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Ce noutăţi ne ! 
/ {  aduce dl Solana ? |

în ce priveşte lăr- ţilor şi a drepturilor a- * 
I girăa NATO, pentru noi; ccstora. 1
* românii, lucrurile par a Citind aceste declaraţii, * 
|  fi limpezi. România, a- o imagine transmisă a- J 
. proape sigur, a pierdut cum' câteva zile de te- « 
|  şansa de a fi admisă în leviziune, pe când dl. I 
I primul eşalon, atât da- Javier Solana făcea un ’ 

■■-v |  torită propriilor incon- turneu prin ţările Bal- |  
J i secvenţe cât şi— „spriji- tice şi Ungaria, _ mi-a J 
■ nului“ acordat de „prie- revenit în memorie. Ca- , 
I tenii" noştri de peste mera dd luat vederi sur-; I 
I hotare. iar cine nu v;a prinsese o atmosferă j 

intra în primul val — foarte destinsă la dis- | 
cum afirma o influenţă cutiile de la Budapesta, * 
publicaţie britanică „Fo- zâmbetul şefului guver- |  
reign Report11 — nu va nuîui maghiar, Gyula * 
mai intra niciodată, „un Horn. exprimând multă I

satisfacţie, iăr al dlui ‘ 
Solana de-a dreptul în- i 
cântare. Desieur. atunci *

Marţi, 30 aprilie a.c„ 
la Deva a avut loc, în 
organizarea Comitetului 
Organizaţiei Judeţene a 
îPartidului Socialist al 
Muncii, o adunare popu- 
lajră Consacrată sărbăto
riţii zilei de l Mai, Ziua 
internaţională a celor ce 
muncesc.

Ap adunare au luat 
parte membri şl simpa
tizanţi ai P.S.M., alţi 
cetăţeni. Manifestarea a 
fost deschisă de dl. Ioan 
Sîrbu, membru în con
ducerea organizaţiei ju 
deţene a P.S.M., iar 
despre semnificaţia şi is
toria sărbătoririi zilei de 
1 Mai ca zi a munci! 
au vorbit Opriţa Crăn- 
găhiş, Ovidiu Popescu şi 
Constantin Purdleanu. Vor
bitorii au relevat Că fle
care om are trei drep
turi fundamentale şl . a- 
nufne acela de a munci, 
da a se instrui ş l .. de a 
se bucura de sănătate 
De altfel, munca a  stat 
şi stă fa baza a tot Ce 
s-a realizat şi se reali

zează în România şi In 
lume, deşi in ultimii ani 
munca este desconside
rată din acest punct de 
vedere. De aceea che
marea ce o adresează Par
tidul Socialist al Muncii 
in actuală campanie e- 
lectorală este: „Uniţi-vâ 
români P.

Adunarea populară din 
ziua de 30 aprilie a.c. 
de la Deva a avut şi 
un caracter electoral mar
când începerea campâ-

Mâine se încheie 
depunerea candidaturilor
Sâmbătă, 4 mai a.c., 

la ora 24 se încheie 
perioada consacrată de
punerii de ‘candidaturi 
pentru alegerile locale 
al căror scrutin va a- 
vea loc în 2 iunie 
1996. Deci, formaţiunile 
politice trebuie să se 
grăbească în a stabili 
cine va candida pe lis-

niei de alegeri de către 
P.S.M. A fost anunţată 
candidatura dlul Ioan 
Resiga, şeful serviciului 
aprovizionare Ia S.@. 
„Gaslal** S.A. Deva, la 
funcţia de primar al 
municipiului Deva. Dl. 
4  Resiga şi-a prezentat 
apoi oferta sa electorală-

TRAIAN BONDOR

orientate spre 
promovarea investiţiilor

: ' kt.

Dialog cu dl. îng. PANTELIMON ŞERBAN, 
director coordonator la Direcţia de 

Telecomunicaţii Hunedoara

REP.: Dle , director, 
aţi fost numit în această 
-funcţie cu ceva mai mult 
de două săptămâni in ur
m i, Venirea d-voastră 
la  conducerea Direcţiei 
de Telecomunicaţii Hune
doara a  fost precedată 
de evenimente, ca s i 
zic aşa tumultuoase, cul
minând cu momentul în 
care fosta conducere şi-a 
prezentat In bloc' 7 demi
sia. Care au fost din 
câte ştiţi, cauzele ce au 
genferât o astfel de ati
tudine din partea fostei 
adm inistraţii?

P.S.: Gu câtva timp 
Înainte de faza demisiei 
colective a fostei condu
ceri, o comisie de spe
cialitate venită de Ia Rom- 
telecom a constatat slabele 
rezultate economice pe 
care această direcţie Ie-a 
realizat. In acest context 
s e . întrezărea clar o 
schimbare la nivel de di- i 
rector economic, funcţie 
ocupată la acel moment

de dna ec. Emilia Ghlra. 
A urmat demisia dnei 
Ghirâ. Această demisie 
a generat o mini-reacţie 
în lanţ, materializată prin 
înaintarea demisiilor şi 
de către fostul director 
coordonator, ing. Rucian 
Sabău, şi de ex-directorul 
tehnic, dl. ing. Alexandru 
Işan. Ra ora actuală, de 
pe poziţia pe care o am, 
nu mă pot pronunţa a- 
supra substratului ce a 
generat aceste. manevre. 
Geri este că efectul asu
pra salariaţilor direcţiei a 
fost puternic, inducân- 
du-se în oameni neliniştea 
şi incertitudinea. Au e- 
xistat şi tentative de ma- 
nipulare a unor şefi- de 
servicii în vederea obţi
nerii demisiei lor. A- 
ceâstă situaţie inedită a 
reclamat prezenţa unei noi 
comisii,, condusă de ma«

ADRIAN SAl.AGEAN 

(Continuare în pag. a 2-a)

mai 1996
• 1 dolar SUA — 2918 lei
• ( marcă germană — 1910 lei
O 100 yen] japonezi — 2795 lei
• t Uri sterlină — 4401 lei
• t  tranc elveţian — 2357 lei
• ( franc francez — 565 lei
o 100 lire Italiene — 187 lei

Cursuri ie  ceferinfă ale Băncit Naţionale \
a României

al doilea val pur şi 
simplu nu va mai e- 
xîstâ“. Să fie aceasta o 
consecinţă a înţelegeri
lor recente de la Mos
cova dintre preşedintele 
american Bill Clinton şi 
cel rus Boris Elţîn?

cântare. Desigur, atunci  ̂
nu discutau despre drep- j 
turile minorităţilor din I 
Ungaria şi nici despre j 
efortul pe care ar tre- | 
bui să-l facă dl. Horn *

tele lor la funcţiile de 
prifnar şi de consilieri.

