Film artistic: Ham- 
let.

i i
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Şi Învăţătură, dar 
şi muncă.

Aproape de fiecare dată 
când trec pragul unei 
şcoli, gândul se întoarce 
cu ani in urmă. Îmi rea
mintesc cu nostalgie de 
vremea când aşteptam cu 
nerăbdare s-aud sunetul 
clopoţelului şi-apoi pe cel 
al învăţătoarei, de la care 
aflam atâtea lucruri noi. 
Aşa s-a-ntâmplat şi după 
ce /am pătruns în Şcoala 
Generală din comuna Ra- 
polţ, din clasele şi de pe 
coridoarele căreia răzba
teau ordinea şi curăţenia 
ce dădeau atmosferei o 
notă primitoare.

Pe dna directoare Sabin» 
Frăţilă ara găsit-o stând 
de vorbă cu mama unui' 
elev. De altfel, dumneaei . 
îi cunoaşte destul de bine 
pe locuitorii — comunei, 
mulţi fiindu-i elevi pe 
parcursul celor 34 de ani 
de când este cadru didac
tic în această şcoală. Ac
tuala funcţie o deţine însă 
doar de la începutul a- 
eestui an şcolar, moment 
din care şi-a luat în se
rios şi atribuţiile cores
punzătoare, după cum' ne 
mărturisea interlocutoa
rea noastră. De lucru a 
fost, pentru .că „la 15 sep- > 
ţembrie şcoala nu era prac
tic pregătită pentru pro
cesul de învăţământ", cu 
cei 10 milioane de leî 
primiţi de la Inspectora
tul Şcolar judeţean rea- 
lizându-se apoi lucrările 
necesare: igienizare, zu
grăvire a exteriorului şco
lii, reparare a acoperi
şului etc. Cu sprijinul Con
siliului local a fost făcută 
aprovizionarea, cu lemne, 
inclusiv pentru perioada

actuală, > dna directoare 
menţionând aici şi con
tribuţia unor părinţi a! 
elevilor şcolii, a altor 
locuitori ai comunei. (Ce
ea ce nu prea e valabil 
în cazul sateljr Bobîlna şi 
Boiu, ale căror şcoli nece
sită cu precădere repara
ţii capitale, clădirile fiind 
foarte vechi si deja dete
riorate).

Cât despre procesul de 
învăţământ propriu-zis, 
în care sunt- implicaţi ca
dre didactice titulare şi 
cei 189 de elevi ai şcolii, 
dna directoare Frăţilă se 
declara, în general, mul* 
ţumită, neîntâmpinând 
probleme deosebite de 
disciplină, de frecvenţă 
etc. Mai puţin optimistă 
părea a fi Insă- în legătură 
cu preocuparea efectivă a 
elevilor pentru învăţătură'* 
„Aproape că sufăr când 
mă gândesc că de-aici au 
plecat atâţia elevi care 
au devenit apoi medici, 
ingineri, profesori... Iar 
acum copiii învaţă atâta 
cât. mai reuşesc după ce 
se întorc de. pe câmp, un
de merg cu vitele, unii 
conduc chiar şi t^aotoare"... 
De altfel majoritatea ab
solvenţilor optează pentru 
Liceul Agricol din Geoâ- 
giu şi pentru liceul cu 
profil mecanic din Sime- 
ria, dar şi pentru liceele 
Auto şi Energetic din 
Deva. Important este to
tuşi că după terminarea 
celor opt clase copiii nu 
rămân acasă, alegând chiar 
şi o şcoală profesională. . 
care să le dea cât de cât 
certitudinea unei meserii.

GEORGETA BÎRLA

Bilanţul unui mandat
Desfăşurată recent la 

Deva, Conferinţa Sindica
tului. Liber al Constructo
rilor din cadrul S.C. Con
dor ŞWV. Deva a reprezen
tat-un moment de analiză 
a activităţii organizaţiei pe 
o perioadă de patru ani. 
mai 1992 — martie 1996, cu 
referiri concrete la dome
niile social, economic şi 
financiar.

Raportul biroului execu
tiv prezentat de către dl. 
Alexandru Marcu, preşe
dintele sindicatului, a e- 
videnţiat problematica pe 
care- a avut-o în atenţie 
conducerea sindicatului, 
în special protecţia sala
riaţilor în aceşti ani de 
mari dificultăţi penţru 
activitatea din construcţii 
când, datorită conjuncturii 
ecOnomico-financiare. vo
lumul lucrărilor efectuate 
de societate a scăzut în 
moa considerabil.

