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Au subscris peste 85 la sută din foJiuM  de c o p  M iren i
Sm&tiMn .„J? jira l .  M

la fineţe săptămânii tre
cute, organizată hf soitei-? 
tarea . <Uui . prefect, . in*. 
Coste! Alic, a prilejuit a- 

■ barda*** ; a dm | a t .  
biecte majore impuse de 
actualitate: finalul unei 
importante etape a pro» 
cesului de privatizate şl 
campania agricolă de pri
măvară. Cele două su
biecte au fost prezentate 
aşa cum s-au discutat in 
teleconferinţa pe care pre
mierul Vâcăroiu a avut-o 
cu prefecţii

în context, prefectul a 
făcut cunoscut pâ în ju
deţul Hunedoara 85 la 
sută din deţinătorii de 
cupon şi-211 manifestat, 
prin subscriere, opţiunea. 
Cifra este provizorie, ea 
urmând sâ crească sensi
bil pe măsura preluării 
ultimelor date furnizate 
de centrele de subscriere. 
Indicele de 85 la sută.

- depăşind media de sub-
serferê  jŝ ţiriT.ăi f# '4* 
pweeate, plasează jude. 
.ţt»l 8§w®d©aa* prinţi* pri
mele 15 din ţară ta ce 
priveşte nivelul subscrie
rii. Prefectul a precizat 
că pâa* la finei* lunii 
aprilie toate centrele de

ficatelor de acţionar pen
tru cei care au sufcicria 

. |a  mie. ■
Raferiter la campania 

agricola de primavară, dl 
Alic a spus că ea «fie 
toarte întârziată. existând 
fii prezent In judeţ mari 
suprafeţe care nu sunt

C O N F E B I N ţ A  D E  P R E S A

subscriere îşi vor conţi.
nua activitatea pentru a 
da posibilitatea celor care 
nu au optat încă să o 
facă pentru unul din 
F.PA\_uri Se apreciază 
câ In maximum 60 de 
zile societăţile comerciale 
ce au făcut obiectul pri
vatizării vor ' începe pro
cesul de emitere a" cerţi.

arate. A fost reamintit 
proiectul de lege iniţiat 
de Guvern, proiect prin 
care se prevede finanţa
rea ou 1100 miliarde de 
lei a campaniei agricole 
prin credite cu dobânzi 
subvenţionate de către 
Bancă Naţională a Ro
mâniei. S-a , făcut afirma, 
fia că această lege va

■  CU ÂUSTRIAN 
AIRLINES. începând din 
această lună, firma A_ 
ustrian Airlines a intro
dus al cincilea zbor săp
tămânal \ Viena — Ti. 
mişoara — Viena Cei 
interesaţi . de bilete şi 
rezervări (pentru paşa, 
geri şi marfă) se pot 
adresa la Hotei Interna, 
ţionai din Timişoara, tel 
056/19032» şi 194600 sau 
lax 19460». (N.T.)

■  LICITAT!!. La Ha
ţeg s-a licitat pentru 
concesionare în vederea 
construirii unui spaţiu 
comercial o parcelă de 
38 mp. S-a adjudecat 
pentru o redevenţi de

1 33Q 0O0 de tel fi o 
aponşorizare de 900 000 
de lei. La Brad au fost 
scoase la licitaţie 11 par
cele a câte 20 mp 

pentru construire . ga
raje. S-au adjudecat pen
tru redevenţe cuprinse 
Intre 1300—1600 de lei/ 
mp/an şi sponsorizări 
de 10—50 000 de leL 
(I.C.)

■  POPULAŢIA JU
DEŢULUI. La 1 iul» 
1995 judeţul Hunedoara 
număra 546 163 de per
soane, dintre care 275 197 
femei. Ponderea popu
laţiei o reprezintă * cea 
-din mediul urban, cu
16,1 la'sută, faţă de 
23,9 la sută cât trăieşti; 
in mediul rural. Ar

Localitatea cu numă
rul cel mal mare de 
t e a i t t i ! estet municipiul -

Hunedoara — 80997, iar 
e£» cu cel mai mic nu
măr de locuitori este 
comuna Bătrâna, cu deal 
2S5, (CJ»4

■  -MIRINA- FARA 
DOCUMENTE. Pentru e& 
nu au putut fi prezen
tate documentele de pro
venienţă a mărfurilor 
comercializate In valoare 
de 340 00o de lei. Do
rina Dagt, gestionară ta 
SLC. „Mirina" Prest 
Serv. S.R.L. Lupeni, a 
fost amendâtă. de Garda 
Financiară ca 100 900 de 
lei. Suma rezultată din 
„afacere*' a fost vărsată 
ia buget. (VJN.)

Doriţi sfi vă felicitaţi rudele, prietenii, colegii, j 
colectivul de salariaţi, partenerii de afaceri, cu pri. 
kţtti Sfintelor SSrb&iori 4* ¥* *sfi?

23ani! «Cuvântul liber” vă pune ia dispoziţie co- V 
ioanele sale la costuri accesibile. Vă aşteptăm anun- ţ  
ţuriie direct ia redacţie, prin fax ori prin poştă, I 

Oe asemenea. Ia chioşcurile noastre de ziare dini 
Deva, Hunedoara g Orăstie, găsiţi, cele mai frumoase f  
fi mai ieftine felicitări adecvate Sărbătorilor de Paşti, ţi

i

impulsiona, campania 
! gricoiă. Aceasta, s-a opi

nat» pentru eă la creditele 
cu dobânfiă şnhwnţkşttti 
vor avea acces atât fir
mele cu vocaţie la n f iă  

i cit şi cele cu pierderi, 
. dar care dispun de utilajele 
agricole necesare produc
ţiei Daci. legea ara un 
caracter nediscriminatoriu 
faţă de rezultatele econo
mice ale firmelor din a. 
gricultură care vor bene. 
ficia de aplicarea ei. Dacă 
legea este sau nu revo
luţionară, cum a caracte
rizata dl. prefect, asta 
se va vedea la toamnă 
când se vor număra bo
bocii. Df. prefect Alic a 
făcut cunoscut că pentru 
judeţul Hunedoara au fost 
alocaţi până acum, o tran
şă insumând 600 milioane 
de lei pentru agricultură.

