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„PSM-ul nu poate . 
fi acuzat de greşelile 

guvernare
! t l

Sâmbătă, 30 martie a.c., 
s-a desfăşurat, după -şe
dinţa biroului executiv a* 
PSM Hunedoara, o întâi- . 
nire a liderilor acestei 
formaţiuni politice cu 
preşa. Alături de liderii 
organizaţiei judeţene a 

. PSM au mai fost prezenţi 
dl Adrian Pâunescu, vice
preşedinte al partidului 
şi dl Costel Alic, prefec
tul judeţului Hunedoara.

Răspunzând numeroase
lor întrebări ale presei, 
senatorul Adrian Pău- 
nescu a precizat că scopul 
vizitei domniei sale tn 
judeţ â âvut ca obiectivi, 
printre altele, participa
rea la şedinţa biroului 
executiv al organizaţiei 
judeţene PSM, ocazie în 
care s-a analizat stadiul 
pregătirii în vederea a_ 
propîatelor alegeri locale 
şi a campaniei electorale. 
Referindu-se la. activita
tea organizaţiei judeţene 
a PSM, Adrian Pâunescu 
a apreciat preocuparea 
organizaţiei judeţene pen
tru alegeri, precum şi 
competenţa cadrelor de 
conducere a acesteia.

‘ în cadrul întâlnirii se
natorul PSM a eviden
ţiat principiile oare stau 
la baza socialismului de
mocratic — pluripartitis- 
moji pluralismul politic,

( pluralitatea formelor de 
proprietate, protecţia so-

cială prin muncă, re
considerarea rolului sta
tului faţă de politica eco
nomică , şi socială, iar pe 
plan extern politica de 
neutralitate pe care ar 
trebui să o adopte Ro
mânia, dezvoltarea unor 
relaţii economice cu Estul 
şi Vestul,, îndeosebi cu 
China şi Japonia, cu toa
te statele dezvoltate, re
laţii bazate pe criterii de 
performanţă.

A fost menţionată po
ziţia PSM faţă de apă
rarea valorilor naţionale, 
a patrimoniului naţional 
şi a detnrrftăţiinationaie. " 
- Răspunzând unor între
bări legate de raportu
rile PDSR—PSM, Adrian 
Pâunescu a apreciat că 
PSM nu poate fi acuzat 
pentru greşelile pe care 
le-a comis în guvernare 
PDSR-ul şi, în context, 
â opinat că schimbarea 
prefectului de Hunedoa
ra nu este oportună. ,

PSM se pronunţă pen
tru o stângă unită în vi
itoarele alegeri politice, 
In zilele de 29—31 mar
tie a.c., cenaclul „Totuşi 

, iubirea** a susţinut spec
tacole la Hunedoara, De
va şi Petroşani, iar sâm
bătă, 30 martie, a avut 
loc o întâlnire cu pu
blicul la Gasa de cultură 
din Deva. > •

CORNEL POKNAR
• • • • • • • • • • • • • •

una
•  „Cel mai bun sistem politie este 

ca an partid să guverneze, iar un altul 
să privească**. THOMAS R. REED
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•  t  dolar SlîA — 2912 lei
•  1 marca germană — 1975 lei
•  100 yeni japonezi —- 2734 lei
•  1 liră sterlină «*. 4447 lei
•  1 franc elveţian . ; — 2451 lei
•  t  franc francez »  579 lei
•  100 lire italiene * — 186 lei

Cursuri de referinţă ale Băncii Naţionale  
a României

A b on am en tu l la ziarul 
«C uvântul liber? ... A

Abonamentul este calea cea mai sigură şi 
inai avantajoasă de procurare a ziarului nostru 
pentru informarea operativă, bogată şi corectă 
a cititorilor.

Preţurile din nou majorate ale hârtiei şi 
tiparului determină şi sporirea costurilor zia 
relor şi abonamentelor. Din luna mai, preţul 
ziarului „Cuvântul liber“ Deva va fi de 250 lei/ 
exemplar (zilnic In opt pagini), iar al abona
mentului de 3000 lei/lună, {dus taxele poştale.

Avantajul abonamentului este evident de 
aproape 10 exemplare primite gratuit pe lună, 
faţă .de cumpărarea cu bucata.
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j 5 e l le i t â u  d e  % a ş ii j
|  , Doriţi să vă felicitaţi. rudele, prietenii, colegii, |  
« colectivul de salariaţi, partenerii de afaceri, ca pri_ ; 
I lejul Sfintelor Sărbători ti* Paşttî- |
"• Sacul „Cuvântul liber" vă pune Jă dispoziţie co- * 
I Ioanele sale la costuri accesibile. Vă aşteptăm anun- I 
J ţurjle direct la redacţie, prin fax ori prin poştă. , 
» De asemenea, la chioşcurile noastre de ziare din I 
! DeVa, Hunedoara şi Orăştie, găsiţi cele mai frumoase J 
I şi mai Ieftine felicitări.âdecvate Sărbătorilor de Paşti j
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Ce-a mal fost.
•  cuponiaiM s-a

ÎNCHEIAT. Sâmbătă şi 
duminică, centrele de 
subscriere a cupoane
lor nominative de pri
vatizare au fost asaltate 
de depunători întârziaţi. 
Deci, campania de de
punere la cele aproape 
400o de societăţi comer
ciale cuprinse în listele 
de privatizare s-a înche
iat. In luna aprilie, 
cupoanele pot fi depuse 
numai la cele cinci 
FPP-uri. Aşa a decis, 
până acum, guvernul.

•  „MICUŢA P1CASSO" 
A VENIT ACASA. Fe
tiţa Alexandra Nechita,
în v&rstă de numai 10 
ani, născută în Vaslui şl 
stabilită de opt ani, îm
preună cu părinţii, în 
SUA, a poposit la Bu
cureşti, In cadrul tur- 

. neului european pe care-1 
întreprinde cu lucrările 
eî de pictură, cu care a 
uimit lumea. Geniul el, 
după cum spun specia-
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liştii în materie, o a- 
propie pe micuţa Alexan
dra de stilul lui Pi- 
casso, de la câre l-au 
împrumuta» numele ar
tistic.

•  LEGEA BUGETU
LUI SE NAŞTE GREU. 
Cele două camere ale

• -  • •  -  •  s  9. ss •  -  •  s  •  -  •  3 m x i
DL VALERIU TABABA 

SUSŢINE CU ARGUMENTE CĂ i

1996 ESTE CEL MAI GREU AN, DIN 
ULTIMII 50, PENTRU AGRICULTURĂ

După ce vinerea tre
cută a dialogat fructuos 
timp de peste trei ore 
cu oameni interesaţi şi 
implicaţi efectiv în desti
nele agriculturii hune- 
dorene, dl Valerlu Ta
bără, ministrul agricul _ 
turii şi alimentaţiei, s-a 
întâlnit la Casa de cul
tură din Deva cu repre
zentanţii mass-media. Fără 
a ocoli realităţile şi situa
ţia deosebit de dificilă 
în care' se găseşte acum 
agricultura românească, 
dl ministru a spus că după 
im an Mn —-
1995, urmează 1996, care 
este considerat ca fiind 
col mai greu din ultimii 
59 pentru cei ce lucrează 
pe ogoare.' Ca ^rgumente 
in acest sens a Invocat 
suprafeţele • mari rămase 
nearate din toamna tre
cută la nivelul întregii 
ţări. datorită instalării 
unei Ierni timpurii şi 
aspre, puţinătăţii Ingrăşă" 
mintelor chimice nece
sare stimulării culturilor 
de cereale păioase, lipsei 
banilor pentru repararea 
şi pregătirea utilajelor 
agricole, în special a ce
lor aflate m proprieta
tea Agromecurilor, des
prinsă vararea târzie şi, 
în general, întârzierea cu 
circa 35 de zile a lucră
rilor agrioole din primă
vara acestui an.