Deşi există o multitudine 
de dificultăţi în sectorul 
de construcţii, câştigurile 
medii ale salariaţilor suni 
relativ bune în comparaţie 
cu alte categorii sociale, 
dar nu acelaşi lucru se 
poate spune în comparaţie 
cu costul vieţii.

Referindu-se la această 
problemă, de altfel obiec
tivul cel mai important al 
demersurilor sindicale, pre
şedintele sindicatului i-a in
format pe cei prezenţi că 
s-au Obţinut în perioada 
de referinţă (mai 1992 — 
martie 1996) indexările sta
bilite prin acte normative, 
mai puţin cele din aprilie

şi august 1995, dar ulte
rior salariile ş-au majorat 
cu 65 la sută.

Intre participanţii la 
discuţii, care au apreciat 
activitatea desfăşurată în 
cei patru ani, câţiva dintre, 
vorbitori au solicitat o 
mai mare transparenţă a 
noului birou executiv, o 
implicare mai serioasă in 
soluţionarea problemelor 
sociale ale salariaţilor, în 
asigurarea unor comenzi 
pe tot timpul anului, pen
tru a se evita şomajul 
tehnic sau alte perioade 
moarte, în special pe tim
pul iernii.

S-a mai solicitat noului 
birou executiv şL condu
cerii societăţii sprijin pen
tru dotare tehnică, reteh- 
nologizare, reparaţia că
minelor de familişti din 
Orăştie — care sunt o 
ruşine pentru constructori 
— si Deva, o mai atentă 
analiză a posibilităţilor de 
creştere a veniturilor-sa
lariaţilor pentru perioada 
următoare prin contracta* 
rea de noi lucrări şi redu
cerea costurilor.

La Conferinţa Sindica
tului Liber al Constructo
rilor de la S.C. Condor 
S.A. Deva au participat şi 
dnii Gheorghe Cărăbaş, 
directorul general al so
cietăţii şi Tiberiu Pleşu, 
primvicepreşedinte al Fe
deraţiei Sindicale „Anghel 
Saligny" din România.

In funcţia de preşedinte 
al sindicatului a fost re
ales dl. Alexandru Marcu.

cornel poenar
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La Dispensarul medical 
comunal Geoagiu asisten
ţa medicală — pentru 
cei 6800 de locuitori şi 
635 de»elevi — se acordă 
în condiţii mult îmbună
tăţite faţă de- ceea ce a 
fost în urmă cu câţiva 
ani. Cum spunea dL 
Sorin Toma Cazan, me
dic specialist de medici
nă generală, medic co
ordonator al unităţii, in
teriorul clădirii a fost 
renovat şi igienizat to
tal, s-a turnat mozaic, 
urmând ca asemenea lu
crări să se continue şi 
la exteriorul construcţiei,' 
pe măsură ce timpul va - 
permite. Remarcabil este 
câ s-a introdus ' gazul 
metan în sobe, s-au fă- 

dotări -are permit 
păstrarea curăţeniei, spo
resc confortul în cabinete 
şi sala de tratament. „La 
toate aceste lucrări ne-a 
sprijinit primăria şi scon

tăm şi în viitor pe acest 
sprijin. Este foarte bine 
când cei din fruntea co
munei sunt oameni care 
se interesează de pro-

punctelor sanitare - din 
satele Aurel Vlaicu, Bo- 
zeş şi Geoagiu-Băi, prin 
renovare şi mai buna u- 
tilare. Cel din Geoagiu

blemele sociale, de con-, se preconizează să func-

„Scontăm în continuare 

pe sprijinul primăriei"

diţiile de asistenţă me
dicală" — spunea dr. 
Cazan.

— Câţi pacienţi vi se 
adresează în medie zilnic? 
— — în această iarnă me
dia Consultaţiilor a fost 
,de 60—70.

In atenţia conducerii 
dispensarului se află în 
prezent redeschiderea

ţioneze şi sâmbăta pe 
‘timp de sezon turistic, 
fiind asigurate cadrele 
medii care vor lucra aici. 
S-au primit banii pentru 
demararea lucrărilor de 

refacere la cele trei puncte 
sanitare.

în cele 13 sate arondate, 
deplasarea se face cu o

maşină, iar în locurile 
mai puţin accesibile ca 
Văleni, -Mermezău sau 
Băcîia cu o şaretă. Cei 
48 de copii de 0—1 an, 
ca şi cele 16 gravide din 
satele aparţinătoare se 
află într-o evidenţă spe
cială.