' urmând ca alţi bani să 
vină pe măsura desfăşu- 

• rării campaniei agricole. 
ADRIAN SALAGEAN

O EXPOZIŢIE ÎN SABSiftTCMiaiS. ■

Târgul HO-EXPO ’96
Vineri, 5 «priH» ac. 

au fost deschise porţii® 
celei de-a treia evAi a 
TUfgutul HD—EJGPO 
Beneficiind ' de organiza, 
rea exemplară a Came. 
re. 4* Oamerţ şi Industrie 
a judeţului Hunedoara 
şi fiind găzduit de ma
gazinul Sarmismob din 
«trăda Libertăţii, MD— 
EXPO *9fi a ’ reunit la 
standuri produsele a 

. opt societăţi comercial© 
din întreaga ţară. Din
colo de caracterul mer
cantil al târgului, acesta 
se vrea a fi, în aceeaşi 
măsură, şi o pată de cu
loare pe cenuşiul coti
dian menită să între
gească atmosfera speci
ală generată, in fiecare 
an, de Sărbătorile Pas
cale. Vizitatorii, virtuali 
cumpărători ai expozi
ţiei cu vânzare, şi-au 
putut desfăta simţul 
estetic admirând modele 
deosebite create in sticlă 
sau porţelan, ori' şi-au 
Îmbogăţit garderoba eu 
modelele anului tn ma
terie de confecţii, trico
taje sau încălţăminte. 
Cei mici s-au putut a_ 
proviziona cu năstrujnice 
jucării sau diferite cărţi, 
in timp . ce gurmanzii au

făcut un popas ta ga
lantarul bine garnisit ctt 
delicatese unde . trona* 
suverane şunca d» Bea* 
ga şf muşchiul fUa. N-ad 
fote uitate nkd amatoa
rele de produse cosme
tice şl de parfumerie şl 
nici cel aflaţi ta căuta, 
rea unor piese de mo 
bilier. Toate aceste pro
duse, fabricate de sorie- 
tăţile comerciale „Astei, 
po** SA. Alba luîia, 
„Dîmboviţa** &A Bu
cureşti, . „Fofe- - Interna
tional” Tirgu Jiu, „Ui 
pala Prad** S.RX. Cta- 
iova, ..Decebal” SA. De
va. „Urviconf îşi” &RJL
Deva, „Bibliofor* SA.
Deva şi ..Sarmismob”1 
S.A. Deva, ar fi putut 
constitui fiecare un ex
celent cadou de Paşti. 
Intenţia C.C.T. este de 
a da organizării acestui 
târg un carâcter perio-1 
dic. de a-1 face ca îm
preună cu Târgul Săr
bătorilor de Iarnă să1 
marcheze cei doi poli
festivi ai creştinătăţii, şi 
am numit Pastele şi Cră
ciunul. Expoziţia din 1 
cest an se va închide ( 
astăzi, 9 aprilie.

ADRIAN SALAGEANI

Aspect de Ia Târg» HO—EXPO '96.;

•  Preşedintele Ion I- 
liescu nu -renunţă la 
P.D.S.R. în cursul săp
tămânii trecute, dl. Ion
Iliescu, preşedintele ţă_ 

'rii, a avut o întâlnire
cu ziarişti din Capitală. 
Şeful statului a făcut 
cunoscute o serie de re
zultate ale guvernării de 
după 1992, a acuzat o_ 
poziţia de slăbiciuni şl 
mai ales a răspuns tran
şant că dacă va can
dida pentru un nou man
dat o face, in mod si

gur, sub stindardul
P.D.S.R. Pentru a risipi 
orice speculaţie. Apoi
a plecat într-o nouă 
misiune electorală prin 
ţară. Judeţele vizitate:
Vaslui şi Galaţi.

o Noul şef al Poliţiei 
Române. A fost instalat 
oficial în funcţie noul
şef al Inspectoratului 
General al Poliţiei, în 
persoana generalului- d*j 
brigadă -Gestică Voteu,'. 

* ta vârstă ' de 45 de ani; - 
Generalul a afirmat că

a primit o importantă 
- misiune. din cape nu-şi 
■ Vă' da demisia şi îşi va 
exercita întocmai prero
gativele funcţiei, ca po
liţist v de carieră ce este.

•Veste bună pentru 
. ”levi şi’ studenţi. Minis. 
ferul Transporturilor a 
dat un comunicat prin 
care anunţă eă elevii şi 
studenţii din învăţămân
tul de stat beneficiază 
de up număr nelimitat 
de călătorii cu reducere 
de 50 la sută din tari
ful de transport la tre
nurile -personale,, clasa 
a II-a, pe baza carne

telor de elev — student 
vizate la zi.

•  Cuponiada — suc
ces răsunător. De la

-  ministrpl Mircea Coşea 
ja premierul Nicolae Vă- 
căroiu şi la preşedintele 
Ion Iliescu încheierea 
etapei de subscriere a 
cupoanelor nominative de 
privaţi "* _ la societăţile 
mediatizate este conside
rată ca un succes deo
sebit. Şe menţionează că 
societăţile privatizabile 
au strâns 85.72 la sută 
din acţiuni, restul de 
14,28 la şută urmând a 
fi depus la, F*.P.P—uri. 
Cum va" resimţi popu
laţia acest succes ră

mâne de văzut.
•  Preşedinte nap la 

Banca Dacia Felix. La 
Cluj-Napoca a avut loo 
Adunarea generală a Ac
ţionarilor Băncii Dacia 
Felix. A fost ales un 
nou consiliu de admi
nistraţie şi un nou pre
şedinte al băncii — dl. 
Vasile Dumitru —, care 
a promis *-j va. redresa 
ictivitatea instituţk «Ba
rele învins — cel care 
vroia să preia condu
cerea băncii, Sever Mu. 
reşan. a ameninţat 
că nu-şi va plăti dato
riile dacă nu va fi ales 
preşedinte. Dar sunt şi 
legi în România.

— Tăticule, co /în.' 
seamnă alcoolic?

— Bragjt ni-
eoni icul e persoana care 
bea mai mult decât 
mediul său—

)9«98« O® 0090*000000
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‘ CUVÂNTUL LIBER
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.PETRU MAIOR, reprezentant de  
seamă al iluminismului românesc"
In cadrul lăudabilei 

acţiuni de comemorare 
a unor personalităţi isto
rice, cultural-ştiinţifice 
hunedorene, româneşti,. 
In gen^V  Muzeul Ci
vilizaţiei Dacice şi Ro
mane Deva a organizat 
vineri, in sala festivă a 
Prefecturii judeţului, 
simpozionul pe tema 
„Petru Maior, reprezen
tant' de seamă ăl ilumi
nismului românesc", cu 
prilejul împlinirii a 
335 de ani de la naştere 
şi 175 de ani de la moar
tea acestuia.