Dincolo de disperare 
în faţa greutăţilor 
deosebite, nu sunt pier
dute însă toate şansele. 
Deşi j acordaţi cu mare 
întârziere, . alocarea bani
lor . penţru agricultură — 
1109 miliarde lei con
stituie o posibilitate de a 
mişca lucrurile din loc, 
măsurile de deblocare fi* 
nanciară şl ‘lărgirea voca
ţiei la creditare pentru 
agenţii economici din a- 
gricultură fiind menite să 
Influenţeze favorabil sta- 
rea actuală a agricultu
rii, astfel putând să ne 
apropiem cât de cât de 
valorificarea potenţialu
lui ei real de producţie.

Răspunzând intervenţii
lor noastre privind prog
noza recoltei de grâu din 
acest an, s-a făcut pre

cizarea că „deşi iama s 
fost grea, cultură de 
grâu pe cele peste 2 mi
lioane ha are, totuşi, o 
vegetaţie aproape bună, cu 
toate că plantele resimt O 
acută nevoie de fosfor".

In altă ordine de idei, 
In legătură cu situaţia 
complexelor zootehnice 
specializate pentru creş» 
terea păsărilor şi ingrâ- 
şarea porcilor, a capaci
tăţilor neutilizate, ni s-a 
apus câ, aplicând ordo
nanţa guvernamentală, 
s-au reabilitat parţial 75 
de unităţi din ţară, ca 
acest profil, dintre cară 
doar 10 la sută mai sunt 
cu probleme. Important 
este, oricum, că la pro-; 
ducţiă de ouă şi carne 
de pasăre, precum şi Ia 
carnea de porc se actv 
pară integral consumul 
populaţiei. In atenţia Gu
vernului, indiferent cine 
vA facă parte din el, se 
află preocuparea de a re
vigora. în aceleaşi condt  ̂
ţii, unele complexe de 
vaci cu lapte, precum şi 
fermă pomicole, având în 
vedere că multe sunt în 
declin vecin cu falimen
tul ■'

Referitor la preţul grâu
lui, s-a arătat că acesta 
s_a fundamentat pe baza 
reale şl el asigură recu
perarea cheltuielilor, bine-; 
înţeles dacă se obţin pro, 
ducţii rezonabile.

Afirmând că, dincolo de 
interesele politice, prjţ- 
mează cele ale asigurării 
alimentaţiei populaţiei, dl 
ministru a spus că nu va 
accepta compromisei şl 
că, ntavftnd de ce sf fie 
nemulţumit de ceea ce a 
făcut până acum, îşi va 
duce mii deparite piatra 
de moară a apiculturii, 
insă dacă se va cere, ca 
PUNR să se dea la O
parte de lâ guvernare, a r
cesta nu se va împotri
vi Oricum, o precizare 
trebuie _ făcutăz anume 
aceea că agrtoultura na 
este generatoare de in
flaţie.

A con 
NICOLAE '

foarte greu, însă este 
nevoie de buget.

» VIOREL SALAGEAN. 
LA P.D.S.R, Publicistul 
senator Viorel Sălăgean, 
demisionar din PUNR, 
şl-a exprimat opţiunea 
şi r a fost primit în 
PDSR, „acesta fiind 
partidul care corespun
de cel mai bine vederi
lor sale politice”.

parlamentului au luat 
în dezbatere, in plen, 
Legea bugetului pe 
1996. Intr_o perioadă 
extrem de grea pentru 
ţară, când economia se 
redresează cu încetini
torul şl banii sunt atât 
de . puţini faţă de ne
voile imense din toate 
domeniile, opţiunile par
lamentarilor sunt contra
dictorii privind alocarea 
sumelor necesare. Buge
tul se naşte, aşadar,

•  PREŞEDINTELE 
1LIESCU, ÎN TURNEU 
TRANSCAUCAZIAN. In 
cursul săptămânii tre
cute, dl Ion Iliescu, pre
şedintele României, a în
treprins, în fruntea u_ 
nei delegaţii, i vizite în 
trei ţări ale fostei CSI, 
respectiv Armenia, Geor- 
gia, şi Azerbaidjan. Au 
fost purtate dialoguri la 
nivel înalt, s-au pus ba

zele unor colaborări cu 
cele trei state indepen
dente ale fostului mare 
imperiu, relaţii cape ar 
putea deveni reciproc 
avantajoase.

* LIDERI DE PARTI
DE IN CAMPANIE EU 
LECTOBALA PRIN ŢA
RA. Un echipaj masiv 
al PDSR, format dbi 
membri marcanţi ai par
tidului de guvernământ, 
miniştri, consilieri etc. 
—■ condus de dl Adrian 
Năstase —, s-a deplasat 
tn judeţul Iaşi, unde 
s-a pus la cale prezentul 
şl viitorul ţării. La Ţg. 
Mureş, indicaţiile PDSR 
privind ieşirea din criză 
au fost date de secre
tarul general al guver
nului, dl Miron Mitrea, 
La rândul lor, gălăţenii 
i-au primit cu aplauze 
pe liderii PNŢCD —  dl 
Ion Diaconescu şi PNL 
— dl Mircea Quintus. Şi 
ei le_au dat sfaturi de 
mai bine gazdelor. C-a- 
şai în campanie...

..Ce s-a-ntâmplat
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M CUVÂNTUL LIBER
5vvwv̂ »*AVvv̂ *̂ ww/yv‘/AV«v<'AVwvAV̂«̂ *i

■♦■T 4 ^ ¥ —¥—*»*ii *̂—

P O Ş T E I U N  L O C  ÎN F A T A . . .
Cu câtva timp la ur

mă, an» avut prilapil «6 
stăm de vorba cu factori 
de răspundere din cadrul 
Direcţiei Judeţene de
Poştă Hunedoara — De» 
va- într-un moment cu 
semnificative ţi profunde 
schimbări structurale în 
activitatea poştei, am
abordat-o pe dna Car
men Diana Alexe, di
rectorul economic al
instituţiei.

Cum era Dresez prima 
întrebare a fort în -le
gătură cu noua clădire a 
Direcţiei, ne fascinează 
ochiul prin măreţie şi 
frumuseţe.

— Intr-adevăr» spunea 
dânsa. Deva, întregul 
Judeţ *e pot mândri eu 
astfel de edificiu, de 
ouând dat In folosinţă, 
printr-O investiţie fi
nanţată din fondurile de 
dezvoltare ale Regiei 
Autonome de Poştă. Pla
sată înttr-o zonă dens 
populată a municipiului, 
unde era nevoie de m  
oficiu poştal, clădirea 
cuprinde spaţii cu do
tările necesare pentru 
fiecare serviciu poştal.

Intrând pentru prima 
dată t» «oua clădire, am 
constatat cu satisfacţie 
că aici munca este co
tată cum te cuvine, pul- 
sănd eu intensitate până

'.1 ’ jmlI iu» q f ■ ■ 'O t a ffl- Ţi f- ’ 
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al României ţi 
peste hotare. Asu 
se ridează eonsec- 
ftîmul cotidian a! 

•edvităţi poştale 
in ansam- 

desigur ţi eu 
tniâwixenţv şl 
ce ţin «ud mult

de conşMinţa datoriei 
împlinite. ■

Jn acest context al 
muncii apar însă şi pro. 
blăpie, - independent de 
voinţa Poşte», ce tre
buie privite cu serio
zitate pentru viitor, A. 
cestea se referă. In prin
cipal. la neachitarea la 
tiran a pensiilor de a- 
siăurări sociale fi a şt
iutoarelor pentm han
dicapaţi ţi şomeri. Ca
tegoriile sociale men * 
ţionate, deş» distincte in 
peisajul social,' sunt de
favorizate frecvent ia 
plata drepturilor ce li 
se cuvin prin lipsa ba
nilor din cont la datele 
lunare fixate.

Cauze? Ar fi mai 
multe, strâns legate de 
problem . vieţii sociale 
zguduită %Je greutăţile 
inerente ale perioadei 
actuale de tranziţie 
spre economia de piaţă, 
printre care blocajul fi
nanciar se situează in 
fruntea cortegiului so
cial. îh continuare, dna 
director s-a ‘ referit pe 
scurt la sistemul poştal 
actual, aflat intr-un 
amplu proces de reor
ganizare, d* restructu
rare a serviciilor sale. 
Din acest punct de ve
dere, dna Carmen Diana 
Alexe ne-a spus că de 
on van Poşta hunedo- 
reană este arondată la 
Direcţia Regională de 
Poştă Timişoara, jude
ţul nostru urmând să fie 
divizat in trei Oficii te
ritoriale: Deva, Hune
doara Petroşani.