Perioada următoare 
este consacrată depu
nerii de contestaţii la 
candidaturi (perioadă 
ce se va întinde până 
în 14 mai), precum 
şi întâlnirilor între cân- 
didaţi şi alegători, fie- 
care-dintre cei ce as
piră la conducerea lo
calităţilor fiind foarte 
interesaţi să-şi atragă 
electoratul. (Tr. B.)

ADRESA ELECTORALĂ

- Biroul electoral al Circumscripţiei jude
ţene nr. 22 se află In clădirea sediului Tri
bunalului Hunedoara, strada 1 Decembrie.' nr. 

■■35' —• Deva.'
Răspunde la telefonul 231214.
Programul de lucru — zilnic 8 -  14 si 

16—20.
Mâine 4 mai, program 8—24.

Vom trăi şi vom vedea. în problema minorităţi- 
Vom vedea ce ne va spune» lor proprii. Şi dacă vom

alătura acestei ; imagini I 
declaraţia lui Solana fă- J.

I

secretarul general al 
NATO, Javier Solana.
care începe astăzi o vi- cută la Braga, că: „ 
zită la Bucureşti. Deşi, nu doreşte să înstrăi 
dacă vom citi cu aten- neze simpatiile Mogco- |  
ţie (şi printre rânduri) vei“ şi că „existenţa u- » 
interviul acordat recent nei puternice legături i 
de i dl Solana, la Bru- între NATO şl: Rusia |

|  xelles,

I

________ caracter de aversă înso-
ş j j  . jw a a  ţite de descărcări elec

trice şi de intensificări
ale vântului din sector 
sudie.' Temperaturile mi- 

IV vremea se va încălzi nime vor oscila între tu
cerni va fi va- şi 16 grade C şi maximele

riabil. Mâine vor fi înno- între 23 şi 30 grade C,
rări temporare, când lo- (Octavian Jucu, meteoro-
cal vor Cădea ploi cu log de serviciu).

\ l

corespondentului constituie elementul che- 
Rompres, mari noutăti ie al 'unei noi opinii de » 
nu vom afla. securitate europeană11 to- I

In respectivul inter- tul se clarifică. ■? > >
viu, secretarul general Fapt este că in cer- f 
al NATO a evitat curile- occidentale, mal* 
cu multă grijă să facă aJes ' n rândurile zia |  
declaraţii angajarite. Du- riştilor acreditaţi la » 
pă ce ne-a lăudat că Bruxelles, circulă apre- I
am fost prima ţară care cierea că în primul eşa- ,
a aderat Ia Parteneria- Io*} vor _fi primite i n i
tul pentru pace, că am NATO Cehia, Polonia * 
adus o mare contribuţie Ungaria (eventual^ şi > 
i ,i  i , ,  j .  . Slovacia), iar Romanla Ila efortul de pace în Bul ^  si Aibania *
fosta Iugoslavie, parii- ^  (  ■ rohabilită_ |
cipand şl la Forţa til/ vor din !
.F.O.R., ca sacrificiile afara alianţej Hanl de 

ţarii noastre au fost ^  de acu^  încolo. • 
mari respectând ernbar- Iată de ce nu.mi dă I 
goul, că facem eforturi PaCe gândul că acolo, ’ 
pentru a ne alătura ja Moscova, cei doi rnari I 
instituţiilor europene şl prcSedinti au pus la 1 

. euro-atlantice, după ca cale Un ‘ nou pact (mi-e 2 
n apreciat progresele teamă să-l numesc) şi I 
privind interoperabili- că ţara noastră va in- j 
tatea şi adaptarea sis- tra din nou în sfera |  
ternului militar- la exi- de influenţă â imperiu. * 
genţele NATO, dl. Sa- lui de la Răsărit. |
lana a spus că ţara Ce-ar mai putea 
noastră va trebui să facă ne spună nou dl, 
un efort şi în legătură vier Solana? 
cu problema minoritâ- Gh. PAVEţ

sa , 
Ja- |

»

j | |  — De ce zgârii uşa când vii acasă 
târziu?

— Pentru că numai aşa îmi deschide 
nevastă-uiea, crezând că e câinele...
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S
0), Şi 
(G.B.)

sunt gratuite. pentru apicultori. (N.T.)

•  Pregătiri pentru e- 
xamene. Dorind să vi
nă în sprijinul elevilor 
care vor candida la con
cursul pentru ocuparea 
locurilor în clasele de 
arte plastica I, a V-a şl 
a  IX-a, Isiceul de Mu
zică şi Arte Plastice din 
Deva organizează pre
gătiri de specialitate 
pentru clasa a V-a şl a 
IŞS-a. Orele de pregă
tire se desfăşoară în 
fiecare sâmbătă (ora

' •  Preţul mierii ia 
achiziţii. De la Filiala 
din Deva a Asociaţiei 
crescătorilor de albine 
am fost informaţi că 
preţurile de achiziţie a 
mierii au fost majo
rate la 4190 lei/kg pen
tru mierea de salcâm şi la 
3000 lei /kg  pentru mie
rea polifloră. Este un 
semn bun (ca şi mer
sul vremii favorabil a- 
piculturli din această 
priiiiăvară) că vom a- 
vea un an fâ mal- bun 
pentru apicultura 7 şl

•  Festival Studenţesc 
de Folclor. Componen
ţii ansamblului folclo
ric de dansuri „Parân
gul11 ai Gasei de Gul- 
tură a, studenţilor din 
Petroşani au participat 
marţi, 30 aprilie, la cele; 
trei secţiuni ale Festi
valului Naţional Stu
denţesc de Folclor „Flori 
de măr11 ce se desfă
şoară la Iaşi. (G.B.)

o Termen devansat. 
Până în luna iunie a.c. 
se va finaliza investiţia 
(programată pentru sep

tembrie), privind intro
ducerea gazului metan 
la Sîntandrei, Săuleşti 
şl Simeria Veche, loca
lităţi în care sunt cu
prinse peste 300 de gos
podării. Racordarea la 
magistrala de gaz me
tan se face din fonduri 
bugetare in procent de 
95 la sută, Iar diferenţa, 
de 5 la sută, este su
portată de că tra cetăţeni. 
(OP.)
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DecteBa roanagertalo-ortentate spre 
pit?movapea  bivesMţfflor

(Urmar* dk» J»a*. fe

na gerul general al regiei. 
Finalul a  cunoaşteţi 1 Au 
fost acceptate demisiile 
fostei administraţii, fiind 
numită actuala conducere, 
în afară de mine, din 
aceasta mai fac parte dl 
ing. Vaşite Albu, director 
tehnic şi dna ec. Lumi* 
niţa Idita director econo
mic.

