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SIMPOZION ŞTIINŢIFIC

„ROMÂNIA ÎNCOTRO V
Acestei întrebări au în

cercat să-i răspundă par
ticipanţii la simpozionul 
ştiinţific şrganizat sâm
bătă de Universitatea B- 
cologică Deva. Sub ge
nericul „România înco
tro?", s-a discutat despre 
realităţi şi perspective e- 
conomice, ecologice, po
litice, culturale' şi . spi
rituale, simpozionul în- 
scriindu-se între sesiunile 
de comunicări ştiinţi
fice anuale.

Deschiderea simpozio
nului a fost găzduită de 
sala mare a Tribunalului 
Judeţean şi s-a bucurat 
de prezenţa unor persona
lităţi de marcă ale vie
ţii româneşti, cadre di
dactice, studenţi, invitaţi. - 
Dl eonf. univ. Sigisntund 
Duma i-a prezentat pe 
invitaţii de onoare: acad. 
prof, univ. dr. Constantin 
Bălăceami Stolnici, prof. 
univ. dr. Marclan Bleahu, 
praf. univ. regizor Andrei 
Blaier şl prof. univ. dr. 
arh. Alexandru Sandu. 
Expunerile invitaţilor au 
fost urmate de discuţii. 
După - amiază, lucrările 
simpozionului s-au desfă- 

"şurat în cadrul celor 
două secţiuni "— econo
mică şi de drept.

In cadrul lucrărilor în 
plen, oaspeţii au formulat 
răspunsuri interesante şi 

' incitante la întrebarea 
care ne frământă pe 
toţi : „România, încotro?". 
Dl Stolnici sublinia că din 
punct de vedere demo
grafic suntem în faţa u- 
nel perspective sumbre,

iar problema sănătăţii e 
gravă pentru că popu
laţia e săracă. Dar cea 
mai dificilă problemă este 
cea spirituală pentru care 
e nevoie de redeschiderea 
orizonturilor culturale, 
de redescoperirea sistemu
lui de referinţe morale 
având ca suport religia 
noastră ortodoxă şi depă
şirea unei racile primej
dioase, cum este lipsa de 
disciplină a muncii. Regi
zorul Andrei Blaier a a- 
rătat că dacă situaţia cui' 
turti româneşti în general 
este grea, cea a cinema
tografiei este de-a dreptul 
dezastruoasă. Se . produc 
foarte puţine filme ro
mâneşti din lipsă de bani, 
numărul spectatorilor 
scăzând dramatic, ca şi 
interesul reţelei de distri
buţie pentru producţiile 
româneaţi. A. Sandu 
a abordat noul concept 
al locuirii, raportul dintre 
politic şi profesional, ur
banismul participativ. In
tegrarea europeană. La
aceeaşi întrebare dl Blea
hu susţinea că răspunsul 
nu poate fi decât „îna
inte", că drumurile, chiar 
diferite, nu pot fi decât 
politice. „Ecologia poli
tică este un nou fel de 
gândire, de a înţelege 
relaţiile omului eu me
diul" — a conchis dl 
Bleahu. Deşi realităţile
la care s-au raportat ‘ vor
bitorii sunt sumbre, toţi 
au afirmat că „viitorul 
noştri} are o şansă pro
prie".

VIORICA ROMAN

i ADUNARE FESTIVĂ ÎNCHINATĂ \ ' 
ZILEI DE 1 MĂI |

Astăzi, 30 aprilie, la ora 17, la sala mare a * 
Casei de Cultură din Deva, comitetul municipal al | 
PSM organizează, cu prilejul zilei de 1 Mai, o * 
adunare festivă, la care-i invită pe membrii şi sim- | 
patizanţii partidului şi oricare om al muncii sau • 
locuitor al oraşului, care doreşte să participe. I

Formaţiunea politică respectivă foloseşte acest J 
prilej şl ca întâlnire cu alegătorii, pentru a-şi i

1 " munici- «anunţa candidatul la funcţia de 
piui Deva. (I. O.).

primar în

Ce-a mal fost.
•  Forumul Oamenilor de 

Afaceri. Timp de patru 
zile, în Capitală s-a 
desfăşurat Forumul Oa
menilor de Afaceri pentru 
Cooperare Economică în 
zona Mării Negre. Au par
ticipat şefi de stat şl de 
guvern, miniştri, specialişti, 
oameni de afaceri ■' din 
multiple domenii. -Lucrările 
s-au desfăşurat în plen şl 
pe comisii şi nu dezbătut 
probleme de importanţă 
cardinală privind coopera
rea între ţările din zonă 
.şi cu cele mediterane

ene, in perspectiva mi
leniului trei.

•  Nunta Nadiei, cu 
mare fast. Sâmbătă şl 
duminică s-au consumat» 
cu mare fast, ceremo
niile căsătoriei celebrilor 
glmnaştl Nadia Comă- 
necl şl Bart Conner, din 
S.U.A. • Televiziunea şl 
radioul au prezentat ain- 
ple reportaje de la cu- 

, nuniile civilă şi religioa
să, de la primirea ti
nerei perechi la •_ Palatul 
Cotrocenl . de cătfe pfe-

Lumini la Costeşti, în deal
Vineri, 26 aprilie 1956, 

In Munţii Orăştiei s-a 
petrecut un eveniment cu 
ample reverberaţii pentru 
viaţa locuitorilor din zo
nă : în 40 de familii 
din cătunul Costeştl-Deal 
— din componenţa comu
nei Orăştioara de Sus — 
s-a aprins pentru prima 
dată becul electric. Mese
riaşi de la F.R.B. şi 
S.C. „ELCO" S.A Deva, 
coordonaţi de specialişti şi 
cadre de conducere, au 
efectuat o ultimă verifi
care a liniilor, posturi
lor de transformare, ta
blourilor de siguranţă, iau 
supravegheat ca lumina 
•jectrică să se aprindă în 
fiecare casă, lumină bu
curiei să inunde sufletele 
g  zeci de locuitori care 
trăiesc din moşi-strămoşl 
tn această zonă, pe coa
me de deal şi in văi, 
tnffăţindu-se cu codrul, 
având tovărăşie vitele şi 
păsările.

A fost nevoie de patru 
ani de eforturi şl nu 
de puţini bani, pentru 
plantarea — începând de 
la Cabana Costeşti şi până 
la fiecare casă — a 
Zeci de stâlpi, din beton 
şi din lemn, întinderea 
conductorilor electrici, 
executarea racordurilor 
la cofretele din fiecare

gospodărie, pentru a se 
ajunge la momentul fi
nal — al cuplării sepa
ratoarelor de la posturile 
de transformare şi al 
comutatoarelor din lo
cuinţe, aprinzându-se zeci 
de becuri şl pornind deja 
eâteva televizoare şi fri
gidere.

Să ‘mai spunem că lu
crările au fost execu
tate de către S.6. 
„ELGO" S.A. Deva, că 
aproape în întregime cos
turile au fost suportate 
de F.R.E. Deva — be
neficiara investiţiei—, că 
la momentul bucuriei su
preme pentru această fru
moasă realizare au fost 
prezenţi zeci de locuitori 
din zonă, dl dr. Mihaii 
Rudeanu, subprefectul ju 
deţului Hunedoara, alţi 
reprezentanţi ai prefec
turii, ai administraţiilor 
judeţeană şi locală^ lu
crători şi cadre fre con
ducere- de la cele două 
unităţi energetice — de 
construcţii şi de furnizare 
a energiei electrice.

Ultimă redută a întu
nericului din Munţii 
Orăştiei — mai exact 
spus din cătunul Ludeştii 
de Sus — va cădea în 
toamna acestui “ an. Lu
crările sunt avansate.

DUMITRU GUEONEA

A i i * ....
Următorul număr al ziarului nostru 

va apărea vineri, 3 mai 1996.

u n  a  p e  z i
* — Este adevărat că oamenii slabi 

sunt foarte deştepţi?
— Da, grăsanule!