Manifestarea a fost 
deschisă de dl. profesor 
loan Sicoe, consilier sef 
al inspectoratului Jude
ţean pentru Cultură. 
Despre ampla personali
tate a lui Petru Maior 
au vorbit cadre didac
tice universitare, cerce
tători, muzeografi din 
Cluj-Napoca, Tg. Mureş, 
Sibiu, Deva.

impresie deosebită 
au lăsat comunicările 
ştiinţifice prezentate de 
dr. loan Chindriş (C)uj- 
Napoca) — „Petru Maior, 
istoric al bisericii"; dr

Mihai Alin Gherman 
(Cluj-Napoca) ■ — „Ex. 
presivitate şi spirit po
lemic la Petru Maior"; 
Dumitru Poptămaş (Tg. 
Mureş) — „Mărturii pri. 
vind difuzarea şi circu ■ 
laţia „Istoriei" Iul Petru 
Maior"; dr. Doina Na_ 
gler (Sibiu) — „Petru

S i m p o z i o n

Maior şi învăţământul 
din Transilvania"; Ma- 
ria Basarab (Deva) — 
„Lexicografia epocii L 
luministe. Dicţionare a- 
flate în patrimoniul de 
carte al judeţului Hu
nedoara". Informaţii im
portante despre complexa 
activitate desfăşurată de 
Petru Maior, despre 
Şcoala Ardeleană şi re
prezentanţii săi, au ofe
rit cercetătorii: , Adela 
Herban (Deva) — „Le
găturile reprezentanţi
lor Şcolii Ardelene ‘ cti 
Vaticanul": Elena Mihu 
(Tr. Mureş) — „Petrii

WSVAWAWWŴWWVVV*%VVVvVVVVVV

In lumea inocenţei

ALBA — NEAGRA 
REVINE

Lucrători ai Poliţiei mu
nicipiului Deva i-au de
pistat pe Pătrui Virgil, 
de 37 de ani, din Brad 
şi Nenişca Mihai, de 34 
de ani din Deva, practi
când jocul neautorizat 
alba — neagra. Pentru 
faptele lor, cei doi au fost 
sancţionaţi contravenţional.

EVAZIUNE FISCALA
în perioada aprilie 1995 

— martie ,1996 Dfăgan Io
nel Dorel, de 22 de ani,

din Deva, patron - la S.C 
Mega — Record Exiro 
S.R.L. Deva, nu a înre
gistrat facturi în valoare 
totală de 114 milioane de 
lei, sumă ce nu a achi
tat-o furnizorilor, dar
a folosit-o în totalitate. 
Deşi din această sumă 
urma să plătească la bu
get 44 737 750 de lei, 
faptul nu s_a produs
însă. Temerarul patron 
se află în stare de arest 
preventiv, cazul fiind în 
atenţia organelor de an
chetă. '

W )W WVAW.VWV

CURSUL VALUTAR
9 APRILIE 1996

•  1 dolar SUA — 2906 lei
•  1 marcă germană — 1962 lei
•  100 yeni japonezi — 2708 iei
•  1 liră sterlină — 4451 ici
•  1 franc elveţian — 2435 lei
•  I franc france? „ — 576 lei
•  100 lire italiene — 186 lei

Cursuri de referinţă ale Băncii Naţionale
a României
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^C a.t e d ita t de

CASA DE PRESĂ ŞJ ^EDITURA 
CUVÂNTUL LIBER-- DEVA

societate pe acţiuni cu capitol privat 
înmatriculatei ia Registrul Comerţului Deva cu nr. J/20/61 8/1991. 
font- 4072613110 8.C.R. Detra, Cad. fiscal: 2U 6827

CONSILIUL _ DE ADMINISTRAŢIE
St DUMITRU GHE0NE6,. preşedinte (redactor şefi 
St TIBERIU ISÎBATE, vicepreşedinte (redactor )«f adj.)
St SABIN CERBU, MINEL B0DEA, NICOtAE TÎRC0B, *o«b ri 

Adreso redacţiei: 2700 -  Deva, str. I DecemlirTe, «r. 
35, judeţul Hunedoara, Telefoane: 211275; 212157; 211269; 

625904 (corectura), Fax: 218061.
o  întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor o poarti 

autorii acestora.
O Redacţia nu răspunde material sau moral peatr» articole!» 
necontroctote trimise ziarului dir propria iniţiativa a colaboratorilor. 
O Manuscrisele (publicate sa» nu) nu se înapoiază notarilor.

Tiparul executat la S.C. „Polidava S.A. Deva

Maior, slujitor al bise
ricii şi cărţii", Virgil 
Pană (Tg. Mureş) — „Pe
tru Maior — opera po
lemică" ; Gheorghe Fire- 
zak (Deva) — „Conside
raţii privind opera Iul 
Petru Maior în istorio. 
grafia română"; Ana 
Hâncu (Tg. Mureş) — 
„Caracteristici ale isto
riografiei iluministe ro
mâneşti la î n ceputul se
colului al XlX-lea"; 
loachim Lazăr (Deva) 
— „Aron Pumnul, demn 
continuator al* Şcolii 
Ardelene",

h ’ O a•V ..l-l;; V - - ? Z t tti ,
La Casa cărţii din De

va a avut loc, cu o zi 
înainte, prezentarea căr
ţii „Istoria bisericii ro
mâne" scrisă de Petru 
Maior, reeditată prin 
grija cercetătorului dr. 
loan Chindriş, precum 
şi volumul „Epoca lu
minilor. Cultură şi 
civilizaţie românească" 
apărută în seria Acta 
Museî Devensis, Historia 
Magistra Vitae.

MINEL BODEA

MAI iNTAl AU FURAT 
PORCII APOI— 

„GRÂUL"

In 19 martie a.c. Bar- 
tiş Frâncisc, de 47 de ani. 
făcă ocupaţie, fost con
damnat, Jurj Florica. de 
59 de ani şi Fîrtat Constan
tin. de 58 de ani, pensio
nari — toţi trei din De
va, — au fost surprinşi 
de Hăncilă Corina din 
Bretea Mureşană, in po
dul casei, in timp ce in. 
cercau să fure din grâul 
gazdei.

In urma extinderii cer
cetărilor asupra celor 
trei, s-a ajuns la condu, 
zia că aceiaşi hoţi sunt şi 
autorii furtului a patru 
porci, în valoare de 500 000 
de lei, din gospodăria sus-' 
numitei, furt Săvârşit în 
data de 18 martie 1996, 
deci. cu o zi înainte de 
tentativa de a fura grâu 
din podul casei.

Rubrică realizată cu 
sprijinul

I.P.J. HUNEDOARA

La Şcoala Generală nr; torul de biologie şi, par. 
3 Deva, cu -predare In 1 ţial, cel de chimie, 
limba română şi In limba Micii artişti, români Şl 
maghiară, s-a înstăpânit maghiari, au prezentat un 
obiceiul ca la sfârşitul program alcătuit din Aşi 
fiecărui trimestru şcolar multe momente - artistica 
să se organizeze o serbare . (montaj, grup Vocal, car- 
Dzipâ primul trimestru naval, dans popuiăr şi 
aU realizat un jsjtectşcol*-4noderft, brigadă artistică), 
artiştii ‘ claselor gimnâzi- Interpreţii cfelor patru an!
ale. Recent a fost rândul 
colegilor mai mici.