In legătură ca aceasta, 
normal că ne_am pus ime-

ŞCOALA DE CARTIER
dlat întrebarea 4 m  proce-f Departe de irdma va
sul de rastrueteuare jn-f -.flfiui,- Şcoala GerlttŞlă Nr. 
ceput deja va afecta la} > din Hunedoara a de- 
vreun fel personalul sa_*
lariat al Poştei. Dna i 
director s-a arătat opti-| 
mistă, subliniind căi 
respectivele măsuri nu_l f 
vor afecta pe salariaţi, j1, 
aceştia urmând să fie 
redistribuiţi

Referitor la presă, in
terlocutoarea ne_a măr
turisit că la acest ®fl

venit recunoscută, apre
ciată, după mai bine de / 
două decenii de existen. 
ţâ fritr-un cartier mun
citoresc

ciu tor. 6 — nm.), se* paralele*-, .Cercul pedago- 
disirtbuie numai 
namente, aşa că pro
blema retu retor «te» 
cxctoaă din atart To
tuşi — sublinia dânsa. 
— credem că este ne-" 
pesar să 
mai bine mijloacele e_ 
Kistente i» cadrul Poştei 
pentru mărirea nutnă-

__ ..........................  _ _ sticla pentri» geamuri
abo- * gic pentru învăţătorii din *1 a montat_o Împreună

mfmidplul Hunedoara, eu Înv. Eugen Stăncoane, _
aici, In şcoala noastră, doi băieţi de milioanei primar se regăsesc in suc-
şi-a desfăşurat lucrările*', q munci migăloasă ţi cesete din clasele gim_
„Controlul frontal din lu- wm, **—■»* cu adevărat
nile Ianuarie — febril- profesionalism de colegii

noştri tineri, Tot cu ei 
— şi efr dnele bibliote
cară, secretară, adminis
tratoare ,pu o parte dintre

f-ului de abonamente la» foarte tone”. Asta spune părmtj «*. a  fost vopsită despre munca învătăto» 
- I -  • _» —..»  ttt .  . V. . __  „11 o r A o  a h * *; «nai rtiZiare şi, totodată, să se 
asigure într-o mai 
tn*re măsură distribuirea

dnei .
Judeţului 

J-am mulţumit 
director Cannen 
Alexe pentru relaţiile 
date privind preocupă
rile colectivului Direc
ţiei de Poştă Hunedpar8 
— Deva pentru ea ser-, 
viciile sate să fie puse 
permanent, efectiv p e» 
ficient în slujba tuturor 
celor care beneficiază de

răm, ca şi dânsa, că ac- 
tivitatea din domeniu

mStginaş alt 
nicipiului siderurgişwar 
de. pd Cerna. „Creşte pres
tigiul şediâ în -.cârmi", 
„Creşte ţi populaţia şco
lară, . acum la clasele I-n 
avem câta cinci clase

jteiiL iţeteria- 
nu fefltt achiziţionate 
primări*. cat* ne 

ajută foarte mult Perso
nal. H  primar Remite 
Mori? sa totereseazft mult 
de nul A«» am reuşit să 
procurăm toată sticla ne
cesară pentru * geamuri 
ISO kg vopsea de «lei, 
palux pentru pâre***, *ar
tnancpmiffi aparţine. Paul 
Rusu a tăiat, la dimen
siunile necesare toată

siunaa primăriei pentru 
rezolvarea acestei .mari 
probleme. In . ultimii ani, 
din cele 12 şcoli din 
Hunedoara, opt au fost 
acoperite, au mai rămas 
jpatru, intre care ne a_ 
fiăm şi noi.

Ambianţa . confortabilă 
din interiorul şcolii îşi 
ăfiă corespondent în 
munca la clasă, cele 50 
cadre didactice reuşind 
«ă aproole cri IV elevi 
de cerinţele procesului 
instructiv educativ.
Roadele învăţământului

arie a apreciat calitatea
procesului ihstbuctiv — 
educativ, toţi salariaţii 
au primit calificativul

naziale, elevi de aici 
reuşind azi să se numere 
printre partigipţţnţii 13 
fazele judeţene ale o- 
limpiadetor pe obiecte (1. 
română, matematică). Dar

mul* ***• ■■■■: ■■ toată"letonărla (uşi. ge»
Da, spune mult. Apre_ muri) şi soclurile, iar pa- 

cierile împărtăşite " nu luxarea parchetului —
lor ia timp util «bona-* fără mândrie d* către ea- după ce a fort raşchetat
ţilor din orice colţ alf menii şcolii sunt argumen- de specialişti de la l.C.S.H.

rilor de aici «l toai c | 
seamă a acelora care lu
crează la clasă pe calcu
latoare, cu rezultate deo
sebite', voi vorbi cu alt 
prilej. Aici voi adăuga 
doar t»n amănunt desprins 
din vacanţele de iarnă 
şi primăvară ale elevi _ 
lor din clasele primare.

scolii, de redare a di- ajutorul părinţilor. In a*
matului atrăgător, fa- * T

tete. «uftt adoptofte de — cadrele noastre didac- 
faptele instructiv — edu - tice au realizat-o. Repa
raţi ve C* merg mănă-n raţiile curente, ' zugrâvi-
mână du cele de toate tul şcolii le-am realizat
gospodărire a localului prin resurse proprii, cu

millaL de care are atâta 
nevoie «»n astfel de 
aşezăipânt.

Contrastul dintre exte
r io r u l dezolant al clădi-

serviciile poştei. Să spe-» rii şi ambiant* primâvă-
ratică a interioarelor 
inundate de lumină, ca

va îmbunătăţi continuu, f răţenie, prospeţime, ver- 
că sincopele care se mai | deaţă — e imens, 
produc in funcţionarea f - Ca să beneficiem de 
Poştei vor fi tot mai * or , asemenea ambianţă, 
•puţine. 4 fiecare dintre noi am pus
VALENTIN BBETOTEAN i  umărul — recunoaşte di

prof. Eroii Teodorescu, di-

în condirifie însoare car
tierul Micro 7, in care 
ne aflăm, nu dispune de 
aşa ceva. Datorăm a- 
ceasta tot grijii primăriei 
şi a RAMGCL. D.ar, după 
cum vedeţi, la etajul H 
al căldirii se infiltrează 
apa. pentru că e distrusă 
hidroizolaţia. Se de
teriorează astfel mult 
din ceea ce am realizat, 
cu to»U. fn HTteriorul 
şcoliL Avem insa promi-

O SCRISOARE

« N n  « u n i  o m u l  r d z b i m d r î l  

ş l  o l  u r i i "
Mai mulţi pensionari din 

oraşul £21an (mai exact 
24) semnează o scrisoare 
adresată ziarului, prin 
mie Xşi manifestă regre
tul faţă de cererea de 
demisie din funcţia de 
preşedinte al comisiei so
ciale a Primăriei Câlan a 
dnei dr. Lidia Dpbrei, me
dic primar specialist, di- 
rectosrea Policlinicii. ^>rin 
această scrisoare — spun 
dumneedor — protestăm 
asupra acestei hotărâri. 
Dorinţa noastră este ca 
dna doctor să revină a- 
supra acestei cereri de 
demisie'1. Semnează dnîi 
Teodor Moldovan, Gh. 
Pănceanu, Nicdae Călin, 
Traian LăscSu, Rlisabeta 
Fluture, Lucreţia Davido- 
iu, Mtote Iacob, »tol- 
dovan Vilma, Ovidiu i- 
liescu — ca sâ amintim 
doar câţiva dintre el.