şedinţele Ion Iliescu. Şi 
pentru că naşi au fost 
soţii Dana şi Adrian Nă$- 
fese, evenimentul a 
atins un nivel de pre-

ficatelor de investitor, 
ceea ce a creat nemulţu
miri in rândul deţină
torilor de asemenea docu
mente, considerându-se

zecţă şi de prezentare de 
amplitudine şi rezonanţă. 
Urmează luna de miere, 
fe Grecia şi Porto Rlco.

•  SAFI — în Impas ?
Fondul Mutual al Oame
nilor de Afaceri — SAFI 
*— . a redus valoarea certl-

frustraţi de drepturile 
ca li se cuvin.

' •  Românii alungaţi au 
fost la preşedinţie. Dl 
preşedinte Ion > Iliescu a 
primit o delegaţie a 
cetăţenilor români alungaţi 
•de locuitorii maghiari din

„Nu spunem că suntem cei mai 
buni; asta va decide electoratul11

Sâmbătă, 27 aprilie, de
legaţia permanentă a Or
ganizaţiei judeţene a 
PDSR s-a reîntâlnit cu 
presa. Motivul principal 
al întâlnirii a fost de a 
face cunoscuţi candidaţii 
PDSR la funcţia de pri
mar, in municipii şi o- 
raşe.

La întâlnirea şefilor de 
organizaţii de la toate ni
velurile şi . a primarilor 
pedeserişti, s-a . definiti
vat inclusiv lista candi
daţilor pentru comune.

.Noi nu spunem că 
suntem cei mai buni, 
aceasta o va hotărî elec
toratul". Cu aceste cuvfh* 
te şi-a început dl dr. 
Mihaii . Rudeanu, pre
şedintele Organizaţiei ju
deţene a partidului de 
guvernământ, succinta pu
nere în temă de la con
ferinţa de presă. Perfect 
adevărat. Electoratul este 
cel care la 2 iunie va 
decide care partid sau 
alianţă politică îi pot re
prezenta mai bine intere
sele locale.

T,a conferinţă s-a 'afir
mat că PDSR se va pre
zenta in alegeri cu listă 
completă de candidaţi la 
funcţia de consilier ju
deţean ; că până miercuri, 
1 mai, dosarele tuturor 
candidaţilor vor fi depu
se la birourile electorale 
de circumscripţie $i la 
cel judeţean.

întrebările adresate de 
ziarişti au fost şi de a- 
ceastă dată foarte diverse, 
începând cu cele referi
toare la vârsta candida
ţilor, pănâ la cele adre
sate dlui senator Octa- 
vian Munteanu, în legătu
ră cu modul în care au 
deeur* dezbaterile în Se
nat pentru ridicarea imu
nităţii parlamentare a lui 
C. V. Tudor.

„Curiozitatea" noastră 
s-a rezumat la două în
trebări : 1) dacă se poa
te face o estimare valo
rică globală a candida
ţilor PDSR pentru alege

rile locale şi 2) dacă 
PDSR. achită ia prefectură 
costurile ocazionate de 
diverse întruniri care se 
ţin în localul Prefectu
rii, care este Întreţinută, 
firesc, de la bugetul sta
tului

Răspunsul la prima în
trebare sună astfel:

..Telul nostru este să 
câştigăm alegerile. Dacă 
nu am avea acest ţel, nu 
am candida. Cum alege
rile din acest an’ sunt o 
competiţie a valorilor u- 
mane. este normal eă 
ne-am orientat către 
oameni care reprezintă 
asemenea valori - Credibi
litatea la electorat o a- 
oestora va fi .validată de 
alegeri".

r.s cea de a doua 
întrebare s-a răspuns ast
fel :

.Prefectura este un 
organism care trebuie să 
aibă legături bune cu 
toate organele şi orga
nismele din teritoriu, să le 
acorde tuturor sprijin. 
Asa cum acordă sprijin 
altor partide politice, găz* 
duindu-le diferite activi
tăţi în spaţiile sale,- tot 
asa a fost ajutat şi 
PDSR-u!"

O
Iată acum candidaţii 

la' funcţia de primar :
Pentru municipiile : 

Deva — dl Marin Avră- 
mică, Hunedoara — 
dl Remus Mariş, Orâştie
— dl Mircea Rotea, Petro
şani — dl Petre Dobrc; 
Brad — dl Aurel Benea.

Pentru oraşele : Ani- 
noasa — dl Ilie Botgros; 
Călan - dl Candin Tri- 
fan : Haţeg — dl Ton 
Gabroveanu; Lupeni — 
dl Gheorghe Abălaşei ; 
Petrila — dl Adorian 
Soare ; Uricani — dl 
Gheorghe Suciu; Vulcan
— “dl Vasile Giurgiulescu. 
Pentru Simeria incă se 
mai duceau tratative în 
privinţa candidatului Ia 
funcţia de primar.

ION CIOCLEI
* --* — * -- * --- * — ♦ —  *

|  SĂRBĂTOARE A PRIMĂVERH î
* Tradiţia. încetăţenită de-a lungul unui secol a t
* făcut ca ziua de 1 Mai să rămână, o zi de săr- f 
J bătoare. O sărbătoare a muncii, a primăverii, a * 
I oamenilor. Greva muncitorilor americani din Chi- * 
T cago, de la sfârşiţi}] secolului trecut, reprimată cu*
* duritate, a fost mobilul care a determinat ca la £
ţ Congresul Internaţionalei a Il-a Socialiste să se I 
« hotărască comemorarea imediat după 1900 a Zilei * 
i de 1 Mai. După primul război mondial, această zi, t 
I la intervenţia Partidului Sociai-Democrat, a fost i- 
I sărbătorită şi in România, aceasta s confundându-se 1 
|  cu maialurile organizate în centrele urbane. Din-1 
ţ  colo de opţiuni şl schimbări, sărbătoarea a rămas I 
« şi astăzi. Este un moment de resplro într-o primă- ţ 
l  vară capricioasă, mai bine-zis într-o perioadă de j 
j  trecere de la iarnă la vară. (M. B.>. *

judeţele Harghita şi Co- 
vasna după revoluţia din 
1980. Preşedintele ţării 
s-a întreţinut cu oaspe
ţii săi -accentuând asu
pra necesităţii de, recon
ciliere şl înţelegere. De
legaţia a avut o întâlnire 
şl cu dl Adrian Năstase, 
preşedintele Camerei De
putaţilor.

•  Ambasador. în Irlanda. 
Comisia parlamentară de 
politică externă şi-a dat 
acordul pentru numirea - 
dnel prof. univ. Elena

Zamfirescu în postul de 
ambasador în Republica 
Irlanda. Decizia . finală 
pentru numire aparţine 
preşedintelui ţării, dl Ion 
Iliescu.

•  Majorări de preţuri. 
De săptămâna trecută 
s-aq majorat preţurile la 
carnea de porc, de pa
săre şi la lapte. Sala
riile şi pensiile vor fi 
indexate în luna iunie, 
când se vor majoră şi 
alte preţuri. Adică, după 
alegeri. Interesant ...