Elevii claselor I—IV
şi-au prezentat spectaco
lul în premieră cu spri. 
finul cercului- pedagogic 
al învăţătoarelor. Fireşte 

,că fiind pregătit pentru - 
începutul lunii martie

de studiu s_au bucurat de 
îndrumarea artistică a 
învăţătoarelor lor, dnele 
Crişan, Qsatlţxs, Wprdeger, 
Pleşu, Arsenie, Radu. Edu, 
Ardelean, Sebesfyen şf 
Trif. Lume» «roilor in. 
drăgiţi de copil, -este o 
lume a inocenţei, o lume

programul artisticla. ctvîi cû ii$uUj8oer*, Mă spune 
prins cântece şi poezii cântecul. :lşur • îbopŞlăria
închinate ̂  primăverii' şl este, printre altele, şl -
mameL

vârsta la care se Învaţă 
bunul-simţ şi buna_cu-‘ 
viinţă dar şi paşii ritmaţi 
ai dansului modern. Dar 
mai presus de toate este 
vârsta sentimentelor cu. 
rate. Şi a trăirilor sin
cere, ceea ce dă speeta. 
colelor susţinute de co
pii o notă aparte, de ne
atins pentru maturi In 
jurul Zilei Copilului, e-
levii Şcolii Generale nr.
3 Deva ne invită la un
spectacol gen UNICEF, 
cu cântece şi poezii în
limbile străine studiate.
La realizarea lui vor per. 
ticipa elevi din toate cla
sele şcolii; Şr ; J\', \ > . •ţ'-'p : .

VIORICA ROMAN

r -------------

RA.G.C.L DEVA
Pe scena Casei de Cul

tură Deva, micii artişti

™leS£îă£ colegii K  ! Prin S«ctia Prestări Construcţii execută: 
şcoală. însoţiţi de cadrele |
didactice, şi de dnele di 
rectoare Marineia Vlasie 
şi Magdalena Pă traseu,
elevii-speetatorî au apla
udat cu generozitate e. 
voluţia colegilor lor ar
tişti. -Dar, pe lângă di
vertisment, spectacolele 
au avut şi o finalitate 
practică. Din banii astfel 
obţinuţi, preciza dna ~Pă- 
traşcu, directoare adjunctă, 
se vor reamenaja la bora-

SPORUL POPULAŢIEI 
— NEGATIV . v

Datele statistice la 
nivel de judeţ indică 
în prezent un spor ne
gativ al populaţiei. Dacă 
in anul 1989, numărul 
noilor născuţi (vii) era 
de 8716 persoane, cel 
al deceselor însuma 
6064 cazuri, deci un 
spor la acea dată de 
2652 persoane. In anul 
1995 numărul copiilor 
născuţi, (vii) a fost de 
5481. iar- al deceselor 
de 6223, ceea ce repre
zintă o scădere a popu
laţiei judeţului cu 742 
de locuitori.

Referindu_ne la anul 
trecut, luna cu cele 
mal multe naşteri a 
fost mai — 517, Iar 
cu cele. mai multe de
cese, decembrie, când 
au trecut In nefiinţă 
606 persoane. (C.P.)

[
V

înveli torl şi reparaţii din ţiglă profilată j 
i •  vinde din stoc ţiglă din argilă *
, #  execută lucrări de plombări şi asfaltări |

v  Informaţii suplimentare la telefon 627094. j

V W U W W W W V W IA IW W  mmm mmm a

S . C .  R O L A C  S . A . _
"  Produce şi comercializează:

CĂUTĂM! DISTRIBUITORI IN TOATĂ TARA
coridifii avâniajdâsede preţ şiptatâ;

Retajii la tel.': 033-631253> 
Fax:033-631703.
Tolex: 25268 . _  .J.
sau la sediul lirmet din TurlurGşti-Woâmţ 
şoseaua Piatra Neamţ+Rotfian km:;4

NOU!
..—

22222
UN SERVICIU CARE RĂSPUNDE 21 SI NOAPTE 

SOLICITĂRILOR SI NEVOILOR DUMNEAVOASTRĂ

TARIF* 66$ LEI/KM

DRUM BUN!
S.C MANATE S R L. DEVA 
Str PETRU MAIOR Nr 27 

Tel:222222

Singura poliţă; de asigurare completă
Pentru a fiifn siguranţă ai nevoie de o

A S I G U R A U
Pentru a fi fericit ai nevoie de o x

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

I N V E S T I Ţ I E
trageri la sorti periodice cu premii în autoturisme

AFI în perfectă siguranţă.
Q j t f i  S e M 68ntfăH Socoteşti - 01-322 0897.322 0390 

Reprezentanţi focali: Deva * C54s;6li780Q, 247800. Hunedoara - 718627. Petroşani • 542402
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de prestigiu
•  FRANCISC VAWABkfi LEO- 

NARD DOB TEI a* cucerit Me
daliile de Aur şl Titlurile de Cam
pioni Europeni.

•  MARIAN SIMION, Medalia 
de Argint şi Titlul de Vicecampion 
European.

•  SABIN BORNEI s-a clasat pe 
locul 3 (48 kg) şi a obţinut Meda
lia de Bronz.

•  PENTRU OLIMPIADA din a. 
cest an (Atalanta) s-au calificat 6 
boxeri români.

Aşadar , la Vejle, In Danemarca, 
au avut loc Campionatele Europene 
de box, tinde românii au obţinut 
succese de prestigiu, inscrilndu-şi 
în palmaresul lor 2 medalii de 
aur, 1 de argint şi 1 de bronz, o_ 
cupând un loc onorant 3 in ierar. 
hia europeană. jBoxerii noştri şi-au 
demonstrat dini nou clasa, valoarea 
lor incontestabilă pe plan interna
ţional, şcoala românească câştigând 
noi aprecieri din partea numero
şilor specialişti.

Primul român care s-a urcat pe 
ring la finale, la categoria 60 kg. 
a fost Leonard Doroftei, care l_a 
întâlnit pe bulgarul Toncio Ton- 
ciev. De la primul gong, românul 
atacă puternic, manifestând multă 
mobilitate fn ring, aplicându_i ad
versarului - său croşee puternice 
care şi-au făcut efectul: cu 15 se
cunde înaintea încheierii primei 
reprize un croşeu de dreapta îl 
„îndoaie*' pe Tonciev pe care II 
salvează gongul. Antrenorul său 
nu riscă să-l mai trimită la luptă 
şi Doroftei câştigă înainte de li
mită.