REP.: Ce pachet da 
măsuri administrativo in
tenţionaţi să puneţi ia  
aplicare pentru a reuşi să 
răspundeţi favorabil in 
primul rând celor care 
solicită instalarea unui 
post telefonic, fiind cu
noscută lipsa de prompti
tudine a Bomtelecomuluf 
iii soluţionarea acestor 
doleanţe?

P.S.: Când am preluat 
prerogativele manageriale 
am constatat că unitatea 
se confnmtă cu dificul
tăţi pe linie de investi
ţii şi ceea ce priveşte 
gradul de ocupate a ca
pacităţilor disponibile în 
noile centrale Afeatel, Din 
august *95, de când func
ţionează centrala, au fost 
instalate doar 5259 de li
nii telefonice, dintr-un 
total de 13 100. Sigur, 
n-am să fee acum afir
maţia că vina pentru 
exploatarea superficială a 
posibilităţilor de instalare 
aparţine integral fostei 
conduceri. Au fost mai 
multe cauze legate şi de 
iama prelungită, de o 
anumită întârziere faţă 
de program în demararea 
investiţiei, dar s-a sim
ţit şi o lipsă de implicare 
la nivelul compartimen
telor responsabile din 
direcţie. Eu Intenţionez 
sŞ-mi axez politica ma

nagerială spre . promovtţ- 
rea investiţiilor. Pentru 
Deva avem, astfel, pre
conizat ca în luna sep
tembrie să f it ' terminată 
lucrarea de reabilitare a 
reţelei telefonice. Acest 
lucru va permite- puţin 
după ,aceea instalarea a 
cca. 8100 de posturi te
lefonice în oraş. Acestea 
vor putea fi suplimentate 
anul viitor cu încă 5000 
de numere. Până la fi
nele lui 1997 localităţile 
Orăştie şi Simeria vor 
dispune de aceeaşi tehno
logie în telecomunicaţii 
ca şi Deva, înlocuindu-se 
total vechile echipamente. 
De asemenea, pentru 
Valea Jiului a fost efec
tuat studiul de fezabili
tate, armând ca Mmfcte- 
rul Finanţelor şl Guver
nul sS ap ro b ea lo ca rea  
de fonduri '.p en tru in tro 
ducerea telefoniei digitale 
în zonă. Ca un pream- 

,bul la această investiţie 
de anvergură, amintesc 
că la finele acestui an, 
ia Uricani, cca. 1000 de 
abonaţi vor putea bene
ficia de serviciile unei 
centrale telefonice mo
deme. Prlntr-o conjunctu
ră deosebită, judeţul Hu
nedoara va dispune de 
cea mai .întinsă reţea 
de fibre optice din ţară, 
amplasarea sa făcând ca 
ambele magistrale pe fi
bre optice să traverseze 
zona.

REP,: IMe director, ţi
nând cont de cele pre- ; 
zeu ta te de d-voastră, se 
pare că telecomunica
ţiile hunednrene vor in- ; 
tra într-o zodie mai fa
vorabilă. Totuşi nu pu
tem face abstracţie de 
realităţile zilei Anumite 
practici ale unora dintre 
salariaţii regiei foc ca

printre cei care aşteaptă 
instalarea cu „jalba fn 
proţap" a telefonu
lui, să circule un 
slogan în care cuvintele 
„ton" şi „plocon" rimează 
cu subînţeles. Ce ne 
puteţi spune despre acest 
aspect?

P.S.: E adevărat, au 
mai fost şi unele pro
bleme de acest fel. A 
fost de vină şî o anu
mită lipsă de etică a u- 
nora dintre salariaţii noş
tri, dar şi o anumită ccn- 
juncturâ care j  favorizat 
acest fenomen. In pre
zent există In judecai 
Hunedoara 30 009 de ce
reri de instalare pentru 
post telefonic. Din acestea 
6000 .«mit în Deva, *fj» 
nând eoht d e * pttigi aimii 
de investiţii existent, sun
tem acum în măsură 
să „tratăm" cauzele care 
au generat decalajul e- 
xisţent între cerere şl o- 
fertă. Fac recomandarea 
tuturor celor care doresc 
să devină abonaţii noştri, 
in special: in această fază, 
celor care locuiesc în 
Deva, să aibă ceva răb
dare, să n tf- mai arunce 
cu banii pentru că, foarte 
curând, vom putea satis
face toate cererile. Am 
pus bazele unui birou de 
marketing, care se va 
ocupa exclusiv de o- 
fertă. Se v a ' ajunge ca 
salariaţii noştri să vină 
în întâmpinarea virtuali
lor clienţi cu oferte de 
instalare. Chiar dacă in 
prezent la noi în judeţ 
din 520 d e  localităţi sunt 
teiefonizate doar 250, stra
tegia generală a regiei 
ROMTELECOM prevede 
ca până în anul 2005 tot 
al patrulea cetăţean al 
României să dispună de 
un post telefonie.

Fiat-Lancia şt câteva matrapazlâcuri
Multe matrapazlâcuri se 

mâi fac în jgpi& autptu- 
rismelor străine mai 
vechi. de opt anii După: 
cian se ştie. ele nu pot 
fi - înmatriculate, iar de 
aici... Cu -toate acestea, 
utili nu iau aminte la ce 
ai* păţit rnuîţi t m  au 
încercat să - ocolească Le
gea. Iar unul dintre ei 
este ş i , IiiŞcă Cebuc.

Iulică are 30 de ani fi 
a lucrat ca fneetrtic auto 
la Brutăria Neamţ din 
Deva. Este căsătorit şi 
are . un copil minor.

Ca mulţi dintre ro
mâni, prin 1994 şi el a

cumpărat un autoturism 
pe care nu l-a putut 
înmatricula tocmai din 
cauza mai. sus amintită. 
Este vorba de un Fiat- 
Lancia. Mai mult, nu 
avea nici permis de con
ducere! Totuşi, gândul 
Iul e ra  să facă şi să  dreagă 
cumva ceva pentru a  se 
vedea la volanul autotu
rismului. ■

Piilegaul I s-a oferit 
fntr-urrir din zilele luî 
septembrie, anul trecut. 
Pe bancheta autoturis- 
mtilui lui AndfeP "feăfăilă 
a observat perntisuH de 
condu itei js# care-îl sus

trage. Acasă observă că 
de pe permis lipseşte 
fotografia,, Asta şi , voia. 
Pentru a-I folosi. lipeşte 
fotografia Iui apoi, pentru 
a lăsa impresia autenti
cităţii, mai face ceva re
tuşuri.