1

...Ce s-a-ntâmplat
mm



P.U.N.R. ŞI-A DESEMNAT CANDIDAŢII 
PENTRU ALEGERILE LOCALE

La Casa de cultură d8i Emil Petruţ, Bălţa *- dl
municipiul reşedinţă de Ionel Stoia, Ilia — dl
judeţ a avut loc, dunţi- - Lueian Mane, Certe} — 
Blcă, şedinţa Consiliu- dl Ioan Vmţan, Romeo —
Jia Filialei judeţene a dl lonn Cristea, Băcia — 
Partidului Unităţii Naţio- dl Traian Cristoi, Ve{el
iude Române, la care au — dl Petru Popa, Bră-
fiarticipat şefi ai «ubfi- nişca — dl Gheocţhe
lialelor locale şi unii din- Comenn, Turdaş _  dl Li
tre candidaţii acestei viu CrancioW, Mărti-
formaţiuni politice pentru neşti — dl Aurel Giki-
alegerile locale. A luat tea, Boşorod — dl Ionel
parte, de asemenea, dl Cacucl, Smtămărie Orlea
Ioan Ovidiu Muntean, tui- — dl Vasije Cosma, ftîu
nistrul telecomunicaţiilor. de Mori — dl Mihai Le- 
Cu acest prilej, / au fost pădătoni, Topliţa — dl 
desemnaţi candidaţii Traian Bobora, Orăştîoara
P.U.N.R. pentru alegerii de Sus — dna Livia
In Consiliul judeţean Hu- Popesc u.
nedoara în număr de 51, Ziariştilor prezenţi li 
printre aceştia numârân- "t-a vorbit despre tactica 
du-se dnii Petru Şteolea, şi strategia P.U.N.R- în
deputat P.U.N.R. de Hu
nedoara, Avram Dara, di
rectorul Casei d» cultu
ră Deva, Viorel Vulturar, 
profesor din Brad, Gheor
ghe Gândea, Inspector 
şef al Inspectoratului şco
lar judeţean ş.a.

După şedinţă, conduce
rea filialei a organizat o

alegerile locale viitoare, 
despre anunţata candida
tură a dlui Gheorghe Fu- 
ttar la primăria muni
cipiului Cluj-Napoca, c« 
ae va desfăşura sub slo
ganul „Unitate şi conti
nuitate". Dl Petru Şteo
lea, răspunzând unei în
trebări a trimisului zia-

conferinţă de presă în . rulai nostru, a precizat
cadrul căreia dl Petru că a fost înscris candidat
Şteolea, preşedintele a- pentru Consiliul jude-
cesteia, a prezentat can- ţean Hunedoara la ce»
didaţji de primari pentru rerăâ conducerii filiale!
marea majoritate a muni- judeţene a P.U.N.R, dar
ciniilor, oraşelor şi comu- domnia sa va candida
nelor judeţului. Iată care pentru un loc în Par±
sunt aceştia : Deva —dl lamentul României şi la
Liviu Ghirca, Petroşani — alierile generale ce vor
dî Gheorghe Berea, Hu- avea loc 6» a doua parte
nedoara — dl Luciei Be- a acestui an. . Tot domnia
lâi, Orăştie — di Petru 
Kanches, Brad — dl 
Gheorghe Dînţu, Haţeg 
-- dl Tiberiu Ardeleanu, 
iVulcan —■ dl Nfcolae 
Ionaşcu, Uricani — dl 
Victor Stoi. Iată-i şi pe 
cei ce vor candida pentru 
funcţia de primar în 
comune : Bucureşci — dl 
Nicolae Băduţ, Buce* — 
dl Viorel Vulturar, Blă- 
jeni — dl Traian Lazăr,
Luneoiu de Jos — dl

ŞEDINŢA COMITETULUI FILIALEI JUDEŢENE 
A PARTIDULUI NAŢIONAL LIBERAL

Tot duminică a avut Ioc te mult despre campania

sa a specificat că dl 
Gheorghe Fuaar va can
dida şi la Preşedinţia 
României. Se apreciază 
că alegerile din acest 
an vor fi dure, ţinând 
seama de numărul mare 
de candidaţi, dar PUNR 
va desfăşura o campanie 
cinstită şi demnă. Pentru 
alegerile locale partidul 
nu va face alianţe.

TRAIAN BONBOR

în municipiul Deva Şe
dinţa Comitetului Filialei 
judeţene a Partidului Na
ţional Liberal, la care au 
luat parte şefi ai sub
filialelor locale şi o parte 
din cei ce vor candida 
in alegerile loca ie vii
toare pe lista Convenţiei 
Democrate din România, 
din care face parte şi 
Partidul Naţional Liberal, 
fiind un factor de bază 
ai acesteia. Lucrările au 
fost conduse de dl dr. 
Constantin Blejan, pre
şedintele filialei judeţene 
a P.N.L. ţi preşedintele ta 
exerciţiu al filialei Hune
doara a C. Di f t  Domnia 
sa .. a prezentat activitatea 
desfăşurată de Biroul exe
cutiv judeţean Sn ultima 
perioadă de timp, din 
care spicuim : e  există 
organizaţii PNL ta toate 
municipiile şi oraşele ju
deţului şi intr-un mare 
număr de comune; •  In 
prezent, în judeţ PNL are 
circa 3500 de membri; •  
PNL nu vrea să devină 
partid de masă, ci unul 
cu fiaeitribri de mare va
loare; •  organizaţia de 
j*t Orăştie a trecut In 
întregime lâ PJL. '93, lu
ând şi sediul, fapt pen. 
tru care a fost dată In 
judecată; •  PERL se con
sideră singurul partid li
beral autentic, iar cu 
celeîaK* formaţiuni ee-şi 
zic liberale fiu are re
laţii..

Evident. *>

electorală ce a Început 
recent. Aşa cum s-a sub
liniat de mal multe ori, 
PNL va merge pe liste 
comune cu celelalte for
maţiuni politice din Con
venţia Democrată, deşi 
sunt semnale că Partidul 
Naţional Ţărănesc Creştin 
Democrat încearcă să do
mine CJ3.H. Partidul 
Naţional Liberal, Filiala 
Hunedoara. - şi-a stabilit 
candidaţii pentru * alege
rile locale viitoare, «tar 
filiala P.N.Ţ.C.D. tără
gănează, nu se cunoaşte 
din ce motive, stabili - 
rea listelor comune PNL 
merge cu candida# de 
mare valoare, «e se bu
curii de preţuire ta rân
dul electoratului şi, în 
cadml C:D.R.( va acţio
na pentru, a-i Înscrie pe 
liste, Evident, îşi va sus
ţine oamenii săi, dar aco
lo ■ unde ceilalţi dia CDR 
au oameni mei buni, ii va 
susţine pe aceştia. Ideile 
liberale — s-a arătat în 
eadnd dezbaterilor — au 
tot mai mulţi aderenţi, 
inclusiv in judeţul mustru* 
şi este mare pârât . că 
mişcarea liberală este 
divizată, ceea ee va in
fluenţa electoratul, te pe
rioada următoare activi
tatea PNL"' ’oe va deplasa 
In teritoriu, fifnd sta
bilit un program al ac
ţiunilor ee vor avea loc 
te localităţile judeţului.

1BMHK

•  W
ţia de 
talului
cu mai omite bematoe- 
me şi plăgi escariâţe pe
dorp elevul Gabriel Curuţ, 
din Geoagiu. Se plimba 
cuminte pe bicicletă res- 
pectându-şi partea de şo
sea. Bolidul pe roţi care 
l-a lovit intrase, Dum
nezeu ştie cum şi de ce, 
pe eontrasens. Gel cărării 
conducea a dispărut de 
la locul accidentului, aşa 
cum procedează de re-

(AFLĂM DE IA  POLITIE
gulă laşii. Autoturismul 
aiostidentificai de po- 
Mţie ta Orăştie, ta faţa 
Mocnita unde localeşte. 
conducătorul lui ta mo- 

' saentuâ accidentului.' Râs*' 
fwnrie la numele Junescu 
Bănuţ.

să fugi, când ştiai că 
var ţl putut să lei viaţa 
amd copil?

cro ito rese  am a to are i
)ăr l̂arjcjţ ociaslS otoiiai
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S.C. ŞANDOR S.BJi,
TeL/fax 057 — 280632.

” •  EXECUTĂ:
— lucrări de hidroizolaţiî cu eantnffe 5-12*

iu ti;
—- lucrări de instalaţii de apă şi 

îflcare cu garanţie 50 ud .
' •_ ANGAJEAZĂ;

— agenţi pentru contractări (preferabili 
; Ing. constructori).