întreaga activitate pro
fesionala şl obştească a 
dr. Dobrel, cum reiese din 
rândurile trimise ziaru
lui, a fost şl este in spri
jinul cetăţenilor din oraş 
şi in mod special al 
categoriilor defavorizate, 
al pensionarilor bolnavi 
şi suferinzilor pe care 
l_a ajutat cu medicamen
te gratuite, cu asistenţă 
medicală de specialitate. 
Renovarea spitalului şi 
d policlinicii din Câlan, 
dotarea cu mobilier şi 
aparatură performantă din 
import au fost făcute, 
de asemenea, cu contribu
ţia majoră a dr. Lidia 
DobreL

Din documentări ante
rioare am aflat — şi am 
şi oonsemnât la timpul
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respectiv — despre im
plicarea de suflet a dnei 
doctor in tot ceea ce 
înseamnă viaţa socială a 
urbei, despre «elabora
rea cu acele doamne su
fletiste care s-âu consti
tuit într-n societate, a- 
lăturl de care a contri- 
huîţ la ajutorarea copii
lor sărmani din familiile 
cu probleme ale oraşului.

Când faci cuiva un 
bine, firesc ar fi să ţi se 
răsplătească cu aceeaşi 
monedă. Cel puţin cu un 
gând frumos şi curat. Dar 
uneori invidia şi răuta
tea îşi Întind tentacu
lele acolo unde n-ar a- 
vea locui. Şi totuşi care 
ar fi cauza acestei ho _ 
târâri, «are pusă in a- 
plicare s-ar reflecta In 
mod negativ asupra vie
ţii sociale a Urbei? După' 
cum ne-a sptis însăşi dna 
Tiobrei. cauza înaintării 
cererii de demisie din 
aceasta funcţie ar fi. per
manentele presiuni orga
nizate şi exercitate de 
către autorităţile locale 
şi de către unii li
deri de sindicat împo
triva dumneaei. „Nu sunt 
omul răzbunării şi al 
urii" — mai spunea dna 
doctor. Răbdarea însă i-a 
ajuns la Urnită.

Sperăm şi noi — ală
turi de pensionarii din 
Călan — ca dna Dobrei 
să-şi retragă cererea de 
demisie, răspunzând astfel 
oamenilor care o stimea
ză şi o preţuiesc. De 
ce le-ar da satisfacţie u- 
nora care probabil atât 
aşteaptă ?

ESTERA SÎNA

Arabescuri politice
•  Stânga li va lua Iui 

Ilicscu voturi care in 
turul doi, dacă va ajun
ge in turul doi, nu se 
vor mai întoarce la Iii 
(Dinu ‘Pafriciit — afir
maţie la întâlnirea cu 
membri şi simpatizanţi 
ai FL m  ta Deva, U  
martie a.c.).

•  Un proeminent Hder de presă din 23 martie |  
din opoziţie a afirmat că a.c,). i
dacă ajunge la putere q ln  momentul în care 1 
va închide minele. îl dl Coste! Alic* va opta ţ
sfătuiesc să mai studie- pentru PDSft şi va fi i
ze istoria mineritului primit in partid eu îmi J
mondial. A gândi aşa voi da demisia din acest |
înseamnă infantilism po- partid. (Ioan Diniş, se- J
litlc. (Dumitru Dângă, na tor, declaraţie in con- t
vicepreşedinte «I FDSR, ferittţa de presă a PDSR, 1
afirmaţie în conferinţa 23 martie 1993). j

bările, concursurile tes. 
mătice, excursiile, toate 
organizate de dascăli ce 
pun în munca de fiecare 
zi mult suflet „Că la noi, 
asta e — recunoaşte Eu
gen Stăncoane, învăţător 
la clasa a II1-» G 
dacă nu pui suflet, nu 
faci nimic".

LUCIA LICIU

ca cia lm a

Dna Aurica Guşe, pri
marul comunei Bretea 
Română, consideră că oa
menii care se ocupă de 
întreţinerea iluminatului 
public în satele aparţină
toare localităţi umblă cu 
păcăleli. Adică, vin la 
primărie cu facturi asu
pra unor lucrări pe care 
nu le-au efectuat — cum 
ar fi înlocuirea becurilor 
arse, de pildă. Asta se 
întâmplă deoarece nimeni 
nu are control asupra a 
ceea ce fac. Dacă aşa 
stau lucrurile gestul lor 
nu este altceva decât, o 
cacialma. (Tr. B.).

VOWWtfW5W»WWMâ ^WWfAVWWWîWiVASfliVWVVVW«VWA’W A W .V A V W .W .,*VV,.VA‘W  j

„PLAIUt“
: A apărut nr. 2 al pu
blicaţiei de cultură „Pla
iul", al Şcolii Generale 
din Beriu, o iniţiativă fru
moasă a profesorului Pe
tru Baciu. Publicaţia reu
neşte creaţii poetire ale 
elevitor, cui^eri de fol
clor, dar şi un comentariu 
literar Ia „Domnu Tran
dafir", semnat de prof. 
A. P. Baciu, „File de isto. 
rie şcolară" semnat de 
prof. Petru Baciu, precum 
şi informaţii utile. (M. B.).

V I L E  ■
Cu mai multă vreme in 

urmă, Consiliul local din 
comuna Topliţâ a scos la 
licitaţie 10 loturi destinate 
construcţiei de locuinţe. Cei 
ce au concesionat terenul 
— mai precis doi dintre 
ei, — îşi construiesc fn 
zona respectivă — cu
prinsă în satul de reşedin
ţă a comunei — vile de 
toată frumuseţea, care sunt 
aproape gata. (Tr. B.). ■

DL LA. POLITIE
•  fn seara de 26 martie 

1996, Dumitru Rusti din 
Vulcan, recidivist, i-a lo
vit şi ultragiat pe serg. 
maj. Isidor Sorin, agent de 
ordine Ia Poliţia oraşului 
Vulcan. In timp ce pa
trula, acesta a intervenit, 
ia solicitarea personalului 
de serviciu, ta scandalul 
produs de infractor în ba
rul „Felix" din localita
te. Organele parchetului 
au emis mandat de ares
tare preventivă.

•  A fost depistat şi 
este cercetat în stare de 
libertate Mfliai Moţ, din 
Beiuş, patron la S. O. 
„Cauciucărie Veto" SRL 
Beiuş. El conducea pe 
şoseaua naţionala un au
toturism neînmatriculat 
şi cu număr fals.

.• Poliţia municipiului

Deva l-a prins în fla
grant pe Dan ..|lie Dum
bravă, din Ploiişţi, care « 
înşelat mal multe per. 
soaiie din ţară. după ur
mătorul procedeu;

La data de T9 februarie 
M98* a tocMriat o că- 
suţa poştală de la Oficiul 
de poştă Nr 2 Deva. ne 
numele fictiv Vasile îorgu, 
din Petroşani. In aceeaşi 
zi a dăt anunţ In zia
rul „Călăuză" din Deva 
că intermediază contrac
te de mancă în Croaţia, 
fără comision, iar ulterior 
a dat acelaşi anunţ la 
ziare din Botoşani. Tul- 
cea. Vaslui şi Piteşti. Cei 
interesaţi urmau să tri
mită ta căsuţa poştală în
chiriate un plic în inte
riorul căruia se afla un 
alt plic aOtoadresat. în 
care apoi sus-numitul le 
expedia un angajament

care, după completare. îm
preună cu suma de 6900 
de lei. urma să fie din 
nou expedipt de cei in
teresaţi pe adresa Căsu
ţei poştale respective.

Până în momentul rea
lizării ftaSfântului, escro
cul primise 500 de anga
jamente şi suma de 9. 
milioane lei» fără ca ul
terior sâ fi întreprins alte 
demersuri In vederea în
cheierii contractelor de 
muncă.

Pentru a nu fi identi 
ficat, Dan Ilie Dumbravă 
a închiriat o locuinţă In 
oraşul Uricani, domici
liu la care au fost depis
tate ulterior alte • 164 
angajamente Jfcerografiate. 
împotriva lui s-a emis 
mandat de arestare pre
ventivă. Cercetările con- 
tinuă.

Rubrică realizată 
cu sprijinul

Inspectoratului judeţean 
de poliţie

mm
Marţi, 2 aprilie 1996
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Divizia Naţională

Şi £ârlu ameninţă 
că părăseşte echipa !

Fără îndoială că cea 
mai interesantă dispută 
din etapa de sâmbătă a 
O. N. a fost Întâlnirea de 
la Craiova dintre Uni
versitatea şi F.C. Naţio
nal, tn faţa a aproape
7 000 de spectatori. „Stu
denţii" din Bănie ap 
învins până ia urină, cu 
1—0. prin golul marcat 
de Gane in min. 46. 
De subliniat cfi in echi
pa lui Halagian au er 
voloat ftu mai puţin de
8 jucători ce au trecut 
şi pe la... Univereita-' 
tea Craiova.