Urmează a  doua «tapă.
\  izându-se 'M permis, : 
acum trebuia rcoelvatâ 
pre ilem . înrhati sculării 
FiatuluL Iar Iulîcă o 
rezolva cam, aşa. De la 
un autoturism al patro
nului ce fusese radiat 
dift circulaţie, ia două 

'num ere şi fe aplică la 
cei care n u , putea fi în» 
matriculat. Considerându-se 
stăpân pe volan, o ia 
pe- drumurile judeţului. 
In monieipiu! Deva, însă, ■ 
poliţia -■ i-a pus semnul 
STOP în faţă. Va spune 
că buletinul de identitate, 
permisul de conducere fi 
actul de înmatriculare al 
iiitbturismuîai se află la 
patron. La percheziţia' 
corporală s-a dat de ur
ma permisului falsificat, ■ 
apoi s-a aflat totul. -

Acum, Iulică Cebtic este 
trimis în judecată pentru 
furt calificat Ui dauna 
avutului personal, fals 

material în- înscrisuri ofi
ciale, uz de fals, condu
cerea pe drumurile pu
blice a  urnă autoturism 
fără permis - şi . punerea 
în  circulaţi* şi conducerea 
pe drumurile publice a 
uimi autoturism nein» 
matriculat.

V. NEAGU

Invăţim  s i  |u
|i»câiudu-new t o m

LIBER
POŞTA RUBRICII

•  Atanasie Reis — Bre-
tea B aa ta fe  Vă răspan-  
dem . la p u n c tu l  1 - dbt
aproape ilizibila dv. scri
soare:
, N u . aţi primit penele 

deoarece dosarul dv a  fost 
întocmit pe o adresă din 
Haţeg, îar între tfirrţr 
Jv-aţi mufei fo Bretea 
Română, Banii expediaţi 
de ofîcM  de pensii pe 
adresa din Haţeg au fost 

■■retumaţ*. % Accuu .vţ-ip ’ 
te s t . retriinişi pe  ■ adresă 
din Bretea Română.

In celelalte trei pro
bleme vă rugăm să reve
niţi cu o scrisoare care 
să’ poată fi descifrată.

•  Yîberiu Chlrian şl n t  
' grup. de ţărani din . P ti-
Ponor; Prefectul judeţului 
nu  a  respins pe ntaieni 
dintre cei care au dorit 
să fie audiaţi. Am discu
tat cu domnia sa email 
dv. Sunteţi primiţi fără 
a mai fi nevoie sâ vă 
înscrieţi la audienţă ftt* 
tr-o zi de luni, între o- 
rele T—«. Lua# h  p « -  : 
l a b i l l e g â tu r a tu r edai^ia 
în ziua de vineri a  «**>• ’ 
tămâniî premergătoare ce
lei în car* doriţi să fiţi 
primiţi în audienţă.

•  Măria Elvira Popa 
— Teliuc. După cum vi 
s-a promis şi după cum 
ştiţi, pentru cazul dv ; a . 
fost în Teliuc domnul 
■prefect, Caştel Alic. ■ Dom
nia sa ne informează că 
a  dispus rftmalfearea fie -, 
cărui caz în care s-au 
acordat la Teţiue i©EC-uri! 
pentru cei afectaţi d e ' 
inundaţii, ca şi în cazu
rile.- eelpr nemulţumiţi.
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Aflroţ top Qita&t
MAffîţî, 1 M A ţ şl- ftttEFfCUBI, & MAI,

m  m sm m ât m sm m m A  ajpei rm m i 
IM.’ LA DEVA* CALAH, SlkEEUA.

B JU fcffcfe D e r» â i# « n ţă  pe to ţi consum atorii 
d e  a |jă  rece şi apă caldjă că, in  perioada de 
7. 05. 1996, o ra 7, până fn data  de 9. 05. 1996, 
ora 7» se sistează «-furirizdfea apef pOtaMie 
to ta l fn  mtliiicfpiif! D eva, ozaşelo  Efcţeg, 
C ălan, S im eria  şi p o m iin d b  adiacente.

S is ta rea  fnrnfoăK i aştfl p o tab ile  sel face  
ca u rm are  a  u n o r repaaraflfii la  een d o e to  d e  0  
1000 ş i în  in sta la ţiile  de ftafatre a  âpet p o 
tab ile  B al iz, ş i .O x lea ş i ca re  necesită  o p rirea  
acestora. - ‘ ' > “■

Printre cele. mai pB- ta tea (stimulându-l in 
eufe f i  mai aşteptate ma* acelaşi timp) de a-şî 
menfe ele vacanţei ce*: valorifica cât mai bine 
p iilo r se nteRâră, ea  Unaginaţia şi creativita- 
■ipurewţi, şt cel lvp«*- t n ,  prin realizarea 
zentat de taberele şco- a tot felul de obiecte 
tare. Şi dacă aţei ef rare să înveselească «** 
râ ,.^» c  lntr~o ctjJl miei mmMsa 
seta maţ mare Adsorâ Deocamdată însă ^  fa- 
s8-şl ocupe* tlmpuî cu eem pe stagiari să tră- 
c d t  câteva aetîvRăţt pe iu eă  ceea ee vor face 
care le ' pot desfăşura, ei în centrele de vaeaştţă.| 
iată că în judeţul «us- nu prin teorie, eî&s 
tru  exista ” preocupări tiv prin practlc9r cu 
pentru ca programul a- alte cuvinte, învăţăm să 
cestor tabere să fie cât ne jucăm, jnc!ndu-ne". 
mai diversificat şi mat era de părere . Alain 
animat. Este vorba despre- Viile. îar dna Alfce Dîn- 
organizarea unui stagiu can considera că >,prin 
de formare a animato- simplul fapt că din a- 
riior de centre da va- proape nimic se 
canţă -ă pentru pdma farei foa*te; feuH. aceri 
dată la nivel regional stagiu reprezintă; deja 
în  ţara noastră — Ia un câştig". Pentru Că| 
tabăra şcolară din L£- aşa s-a întâmplat la 
puŞnie, şl finalizat la Lăpuşnfo; folosind d  
începutul lunii trecute, „materie primă**
Din partea AFAR (A- uscate, bucăţi de Mrtlr] 
soeiâtiâ Formatorilor şî şi lipici, diverse mate- 
a Animatorilor din Iţo- riale refolosibile, fcfftna- 
mânia) au participat tori şi viitori animatori 
dnele prof. Aljre Dincan ai centrelor de vacantff
Şi Silvia Paşca (din Hu
nedoara) alături de A- 
taln Viile şi Sebastian 
Durpt, reprezentanţi ai