S.C*. IMAR S,A.
A R A D

Vă a treia i
ediţie a

TÂRRULUI , 
DE CASA

O importantă expoziţie specializată ele 
ş! uuMtarn, tmpiŞera, 1*AL, 

sertare, şipci ornamentale si parchet lamelar. 
06. — 10. MAI 1996 

ARAD, Calea Aurel Vlaieu, nr, 11 
TELEFON: 057-^44815 

FAX: 057—289029

m p j m

Piaţa Unirii, W, Cluj-Napocâ RnmAnftl 
Tel. 064/190771, 1907T2; Fax 004/!9«5«. 
Valoarea titluiui de partic^Hme la dat* de 

29. TV. 1996: 74 460 LEL
Uu Win de partidpam »  1 tillo tip B

,«  jţ foi'?* ţjp A,
Informaţii supUmcotare la tai. 064/196771.
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•  De „meserieM hoţ de 
buzunare. Florin Mari*, 
din Cotori, judeţul Mu
reş, făcea jmcunoaşteiwd* 
tn autocara - Deva. Cum 
va fi ştiind eâ te portmo- 
neul ectăţenel T.L dtn 
Sânta*», care aştepta ple-
Carea aiîiODuîîtiluI alTî
autogara, se aflau mulţi

nu se ţ^e. Oa- 
de acest t t  au un 

al banilor ieşit 
t a  comun, l-a palmat 
portmoneul femeii in care 
se aflau 150 000 de lei. 
Numai că şi poliţiştii au 
flerul lor profesional in 
a depista rapid aseme
nea specimene. L-au de
pistat şi pe Florin Ma- 
riş şi l-au reţinut spre 
a-1 „toaleta" pentru înfă
ţişare, după lege, în faţa 
justiţiei. - .

I
I
I

I  MINISTERUL FINANŢELOR ]
|  DIRECŢIA GENERALA A FINANŢELOR I 
!  PUBLICE ŞI CONTROLULUI FINANCIAR |  
I  DE STAT *
|  HUNEDOARA — DEVA |

I In data de 14. V. 1996, ară 10, Va aveai 
ţloc la sediul D.G.F.P.C F.S. Hunedoara —|  

concursul organizat pentru ocuparea ur- j 
posturi vacante: , I

i. D.G.F.P.C.F2S. — APARAT . 1
PROPRIU

Serviciul jCtmstatare şi impunere persoanei 
juridice” * |

Inspector specialitate f ■— studii su ! 
— 3 posturi; |

I’— Serviciul „Constatare şi impunere persoanei 
fizice"

I  — Inspector specialitate II — studii su-| 
I perioare — 1 post. I
I — Serviciul ^Contestaţii" |
|  — Inspector specialitate H — studii su-| 
Iperioare — I post;
1 — şef serviciu — inspector sp. IA — sta- J
Idii superioare 1 post. 1
■ — Serviciul „Revizie fiscala* /î |
I — inspector spec ialitate II — studii su- J 
■nerîoare — 2 nosturi ' I
■ — Direcţia controlului financiar de stei |  
|  — inspector specialitate II — studii
' g* ̂  ii, iteiUf .i ■■ 'aiilMi ■ A  m r c f i i i n * •

■  — Serviciul „Contencios"
|  — şef serviciu — consilier . juridic
I stadii superioare — 1 post.
| — Servieta! „financiar Contabilitate'*

su-

l _

I

I
— şef serviciu — inspector specialitate J
— studii superioare — 1 post. |
O. ADMINISTRAŢIA FINANCIARA |

I

I
I

ORAŞTIE
Compartiment T.V.A.
— Inspector specialitate HI

— 1 post
HI. CIRCUMSCRIPŢIA FISCALA 

LUPENI
— Compartiment „Admaidstrativ"

— paznic — studii medii — 1 post.
|  IV. PERCEPŢIA RURALĂ ILIA 
■  — Biroul Trezorerie.
I  şef birou — referent IA — studii m e-1
Id ii — 1 post ? |
» *— agent fiscal I  — Studii m edii— 1  post|
I Înscrierile pentru concurs se vor face până I 
I  ia  data de 10. V. 1996. J
f  Relaţii suplim entare ia telefon 219544 —|

resurse

studii su-|

I 
I 
lt
I

I RENEL — F.B.E. DEVA |
cu sediul în str. G. Enesctt, iar. 39 |

1 Organizează Hcitaţie publică deschisă, fără I 
Ipreselecţie, pentru lucrări de reparaţii curente* 
! la clădiri admiaistrafive şi energetice. ]
I Licitaţia va avea Ioc la sediul FRE Deva, ■ 
Şm ziua de 13. V. 1996, mm 10. 1
2 Tabelul nominal cu lucrările de reparaţii |  
|ce  urmează a fi realizate şi informaţii supli- ■ 
{m otan se pot obţine le Serviciul EVploa- ■ 
State întreţinere FRE Deva, teL 054/2136851 

au 054/215750, interioare 160, 219. j

UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE j
Str. N. Tîtudesea, ur. 89 ■

ÎNCADREAZĂ: {
FORJORI, categ. H—IV, I

Ia serv, RU.RJR, td  
tet. 230. (9931)

ANUL vin
- ij

NR. 1625 MARŢI, »  APRILIE 19% „
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IN FINALA CUPEI
' ' — iii im ii m> '

STEAUA— GI* BISTRIŢA 
3—1 (0—1)

__•  Militarii au câştâp*atât
campionatul cât şi Cupa Ksaigki 
•  Gloria Bistriţa, ca finalistă, no Ta 
(«presanta în Cupa Cupe tor. '

întreaga presă, comentarltte 
Bţarginea finalei dădeau ca 
victoria Stelei, diferenţa de va- 
l°^re fiind evidentă în favoarea 
militarilor care, deşi au fost 
lipsiţi de prezenţa în echipă a 
două, piese grele — Adrian Ilie 
şi Militaru — şi-au adjudecat o vic
torie clară, conturată însă In par
tea a doua a reprizei a.„ doua.

Fotbaliştii de la Gloria s-au 
străduit şi, în prima repriză, au 
reuşit să dea o replică aprecia
bilă steliştilor, jucând bine „cartea 
apărării1*, apărătorii Miszti, Cpistea, 
Mironaş, Să sărman, ajutaţi de cei
lalţi coechipieri, închizând* cât .au 
putut, drumul spre poarta lui Ghn- 
peanu. Militaru au ajuns totuşi de 
câteva ori în situaţii clare de a 
înscrie- în min. 25, 31, 36, 37
şi 40. • In min. 40 Vlădoiu intră 
In careu, cade acuzând că a fost 
tras de mână, arbitrul Porum- 
boiu lasă jocul să continue, bistri- 
ţenii contraatacă. Stele» iese mnlt 
din poartă, Miszti profită şi tri
mite balonul In plasă ca toată 
opoziţia lui Prodan : 0—1 !

tn repriza a n-a militarii tea 
precipitat la un joc ofensiv şi, după 
ce Vlădoiu risipeşte o nouă ocazie 
în min. 57, proaspătul intrat Sa
bin Ilie a primit o pasă bună 
printre apărători, a intrat 
în careu, a şutat tos la coltul 
din dreapta *1 porţii iul Câm
pean u ; 1—t. Pe 
rii steliştilor, în 
Bogdan (intrat -şi 
o fază prelungită
xează" pe Câmpeanu ieşit din ca
drul porţii şi 3—1. Scorul a fost 
stabilit li» min. 80: Gâlcâ după un 
frumos un-doi ca VlSdoiu ajunge 
în fată cu Câmpeanu, îl fentează 

t şi înscrie îeîer : 3—1.
J STEAUa care ne ea repre- 
l zenta în Liga Campionilor, a ali- 
'  niat fojrmaţia: Stelea, Cs2flt (Sa- 
|  bin Ilie), Prodan, Doboş, Pireu, 
» Pilibeecu, Gâlcă, Rădueanu f t î  
I — Bucur Bogdan), Roşu (R. Nagtii), 
» Lăcătuş, Vlădoiu. In minutele 68 
|  (Sabin Tîie) şi 73 (Năstase) au fost- 
J eliminaţi de pe teren pentru al 
ţ doilea cartonaş galben.