Şi cu toate că a fost 
victorie, antrertbrdî prin
cipal ari Universităţii a 
declarat că, deşi are un 
oontrnct pe trei ani, ar 
dori să se retragă de 
la cârma echipei şi să 
preia pe i p t o t i ^u t e -  
re ! Nu cunoaştem amă
nunte, cert este că la 
noi. cu contract tn re
gulă, ori antrenorul, ori 
conducerea clubului ţine 
prea puţin cont de „le
gământul" făcut şi cu 
multă uşurinţă rămâne 
un petic de hârtie fărfi 
nici o Valoare.

Rapidul a obţinut o 
victorie confortabilă în 
faţa studenţilor timişo
reni şi a reapărut bu
curia în rândul supor
terilor dar şi al condu-

Pagină realizată de 
SABIN CERBU

cerii clubului ce speră 
- să-i sinii: .ţină . ,1» emoţii 
pe militari, până spre 
sfârşitul campionatului 
O evoluţie curioasă '79 
scorului a avut loc In 
partida F.C Braşov — 
Sportul Stud. La un 
moment dat, braşovenii 
conduceau ou 4—0 şl 
meciul s-a terminat . cu 
4—3, dar feueureştenii 
au fost foarte aproape 
de 4—4 1 Am mai vă* 
zut noi minuni ale 
Sportului...

Etapă a gazdelor
•  Etapa a 29-a din 

Divizia Naţională a fost 
eu a singură- excepţie a 
gazdelor. Din cele nouă 
Partide disputate, 8 s_au 
Încheiat cu victoria gaz
delor, iiiregistrâodu-se 
•  singură Înfrângere pe 
teren propriu, la Bistri
ţa. unde Steaua a mvinş 
Cu 2—0 pe Gloria, prin 
golurile însorise de mama 
şaerenţă a . militarilor, 
Adrian Ilie, Gazdele aii- 
înscris 21 de goluri, iar 
oaspeţii & . Scara! etapei 
<4—1) in medul Rapid 
— Poti. Timişoara.

* In clasamentul gol- 
geterilor conduce VLA- 
DOlU, eu 22 de goluri, 
pe locul 2 se află 
DUNA cu 15 goluri şi 
pe locul 3 sunt ŞABAN 
şi ADRIAN ILIE CU «3 
goluri.

REZULTATELE ETAPEI: Ceahlăul — F.C 
Inter 2—0; Rapid — Roii. Timişoara 4—i ; Oţelul 
Galaţi —- Poli. Iaşi 3—1; Dinafno — A.S. Bacău 
3—0 Univ. Craiova F.C. Naţional i—0; Pe
trolul — „U“ Cluj 2—1; F.C. Braşov — Sportul
Stud. 4—3; F.C. Argeş — Farul 2 
Bistriţa — Steaua 0—2.

CLASAMENTUL

—1 ; _ Gloria

»• Steaua 29 19 5 f 69—28 &
P. Sispid 29 16 3 8 56—27 97
3. F.C. Naţional 29 15 4 10 48—99 49
4. Univ, Craiova 29 14 S 19 37—27 - 47
5. Dinamo 29 14 6 10. 36—3» 47
6. F.C Farul 29 13 3 13 şţ ţg Vt
7. Petrolul 29 13 3 13 38—33 &
8. Gloria Bistriţa 29 13 2 14 .36*-3t. 41
9» ftC. Braşov 29 11 7 11 32—47 40

10. PolL Timiş. 29 11 6 12 49—44 39
11. Oţelul Galaţi 29 13 3 14 35—36 39
12. ,,U“ -Claj-N. 29 11 5 13 33—33 m
13. Ceahlăul P.N. 29 11 4 14 29—3» m
14. Sportul Stud. 29 19 6 13 26—39 36
15, A S. Bacău 29 t? 1 17 39*S|: 36
16. F. C. Argeş 29 10 $34 -
17. Inter Sibiu 29 9 5 15 30—4» 92
18. Pali. laşi 29 «3 18 21—62 27

ETAPA VIITOARE: Petrolul .a» Univ. Creu
iova F.C. Naţional — Dinamo; A.S. Bacău — 
Rapid; Poli. Iaşi — Cmhlâul; -1, Timişoara — 
Oţelul; „U“ 'Cluj — Farul; Steaua ■ — ■ At* 
geş; Sportul — Gloriei; Inter — F.C. Br*ş9V. - j
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| Eşec pe propriul teren

i Cerviniil-Miiprul Metru 0-0
I  După două deplasări la Reşiţa şi 
I  Gaz Metan, Corvinul s_a Întors cu 4 
I puncte şi a anulat minusul la „adevăr". 
■  In meciul de sâmbătă cu Minerul Mo» 
I tru, toţi ne aşteptam ca hunedorenii

I să acumuleze cele 3 puncte puse in 
joc. Insă. la sfârşitul celor 90 de nti-

i nute ale medului, tabela 4e marcaj 
rămăsese neschimbată. Cum ere nor-

I snaL Corvmui a dominat de la început, 
deşi abia in min. 10 se produce o fa-

I ză periculoasă te poarta Iul Niţă, când 
Gabor dintr-o poziţie incomodă een»

I trează cu măiestrie insă Costăchescu 
ratează deschiderea scorului, iar câte-

I va secunde mai târziu Bordeanu tri_ 
.miţe o ghiulea de la mare distanţă, 
I  însă de puţin pe lângă poartă. Fazele 

■  se succed la poarta minerilor, in minu- 
I tele 15, 26 hunedorenii putând înscrie. 
■  In min. 28. Gabor 11 deschide in adfin- 
I cime pe Costăchescu, care pătrunde eu

I* balonul la picior în careul de 16 tn, dar 
întârzie şutul şi Mirea cu Niţă intef- 

.  vin decisiv. Şi în minutele .36 şi 43 
I Gabor şi Haidiner sunt la originea a 
■  două faze de gol.
I  Nici. pauza «U este un sfetnic bun 

I  pen* ru hunedoreni. Dintre atacurile 
iniţiate de Corvinul In repriza a doua 
am reţinut ocaziile din minutele 55 
— Ciorea deschis excelent de Gabor 
ţ i  adâncime, „voinicul" este insă blo
cat de portar; min. 71 Ahiţa singur 
la balon de pe linia careului de 16 
toetri trage puţin peste poartă ; min. 
89 Păcurar aproape din aceeaşi poziţie 
greşeşte de puţin, Hunedorenii nu s-au 
mobilizat exemplar pentru .acest joc, 
crezând că victoria va veni de la sine. 
Unii jucători au fost lenţi, n.au pasat 
„dintr-o bucată", au întârziat mult 
jocul pe atac.

A arbitrat bine Vasile Bratu (Ama
ra).

CORVINUL: Popa, Haidiner, Bor_ 
dean, Ţibichi, Bardac (min. 46 — Ani- 
ţa), Chezan, Gabor (min. 58 — Pă
curar), Costăchescu, Mocioi (min. 78 
—Et Dăscălescu), Perşa, Ciorea.

MIN. MOTRUc Niţă, Paciurea, 
Ciora, Bica, Mirea, Napu, Popa, Râ_ 
dulescu,Grigore (’57 ,— Turcin). Du
mitru (’89 — Păiuş), Axinte.

Silviu Lung. antrenorul principal al] 
oaspeţilor, fostul portar al Naţionalei, [ 
s-a bucurat mult de egalul obţinut tel 
Hunedoara, spunând că la pregătirea a-| 
cestei întâlniri a ţinut cont şi de men-L 
Calitatea jucătorului român, oare, dupăp 
nişte rezultate bune, intervine o stare» 
de relaxare. „Am jucat fără 7 titu-| 
lari şi Corvinul a avut ocazii pentru 
a tranşa te favoarea sa victoria. Sub 
bagheta lui G. Stan, Corvinul poate 
ajunge o echipă care tn viitor să tragă 
la promovare". .