efo rrsnâ» ,<» m  e- 
cs^ft. de an in tia m  tim
pului liber al copiilor), 
stagiari fund elevi şi

ati confecţidnat nenumS- 
rate ,'i -« s? fecaratfiie, 
dar şi utile, care au | î  
rămas de altfel fs 
„dotarea" taberei diri 
Lăpuşnic. în  plus, sta
giarii au învăţat şi foart*] 
mirite -locuri, cântec*, 
pentru unii dintre ef

cadre didactice ai Şcolii toate acestea însemnând 
Normale „Sabin Drăgoi" chiar o revenire la pe- 
şi ai Palatului Copiilor rioada copOâriei... 
din Deva, ai Clubului S-a făcut» aşadar, on 
Copiilor din Hunedoara, prim pas pentru ca in j 

Cu toţii au fost pr*« viitor copiii să se în- 
zenţi la. acest slagiu din toarcă d in  tabere nu doar 
dorinţa justificată de a mai relaxaţi şi binedis- 
tocerca să facă astfel puşL. tfor ţ i  tiţfei învăţaţi, 
încât să dea mai multă şi chiar mâl { . . uţL
viaţă feberelog, să le
ofere copiilor posibili- GEORGETA BlRLA

* - U >i
*, ’*■ .riritil .ţF- # â—m t -ămm. ■

:l .v.  ̂̂  / > I
£• £ t i *

M M M O . %

protecţia 
muncii şi

ia
,4%RP»f§--|j

& .Q , E N E S G O T E f tO M
,'TiM iSM CfcAllA  ¥.-,_

C a le i Şagidu' nf. j _
'T e l.: 0 5 6 -1 5 2 6 3 3 ; Fauc 0 5 6 - lŞ 3 i3 5

P R O D U C E  Ş l  L I V R E A Z Ă

f g f e  S t  EI.BWBMTS 
- ■ P H E iZ O L A ^ T  ^

p e n t r u  r e t e l c  d b  t e r f i t o D c a r e  

LA NfVELUt

I u  ■ . »
J de Salvase Uinferâ 

4 -defe&cs*®s% rosşgnkf
|  *rr>isN*v >} Or'
« pvetecţia muncii ,# i ţ  
|  a snedHAfe"- Orjgaafeat *
J de Fundaţia Ingineria l i  
ţ  şi- Medicina în Pspteeţla *1 
J Ckwfeui, -. semfearul- *  IJ 
|  avut ca temă 
1 geM« nul aristenfel

1. ftie&la de argerîţâ şsns> I  ’ 
spital k-eSSCă" şf S-a «

I bucurat de participa- |  
I » »  «hor peiriritdittrii* ' 
? Şl aeea»«S- 'oeţiube £ d ;|-; 
|  «cadrat in ■ rindt6  |
Is «Sor organizate srib *i 

deviză „Vah» âhşliti 1  
*%u poate fe-a^hraii'de-.îf 
|  *Sî fee «  priit |
, ri*: ( v $ k  î

f
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I Divizia B
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a ~

Minerul Certe j  —
Constructorul Crah»va 4 - 4  (1—8)

Deşi oaspeţii se aflau pe locul 15 în 
clasament înaintea acestui joc, gazdele, 
antrenorul principal «1 minerilor Gh. 
Turle* au pregătit cu deosebită atenţie 
această partidă, ştiind că oaspeţii vor 
trage foarte tare pentru a părăsi zona 
periculoasă a  retoeş rad arii. McCiul a în- 
ceput într-iu» ritm  sufocam, craiovenii 
apărându-se bane până In mm. 20, când 
Stroia deschide excelent în adâncime 
pe Achira care intră cu balonul in ca. 
reul porţii toi Cflran şi înscrie cu un 
şut puternic un gol frumos, după o ac
ţiune „fulger*4. Şi cu toate că în min. 
26, 35, 43 şi 45 mincrd trec pe lângă 
majorarea scorului, acesta rămâne ne
schimbat până la pauză.

La doar 4 minute de la reluare, Bor. 
şa la o incursiune în careul advers îl 
,;întoarce" pe Tolan şi acesta îi agaţă 
piciorul, iar arbitrul aflat la 2—3 me
tr i de fază dictează, pe drept, o lovita, 
ră  de pedeapsă <şâ Dop înscrie m  sânge 
rece şi scorul devine 2—0. Şi de aici 
încolo, gazdele joacă laborios, atacă pe 
cedtru şi pe ambele părţi ale terenului, 
acţiuni „şnur*1, cu schimbări rapide de 
direcţie. E drept, s-au ratat câteva ocă
r ii  clare dar s-au mai înscris 2 goluri 
în  mtn. 53, prin Borşa şi min. 61, prin 
Preda. A fost un joc alert, deschis, fru
mos, apreciat şi de observatorul fede
ral N. Stanca, In oare oaspeţii s-au le
gat de fiecare minge, n.au renunţat la 
luptă nici o clipă, in  fa ţa  unei echipe 
eu  multe p u n s " ,  dezlănţuită, dăruită 
victoriei.

Foarte bun arbitrajul brigăzii condu
se de Ştefan Gaiovits (Oradea).

MINERUL: GrOzâ, Dobrn, Stroia,
Ciotlâuş, Ohâi, Perţa (’73 Ilie), Pop, 
Preda (’70 Heghi), Almâşan (’68 Mata. 
che), Borşa, Achim. .. ~

ŷ’ŞiariN'.CERWD '

Vega Deva — Nitramonia Făgăraş 
2— 1 (1 -R I

După scorul strâns înregistrat în fina
lul partidei Vega Deva — Nitramonia 
Făgăraş C —11 «-ar putea spune — da ■ 
către etos n-a văzut «wciut — că a  fost 
echihbm, de luptă tow&tbtl egidă pe 
teren. Nu a  lest aşa. Şi de această da
tă, ia cârma jacului s-au aflat gazdele, 
ce şi-au creat aumeroase ocazii de a 
înscrie, însă ca şi atee ta i, s-au ratat 
câteva situaţii deosebite, goluri ca şi fă. 
cute. Dihtr-o „statistică* a meciului, 
•fotbalişti! deveni şî-au creat 12 ocazii 
•faţă de cele-5 ale oaspeţii».