v’MWwyraWuvcvvvvwv'vyywwwArevws

’ REZULTATELE
• CONCURSULUI
> PRONOSPORT
t  DIN 28 APRILIE

Divizia B sar ia a tll-a

fondul domină- 
min. 77 Bucur 
el în ioc), după 
în careu. îl „ta-

Atalanta — Lazio L—3 2
Bari — Udinese 4—2 1
Cagliari —' Inter 0—0 X
Napoii — Sampdorla 1 -4 2
Piacenza — Padova 4—0 - 4

mmrn- Juventas 2—2 . X
TOrino — Cremenesc i - o 1
Vicenza — Parma 0—1 - 2
Ancona -— Bologna 1—1 X
Crema — Precara 3—2 I
Lucchese — Cosenza 2—1 1
Regeina — Avellino 1—1 X
Verona — Chievo. /, I—0 1
Rmd de câştiguri: 157 461 315 lei. 
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«ELEVII- DEVENI ÎN ÎNTRECERI 
INTERNAŢIONALE

Cu puţin timp in urmă, in loca
lităţii e Rm. Vâlcea şi Curtea de Argeş 
s-a desfăşurat concursul internaţional 
la orientare sportivă, dotat eu troâeui 
Olteniei, la care a participat şi echi
pajul Palatului Elevilor din Deva,

Având In vedere faptul că anul a- 
cesta România găzduieşte Campionatul 
Mondial de Tineret la Orientare, fcn tona 
Rol Vâlcea, participarea a fost nume
roasă şi traseele foarte dure. Cu toa
te acestea aro reuşit... Să > urcăm pe po- 
diurn la individual fete prin sportiva 
Priceşte Claudia, clasată pe Iacei IIL 
Conducerea secţiei de Orientare o fe
licită şi prin intermediul ziarului „Cu- 
vSrituî liber'4; (prof. Flortn Fi r“se« an- 
trenor), j

A CĂZUT CORTINA 

ASUPRA PRIMEI SCENE ■ 

FOTBALISTICE

Odată cu Încheierea finalei Cupei
României la fotbal, a căzut cu adevărat 
cortina asupra primei scene fotbalistice 
la fotbal, a campionatului Diviziei Na
ţionale, ediţia ’95—*38. A fost campio
natul cel mai „comprimat*1 impus fe
deraţiei de către selecţionerul Anghel 
Iordănescu, cate a dorit să aibă timp 
suficient pentru pregătirea naţionalei 
noastre la Campionatele Europene din 
acest an, In Anglia, dar şi pentru 
preliminariile C. M. Conduceri de clu
buri şi numeroşii susţinători şi-au ma
nifestat nemulţumirea pentru încheierea 
prematură a acestui campionat, cel mai 
scurt din întreaga Europă fotbalistică, 
ceea ce a determinat echipele să joace 
pe zloată şi zăpadă, pe terenuri foarte 
grele, în faţa unor tribune goale. Acum 
ne gândim ca totul să se încheie cu 
bine : jucătorii selecţionaţi să fie să
nătoşi, să ae afle In plină formă spor
tivă în Anglia şi selecţionerul să aibă 
fler în formarea unsprezecelui care intră 
;pe teren.

Din ‘ lipsă de spaţiu, în câteva cuvin
te ce a fost bine, ce a fost mai rău ? 
•  Intr-o competiţie atât de = zbuciu
mată, cu o seamă de trucaje — pe faţă 
— altele bine mascate şi unele „inventa
te" pentru derută* pe merit a devenit 
campioană STEAUA, ce are imensa 
răspundere de a ne reprezenta cum se 
cuvine şi în competiţia europeană. •  A 
dat puţină culoare şi, oarecare dinamism 
returului evoluţiile echipelor F.C. Naţio
nal (preluată de FI. Halagian), ce se 
afla în prima parte a turului In zona 
retrogradării, şi a ajuns pe locul 2 in 
clasament şi Poli. Timişoara (cu Dem- 
hrovsetti |a timonă), ee a urcat din 
„subsol** îl urniri tn clasament, m Ală
turi de F.C. Naţional, Rapidul, cu Mire ea 
RSdulescu „principal**, ce a pierdut pe 
„potou" locui S, ne reprezintă In Cupa 
UEFA. o Două fer maţii cu blazon în 
fotbalul nostru — Univ. Craiova şi Di- 
namo — ce se află în plină recon
strucţie, dar după «unt susţin condu
cerile cluburilor şi In afara „coopera
tivei" în acest an şi-au luat rămas bun 
din Cupele Europene •  Au retrogradat 
Poli. Iaşi şi pentru unii mai greu de 
crezut. Inter Sibiu. •  Din păcate, a 
degenerat „prestaţia* unor „galerii" 
(Steaua. Diruwno şt uneori Rapid), care 
au făcut ravagii şi ţm terenuri!* *W 
oraşele gazdă. Un vocabular murdar, 
•jignitor folosit de huligani de ultimă spe
ţă aciuiţi în galeriile onor echipe cum 
«unt cele de mai sus, e greu de faţete 1 
Ultima „isptavă1*, ajunşi tn galeria Ste
lei — a fost în gara Braşov, unde au 
stropit călătorii ocazionali cu Instfne- 
toarele din vagoane I Chiar nu ce poate 
pune punct huliganismului de pe sta
dioane, şi in afara lor 7

1«»» -O".

Două „stele" ale gimnasticii 

NADIA ŞI BART

; s ^ u  cjfstT iraîaT

Vineri* la ora EL23, la BiS- 
cureşti, î» faţa Ofiţerului Stării 
Civile, Nadia Comâneci şi ameri
canul Bart Conner au spus DA şi 
au devenit soţ şi auţte. După în
cheierea ceremoniei, multe felici
tări şi urări de bine au adresat 
tinetei perechi naşii Dana şi A- 
drian Năstase, familiile şi rudele, 
prietenii apropteţfc După ceremo
nie, Bart a spus: „Aş vrea să mă 
consideraţi român. Mă bUcur şl 
vă mulţumesc foarte mult", DUpă- 
amiază fericitul eveniment « fost 
sărbătorit la Bete»* .Udo". Sâm
bătă, după o recepţie oferită de 
preşedintele Iliescu, oficierea că
sătoriei religioase a avut foc la 
Mănăstirea Caşin.

Şl din partea redacţiei noastre, 
urăm tinerei familii „Carii de pite 
tră'V mu* noroc, fericire şi demni 
urmaşi I
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DIVIZIA A 2

Corvinul — C.S.M. Reşiţa 
1—1

Etapa a 28-a a fost una dintre 
cele mai disputate din returul aces
tui campionat. Dacă n-a surprins 
victoria Jiului la F. C. Bihor, tre
buie să recunoaştem că au surprins 
victoriile realizate în deplasare de 
Foresta la Zlatna şi Bucovina ia 
Satu Mare ca şi egaluriie de la 
Hunedoara, Alba luda şi Motru, 
înregistrându-se doar 3 victorii ale 
gazdelor.

Probabil eâ aceste rezultate — 
unele greu previzibile — au mai 
consolat puţin nereuşita de sâm
bătă a hunedorenilor în fata echi
pei C.S.M. Reşiţa. Noi nu pu
tem înţelege însă evoluţia slabă, 
fără vlagă, â linor jucători de la 
Corvinul ce greşesc prea des la 
construcţia jocului, pasând ne
glijent, neinsistând în acţiunile 
ofensive şi când ajung în preajma 
careului si chiar în interiorul lui, 
nu se concentrează, ratează copilă
reşte. Sigur, C.S.M. Reşiţa este 
o echipă matură eu câţiva fot
balişti buni, aşezată bine în te
ren. dar nici hunedorenii nu s-au 
mobilizat ca altă dată în meciu
rile tari de acasă Ccu Jiul de 
exemplu).