In schimb, Gabriel Stan era intri
gat de apatia unor jucători touneda- 
reni, câţiva fotbalişti nu au aplicat pe 
teren sarcinile de joc. A fost vorba 
ti de o stare de automulţumire, fh 
timp ce caspcţii au prins curaj şi tu 
o apărare foarte bine organizată au 
izbutit să nu ia gol. Dar să recunoaş
tem că nici Corvinul n-a jucat elabo
rat, s-a intrat repedein panică că nu 
s-a marcat. Cine vrea să joace tre
buie să muncească, să se pregătească, 
aRffel nu se poate...

REZULTATE: Corvinul — Min. 
Metru , —0 ; Minaur Zî. F.C Bihor 
5 -0- Olimpia — \kth~m h, I.
4—1; CJŞ.M. Reşiţa — Metal»
1—6; . F.C. BucoVina — Gl. Reşiţa 8—i; 
Foresta Fălticeni — U.T-A, 1-A); Jiul 
Petroşani — F.C. Maramureş 6—1; 
A.S.A. Tg.M. — C.F.R. Timişoara 1—0; 
Unirea Dej — F.C, Vâlcea 3—1.

1

I

CLASAMENTUL'
t. Jiul 23 16 2 S 49-12
2. Foresta 23 13 2 8 30-18
3. U.T. Arad 23 11 5 7 43-24
4. A.S.A. Tg. M. 23 12 2 9 37-27
5. CS.R. Reşiţa 23 11 9 9 32-26
6. Unirea Dej 23 U 2 10 «-32
7. Bucovina 23 ii 2 io 39-38
8. C.F.B. Timiş.» 23 11 3 9 30-29
9. Olimpia S.M. 23 19 2 U 38-35

10. F.C. Maram, 23 10 Z-U 39-42
ÎL Minaur ZI. 23 9 4 10 36-24
12. Gaz Metan m 17 9 28-24
13. Corrinul 23 8 7 8 31-29
14. Min. Metru 23 8 5 19 24-29 ^
15. Unirea A. I. » 9 2 82 3L29
16. GL Reşiţa 23 8 2 12 18-44
17. F.C., Bihor 23 7 2 >4 24-59
18. F.C. Vâlcea 23 5 4 14 28-48

* Echipă penalizată cu 3 
ETAPA VIITOARE: Gaz

puncte
Fo

resta ; U.T.A. — Bucovina; Gl. Reşiţa
— Jiul: Olimpia — Minaur TXZ Bihor
— Corvinul Min. Motru — C.SM. Re
şiţa C.F.R. Timiş. — Unirea De); 
F.C. Maramureş — A.S.A; Unirea A. 
Iulie — F.C. Vâlcea. -

I D iv iz ie  B s e r ia  a  lll-a

DEVENI! IN REVENIRE

Vega—PetroHi! Stoina
Deşi au avut in faţă o formaţie 

puternică, bine aşezată in teren de Do_ 
nose (director tehnic) şi Băluţă (antre
nor principal), de această dată devenii 
au abordat cu seriozitate partida şi din 
primul rriinut Vega a Iniţiat dese ac
ţiuni de atac ia poarta lui Băiuţă. După 
câteva faze fierbinţi în careul oaspe
ţilor în minutele 2, 11, 13, 30. in min. 
37 după un atac prelungit In careul 
oaspeţilor Răducănescu din apropierea 
porţii se înalţă şi înscrie primul gol 
al partidei. Oaspeţii au încercat re iasă 
de sub presiunea gazdelor, siechili breze 
jocul, dar apărarea gazdelor In frun
te cu Bulgara a respins acţiunile pe
troliştilor.

Şi In partea a doua a meciului deve- 
ni -ju aflat a e >■ •>< f \ . i î  < Irrtr int 
din „şarjele" devenilor In min. 49 am 
reţinut, ocazia lui Danciu, care a fost 
găsit cu o minge in adâncime, a pă
truns în careu, dar Băluţă a ieşit şi 
a reuşit să evite golul. Tn min. 67, Insă 
e rândul Iui Danciu să-l deschidă pe 
Popa. aflat în plină cursă, intră în 
careu şi cu toate că era tatonat de 
un apărător şi portarul i_a ieşit in în
tâmpinare,' reuşeşte să marcheze al doi
lea gol al gazdelor.

Apreciabilă apariţia lui Selagea pe

post de fundaş stânga şi a tânărului 
Mândru (1? ani!) pe extrema dreaptă, 
despre care s-ar putea să scriem* In 

\tiitpr de bine. In situaţia că Elek a 
plecat la „U" Cluj, că Râdos nu se 
pregăteşte fn_a apărut nici ca rezervă 
te acest meci) se aşteaptă mai multă 
decizie te cei care se află în careul 
oaspeţilor, ’ să-şi . asume răspunderea 
şutului pe poartă

VEGA: Rahovea»|l, Fartuşnic
(min. 46 <— Voinea), Bulgara, Neagu, 
Selagea, Popa. Danciu (min. 72 — 
Mândru), Luca, Ciobanu. Răducănescu, 
Boldor (min. 46 — Tănasâ).

A arbitrat la centru, cu Unele scă
pări, George Munteanu (Tărgovişte).

Diviz ia  C - faza j u d e ţ e a n ă

oaspeţii Învingători 
In patru partide i

CLASAMENTUL 
Drobeta Tr. S. 26 18 3 5 59-24

2. Precizia S.
3. Şoimii Sibiu
4. Min. Mătăsati
5. Parângul L.
6. Petr. Stoina
7. Min. Uricani
8. Petr. Videle
9. Vega Deva 

10. AJS. - Paroşeni 
ÎL :Min. Certcj
12. NUrantonia
13. Mine-Rai Rov.
14. Petr. Ţicleni
15. Mhl. Lupeni
16. Constr. Cv.
17. ICIM Bv.
18. Petr. Drăgăş.
19. Metalurg. Sada 
26. Un. Alexandria

26 18 3 5 53-21 
26 17 2 7 56-28 
26 14 1 11 44-30 
26 14 1 11 42-43 
26 14 0 12 42-37 
26 13 2 11 49-32 
26 13 2 11 36-40 
26 12 3 11 48-40 
26 13 0 13 39-42 
26 12 2 12 34-34
26 12 
26 12 
26 11 
26 11 
26 9 
26 10 
26 9 
26 9 
26 1

12 32-32
13 31-43
12 39-44 
U 34-36
13 30-40 
15 32-43 
15 37-48 
15 21-42 
23 12-71

i

ETAPA VIITOARE: Constr. Craio
va —■ Vega Deva; Drobeta Tr. Sev. 
— Minerul Certej.

Etapa a 22-a in seria 
Divizia C — seniori —. 
S-a dovedit a fi, prin 

‘rezultatele înregistrate, 
Una de tip „italian" eu 
pronosticuri greu previ
zibile. Din cele şapte 
Întâlniri, patru s_au în
cheiat cu Victoria oas
peţilor I Doar trei for
maţii au reuşit victoria 
pe terenurile proprii — 
Constr. Hunedoara, Me
talul Crişcior şi CFR 
Marmosim Simeria. Dacă 
cdte două pretendente 
la câştigarea seriei, res
pectiv Min. Şţ Vulcan 
şi Dacia Orăştie au rea
lizat victoriile sconta
te la Petrila şi Ghelari, 
rezultate foarte teme au 
obţinut şi Favior, Victo
ria Călan, Min. Aninoa- 
sa. în , deplasare. O 
victorie valoroasă a ob
ţinut şi CFR Marmosim, 
care continuă să fie 
neînvinsă in acest re
tur. Sunt câteva re
zultate care confirmă

ascensiunea calitativă a 
echipelor participante în 
actualul campionat.

* — * — * — * — * — * — *

Trebuie sft subliniem 
insă eă din nou se în
registrează acte de in
disciplină pe unele ttt« 
dioamt Etie de datorie • 
oonducerilor riuburilor v. 
ri secţiilor de fotbal, a ,• 
gazdelor, să ia toate mă
surile pentru desfăşu
rarea in cele mai teme 
condiţii â mectoirilof d « | 
juniori şi seniori.