©e la începutul primei reprize, Vega 
«tacă susţinut poarta adversă şi în «mi
nutul 15, la o acţhme iniţiată pe dreap
ta, Tănaşe reia jafcşt»! ou «spui in jda. 
să şi 1—0. Deşţ io continuare gazdele 
se menţin JD âtae. dor ratează mereu 
fin numitul 30 Duca. a  şutat mingea jn 
barăj, cei care înscriu al doilea gol al 
tneeiutoi m  fost mspeţîi, bi min. 73, 
prin Gălaţeanu; l—î, Dupo numai 2 mi
nute, Luca readuce bucuria în tribu. 
nâ şi pe banca tehnică: Luca a vehit 
toane bine ia  o  întâlnire** cu balonul, 
expediat de pe partea stângă şi rămas 
doar cu portarul, înscrie golul vieto- 

; M âiz,
VEGA ©SVA: Rabeveawgj Fartuşnic 

(’46 Stan), Bulgaru, Neagu, Macavei, 
Popa, X.uca, Voinea, Ciobănii (’78 Rădu- 
cănescu), Tânasâ f71 Mândru), Danciu.

Duminică, meci de atracţie pe sta
dionul „Cetate" : Vega Deva —• I.C.I.M. 
Bfaşov — într-o frumoasă revenire a 
bmşdvenlfiM M. iMSsşital acestui retur. 

dr
REZULTATELE ETAPEI DE MIER. 

CUR! : Vega Deva — Nitramonia Fă
găraş 2—1; Minerul Eupeni — Parân
gul Lonea 4—2; Paroşeni Vulcan —■ Pe. 
trolul Ţicleni 4—2; Minerul Certej — 
Ccnstr. ■Qrsmm 4--4>;F.C. Drobeta — 
Mine-Ral Rovinari 1—I; I.C.I.M, Braşov 
— Petrolul Videle 3—1; Şoimii Sibiu — 
Min. :Uricani 2—1; Min. Mâtăssa-i —- Pe, 
trolul Steina 3—1; Petr. Drăgăşani — 
Precizia Săcele 1—1.

Divizia C juniori

REZULTATELE ETAPEI DIN 28 A. 
PRiLIE: Min. Aniaoasa — M»n. Teliuc 
1—3; Favior Orăştie — Aurul Brad 
*«-4; Min. Şt. Vuican — Min. Bărbă- 
t«ni I—2; Jiul Petrila — Dacia Orăş. 
tie 2—3; Victoria Călan — Constr. Hd. 
•9—$; Mi». Livezeni — Min. Ghelari 
S—2; E.G.C.L. Câian -— Met. Crişcior 
3;—0 ţneprezentare).

C L A S A M E N T U L

1. Min. Bărbat. 25 20 0 5 100—25 60
2. Constr Hd. 25 1? 2 6 75—33 53
3. Min TeRtie 25 17 3 5 64—31 53
4. Victoria Câian 25 Î7 1 7 71—33 62
5. Mm. Livezeni 26 16 2 8 111—51 50
6. Dacia Qrăştie 20 16 0 9 77—88 47
7. Met. Crişcior 26 9 6 11 48—HO 33
8. Aurul Brad 25 9 5 11 44—12 32
a  Min. Anin. 25 10 2 13 47—47 32

10. Jiul Petrila 25 10 l  14 36—53 31
11. Favior Orăştie 25 8 5 12' 52—57 29
12. Min. Şt. V. 25 6 4 15 50—78 22
13. E.G.C.L. Călan 26 8 1 19 23-100 ÎS
14. Min. Ghelari 23 4 6 15 36—68 18
15. C.F.R. Stmerla 25 2 4 19 27-120 10

D i v i z i a  A
« a r i a  a  l l - a

ETAPA INTERMEDIARA 
DE MIERCURI

,tn ctapg intermediară ie  miercuri fi 
mai), s-au'înregistrat 6 victorii «ic gaz
delor, dintre care doua la scor, la Pe
troşani şi Tg. Mureş, fiecare cu câte 
S—0, şi o victorie în deplasare a echi
pei Gaz Metan, Va Rrri. Pjateett, S-ou 
produs & două scmlsiirpxiza, vffeSVtSe 
obţinute de Minerul Motru la Unirea

Dej şî Gloria Reşiţa , la F.C. Maramu
reş. ■ j y  c-.. .

Cor vinul s-a ţinut destul de bine la 
Foresta Fălticeni, daţ până ta urmă a 
pierdut cu un scor ■minim (Z—1) şi sâm
bătă pe hunedoreni îi aşteaptă un meci 
greu, acasă, cu F.C. Ducovina. (S.C.)

*©
REZULTATELE ETAPEI DE MIER

CURI : Unirea Dej —  Min. Motru 0—0; 
Jiul — Olimpia S.M. 6—0; A.S A. Tg. 
M. — F.C. Bihor 5—0; F.C. Bucovina — 
Minaur Zlstria 1—0; Foresta > Fălticeni 
— Corvinul 2—1; CA M. Reşiţa — Uni
rea A i. 4—1; E.G. Vâlcea -ir Gaz Meţ 
tân 2—3; FjC. Maramureş ;—■ Gloria 
R e^st 1—1; g KR. Timişoara —• plTJi.

C L A S A M ;1.N  T;D L

1. Jiul P. 29 19
2. Foresta 29 18
3. AS-A. Tg. M. 29 15
4. U.TA. 2» 14
5. Bueoyina 29 15
6. CH.M Reşiţa 29 14
7. Unirea Dej 29 14
8. Gaz Metan , ' 29 12
9. GFJL Ţtenş," 29 14

10. Corvimil 29 10
11. Olimpia 29 12
12. Unirea A.I. 29 11
13. F.C. Maram. 29 11
14. Min. Motru 29 10
15. Minaur 29 10
16. Gl. Reşiţa 29 10

17. F.C. Bihor 29 8
18. F.C. Vuloea 29 5
* Echipă penalizată ca 3

I
I
I
I

4 « 52—15 81 
2 9 42—25 56 
4 10 47—30 49 
6 0 53—30 48
2 12 43—44 47 
4 11 41—33 46
3 12 49—2® 45 
8 9 37-^29 44
4 î6 49—3^ 43 
8 11 38—37 38 
2 1*. 41—45 38

14 42—45 37 
14 37—50 37 
12 27—33 38 
14 40—33 35

4 15 24—52 34 
2 18 30—66 26
5 19 23—60 20 
puncte.