Oaspeţii au luat „oxigenul" 
destul de repede. In min. 6. be
neficiază de o lovitură, liberă de 
la 18 m şi Puşcaş şutează în 
vinciul porţii lui Popa. Din acest 
minut până în min. 33. hune
dorenii nu izbutesc mare lucru. 
Atunci insă. Mitrică pătrunde în 
careu st portarul Ianu îl „agaţă" 
pe hunedorean ; 11 m. Lovitura o 
execută tot Mitrică, portarul res
pinge balonul şi de această dată 
hunedoreanul plasează balonul 
ou capul tn Plasă :1—1.

Jocul hunedorenilor se limpe
zeşte din min. 58. când a intrat 
Gabor care a pasat bine, a şutat 
la poartă, a „scos" 2 lovituri li
bere periculoase şi câteva lovituri 
de colţ. toate rămasa însă fără 
rezultat pe tabela de marcaj.

CORVINUL : Popa, Bordean (ac
cidentat, — 21. Mocioi), Ţibichi,

; Cireş, Haidiner, Petrolese (’80 — 
Păcurar), Chezan, Bardac, Costă- 
chescu, Pefţa (*58 — Gabor), N.
Mitrică.

REZULTATE: Minaur Zlatna
— Foresta Fălticeni 2—3; Olimpia 
& M. — F.C. Buoovina 1—2; F.C. 
Bihor _  Jiul 1—3; Gaz Metan — 
Unirea Dej 2—1; Min. Motru — 
A .S A. Tg. M. 0—0; Unirea A. I.
— F.C. Maramureş 1—I ; Gloria 
Reşiţa — CFR Timişoara 2—0; 
U.T.A. — F.C. Vâlcea 3—L

CLASAMENTUL
1. JiUi
2. Foresta
3. UXA.
4. A.S.A.
5. Un. Dej
6. Bucovina
7. CSM
8. Gaa M.

28 18 4 
88 37 2 
28 14 6 
28 14 4 
28 14 2 
28 U 2 
28 13 4 
28 11 8

po

J  Ga

6 
8 
8 

10 
12 
12 
11 
9

9. CFB Ttm.» 28 13 4 10 
10. Corvinul 28 10 8 10 
ÎL Olimpia 28 12 2 14 
42. Unirea A. 28 U 4 13
13. Min. Metru 28 10 6 12
14. FC Maram. 28 11 3 14
35, Minaur 28 5 13
14. Dl. Reşiţa 28 fl) 3 15
17. F.C Bihor 28 8 2 18
18. FC Vâlcea 28 5 5 17 

* Echipă penalizată
ETAPA VIJTOARE (miercuri, 1 

mai): Unirea Dej — Min. Motru; 
Jiul — Olimpia; ASA Tg. M. — 
F.C. Bihor; Bucovina — Minaur; 
Poreeta — Corvinul;' CSM Reşiţa 

Unirea A. I.*, F.C. Vâlcea — 
Gaz Nteten; F d  Maramureş — 
G1 Reşiţa; C.F.R. Timişoara — 
m iJL

47-15
40- 24
50-27
42-30
49-36
42-44
37-32
34-27
37-36
37-35
41- 40 
41-41 
27-33 
36-49 
40-32 
23-51 
30-61 
23-60

3cu

58
53
43 
46
44 
44 
43 
41 
40 
38 
38 
37 
36 
36 
35 
33 
26 
2Q

pet.

REZULTATE : Petr. Videle -  Vega 
Deva 4—0; Parângul Lonea — tCIM 
Bv. i—2 ; Un. Alexandria — Min. Lu- 
peni, 0—5; Pete. Ţicieni — Metal urg.
Sadu 2—1 ; Constr. Craiova — Pavoşeni 
Vulcan 3—0;- Petr. Stoina — Min. Cer- 
tej 2—0; Min. Uricani — Min, Mâtâsari
2— 6; Precizia Săcele — Şoimii Sibiu 
1—0; - Mine-Ral Rov. — Petr. Drggăşani
3— 0; Nitramonia Făg. — Drabeta 2—0.

J, CLASAMENTUL :
1. Precizia Săc. 31 21 4 6 59-24 67
2. Drobeta 31 21 3 :•#: 65-28 66
3. Şoimii Sibiu 31 20 2 9 61-33 62
4. Parângul L. 31 17 1 13 56-50 52
5. Min. Uricani 31 15 3 13 55-48 48
6. Vega Deva - 31 15 3 13 57-50 48
7. Petr. Stoina 31 16 0 15 47-43 48
8. Nitramonia 31 15 2 14 40-37 47
9. Petr. Videle 31 15 2 14 45-47 47

10 Min. Mătăsari 31 15 1 15 48-41 46
11. Mine-Ral 31 15 1 15 40-4$ 46
12. Petr. Ţicieni 31 14 3 14 15-53 45
13. Min. Certej 31 14 2 15 10-12 44
14. Min. Lupeni 31 14 1 16 19-H 43
15. Constr. Cv. 31 13 4 14 42-13 43
16. ICIM Bv. 31 14 1 16 11-47 43,
17. AS Paroşenl 31 14 1 16 43-51 43
18. Petr. Drăgăş. 31 11 2 18 45-58 33
19. Met. Sadu 31 10 2 19 24-49 32
20. Un. Alexand. 31 1 2 28 14-94 5

IN ETAPA DE MÂINE: Vega Deva
— Nitramonia Făgăraş; Minerul Certej
— Constr. Craiova.

D iv iz ia  C

2. Dacia Orăştie
3. Favior
4. Vict. Călan
5. Min. Aninoasa

A Constr. Hd.
9. Jiul Petrila

10. Min. Ghelari
11. Min. Teliuc
12. Met. Crişcior
13. Min. Livezeni

REZULTATELE etapei intermediare:, 
Min. Aninoasa — EGCL Călan 3—0; 
Min. Teliuc — Favior Orăştie 1—0; Au
rul Brad — Min. Ş t Vulcan 2—0; Min. 
Bărbăteni — Jiul Petrila 2—1; Dacia 
Orăştie — Victoria Călan 2—0; Constr. 
Hunedoara — Min. Livezeni 5—0; CF.B, 
Marmosim Sirteria — Met. Crişcior 2—0.

REZULTATELE etapei de duminică: 
Jiul Petrila — Dacia Orăştie 2—4; Min, 
Şt. Vulcan — Min. Bărbăteni 3—0; Min, 
Livezeni — Min. Ghelari 2—1; Min. A- 
ninoasa — Min. Teliuc 3—I; Favior
Orăştie — Aurul Brad 3—2 ; Victoria 
Călan — Constr. Hd. 3—0: EGCL Călan 
— Met, Crişcior 0—2. ,

CLASAMENTUL
I. Min. Şt. Vulc. 25 18 3 4 56-19 57 

25 18 1 6 71-34 56 
25 13 6 8 42-21 45
25 12 6 7 40-20 42 
25 13 3 9 37-31 42

6. Mini Bărbăteni 25 11 6 8 41-27 39
7, Aurul Brad 25 11 S 9 45-33 38

25 11 1 13 45-40 34 
25 10 3 12 47-41 33
25 10 2 13 35-39 32
25 8 7 10 30-26 31
26 10 3 13 30-4? 30 
26 7 5 14 23-4§ 20

14. CFR Marmosim 25 5 4 16 20-73 19
15. EGCL Călan 26 4 1 21 25.-90 13

, ~ In ETAPA VIITOARE din 5 mai. la
Orăştie derby-ul etapei: Dacia — Min. 
Şt Vulcan. • .

ftw yw w

Handbal feminin

REMIN DEVA—  ARTEGO 
TG. JIU 27—21

Este a patra victorie consecu
tivă- a echipei REMIN în returul 
campionatului, clasată acum pe 
locul al doilea in clasament cu 36 
de puncte. Echipa a jucat bine, 
cu multă ambiţie, cu un adversar 
venit decis la Deva să-şi vândă 
scump pielea. De remarcat că 
echipa oaspete a beneficiat de 12 
lovituri de la 7 m, marcând .11, 
deci numai 10 goluri din acţiune 
faţă de 25 de goluri din acţiune ale 
gazdelor. Realizatoarele celor 27 
de goluri sunt: Sop Anişoara (8), 
Simona Bnzan (5), Cristina Rotar 
I4L M. Teth (3), Cristina Morar 
(2), Gabriela Coreea (2), Monîca 
Cătană şi Vtoîina Henţiu câte 1.