Notăm că afecţiunile 
respiratorii sunt cele mai 
răspândite, inregistrân- 
du-se tn ultima vreme 

multe pneumonii. Urmează 
hipertensiunea arterială, 
iar la copii amigdalita şi 
bronşita. In prezent se 
continuă amenajarea u- 
nor cabinete — de me
dicină generală şi de 
stomatologie. Odată cu 
intrarea lor în funcţiune, 
vor fi create condiţii pen
tru o asistenţă medicală 
de calitate pacienţilor 
care se adresează unităţii 
sanitare din Geoagiu.

ESTERA SfNA
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DEM
i REGIA AUTONOMA A CUPRULUI DEVA j 
|  Organizează în data de 4.04.1996, ora 10, |

Part of the UNILLEVER GROUP, 
is looking for candidates to fiii the follo- 

wing position
SALES MERCHANDISER 

The successful candidates should be in the sa- 
les function and fulfil the following conditions:

— age 21—30.
— High Educaţional Standard/Graduate.
— good conţinând of English.
— some previous selling experience.
— current driving licence.
Salary and conditions of amployment will 

be competitive with other multinaţional Com- 
panies, including the provisions of company 
cars, and specialized training will he provided.

Applications should be sent to SIMONA 
RIZOIU at Timişoara, str. SNAGOV, nr. 2 A, 
ap. 111 hone/fax 056/155397, 29. 03. 1996 and 
must include a detailed C.V. cutii ni ng current 
salary and conditions of employment. (258)

S.C. FORTY S.R.L.
SIBIU

Şos. Alba-Iulia, 25 A, tel. 069/211219, 
fax 069/211960

Vinde OREZ DECORTICAT CU BOB RO
TUND, ambalat în saci de 50 kg. (248)

REGIONALA C.F. TIMIŞOARA 
DIVIZIA INFRASTRUCTURA 

SECŢIA L 9 SlMERIA
ORGANIZEAZĂ ,

i i 
! '

i 1
l i
I !* i i 

i 
i 
i 
i

pentru ocuparea unui post de I
•  economist. I
Condiţii! i
— vârsta maximă 30 ani; |
— sex bărbătesc; I
— vechime în specialitate conform cerin-1

Iţelor postului. . |j
1 Informaţii suplimentare la sediul regiei d)n|*
Municipiul Deva, Piaţa Unirii, nr. 9, telefon [ 

| 215922, int 116. (6398090)1

SJOCIETATEA „MUREŞUL*, SOCOM DEVA; 
Anunţă

pentru vânzarea de MIJLOACE FIXE si O- 
BIECTE DE INVENTAR CASATE (auto şi trac- 

, toare), in fiecare zi de joi, ora 10.
] Informaţii la sediul Secţiei L. 9 Simeria, 
\ telefon 660080, * interior 2586 ; 2553.

PENITENCIARUL DEVA 
\ (Bîrcea Mare)
\  Recrutează candidaţi pentru Academia de 
( poliţie şi Şcoala militară de subofiţeri (bărbaţi). 

Condiţii:
— vârsta până Ia 25 ani;
— liceul cu diplomă de bacalaureat;
— înălţime peste 170 cm;
— aspect fizic şi profil moral bun.

De asemenea, încadrează prin
CONCURS
merceolog şi şef birou evidenţa şi organi

zarea. muncii, cu studii superioare (economist) 
şi vârsta până la 45 ani.

Relaţii Ia sediul unităţii. (97442)

acoperiş 1 
mp. I
la  f ia . 9  .

pentru executarea unor lucrări de acoperiş 
cu tablă zincată în suprafaţă de 400 mp.

Ofertele se primesc până la data de 2 .  
aprilie 1996 şi vor cuprinde următoarele date: J

— preţ pe mp; |
— număr de meseriaşi permanenţi; §
— stoc tablă Ia zi; |
— termen de execuţie. (6398089)g

S.C, COTURNIX S.R.L. 
DEPOZITUL DEVA

Organizează

I
I

«  î■Xv/Xv 1 
|

pentru ocuparea posturilor de: ■
•  Agenţi comerciali |
9  Agent de livrare I
•  Agent de depozitare. 5
Concursul va avea loc in data de 39. 03. |

1996, Ia sediul firmei, str. Libertăţii, bl. A, sc.| 
B, (în spatele Baroului de Avocaţi)- 1