ETAPA VIITOARE (sâmbătă, 4 mai): 
C.Ş.M, Reşiţa —  Futeâity Corvinul — 

•T.G.: Bucovina; işflnaur — Jiul; F.G. Bi- 
hor — Unirea Dej; Olimpia — A.S.A.; 
Unirea' A.I. — Gl. Reşiţa; U.T.A, — F.C. 
Maraba. ; Gaz Metan — G.Fiî. Timiş ; 
Min. Motru — F.C. Vâlcea.

LA EUP.ij ̂ g  jjj.

Trimiteţi 1 taler T - LOC
REZERVAT PENTRU^PRIMELE 3 MECIURI ALE
K* T : .'NA T L-iţ S cu 3

PEPSI MAX # MIRXNDA si 7-Uf)

i»apcainana.t, ci vet. a şansa ue a ca. 
ireciurile amicale de fotbal ale 
României, unde va veţi întâlni 1

S t e 1 ea o , i . . ... I : ;. ;»a :. • t • • i J. i  

caşti or: r:Lf .me " i csa. o: ; *
de fotDai» cu autografe si pi ersi.

,Şt — Cj<d - Dl ic
; naţionalei 
personal cu
t - . u . i u- nsa de

in Pani!

Numeroase
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4PKOJKJAJ I VA VIATA DUMNEAVOSTRA, A COPIILOR DUMNEAVOSTRA, AJUNGÂND 
C U  BINE ACASA, FAR A A AVEA VREODATĂ UN ACCIDENT!

i .

*

.OCHELARI p. CŢs/N’.
‘Suni un p rodus'nou ,'cu proprietar*: ' 

-deosebire nivand calilafixexceptionajgj . 
,'pent niYonduealom aut-'

'El (pot sa crcsca .viZibilitatea pe.lîmg* 
rde noapte, ceata^ploaic. plafoii gros de 
Miori si<jn orice'situatii;cu vizibilitate 
•scăzută, protejând ochii si sponnd secuî 
ţritutca in timpul mersului!

tQclieljru pentru ceata si noapte le faC  
rsa .vezi (hulei de-xlar noaptea ca si m> 
•timpul zilei asigurând securitatea iţv 
.timpul conducem maşini 

■]n anii care uu.lrecut deia prezentarea, 
;jlor înrprcimera mondiala la salonul de 
(invenţii de,la Geneva (unde au si obti- 
uiut medalia de aur) ei s-auMmpus rapid) 
,pe ţoale şoselele din lume 
•Cererea de comparare este alat de ma're 
•incul fabrica producătoare de ochelari, 
(din llong  Kong a renunţai la realrzareai 
ailor produse, specializa mlu-se numai pc 
acest tip de ochclan. In occident calcul? 
statistice demonstrează ca purtarea oche

larilor dc către toti participanţii la trafic 
ar reduce numărul de accidente produse 
din cauza vizibilităţii reduse cu peste 90%

vJMaterialul din care sunt eveculati este de-© 
Calitate .foarte buna Compoziţia speciala eşti?

' tibşoluţ secreta.jncenlia chineza Tund.aparat^
■ ţde. eontrafacejVrprin Simplul,Jfipţi ^nimcRj 

j i u >i RMisTt/să^yjepipdiica. oricâte fiiortutîr 
tg^ui'faciitT

1 orr ni v h tuc racnjr po ijc ̂ .t clei est® 
jpastrala - In-seiful .unci^jarîci*d;ai I long K’onţrj
ipaza aeestefa ,Ttind*elk<twalţţ-2tî^:noâptţfe •
(echipe speciale. ^Domnul W AN(NllIN 't 
(preşedinte jsi nianager al firme!' nd ţpungj 
l’'Specialisti noştri au lucrai la aceasta învetfe» 
tlie timp de lOani. Dup'a' îndelungate experi? 
pnu.” i aupcusil sa Aintelizeze in acest produs) 
(toate calitaiile pe care doreau sa Ic'obţină,
‘Sucla ochelarilor prezintă propietatea dcoi 
•schiţa de a concentra imaginea, ccala si cu.»

, tloarea albicioasa care provoca'oboseala sii 
(Iciui,nla de a adormi la volan, fiind eliminate 
.din raza v izuala, imaginea devenind extrem 
•dc dara, iar culoarea galben - oranj.ofcrind j}> 
atmosfera calda, optimista, care _ _ „ ^  „ 
(induce o senzaţie de căldură 'si 
'confort, perfecta pentru a con- ir 
(duce autoturismul pc orice dis- "•
Manta, cat de lunga, fara a obosi J  
Noaptea in mod' CU totul sur. t  
prinzator, ei au o funcţionalitate 
similara Obieclete confuze din 
cauza întunericului suni scoase 
in evidenta, devenind mult mat

Vizibile, jar culoarea protejează vederea d e  
i farurile’ automobilelor venind’ din şerrs
!/ « £T.a fi" 5 -li „|l du( 5 ti) 3Ut_0'
â.cest i pierzând an \ '«n asup a masi ti> 

Tolodata a est ochelari pot n  .puri,? 
a*' o-|, i -e, or uti Ie, r e  puma! dv *<ai e 
Şoferii

ipupa a mica .perioada de acomodare ţu> 
®Qua. si .placuta^senzatie, ochelari •penţhîi* 

>feata si n o a p te 'A o ^ e jffn jju jţlip s iii ÎŞ  
'Calatoriile:dumneav7oa-Strir. ,

'.Comandăndîihediaftehelarii p. O. s. N .^ îteti prim? 
jîa uti prefrfedus dc numai 22,500 fe’ţ. Trimiteţi bonul 
:dc, comantfâlâ'adrcsa dc mat jos cat mai urgent 
jpentru a vâ putearezerva ochelari) doriţii

^GULLIVER EXIM" S.R.L.
C.P. 10 - 07 COD 72200 BUCUREŞTI

(BON DE COMANDA

OCHELARI PENTRU -CEAŢA. 
SI NOAPTE

COMPLETAT! CV X CASlITA 
1$ DREPTUL NR. DORIT DE BUCĂŢI

* DE EXPEDIAT La:
- "GULtlVER EXIM" S.RiL
* C P, 10 - Q7 COD 72200 BUCUREŞTI)

i~J 1 Îîî? 2 btK f~l } buc r I  * buc Pj5 buv

Voi plaţi, numai.in momentul primirii 
.comenzi melc. suma corespunzătoare 
^ TAXELE POŞTALE

P K F f 
I PERK I

I PR El
U >/rkM IH

'I,

STIMAŢI OTITOIU, INFORMAŢI FE TOTÎ CONOSCUTII DUMNEAVOAS
TRĂ, ŞOFERI AMATOR I SAU PROFESIONIŞTI 0£SFft£ ACESTA OFERTA
minunata CINE ŞTIE? poate le ven putea pace cei mai
RINE. PROTEJAN0U4.E;

VIATA SI SANATATKA!