Prof. MIRCEA SlRBU
BREZULTATE: Jiul Petrila — Min. Şt Vulcan 

1—2 ; Victoria Călan — Favior 0—1; Min. Li- f 
vezeni — Min. Aninoasa 0—2; Met Crişcior — *
Aurul Brad 3—1 C.FJ1. Simeria — Min. Bărbă- 
teni 1—0 ; Min. Ghelari — Dacia Orăştie 2—3; 
Constr. Hunedoara — EGCL Călan 5—0.

1. Min. Şt Vulcan 19 14 2 3 46—15 44
2. Dacia Orăştie 20 13 i 6 57—28 40
3. Min. Aninoasa 19 li  2 6 31—24 35
4. Favior Orăştie 19 9 6 4 27—15 39 4

5. Min. Bărbăteni 20 9 5 6 36—21 %
6. Victoria Călan 19 9 4 6 34—17 31
7. ASA Aurul Brad 20 8 4 8 35—27 28

■

8. Min. Ghelari 20 9 1 10 26—35 38
9. Jiul Petrila 19 8 3 8 39—30 27

10. Metalul Crişcior 20 8 3 9 23—35 27
11. Constructorul Hd. 20 8 1 11 34—33 29
12. Min. Teliuc 19 6 6 7 24—21 24
13. Min. Livezeni 20 6 4 10 18—29 22
14. E.G.C.L. Călan 20 4 1 15 24—65 13
15. CFR Marmosim Sim. 20 2 3 15 12—71 9

ETAPA VIITOARE — joi — juniorii ora 15, 
seniorii ora 17. E.G.C.L. Călan — Min. Şţ Vul
can ; Favior — Jiul; Min. Aninoasa — Victoria; 
Min. Teliuc — Min. Livezeni ; Min. Bârbâteni — 
Metalul; Dacia Orăştie — CFR Simeria; Constr. 
Hunedoara — Min. Ghelari.

* *—* .*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—★ —■*—te— te—te—te—*— te—*—te—te—*̂
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FLASH!
•  EDILITARE. S. C. 

^Ardelean" SRL din 
Baru Mare a confecţio- 

J* nat, la comanda Primă- : 
riei din localitate — 
deci contra cost —. 20

' • -de coşuri de gunoi me
talice ce se instalează 
îr» aceste zile |n parcul 
din centrul, localităţii, 

‘•fiofttinuă, de ademenea, 
■Împrejmuirea cu gard 

; :metalie a parcului. (Tr-
’ b.k

•  OPINIA MAGISTRA
ŢILOR. Din surse dem

ne de încredere, am aflat 
că opinia magistraţilor 
din judeţul Hunedoara 
este de a nu participa 
la viitoarele alegeri ca 
preşedinţi ai secţiilor de 
votare. Acest lucru, în 
semn de protest faţă de 
tergiversarea de ' către 
puterea legislativă a pro
iectului Legii de salari
zare. (V. N.).

, •  ZILELE CURĂŢE
NIEI. In perioada 20. 
03. — 5, 04. 1996. la
Brad se desfăşoară „Zi
lele curăţeniei de pri
măvară*’, la care parti
cipă toţi locuitorii şl 
•genţii economici de pe 
raza municipiului. Se 
vor igieniza, cu această

ocazie,- toate spaţiile ex
terioare afectate, blocu
rile şi sediile unită
ţilor. aleile, trotuarele.

f .

gardurile vii. Această 
acţiune se doreşte a fi 
pn prim pas ca nou! 
municipiu să fie cât 
mai frumos şi curat, 
aă satisfacă ochiul tre
cătorului. (Al. J.).

•  CULEGERE DE OBI
CEIURI. De curând, a 
apărut o remarcabilă cu
legere de obiceiuri şi da
tini populare -semnată de 

prof. Petru Baciu, culegere 
intitulată „De prin Be- 
riu adunate**. Culegerea 
reuneşte obiceiuri de 
Crăciun şl colinde înso

ţii" di f tog rafii lo 
curnent despre Qolindă- 
tosiT'^căîtişefîr şioală ş; 
biserica din localitate 
(M.B.Î

•  GREVA JAPONEZA, 
începând de luni. 1 a- 
prilie, bibliotecarii . au 
intrat în grevă japo
neză pentru doyă săp
tămâni. Deci protestul 
pentru a li se rezolva 
solicitările continuă fn 
condiţiile unui program 
de lucru obişnuit - al 
bibliotecilor. (V. K.).

î  I

S I
|  1  

I I

FLASH!

4 v anzari —
CUMPĂRĂRI

•  Vând sfeclă furajeră. 
Lăpuşnic, nr. 34. Tele
fon 633357.

4  Vând Opel Kadett 1,3, 
paţru viteze, VW Golf, 5 
viteze, V9t Golf, fabrica
ţie *B3. Tel. 721750.

: <7756)

Ş» Vând casă (grădină). 
Peţriş pe Mureş, judeţul 
Arad. Deva, 616927.

(397859)

•  S.C. „Coratrans" S.A. 
Seva vinde- autoutilitară

; Jargon marca Volkswa- 
Sin de 0,9 tone, an fa
bricaţie 1985. Informaţii 
W. 212160; 212161.

<7501)

U >■ * 1 ” -------- - v1 •. - ~ .

•  Vând urgent Re
nault 21 Turbo Die
sel, adus din Ger- 

-mania, impecabil, con
sum 5 la sută moto
rină. Asigur prin ser
vice particular ga- 

. tanţie 6 luni şl În
treţineri periodice 
gratuite. Deva, str. 
Pescăruşului, nr. 6, 
teL 621098. Pot opta 
şi persoane juridice.

•  Vând garsonieră, con- 
$brt I,- etaj I, Deva, tel. 
*•90842.

<7514)

•  Vând maşină tnghe- 
ja ţă , stradală, preţ avan- 
fftjos, Telefon 218996.
• , . <8160)

• a  Vând 3 oi cu miei şi 
Keta fără. Tel. 614077, 

v <8161)

«  Vând camion IFA 
& tone, 1982, oblon hi- 

; ÎSraulic, prelată, 60 000 km, 
) atare excepţională preţ 
14590 DM, negociabil tel.
1112166, după ora 17.

:■ ■ <7513)
- •  Vând urgent combl- 

| «tâ agricolă Mas Fergun- 
aon 187, plug reversibil 2 

Ibrazde, IfilG Îngrăşăminte 
SOS kg. Relaţii Băcia, 153. 
Telefon 672162.

(7474)
•  Vând casă, sat Jabăr, 

tur. 89, judeţul Timiş, 
ffelefon 621821.
i ' (7482)

•  Vând Fiat Steyer 900 
autoutilitară.. Tel. 625950.

(75071

\ •  Cumpăr apartament 
In Deva, 3 sau 4 camere, 
etaj X sau IX, ultracen
tral, eventual şi cu ga
raj. Informaţii telefon 
720101.

(7528)

•  Vând terenuri intra
vilan, parcelate, construc
ţii locuinţe. Orăştiê  
Mureşului, telefon 642451.

(8026)

•  Vând casă, trei ca
mere. anexe, apă, gaz, Si- 
meria, P. Grigorescu, nr. 
13, telefon 661459.

(8027)

•  Vând Dacia 1300 
pentru piese schimb. TeL 
647065.

(8028)

LICITAŢII
•  BANC POST S.A. —

Filiala Brad, vinde la li
citaţie publică aparta
mentul nr. 7, din blocul 
7, etajul III, strada Ia
zului, Brad. compus din 
patru . camere. Preţul de 
pornire 17 500 OM lei. Li
citaţia va avea loc joi, 
4 IV. 1996, pra 10, la 
Judecătoria Brad. Infor
maţii suplimentare la 
Banc Post Brad, telefoa
ne 651735, 651511 şi la
biroul executori judecă
toreşti. Tel. 651549.

(3584),

OFERTE

DE SERVICU

•  S.C. ATLASSIB 
SRL SIBIU, agenţia 
{Deva, angajează agent 
turism —• femele — 
de preferinţă cunos- . 
cătoare a limbii ger
mane. Condiţii; do
miciliul stabil în De
va şi telefon. Relaţii 
la tel. 218882, orele 
13—20.