Informaţii la tel. 054/212838. Toţi candi-1 
daţii vor avea asupra lor copii după diplomele! 
de absolvire. (6398081)*

I
CONSILIUL LOCAL GEOAGIU I 

Organizează, în data de 16 aprilie 1996.* 
ora 10, |

I I
pentru ocuparea postului de |
(9 şef al serviciului public de gospodărie |  

comunală Geoagiu. •
Informaţii suplimentare la Consiliul local |  

Geoagiu, zilnic între orele 8—15. ' |
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•  Vând casă în Balşa, 
‘ mr. 38. Informaţii tel. 058/ 

*51117. (8018)

•  Vând urgent PC 
2M. preţ convenabil. 
Be-rş, tel. 629231.

0  Vând teren construcţii 
golwnş, teren extravilan 
Calate. Qltcit avariat. In* 
to*H»aţil 617306. (397857)

•  Yând casă (grădină) 
Petris pe Mureş, judeţul

616327.
'397851» 

•  vând casă în construc
ţie, aawvr. grădină 3 517 
mp, Oistur, tel. 614634.

37440)
a Vând dulap 3 uşi. In

formaţii tel. 625196.
a  Vând mobilă cameră, 

preţ negociabil. Deva, teJ. 
«21490. după ora 18. (7433) 

a  Vând urgent (preţuri 
«vintajaase) TV, D (du
biţi), parte identitate, mo
tor Braşov, semiremorcă 
tractor fi 445, neînmatri- 

motor tractor ® 
aţii Sintămăria 

sat Vadu, nr. 10 
(Vulcu Tiberiu). (7432!

a  Importator direct 
vinde en gros încăl
ţăminte second — hand 
împart Germania. In
formaţii zilnic, tel 
*16863. Intre orele 8— 
#  fi «8442, după ora 
tf- ' ■ (74»)

; a Vând Renault Trafic, 
«lifct*4eaţie I#94, capaci
tate 1 tonă. Diesel, km 
« I 000, preţ 18 000 CM, 

Tel 618808: 
(7441)

•  Vând Dacia. ,1300, an
fabricaţie 1979, preţ 
5 200 000 lei, negociabil, 
stare excepţionali. Tel 
229801 ' - . (7443)

•  Vând Dacia 1300. 2100 
DM şi Alfa Romeo (75) 
an fabricaţie 1987, înma
triculată. 4300 tvm nego
ciabil. Tel. 230735. (7444)

•  Vând Fiat 1300, re
morcă auto. ansamblu fată 
si piese schimb Dacia 1300 
Tel. 618937 07451)

•  Vând Oltcit Club, preţ
3 50d OOO, fân. cantitate 
mare. Tel. 626393. (7195)

•  Vând SRL din 1993 
nefolosit, Orăştie, 647099

(7452)
•  Vând chioşc metalic 

5 x 3  m Pentru privaţi, 
zare sau garaj. Tel. 660959

f8094)
•  Cumpăr Volkswagen

Jetta pe benzină din 1980. 
defect sau talon. Tel 
667302. 667355. familia
Purtător Ioan, Hondol

(7431)
•  Vând tractor U 650.

Relaţii la tel. 650617, între 
orele 9—15 şi 651960. între 
orele 17-̂ 23. (3578)

« Vând convenabil casă. 
Orăştie. Informaţii Pri- 
cazului, Jd. 57, ap. 89. o- 
rele 9—13. (8017)

•  Vând casă trei nivele. 
46 000 OOO lei- Deva, Aurel 
Vlaueu, 93. Tel 816366.

(7193|
•  Vând 9 ari teren in

travilan în Deva, cabană, 
(curent electric). Tel 215279

(7457)
0  Vând şet complet ta

tuaje -şi acute pentru a- 
, tel ier fierărie. Tel. 054/ 
623717; 054/218249; 054/
*12438. (7417)

PIERDERI
•  Pierdut cod fiscal

2119068 aparţinând SC ^ 
laris SRL Deva. îl declar 
nul (7454)

•  Pierdut autorizaţie ta-
ximetrist nr. 4124/18 Ia
nuarie 1991 pe numele 
Votca - Silviu. O declar 
nulă. (7434)
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ABONAMENTUL 
LA ZIARUL 

„CUVÂNTUL LIBER“
Abonamentul este calea cm mai -siau- 

e&şimni uvantafoasă de procurare a zia
rului nostru. C o s t u l  abonamentului 
pe luna aprilie este de 2 500 lei, 
piu* taxele poştale.