In etapa următoare REMIN în
tâlneşte pe lidera seriei Textila 
Sebeş pe terenul acesteia., sâmbă
tă. 4 mai. (M. Oltcan«x

jw w w w w v  aw w w .v a v a w w a
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VANZARI — 
CUMPĂRĂRI

•  Vând bucătărie, tele
vizor color, congelator, bi
cicletă, oglindă veneţiană. 
Telefon 221283.

(8445)
•  Vând apartament trei

camere, parter, două be
ciuri, zona Mioriţa, exce
lent privatizare. Tele
fon 215899. (8442)

•  Vând Ford Tranzit ■
camionetă 3,5 tone, Die
sel, fabricaţie 1987 şi 
dubă Mercedes 608 Diesel 
3,5- tone. - Deva, str. Ho
rea, nr. 163. j

(8448)
•  S.C. Mareu Deva, str. 

Horea, nr. 163, vinde en 
gros vodcă, rom Alea, 
rom Condor, flecare la 
1400 lei/st. 1/2 (bere) in
clusiv TVA şi vodcă Dov 
la 3800 lei/st. 1/2, in
clusiv TVA.

18441)
•  Vând apartament 2 

camere, etaj I, bloc ma
gazinul Kva, tel. 617940, 
după ora 15.

(8434)

•  Vând combină re
coltat Class Dominator 
1984, rabator 4,1 m, 
cabină aer condiţio
nat, 16 000 DM. Tel. 
054/660312, după ora 
18. (8423)

•  Vând apartament 2 
camere, vilă, Petroşani.

| Informaţii Deva, Zarafi- 
rescu, bl. A6, ap. 21.

(8415)
•  Vând apartament, zo-

l riă centrală, str. împăratul 
-Traian, bl. 12, et. 1, ap. 
5, Deva. Informaţii la 
'domiciliu. ' ' .

(8443) >
•  Vând Azuprostat pen

tru prostată, provenien
ţă germană. Telefon 
$17512.

(8446)
•  Vând apartament 2 

camere, str. Zarand, bl. 
P6, se. 2, ap. 21, Deva.

(9263) .
•  Vând vitrină frlgo- - 

rifică nouă. . Tel. 622400.
. (9260)

•  Vând casă mare, spa
ţioasă; spaţiu pentru ate* 
Her tâtnplărle. Orăştie, str. 
Unirii, nr. l'8.

(9257) •
•  Vând apartament 2 

camere, gaz. Deva, car
tier Dacia, bl. 14, ap. 23, 
scara 4.

18448)
•  Vând SRL, nefolosit,

Deva. Informaţii tele
fon 625528. ' 1
v t (8245)

•  Vând teren agricol, 
40 ha, Lunea Cernii, preţ 
convenabil. Tel. 720803.
■; (8243)
. •  Cumpăr apartament 2 
camere, confort I. Tele
fon 069/228464, orele 9—
Vf.

•  Vând dozator suc
iSiemens, trei capete, in
formaţii ţel. 651107, după 
bfar * isT• ■■■./ ■ ■'
/ (9151)

r •  Vând grajd cărămidă, 
ţiglă, lemn prin demola
re sau amenajare folo
sire. Relaţii Orăştie, str. 
IKihal Viteazul. 2A, Gel- 
n*ar 93, Bucureşti 6872769.

" .' . (7922)...,':''.
•  Vând apartament 2

camere etaj patra, acope
rit, Orăştie, 642497, seara, 
j (7924)

•  S.C. T.egume — Fructe 
S.A. Brad organizează, în 
fiecare zi de luni, în

cepând cu data de 6 mai 
1996, ora 10, la sediul 
societăţii, din strada Ho
rea, fnv. 60, licitaţie pu
blică' pentru închirierea de 
spaţii comerciale, pro
ducţie, depozitare, până 
la epuizare. Relaţii tel; 
651526.

(9153)
• • Vând spaţiu privati
zare 24 x 12 m. Informaţii 
Haţeg, Aleea Şcolii, bloo 
10, ap. 12.

(7041)
•  Vând VW Trânspor- 

ter (8 locuri), motor Tur- 
bo-Diesel, înmatriculat,' 
preţ 7900 mărci, negocia
bil, talon BMW, 316, 
fabricaţie 1980, preţ 1000 
mărci. Tel. 724329, 718905.

(8253)
•  Vând apartament 2 

camere, preţ negociabil. 
Informaţii tel. 738181.

(8255)
•  Vând benzinărie în 

Hunedoara. Tel. 714042, o* 
rele 9—15.

(8257)
•  Vând sau dau în parte 

teren arabil, în Răcăştie. 
Telefon 712053, după ora 
16

(8259) ,
•  Vând dozator suc 

Siemens, 3 capete, infor
maţii tel. 651107, după 
ora 16.

(9151)
•  Vând convenabil du- 

biţă, motor Diesel. trei 
pistoane, înmatriculată. 
Telefon 621955.

(9256)
•  Vând Ţ)aeia break, 

an fabricaţie 1988. Tel. 
660016, după ora 18.

(9254)
•  Vând Manet Scuter, 

stare bună. Tel. 223054, 
între orele 17—19.

(9050)
•  Vând pfttuţ copil şi 

măsuţă de sticlă. Tele
fon 230592.

(9037)

ÎNCHIRIERI

•  Ofer spaţiu amenajat 
(80 mp), în Deva, parter, 
contract participaţiune. 
Tel. 612535.

(8439)

•  Ofer pentru în
chiriat spaţiu amenajat 
pentru depozit en 
gros, 35 mp (cartier 
Oituz). Tel. 622137.

(9035)* mmr •’-mm'**&■*.mmm » m

DIVERSE

•  Posed viză Germania, 
permis conducere. ofer 
servicii, vând Opel Ka- 
dett 1,3, neînmatrieulat, 
stare perfectă. Telefon 
623205.

(9262)
•  S.C. Lamy Trade Sery 

SRL. Deva anunţă majora
rea , preturilor cu 25—3# 
la sută.

' ' (9045)
•  Societatea comercială 

CIF S.A. Deva anunţă In
tenţia de majorare a pre
ţurilor şi tarifelor, înce
pând cu data de 15 mai 
1996.

(8437)

PIERDERI

•  Pierdut brăţară aur. 
Ofer recompensă. Tele
fon 622726.

(9261)
•  Pierdut <fod fiscal cu 

numărul 6146405, apar
ţinând' societăţii Beny _ 
Company Prodcom SRL ’ 
Deva. Se declară nul.

(8431)
•  Pierdut cod fiscal 

— imprimatul original al 
societăţii comerciale Ge

nera Com SRL. Deva. Se 
declară nul

(8447)
•  Pierdut diplomă zece 

clase, pe numele Ciornea 
Măria. O declar nulă.

(8256)
•  Pierdut carnet con

ducere,. pe numele Bercea- 
nu Maria. Găsitorul este 
rugat să sune la 717551.

3 (8258)
•  Pierdut certificat de 

înmatriculare, nr. 46—HD— 
3092, pe numele Stupar 
Vasile. îl declar nul.

(399107) .

OFERTE 
DE SERVICII

Executăm
TRANSPORT MARKĂ 
cu camioane închise 

de 2,5; 8 şi 14 t 
Tei. 647529 orele 8 -17

•  Societate comercială 
angajăm şofer profesio
nist în condiţiile legii. 
Informaţii tel. 230212, 
după ora 18.

(9265)
•  Solicit doamnă pentru 

menaj. Scrieţi la Popa 
Gheorghe, str. Cloşca, nr. 
6, bloc 4, sc. E, ap. 61, 
Alba Iulia.

(67923)
•  S.C. Transmin S. A. 