Al doilea român, Marian Slmi_ 
on, l-a avut ca adversar pe dane
zul Al Hasan (de origine turcă) la 
categoria 67 kg. Tânărul nostru 
boxer s-a ţinut destul de bine în 
ring, tehnic, curajos, a căutat să-l 
ţină la distanţă pe adversar, mal 
rudimentar, dar puternic şi decis 
în lovituri care şi-a adjudecat 
victoria cu lt—4.

„Regalul" din finalele G.E. l-a 
dat super-campionul Francisc 
Vaştag ce s-a întâlnit din nou 
(pentru a 3-â oară) cu cunoscutul 
său adversar, Marcus Beyer. Me
ciul a fost aşteptat cu real inte
res de spectatori, telespectatori şi 
nu în ultimul rând de numeroşii 
boxeri şi antrenori. Şl în această 
partidă, cel mai mare boxer al 
României a dovedit superioritate în 
faţa mal vechiului său adversar, 
dominat net in cele 3 reprize: 
3—2; 8—4; 14—4 în final. Şi Feri 
a fost foarte aproape de a încheia 
înainte de limită! O victorie fru
moasă, un adevărat regal pUgl- 
listic. Un comentator de radio din 
Italia a spus despre Vaştag „că 
este un boxer de pe altă gala
xie".

Dintre cei 305 boxeri participanţi 
Francisc Vaştag a fost declarat cel 
mai bun boxer al acestei ediţii e_ 
uropene.

ROMANI A a ocupat locul 3 
după Rusia şi Germania.

Pagină realizată de I
SABIN CERBU j
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O ETAPA CALMA
înaintea acestei etape, preşedintele clubului Di- 

namo, dl. Dinu, era gata, gata să declanşeze un nou 
scandal în ,,lumea“ fotbalului, românesc, anunţând 
că Dinamo este pe punctul de a se retrage din cam
pionat fi), ca o acţiune extremă de protest, „urmare 
a marilor manevre din fotbalul românesc". Este al 
treilea „protest" - după demisia lui Iordăneecu şi 
cea a lui Cârţu. A urmat ridica lui Halagian, me
ciul însă ş.â disputat şi s-a încheiat nedecis (1—1). 
Sfi vedem dacă Dinamo mai , stăruie asupra protestu
lui şi după etapa a 30-a.

In rest, etapa de sâmbătă s_a încheiat cu 6 
singură victorie a oaspeţilor la Iaşi, de unde Ceahlă
ul a plecat cil toate trei punctele ce le aduce spe
ranţa evitării locurilor periculoase ale retrogradării

A3. Bacău, după ce a învins acasă în retur pe 
F.C. Naţional şi Univ. Craiova, a cucerit o preţioasă 
Victorie şi în meciul cu Rapid (1—0). Spectatorii au 
răsuflat Insă uşuraţi abia in min. 90. Atunci Jercă- 
lău a înscris golul (de 3 puncte), dîntr-o lovitură de 
la ll  metri. Rapidul a jucat cu „motoarele" în mers 
redus, gazdele aflându_se mai mult la cârma jocu
lui. Greu s*a desprins în câştigător şi Sportul ob
ţinând cele trei puncte în dauna bistriţenilor la un 
scor minim, 2—1.

Să vedem ce se va întâmpla miercuri, în cel 
puţin trei întâlniri: Rapid — F.G. Naţional (de la 
vârful piramidei) şi Oţelul Galaţi — A.S. Bacău, 
F.G. Argeş - — Sportul — pentru părăsirea „nisipu
rilor mişcătoare".

Rezultatei® e*apei: Petrolul Univ. 
Craiova i—0; F.G. Naţional — Dinamo 
1—1; A.S. Bacău — Rapid I—t; Poli
tehnica Iaşi — Ceahlăul P.N. 0—1; Poli. 
Timişoara — Oţelul Galaţi 3—1; ,,U“ 
Cluj-Napoca — Farul C-ţa 3—0; Steaua 
— F.G. Argeş 4—0; Sportul Stud. — 
Gloria Bistriţa 2—1; Inter Sibiu — F.G. 
Braşov 3—0.

CLASAMENTUL
1. STEAUA 30 28 5 5 73—28 65
2. Rapid 30-18 3 9 56—28 57
3. F.G. Naţional 30 15 5 10 49—4» 50

30 14 6 10 37—31 48
30 14 5 11 37—28 47
30 14 3 13 39—32 45
30 12 6 12 52—45 42
30 13 3 14 48—45 42
30 13 2 15 37—33 41
30 12 5 13 35—33 41
30 12 4 14 30—39 40

4. Dinamo
5. Univ, Craiova
6. Petrolul
7. Poli Timiş.
8. Farul
9. <31. Bistriţa

10. „U“ Cluj-N.
11. Ceahlăul
12. F.C. Braşov
13. Sportul St.
14. Oţelul Gl.
15. A.S. Bacău
16. Inter
17. F.G. Argeş

30 11 
30 11 
30 12 
30 13 
30 16 
30 10 
30 8

7 12 32—50 4# 
6 13 28—29 39 
6 15 36—39 39 
0 17 33—52 39 
5 15 29—42 35 
5 15 32—50 35 
3 18 24—63 27

Divizia A « g ,

Corvinul nu a putut recupera 
nici un punct la Oradea

După insuccesul de acasă al Corvinulul 
în meciul cu Minerul Motru, suporterii 
echipei sperau că de la Oradea (F.C. Bi
hor se află pe penultimul loc în clasa, 
ment), hunedorenii se vor întoarce cel 
puţin cu un punct. Nu a fost să fie aşa 
cum scriam şi noi în avancronica fotba
listică de vineri, orâdenii au luat anu
mite măsuri de organizare şi * întărire a 
echipei şi ca dovadă după câteva înfrân. 
geri (la scor) şi pe terenul propriu, oră- 
denii şi-au „revenit" şi au câştigat cu 
ajutorul arbitrului care în min. 84 â re
fuzat un gol hunedorenilor.

Meciul a fost frumos însă păcat că 
hunedorenii n-au reuşit să-şi fructifice 
ocaziile avute, şi să obţină măcar un 
punct. Golul victoriei a fost înscris în 
min. 29 de Borza.

Corvinul a aliniat formaţia: Popa, 
Bordean, Cireş, Ţibichi, Haidiner, Bote- 
zan, Aniţa (74 Gabor), Perşa, Ciorea, Pă
curar, Mitrieă (84 Bardac).

18. Poli Iaşi
Etapa vPtoar®, 10 aprilie: „U“ Cluj- 

N. — Univ. Craiova; Gloria Bistriţa — 
Inter; Ceahlăul — Poli Timişoara; F.C, 
Braşov — Poli Iaşi; Oţelul Gl. — A.S. 
Bacău;, Dinamo — Petrolul; F.C. Argeş 
— Sportul Studenţesc; Farul — Steaua; 
Rapid — F.C. Naţional.