Abonamentele se pot face la oficiile 
poştale şi la factorii poştali Pentru luna 
aprilie puteţi face abonamente iti tot 
cursul lunii martie.

OFERTE 
n r  -;H • * r i | ' ..

v #  SC „Manaţe" SRL 
angajează şoferi pentru 
activitate de taximetrist, 
tel 661433. (397858)

0 . Meditez matematică 
clasele IV-—VII. preţ con- • 
venabil. Tel. 221122. (7180>

ÎNCHIRIERI

--■ V"' • 1 1 f
0 Ofer pentru în

chiriat spaţiu comer
cial (depozit en gros). 
Deva. tel. 629231.

>
•  în data de 1 

aDrilie 1996. ora 10, 
SC Melis SRL . Brad 
scoate la licitaţie pen
tru închiriere spaţiul 
din str. Avram laivu. 
b.. 42 Informaţii la 
tel. 650784, după o. 
rele 16. (7447)

0  In frumoasa zi de pri
măvară 28 TU, 1996 s-au 
împlinit 7 ani de când s-a 
stins din viată chipul blând 
şi drafe al celui care a fost 

OPSfSA CONSTANTIN 
Dormi în pace' Soţia Lia. 
fiul Florin, nora Lud şi 
nepotul Mlhăiţă. (3564)

- •  Soţia anunţă trecerea
a şase săptămâni de la 
fulaerătoarea dispariţie a 
iubitului ■

MTRCEA TAMŞA 
Parastasul de pomenire 
sâmbătă 3q m:\rtie ora 9, 
la biserica ortodoxă din 
*tr. Libertăţii, Deva. Nu 
te vcâ uita niciodată.

(7446)

DECESE

•  Bunicii împreună cu 
Unchiul Tibi. tusa Mariana 
şi verişorul Mihăiţă de
plâng trecerea în nefiinţă 
a scumpului nepot

IONUT BALAŞ 
Nu te vom uita niciodată.

(8019)

•  Salariaţii din cadrul 
SQ Meridian Aleom SRL 
Turdaş sunt alături •  de 
familia Balaş la pierderea 
dureroasă şi prematură a 
fiului.

fONUŢ BALAŞ
Dumnezeu să-l odihnească.

(8019)

0  Familiile Balaş şi Meş- 
tereagă regretă dispariţia 
celei care fost mătuşa

BÂLDEA LUDOVICA 
în vârstă de 83 ani. Dum
nezeu s-o odihnească.

-  (8019)

AGENŢIILE DE PUBLICITATE 
CUVÂNTUL LIBER*

Pentru a economisi timp şi bani, pn 
'eţi publica anunţuri de mice sf mare pu-

J promptitudine a tuturor anunţurilor 
I mică şi mare publicitate.

de 1
I

CONCURSUL DIN 31 
MARTIE 1996

L ATALANTA (13) — TOR1NO (15) 1, DC 
Amândouă formaţiile sunt antrenatei în evitarea 

retrogradării. Torinezii pot să otaţiftă cel mult un
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7. PADOVA (18) — CREMONESE (16) 1 
O adevărată sete de puncte a ambelor formaţii.

Victoriile de acasă ale gazdelor, comportarea slabă 
în deplasare a oaspeţilor va conduce la 1 solist.

8. PIACENZA (14) — MILAN (1) 2
Diferenţă mare de valoare între cele două com

batante.
9. UDINESE (10) , SAMPDORIA (9) 1, 3C 
De regulă, în jocurile directe, echipele şi-au câş

tigat -meciurile de acasă,
10. ANCONA (15) — SALERNITANA (3) 1, X' 
în ciuda locurilor din clasament meciul poate fi

echilibrat.
11. FOGGIA (19) — PESCAR A (8) 2 
Se întâlnesc două foste divizionare A şi nu cre

dem că eforturile gazdelor în această partidă 
vor fi încununate de succes.