Brad angajează _ director 
tehnic. Informaţii tele
fon 651910, interior 108.

(9154)

COMEMORĂRI

•  Tată, scumpă mi-a 
fost viaţa/ Numai ca un 
vis,/ Tristă mi-a fost 
moartea/, Aşa mi-a fost 
scris. /  Suflet bun, suflet 
curăţ,/ Dar şl jale mi-ai 
lăsat./ Din lume când al 
plecat/ -Ai lăsat casă-n- 
tristată/ Şi pe iubitul tău 
tată./ Şi l-ai lăsat cu 
durere,/ Fără a ta mân
gâiere/ Cu dorul tău eu 
voi fi, /  Cât pe lume voi 
trăi. /  Tu ai lăsat scumpă 
soţie, /  Cu care ai stat 
sub cununie/ Şi-ai lăsat 
fiicele tale/ Fără nici o 
mângâiere. /  Şi-ntreabă

mereu de tine,/ Tăticul 
lor când. vine/ Nu mai 
vine niciodată/ Ca avut 
o ' grea . soartă.

MIHAILA 
GHEORGHE 

Almaşul Şea 
■; 3 vV-'̂ -v (9289)
•  în 2 mal se împli

nesc 2 ani de la trecerea 
în nefiinţă a celui care a 
fost

POLGAR TIBERIU
Dumnezeu să-l odihnească 
în pace I Soţia.

(8450)

DECESE
: * Familia Cioca, Budiu

şi Tomuş anunţă cu adân
că durere încetarea ful
gerătoare din viaţă a dra
gului lor fiu, soţ, tată, 
frate, ginere şi cumnat 

CIOCA MARIUS 
DORU

în vârstă de 44 ani. 
înmormântarea azi, 30
aprilie 1996, ora 13, de 
la capela catolică, str. E- 
mînescu. (9251)

•  Mulţumesc din suflet
întregului colectiv de
medici şi tehnicieni din
cadrul Policlinicii de
Stomatologie Hunedoara, 
care au fost alături de 
noi în momentele deose
bit de grele prin tre
cerea în nefiinţă a so
ţului- şi tatălui/
av. NECULAI CHIEICA 
Fiica Miruna, fiul Theo- 

dor şi soţia Nuţi Chi- 
rica. (9253)

•  Sqtia Carmen, so
crii Rozalia şi Amos 
mulţumesc din suflet 
colegilor şi prietenilor 
de ‘la RomteleCom, 
Vinalcool Deva, ru
delor, prietenilor şi 
vecinilor cafe l-au con
dus pe ultimul drum 
pe cel care a fost _ 
cel mai bun şi deo
sebit soţ şi ginere 

MICU AUGUSTIN 
(GUŞTI)

Dumnezeu să-l o- 
dihnească în pace I 

(399105)
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str. N. nr11,tsMhn 647408 :
•  TELEVIZOARE COLOR: NU, ORIONJHIUPS, 

SANYO.GOLDSTARJIAEWOO (90programe,te" 
Irmmajiiiicn ri firii tcletext) ' . -

•  TELEVIZOARE ALfrNEGRU - Bucureşti
•  FRIGIDERE SI CONGELATOARE - Gâcsti
•  ARAGAZE • SstaU an
•  MASONI DE SFĂTAT - Cagir
•  BIGKUTTE PORTOSArl8 VITEZE - Itdb
•  COVOARE^OCHETECSBiâdteAD» RiHa 
• GRESIE a  FAIANTAmodd Raite ^
•  VDPS3RA.CHrr SI DlLtlANT AUTO
•  INCUBATOARE PENTRU FUI DE
•  ALTE PRODUSE electronice si ^Wvrnnreirr* 

2UCPG CWSMMDXK ClBT>,Inlmrtrc tiwnirrsiw ti c r
ti dc Biulfee oc

butelii angaz.
Se acord* GARANŢIE Intre 1-3 mal 
GARANTAT CELE MAI MK3 PRETORI I
Barini tott locuitorii judeţelor Hunedoara sri 
Aba produsele re tind te cu:

I

IN CELE MAI AVANTAJOASE 
CONOmi DIN TARA : 
t ?  Avans-numal 2 5  %

w j w j v m w j w m W A W w .w .vvyyw w

■ ^  30 APRILIE 1996'
•  1 dolar ŞUA 3—
•  I marcă germană ;
•  1M yeni japqned V  <
• i liră sterlină
•  ( franc elveţian
•3/^I::'fran^--fraP«*;:3:''3-:
• 100 lire italiene

Cursuri de referinţă ale Băncii Naţionale 
tt României

— 2913
— 1903
— 2755
— 4397
— 2355
— 564 

—  186

lei
lei
lei
Iei
lei
lei
lei

I♦ A'
1

] '

i
1« Vremea

rvor prezenta averse de ţ 
ploaie, însoţite de descăr-1 
cări electrice. Vântul v«j 
sufla moderat cu in- T

va fi 
Cerul va - prezenta
nourări mai , accentuate 
în a doua parte 
Iei, când pe alocuri se grade C.

tensific&ri ‘ temporare 
din sector sudic.

Temperaturile minime 
vor fi cuprinse Intre 
—17 grade C, iar ms- 

a ximele între 22—27

caldă.
fo

ire | 

ne 1
«  [ia- i

fTŢŢŢ' Focus ş Ştiri locale ; 
19,15 Film •  Marele 
furt; 20,45 Videoclipuri 
muzicale; 21,00 Film •  
Profesionistul . (cu Jean

18,00 Divertisment; 19,00 Paul Belmondo).

POSIBILITĂŢI DE CÂŞTIGURI 
SUBSTANŢIALE SUPLIMENTARE

In timpul Liber

Institut de marketing şl cercetare a opiniei pu
blice caută colaboratori locali ^rfa ©eva. şi Haţeg, 
pentru activitatea de aplicare chestionare.

Condiţii: — vârsta maximă 40 ani; studiu li
ceale sau superioare; posibilitate de deplasare In 
judeţ. 3 , /

Aplicarea chestionarelor este o activitate de pre
cizie şi solicită disponibilitatea lucrului cu oa
menii; Puteţi fi solicitat pentru această muncă 
de circa 8—10 ori pe an. Persoanele interesate sunt 
rugate să trimită urgent o scurtă autoprezentare 
scrisă de mână, însoţită de numărul de. telefon Ia 
care pot fi contactate, pe adresa • C.P. 56—52 77750 
Bucureşti.

Relaţii la telefon (01) 2116999, Mirela Pintea, 
Corina Aldea. /

DIRECŢIA DE MUNCĂ ŞI PROTECŢIE 
SOCIALĂ A JUDEŢULUI 

HUNEDOARA

SCOATE LA CONCURS r ’

Calificare a Şo-

studii

■  1 post de economist, 
pentru Centrul de 
merilor.

Condiţii de participare; 
de specialitate.

Ridicarea documentaţiei şi depunerea do
sarului se face la D.M.P.S., biroul personal, 
până Ia data de 14 mai 1996.

Examenul va avea loc în 15 mai 1996, 
ora 10.
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IBANCA RENAŞTEREA CREDITULUI 

ROMANESC S.A.
CREDIT BANK

cu sediul în Deva, bdul Decebal, nr. 8 
Vinde Ia licitaţie publică ce va avea loc 

în data de 3. V. 1996, ora 10, la Judecătoria 
Deva, biroul executori judecătoreşti:

autoturism MERCEDES 280, ân fabrica
ţie 1984; preţ de pornire; 10.000 000 lei; 
autoturism MAZDA 626 LX, an fabricaţie 

1985; preţ de pornire: 12 000 000 Iei ; 
autofurgon FORD 130, an fabricaţie 1985; 
preţ de pornire: 18 000 000 lei; 
autoutilitară IFA W 50 L/A, an fabri
caţie 1966; preţ de pornire: 12 000 000 lei; 
casă situată în Deva, str. 1 Decembrie, 
nr. 27; preţ de pornire: 50 000 000 lei.
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