Rezultatele etapei: Gaz Metan — Foresta Făl
ticeni 2—•; U.T.A. — F.C. Bucovina 2—0; Gloria
Reşiţa — Jiul Petroşani 1—1; Olimpia S.M. — Mi
naur Zlatna 2—0; F.C. Bihor — Corvinul 1—0; Mi
nerul Motru — C.S.M. Reşiţa 2—0; C.F.R. Timişoara 
— Unirea Dej 2—1; F.G. Maramureş — A.S.A. Tg. 
Mureş 0—1; Unirea A.I. — F.C. Vâlcea 5—0.

CLASAMENTUL
1. Jiul Petroşani 24 16 3 5 41—13 51
2. U.T.A. 24 12 5 7 45—24 41
3. A.S.A. Tg. Mureş 24 13 2 9 38—27 41
4. Foresta Fălticeni 24 13 2 9 38—20 41
5. C.S.M. Reşiţa 24 11 3 10 32—28 36
6. C.F.R. Timiş* 24 12 3 9 32—30 36
7. Unirea Dej. 24 11 2 11 43—34 ^5
8. Olimpia S.M. 24 11 2 11 34—36 35
9. F.C. Bucovina 24 11 2 11 36—40 35

10. Gaz Metan 24 9 7 8 30—24 34
11. Unirea A.I. 24 10 2 12 36—36 32
12. Minerul Moti'u 24 9 5 10 26—28 32
13. F.C. Maramureş 24 10 2 12 30—43 32
14. Minaur Zlatna 24 9 4 10 36—26 31
15. Corvinul 24 8 7 9 31—30 31
16. Gloria Reşiţa 24 8 3 13 19—45 2717. F.C. Bihor 24 8 2 14 25—50 26
18. F.C. Vîlcea 24 5’ 4 15 20—54 19

Etapa viitoare, sâmbătă; Foresta — Min. Motru; 
Corvinul — Olimpia S.M.; C.S.M. Reşiţa — F.C. Bi
hor; Minaur- — Unirea A.I.; Bucovina — Gaz M.; 
A.S.A. — GL Reşiţa; Jiul — U.T.A.; Un. Dej — 
F.C. Maramureş; F.C, Vilcea — C.F.R. Timişoara.

REZULTATELE 
CONCURSULUI 
PRONOSPORT . 

din 6 aprilie 1996

Cagliari — Piacenza 01
Cremonese — Inter a
Fiorentina — Padova »
Milan — Lazio v 5»
Parma ■— Na poli *
Roma — Udinese I
Sampdoria — Bari M
Torino — Juventus »
Vieenza — Atalanta i
Chievo — Palermo N
F. Andria — Verona 31
Salemitana — Reggiana f
Venezia — Bologna

Fond dc 
121 419 742

câştiguri:
iei.

9
DIVIZIA

DROBETA Tr. SEVEBIN — 
MINERUL CERTEI 2—(g

Deşi au jucat cu liderul* 
minerii din Certe} au a-: 
bordat cu mult curaj şi 
disciplină tactică această 
partidă, creându.şi câteva 
ocazii bune de a înscrie. Şi 
oaspeţii s-au ţinut destul 
de bine până în minutul 
63, când Bucurescu a 
înscris primul gol al gaz
delor. Scorul final a fosl 
stabilit în mân. 80 dd 
către Vrârsceanu. -

CONSTR, CRAIOVA —
■ VEGA DEVA 4—0

Echilibrul partidei a fcoi 
rupt în minutul io când 
Luca a trebuit să pără
sească terenul accidentat 
destul de grav. Lipsa 
lui şi a lui Neagu (sus
pendat) s-a. resimţit. In 
min. 18 Nedelcu a deschis 
seria a 4 goluri dintr-o 
lovitură de ia ll m. Apoi 
Vâlcu (37) şi Popa (44, 50} 
au , ,;r®tunjit“ scorul d* 
4—0 îr»’" favoarea gazdelor. 
. VEGA a aliniat urmfiH 
toarea formaţie: Rahqvea- 
nu, RădUcănescu, Bulgaro, 
Vomea (Macavei), Stan, 
Popa. Luca (Boldor), Clo-’ 
banu, Rădos (Mândru), 
Danciu, Tănasă.

stransa 
cei doi poli ai 
clasamentului

Este urmărit cu mult interes de către 
iubitorii fotbalului duelul sportiv dintre 
Minerul Ştiinţa Vulcan şi Dacia Orăştie, 
două dintre formaţiile bine cunoscute în 
judeţul nostru ce vizează în acest campio
nat primul loc în clasament şi deci drep
tul de participare la baraj pentru Di
vizia B.

Nu mai puţin atractivă este lupta din
tre E.G.C.L. Călan şl Q.F.R, Marmosim 
Simeria ce vizează clasarea pe penulti
mul loc în clasament (14), întrucât Ha- 
ber Haţeg a fost exclusă din campionat 
şi acesta ar fi locul „salvării" de la re
trogradare. Tânăra formaţie djn Simeria, 
antrenată de prof. I. Bădoi, este aproape 
complet remaniată şl bine susţinută 
de sponsorii locali, de primărie. Ca do
vadă, C.F.R._ul s.a apropiat doar la un 
punct de E.G.G.L. Gălan. De acum, fie
care punct poate fi hotărâtor...

Rezultatele etapei de duminică: Min. 
Şt. Vulcan — Favior Orăştie 2—0; Jiul 
Petrila — Min. Aninoasa 2—0; Vict. Că
lan — Min. Teliuc 1—0; Min. Livezeni 
— Aurul Brad 2—4; Met. Crişcior — 
Dacia Orăştie 3—4; C.F.R. Marmosim Si
meria ----Constr. Hd. 3—1; Min. Ghe-
larl „ — E.G.G.L. Călan 8—6. - ^ ^

■ ' CLASAMENTUL

1. Min. Şt. V. 21 16 2 3 51—16 50
2. Dacia Orăştie 22 15 I 6 62—31 46
3. M. Aninoasa 21 11 3 7 31—26 36
4. Favior Orăştie 21 10 6 5 30—18 36
5. Vict. Gălan 21 10 5 6 35—17 35
6. Min. Bărbăteni 21 10 5 6 38—21 35
7. Aurul Brad 21 9 4 8 39—29 31
8. Min. Ghelari 22 10 1 11 34—36 31
9. Jiul Petrila 21 9 3 9 42—33 30

10. Constr. Hd. 22 9 1 12 36—36 28
11. Min. Teliuc 21 7 6 8 28—22 27
12. Met. Crişcior 22 8 3 11 26—41 27
13. Min. Livezeni 22 6 4 12 20—37 22
14. E.G.C.L. Călan 22 4 1 17 25—76 13
15. C.F.R, Marm. 22 3 3 16 15—73 12

Etapa vi'toare; Favior — E.G.C.L. Că
lan; Min. Aninoasa — Min. Vulcan; Min. 
Teliuc — Jiul Petrila; Aurul — ^Victoria; 
Min. Bărbăteni — Min. Livezeni; Constr. 
Hd. — Metalul; Min. Ghelari — C.F.R, 
Simeria.