12. REGGTNA <Î8) — F. ANDRIA (13) 1, X 
Gazdele se luptă din răsputeri să rămână în „B“.

Oaspeţii au însă ştiinţa egalurilor în deplasare.
13. PALERMO (12) — BRESCIA (16) I 
Brescia se zbate să se salveze. Gazdele însă au

o comportare bună pe teren propriu.
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2. BARI (17) — ROMA (7) X, 2
Oaspeţii au puţine şanse. îrţ faţa romanilor, un 

eghl Insă ar fi posibil.
3. INTER (4) — FIORENTINA (3) 1, X 
Derby al etapei în care milanezii pot să-şi apropie

victoria.
4. JUVENTUS (2) — PARMA (5) I
Juventus are un tonus bun, Parma este vizibil 

sifonată.
5. LAZIO (6) — VICENZA (8) 1
Laţio va trece de revelaţia campionatului (Vi- 

cenza)' cu toate că nu este exclus nici o egalitate.
S. NAPOLI (12) — CAGL1AR1 (11) L X 
fin meci între două echipe de forţe sensibil egale, un 

adevărat derby al sudului. O triplă ar fi mai sigură.
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VAI.ORÎFICAŢÎ ŞA N SA !  
PENTRU A DEVENI ACŢIONARI,

1

|  bUdtate in zbirul nostru, apelând la aoen* 1 
I Hile de vubfbcUsite din ? 1
J •  DEVA ** fa SEDIUL PEDACTlElm 
■ iin str. J Decembrie, nr. 35 ftn clMirpri 
[Tribunalului iuâetean) ; — Za chioşcul dinI 
j CENTRUL MUNICIPIULUI lânaă mnaa-1 
a rinul „Cârtim* ; — fa chioşcul din CAP- { 
J VIERUL MICRO 15 (staţia de autobuzŞ 
1 ,O rhcM *%  i
I •  HUNEDOARA, pe biul Dacia (tel j
|7 |$ 9 2 6 X  j
I •  BRAD, struda Republicii (tel S 
\65096S), la sediul S.C. „MERCUR*. J 
|  ' •  ORAŞTIEi la chioşcul de lângă ma- j 
I qazinul „Paliaf. ]
S •  HAŢEG, pe str. Progresului, nr. l | 
j In spaţiul secţiei foto). Telefoane : 7703671 
1770735. I
j Agenţiile speratul nostru asigură. loj 
"îaxe rezonabile, publicarea cu maxime f

OFERTĂ SPECIALA DE SFINTELE SĂR
BĂTORI ALE PAŞTILOR

FIRMA „FOFO“ DIN TG. JIU

VINDE EN GKOS
şi en detail

îmbrăcăminte şi încătţăminte de sezon, im 
port ITALIA, zilnic la sediul Hrmei din Calea 
Scverinuhii, nr. 38 A si prin magazinul „MON
DIAL* din Tg. Jiu.

In perioada 28. 03, — 2. 04. 1996, firma 
„FOTO** din Tg. Jiu participă la Târgul Na 
ţional „STIL W  — de tmb*acămhtte şl în
călţăminte organizat de Camera de Comerţ şi 
Industrie Oltenia Ia Casa de Cultu. “ a Tinere- 
inlnl din Cralova. Vizitaţi standul nostru/

No! vă garantăm cel mai bun preţ.
Calitatea produselor rămâne la aprecierea 

dumneavoastră.
Relaţii la telefoanele: 053/21338", sau 053/ 

217632.

SJC. COMAT DEVA S.A.
Convoacă acţionarii societăţii pentru

ADUNAREA GENERALĂ

ce va avea loc In data de 10 aprilie 1996, 
ora 14, în sala mare a CASEI DE CULTURA 
a municipiului Deva.

Ordinea de zi:
— Raportul consiliului de administraţie, 

bilanţul si contul de profit si pierderi pc anul 
1995;

— Raportul comisiei de cenzori privind 
ţ gestiunea patrimoniului societăţii în anul 1995;

— Proiectul de program şi de buget de 
venituri şi cheltuieli al societăţii pentru anul 
1996.

— Modificarea art. 21, alin k din statut, 
cu privire la atribuţiile consiliului de admi
nistraţie, pentru care propunem următoarea 
formulare:

„Hotărăşte cu privire Ia cotractarea de 
împrumuturi bancare până la nivelul sumei de 
800 000 USD (In loe de 150 000 USD, eât pre
vede acum statutul) sau echivalentul acestei 
sume în lei“.

S.C. ROLAC S.A.
*■ Produce şi comercializea

CÂCfÂlă DISTRIBUITORI IN TOATA ŢARA'
condiţii avantajoase de preţ şi plată.

Relaţii la tel.; 033-631253,,
Fax: 033*31703.
Telex: 2SÎ08
sau la sediu! firmei din Tyrturoşli-Noamţ 
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