__ __ _ , J 1 512L„

•  Şofer profesionist, 
B. C, E îmi ofer servi
ciile. Telefon ,618635.

(7492)

•  Firmă particulară 
caută contabilă pentru 
ţinerea evidenţei. Rapolt, 
nr 100, teL 669277.

(8156)

închirieri

a Ofer spre • închiriere 
apartament două camere

mobilat, tel. i 612943. orele 
16—20

(7502)

PIERDERI
. •  Pierdut chitanţă' 
vamală, pe numele Dia- 
conu Anton — Clopotiva— 
Hunedoara, pentru auto
turism Audi 80 (roşu), e_

■ liberată de vama Nădlac, 
judeţul Arad. O declar 
nulă. (7510)

•  Pierdut cod fiscal nr. 
3364774, aparţinând Art- 
lemn B SRL Ilia. 11 de
clar nul.

(7499)

DIVERSE
•  intemiediez căsătorii 

şi prietenii în străinătate. 
Giurcâ Suzana, Post La- 
gernd, 79001 Freiburg, 
Germania.

(7476)

•  Lupuianu Emilian cu 
ultimul domiciliu cunoscut 
In Deva, bdul -DecebaL 
bl. 22, ap. 54 este citat 
ca pârât în divorţ cu 
Lupuianu Emilia, la Ju
decătoria Deva, dosar nr. 
917/1996, termen 9 apri
lie 1996.

(7506)

•  S.G. H.C. Exim Preot 
SRL Deva anunţă > itenţia 
de majorare a preţurilor 
pftsă la 300 la sută, în
cepând cu data de 1 mai 
1996.

(7512)

•  S.C. Plus Corn SRL 
Deva anunţă- intenţia de 
majorare a preţurilor până 
la 309 la sută, începând 
eu data de I mai 1996.

(7511)

•  S.C. Xela Electro — 
Tehno Denta SRL Deva 
anunţă majorarea tarife
lor cu 100 la sută, în
cepând cu 1 mal 1996.

(7503)

COMEMORĂRI
•  Azi se împlinesc 6 

luni de când moartea ful
gerătoare a răpit dintre 
noi pe

avocat 1GNA 
EMILIAN GEOBGE

Comemorarea va avea 
îOc sâmbătă, 6 aprilie, ia 
Cimitirul ortodox din str. 
Eminescu. Nu te vom uita 
niciodată. Copiii Emilian 
George, Dacia Maria, Ale-; 
xandru, ginerele Costel, 
nora Antonela şi nepotul 
Vlad Daniel.

(397865)

•  Azi 2 aprilie 1996, se *

împlineşte un an de la 
decesul Iul

RADU ARISTOTEL 
, Cine l-a cunoscut să_i 

păstreze un- moment de 
reculegere Trupul şi su
fletul sunt aşezate lângă 
cei dragi. Soţia Doina şi 
nepotul Răducu. Fratele.

(7462)

•  Iată că un an.se 
duce/ De când tot 
venim la cruce/ La. 
cruce şi la mormânt/ 
Să rugăm pe Domnul 
sfânt/ Sufletul să-ţi 
odihnească/ Şi mereu 
să te iubească/ Aşa 
cum noi . te-am iu
bit/ Lângă noi cât ai 
trăit Cea care a 
fost o minunată soţie, 
mamă şi bunică

BEDEA TECLUŢA
din Vălişoara. Dum
nezeu să te odih
nească în pace-J

(7508)

DECESE
•  Soţia Dana şi fiica 

Laura anunţă cu adâncă 
durere decesul dragului 
lor

CIOCOI MIHAI
Te vom păstra în su

flete mereu şi nu te 
vom uita niciodată.

(397860)
•  Tata Mihai şl mama 

Maria deplâng trecerea în 
nefiinţă a iubitului tor fiu

CIOCOI MIHAI
Dumnezeu să te odih

nească în pace!
(397867)

•  Ciocoi Remus şi Cris- 
tina sunt alături de Dana 
şi Laura în clipele despăr
ţirii de cel care a fost)

CIOCOI MIHAI
Odlhneşte-te în pace I 

(397868)
•  Familiile Cireş şl Fa-, 

dop aduc un ultim oma-
. giu prietenului

MIHAI
şi transmit condolean

ţe familiei îndoliate.
(397869) I

STAŢIUNEA DE CERCETARE Şt 
PRODUCŢIE POMTCOI A GEOAGIU 

Livrează pomi altoiţi:
•  măr» prun, vişin cu 2999 • lei ''taie.;
• păr, cireş cu 2?*'0 iei/buc. *,
• cais, piersic cu 3(K>0 Iei/buc.;
• arbori ornamentali cu 2500 lei/buc.;
• vin alb cu 1500 lel/litru:
• rachiu de mere de 35 grade cu 3500 lei/ 

litru şi de. 44 grade cu 5000 Iei/litru.
Preţurile includ si TVA.

S.C. REMAT S.A.
HUNEDOARA — DEVA 

cu sediul în str. Grivlţel, nr. 37 
Angajează :
•  economist — studii superioare
•  2 conducători auto —; categ. C, E. 
Informaţii suplimentare la tel. 214421.

? I R. A. ACTIVITATEA 
ORAŞTIE

® Anunţă sistarea apei potabile la toţi con- 
|sumatorii in data de 4. IV. 1996, intre orele

17—19, pentru executarea unor lucrări plani
ficate.

A.N.P.A. — R.A. DEVA 
1 (fostul Romcereal)

l  Anunţă intenţia de majorare 
■ produselor de panificaţie, începând 
■ de 1 aprilie 1996.

Ia preţul 
cu data 

(8113)

j IM P O R T A N T  î
]  FONDUL PROPRIETĂŢII PRIVATE

1 „BANAT — ,CRIŞANA“

I Anunţă deţinătorii de cupoane şi car
nete cu certificate de proprietate care nu 

|  le-au subscris până la această dată, că îşi 
I pot subscrie aceste titluri de privatizare 
■  m  cursul lunii aprilie numai pentru FPP 

„Banat Crişana*.
|  .. , i ............... .........  ............  ■■

I TRAGEREA LOTO SPECIAL 6/49 
DIN 31 MARTIE 1996 
27, 17, 40, 48, 30. 44.

Fond de câştiguri : 1 367 485 630 ici.
TRAGEREA NOROC
DIN 31 MARTIE 1996 

0 9 2 2 2 2 2
F o n d  de c â ş t ig u r i: 527 570 425 lei.

( REZULTATELE

( CONCURSULUI 
PRONOSPORT 
Atalanta—Torino l

I Rari—Roma 2
■  Inter—Florentina ' 2

I Juventus—Parma Anulat 
Lazio—Vicenza 1
Napoii—Cagllari x

Padova—Cremonese 2
Piaccnza—Miian 2
Udinese—Sampdoria 2
Ancona—Salernitana 2
Foggia—Pescara 1
Reggina—F. Andria x
Palermo—Brescia 1

Fond de câştiguri:
245 628 250 lei.
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^svapon—uazuari x 245 6Z»Z5U iei. j'II

CONDUCTORI DE BOBINAI
din cupru - sim plu sau dublu em ailaţi

-  d ia m et r« : d e la Q25 la 2y20 m m  
" p retu ri com plete, inclusiv TVA ; de 

la i^U O  la 14Ă20 Vei/kg, fu n cţie  de 
d iam etru  s> stra tu l d e  em ail 

VĂ OFERĂ ACUIvl 
en  |r o t  seu  en  d e  ta i I

SC COMAT DEVA S-A.
in munioipaul DEVA str. Depozitelor nr. S

una. b a d u t  r
*  la te le fo n  094 - 523390  în tre  orele 7 - 1 5

Reiaţii :
naiul ]; 
*. D-na ■ IUL1AJMA

rin fa x  054  - 2 lă 2 ă 9  -  la orice ora.

$ . C  R O L A C  S . Amrlu/'t»-!ci r̂tmorrtali7Ptaduce’Si'C5mecsiaii/eaâ

ctorAst sisrâisaToiu n» toxtâ xma.
(SAclilil'âvanlaioasule p,«pî plata, 

fislapi
i ŞŞkW-elÎTga,
î«lei(5S2» _______ <
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