Divizia B «eria a  lll-a
Un. Alexandria —Parângul Lonea 1—6; 

Petr. Ţicleni — Petr. Videle 2—8; Petr, 
Stoiria —- ICIM Braşov 0—1; Min. U- 
ricani — Min. Lupeni 2—2; Precizia Bi
cele — Metalurg. Sadu 2—0; Min, Ro- 
vinari — A.S. Paroşeni 3—0; Petr.' Dră_ 
găşani — Min. Mătăsari 5—2; Şoimii Si
biu — Nitramonia Făgăraş 2—0.

CLASAMENTUL
27 19 3 5 61—24 60 
27 19 
27 18

1. Drobeta
2. Precizia
3. Şoimii
4. Parîngul
5. M. Mătăsari
6. M. Uricani
7. Petr. Stoina
8. Petr. Videle
9. M. Rov. '

10. Vega Deva
11. Petr. Ţicleni
12. A.S. Paroşeni
13. Min. Certej
14. Nitramonia
15. Min. Lupeni
16. Constr. O.
17. ICIM Bv.
18. Petr. Drăg.
19. Metalurg. S.
20. Un. Alexandria

Etapa de sâmbătă, 13

5 55—21 60 
7 58—28 56 

27 15 1 11 48—40 46 
27 14 1 12 46—35 43 

3 11 51—34 42
0 13 42—38 4E
2 12 36̂ -42 43
1 13 34—43 48
3 12 .43—44 39 
3 12 41—44 a»
0 14 39—45 39
2 13 34—36 88 
2 13 32—34 38
1 15 36—38 34 
4.13 34—40 94
1 15 33—46 3ft
215 42—86 aer
2 16 21—44 9» 
2 24 13—91 8

aprilie:

27 13 
27 14 
27 13 
27 13
27 12 
27 12 
27 13 
27 12 
27 12 
27 11 
27 10 
27 11 
27 10 
27 9 
27 1

...ir- '
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VAN ZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

•  Vând caroserie Dacia 
completă, nevopsitâ, 
chit), preţ avanta. 

647540, orele 14—23
(8038)r *

•  Vând Dacia 1100, carte
Identitate, tel. 733704, o 
rele 16—22. (7793)

•  Cumpăr imprimantă
calculator PC. Informaţii, 
tei f»12m (7794)

•  Vând congelator da 
240 litri şase sertare, mar. 
ca Sin, doi ani vechime. 
Informaţii, tel. 713344.

(7795)

•  Vând chioşc aluminiu
da 3/4 neamplasat, infor
maţii. tel. 713344, (7795)

•  Vând apartament 2 
camere. Micro 7, strada 
trandafirilor, «4. 718174.

(7796)
•  Vând BMW 728, în. 

matriculat, stare perfectă, 
convenabil, tel. 65157®.

(3589)
•  Vând urgent auto

basculantă Raba 8,5 t 
TeL 341 Ilia.

•  Vând apartament 4 
camere Liliacului şi an
gajez operatoare calcula, 
tor. Deva, tel. 219478

(7598)
•  Vând apartament âouă 

camere parter. Micro 15, 
bl. 86/44, tel. 625998.

' '71821
•  Vând Dacia breate 

zero km. 15 milioane, tel. 
673104 după ora 14. (7608)

•  Vând teren intravilan
Deva, zona cetăţii. Infor
maţii tel. 611210. zilnio 
Intre orele 7—10 şi 19— 
22. 17524)

•  Vindem mese de 
biliard englezeşti cu, 
accesorii, ia preţul de 
1600 DM in lei. A- 

sigurăm transportul. In
formaţii, tei 659/ 
437640, 059/417187.

•  (75631

•  Vând camion Roman
(Raba) şasiu scurt stare 
tehnică foarte bună, punte 
Ungaria, cabină dublă, 
tel. 054/647529, orale 8— 
*7. (OP)

•  Vând apartament 3 
camere, etaj 3, bloc că
rămidă, zona autogara 
piaţa Deva, tel. 615560.

'8183)
•  Vând apartament trei 

camere, parter, zonă cen
trală. amenajat ca spaţiu 
comercial şl birou. Infor
maţii tel. 220549.

(7616)
•  Vând Dacia 1310, 1984.

Informaţii tel. 669242 o- 
rele 8—16. (7624)

LICITAŢII
•  Federalcoop Hune

doara organizează în data 
de 25. 04. 1996, ora 13, li. 
citaţie în vederea vân
zării gospodăriei anexe 
Valea Bradului. Informaţii 
la tel. 611221, 614530.

(7610)

OFERTE

- DE SFRVTOlr
•  Angajez şofer cate

goria C, vechime minim 
5 ani. Informaţii tel. 
820549. . (7616)

Anul VIII 8) Nr. l«i *

•  S.C. Full S.RJ. 
angajează ospătari,; 
bucătari. distribui, 
ţâri pompe carburanţi 
Interviul se va ţine 
ta benzinăria PAG de 
la intersecţia Sime- 
ria — Haţeg. (7589)

ÎNCHIRIERI

•  închiriez apartament
ultracentral, una cameră» 
anticipat 6 luni, 608 DM. 
Tel. 615244. (818»

DIVERSE
•  „Coop. Astm D*va 

anunţă intenţia Aer majo
rare a tarifelor începând 
cu data de 9. 05 1996.

t7609|

COMEMORĂRI
•  Soţia, copiii, ginerele 

şi nepoţii cu inimile zdr®. 
bite de durere am înţesa 
că au trecut şase săptă
mâni de la durerosul ac. 
cident ai dragului lor soţ, 
tată, socru şi bunic iubi
tor

ADUNARE GENERALA
Casa de ajutor reciproc a pensionarilor De. 

va organizează, în ziua de 26 aprilie 1996, ora 
9, adunarea generală anuală a membrilor. Pro
gramul de desfăşurare a adunării, care va a- 
vea loc In sala mică a casei municipale de cui. 
tură» prevede: darea de seamă a consiliului de 
administraţie şi a comisiei de cenzori, modi
ficarea statutului, aprobarea bugetului fi a 
proiecta Iui de hotărâri pe acest au.

Sunt lovi taţi să partidpe membrii casei 
di» municipiul Deva Şl din localltăttîe adiacente 
unde CARP are filiale.

jWWWWWWWWVNWWWWWWVÎAWVWWW W

TESTAREA BOLNAVILOR DE DIABET

fon.
: IOAN COCIOABA

din Tîmpa şi mulţumesc 
conducerii Reviziei • Va
goane Simeria, foştilor 
lui colegi Post Călan Băi 
şi Simeria — Triaj, veci
nilor, rudeniilor, priete
nilor care în acele mo
mente grele au fost ală
turi de noi şi ne-au spri
jinit material şi moral. 
Nu te vom uita niciodată 
NELULE dragă. (7183)

DECESE
•  Soţia Enacte Lacre, 

ţia şi copiii mulţumesc In- 
treprinderii R-A.G.C.L. DâV 
va. prietenilor şi colegi
lor de serviciu pentru
ajutorul acordat la în
mormântarea cejyi care a. 
fost un bun şi Iubitor 
soţ, tată, socru şi bunic

IOAN ENACHE
(7612)

PENITENCIARUL DEVA 

Vinde prin

s

•  Soţia Aurelia, 
fiul Nelu, fiica Oara 
şi ginerele Vasile a_ 
nunţâ dispariţia celui 
care a fost

ION PODEAN 
înmormântarea azi, 

9 aprilie, ora 13, în 
Turdaş. (7619)

organizează în condiţiile Legii nr. 15/1994 ( 
şi ale O.G. nr. 19/1995 următoarele categorii 
de bunuri materiale:

•  2 autocamioane tip SR

•  o autodubă tip SR

•  un ARO 243

Abonamentul fa ziarul J 
.Cuvântul liber" \

.- Abonamentul este calea cea mai sigură şi ( 
mai avantajoasă de procurare a ziarului nostru i 
pentril informarea operativă, bogată şi corectă ■

■ U cititorilor. ?
Preţurile din nou majorate ale hârtiei şi î 

tiparului'determină şi sporirea costurilor zia- \ 
eelor şi abonamentelor.. Din iune mai, preţ# \ 
ziarului „Cuvântul liber* Deva va fi de 250 le|/ \ 

(zilnic in opt pagini), iar al abona- 1 
de 3006 Iţi/lună, plus taxele poştali. \ 

Avantajul abonamentului este evident de { 
aproape io exemplar» pitarii* gratuit pe lună, i 
faţă tiâ Cftapărarea cit bucata» ■ j

Bolnavii da diabet zaharat din Deva şi I 
din restul judeţului sunt invitaţi miercuri, Iţi 
aprilie 1996, Intre orele 11—13, la sediul Ei. 
iialei de Cruce Roşie Hunedoara — Deva. str»; 
Viitorului, nr. 4, municipiul Deva (ta spatele; 
Dispensarului Urban nr. 2, cartier Gojdu), unde; 
vor fi testaţi gratuit şl vor primi gratuit unj 
liant cu regimurile alimentare recomandatei 

în diabet.
Cu această ocazie vor putea participa şi la; 

simpozionul „75 ani de la descoperirea insul!-; 
nel“ şi la un moment educativ „îngrijeste-te; 
singur de alimentaţia şi regimul de viaţă".
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s

it pe str. Drago# Vodă, ia parterul 
blocului 28 (Intre C E C. şi Udo)

VĂ OFERĂ
mai frumoase caiete şcolare şi 

fechizite la cele mal accesibile prafuri 
Vizitaţi-ne la deschiderea din data de

S.C. G&H FATOL IMPEX S.R.L. 
CLUJ-NAPOCA, str. Jupiter, nr. 3. ţ

» Vindem dozatoare „Siemens*4 3 + 1  de si- j

#  Căutăm distribuitor cunoscător elcctro- j 
tehnică şi cu spaţiu central. J

Informaţii la tel. 064/190409; 438376; fax \  
064/191977. )

I I
| BANCA ROMANA j

I
i
I
I
I

Intre
7TT.IT 30

43

Licitaţia publică se va desfăşura in ziua 
de 25 aprilie 1996, ora 10, Ia sediul 
Poate participa orice persoană fizică sau juri
dică interesată.

PENTRU

DEZVOLTARE
Acorda următoarele dobânzi la 

depozitele pe termen

PE AN j
90 180 270  j

50,5 51 51,5 |
I SUMA MXNlMAÂ DEPOZITULUI |

! _  • MM"  f . __________|
I BANCA AGRICOLĂ S A. |
j  FILIALA CĂLAN *
, Anunţă VÂNZAREA LA LICITAŢIE a |
■spaţiului comercial „Popa» turistic — parcare", I 
I situat pe D.N. 66, com. Puî, sat BăieştL , 
I Licitaţia se va desfăşura în zilele de 111 
|  şi 18 aprilie a.c., la sediul Filialei Călan a |

60
45

“ “  î j  Băncii Agricole S.A., ora 11. |
unităţii. ţ I Informaţii la sediul băncii sau la telefon |  

|  731076 sau 731063. (286) j

mmmmm
10,00—12,15 Reluări;
13.00 Videotext; 18,00 
Desene animate; 18,15 
Pădurea tropicală (do); 
19J0 Videoclipuri;
20.00 Actualităţi TVR;
20,45 Obiectiv: 21.00 
Strada Tinereţii; 22̂ 00 
Film artistic: „Sânge <*, 
de lup“; 23,40 Video- 
text. '

Lista bunurilor materiale şi instrucţiunile 
licitaţiei se> pot consulta la unitatea organi
zatoare. ■ '

I

! ! S.C. CHIMICA S.A. ORĂŞTtE

Relaţii la telefon 218920. (6398127)

TRAGEREA LOTO SPECIAL „6/49'* 
din 7. 04. 1996

25, 38, 3, 9, 46, 47.
Fond de câştiguri: 1 188 266 110 Ici.

TRAGEREA NOROG
din 7, 04. 1998 ' -

8. 0, 1, 6, 4, 7. 9.

Fond de câştiguri: 555 617 277 lei.

Vinde Ia
I 
I 
ii 
I 
I 
I 
I 
I 
I

I Relaţii suplimentare la telefon 641250, inia 
1228. (289)1
i h m  a n  m m  m m  m m  m m  m m  a a m w m m rn m m m  mmm m m  m m **

| în ziua de 8. 05. 1996, şi în fiecare zi de 
■ miercuri, următoarele: 
j 1, Cazan IPROM.

1 2. Utilaje de transport şi ridicat.
3. Aparatură laborator pentru determina- 

Irea rigidităţii, încercări lâ şoc, determinarea
( conservării Ia rece, rezistenţei Ia ţigară, mi
croscop portabil etc.

J 4. Alte mijloace fixe.
* Relaţii suplimentare la telefon 641250, ini
228. (289)

Marţi, 9 aprilie 1996