Da, vreau sa-mi expediau imediat excepţionalii ffeUME

ochelari pentru ceata st noapte. la preţul cadou- 
de 22 500 lei/bucata *■ taxele poştale

Va rog sa.-ml expediaţi intr-un colet foarte 
rczisTc.nt ochelari la adresa mea din acest bon de 
comanda pc cărcj-am completat.

Pentru mîne si prieteni mei liimiteti-mi ihiediai 
un mimat dc'

PRENUME. «»
........ . N!r l'

(Bl____Sc,___Bit —
! ncaiitAlt» mmm

. Ap l
1*

tel
Uni ■■■.OP 1

t

Dala nâsiurii . Ziua luna .mul
t
> i .

Â

s

S.C. CHIMICA S.A.

cu sediul în Orăştie, str. Codrului, nr. 24,

A işn tă  pe toţi acţionarii că. Adunarea 
Generală va\,avea loc in data de 17 mai 1996, 
ora l<V Jfe*Mdfol S.C. CHIMICA S A. Orăştie.

r m t i  ,»i'ţn(ii suplimentare se poate lua le> 
gătura la tailCdanele; 641670; 641250 — in- 

S teriorlSOti-'
V

\

S.C. S.A*

Cu sediuî.iri incinta S.C, DACIA SERVICE S.A.D£Vi4 
str 22 Decembrie 1989 nr. 259-261

ANGAJEAZA
Economist

Condiţii:
•Specialitate > Finanu - Qmtabiiital'
•Vechime; minimum Soni 
•Stagiul militar satisfăcut 
• Vârsta maxima 35 ani
•Cvnoscat» t! unri limbi străine de c cuiatic mternahaiiala) 

(engleta, germană)
•Domiciliut' in municipiul Deva
•Salariul tnegociabil

Informaţii suplimentare la sediul Agenţiei ROMTftAbfe'AfaJU .
*>* ♦’ T j nr 1 v.'-'.riţ,*• -f î f c M z ţ e v 1

telefon: 097/ 280651,280865,280353, ~ • I

'începând cu data de .02*05.1996,

« * . ■ |  S v A e

t m  SfârfîrrjUi;

muxucfiptiul DEVA ^  Telefon.23121i

ţin incinta S.C. DACIA. SERVICES.A.
& 25& 2G 3t

în  aceeasi.clădire.cu^yAM A'DEVA.

D.GT'JP.CJ’JS. HUNEDOARA — DEVA

Cu sediul in str. 1 Decembrie nr. 30, 
Anunţă

'Mi:-

rrr*

I pentru aparate electrice, electronice, bunuri de 
I uz casnic, autoturisme, în zilele de 16. 05. 1996 
t  şi 20. 06f 1996.
|  Licitaţia va avea loc la sediul Direcţiei ge- 
j nerale a finanţelor, ora 10.

fai m m
„COMLEMN“ SA H m  A',

bdul Decebal, bL C —- parter, vindft<p*in

iw’nsâitoiiriife spsţii rojncrciale î

#  spaţiu comercial in suprafaţă- de 385 mp 
in municipiul Hunedoara, bl. 47 — parter;

•  spaţii depozitare in suprafaţă de 3225 
mp in Călan, str. Toamnei, nr. 2.

licitaţia  va avea loc în data de 20 mai 
1996, la sediul Societăţii Comerciale „Comiemn" 
S Ji, îtevm.

M A m M  m i f m m i .

i 1

I CONSILIUL LOCAL ILIA

|  Anunţă

I

i
{

m m \
j în data de 10 mai 1996, ora 10, pentru ocupa- 
t rea postului de
j #  bibliotecar Ia biblioteca comunală llia. 
* Relaţii suplimentare Ia sediul Consiliului

I

I

1|  local llia, str. Libertăţii, nr. 56. |

..

POSIBILITĂŢI DE CÂŞTIGURI 
SUBSTANŢIALE SUPLIMENTARE 

IN TIMPUL LIBER '

lastîta t cte mttxkt:h<£ «3 ccc'vrfarx» a opiiM  nv- 
blko caută cotolwţBrteri locali în Deva ţi Haţeg, 
pentru actlvitateasd» 'aplicare chestionare.

C ondiţii: -*  « f lo ta  maximă 40 ani; studii ii.
ceai© satt s«|i*rj*aţrr; posibilitate M  deplasare |i*
indeţ.

Aplicarea chestionarelor este o activitate de pre
cizie şi solicită disponibilitatea lucrului cu oa
menii. ' Puteţi fi solicitat pentru această muncă 
de circ» 8—10 ori pe an. Persoanele interesate sunt 
rxfî»fe mi m g m l o » '» « s aatoprţşwmtare
scrisă ilo mălin tnsoţită de numărul de teldEon la 
care pot i i  centactaţo, pe adresa: C.P. 56—52 77750 
Bucureşti,

im A m  f m  tu m m ,  Mlrela Ptotes,
(ktrmm: ••miau.
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KCUVÂNTUL LIBER
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Deviza noastră: Stabilitate şi victorie în alegeri
Un primar tânăr pentru un viitor oraş modern

iei So- Liceul Teoretic „Decebal" locuitorii Devei, având in- chiarPartidul Democraţiei So
ciale din România a anun
ţat, sâmbătă, 27; 04.1996, 

; candidaturile la posturile 
dt pi n .•> , c-ntru mun -
piile şi oraşele judeţului 
Hunedoara. Domnul Marin 
A /răn că, directe I Gru- 
pului Şcolar de Transpor
turi şi Telecomunicaţii 
«Trai silvan < , Deva, a fost 
desţ nnat * r  c.'. de pri 
m aţ pentru1 Municipiul De
va. dintr-un număr, am 
zice, însemnat de candida
turi, relativ apropiate va
loric, astfel încât alegerea 
s-a dovedit deosebit de 
grea.

în  acest dialog propunem 
cititorilor ziarului „Cuvân
tul liber" să.l cunoască 
mai îndeaproape.

— Cine sunteţi dum- 
neavoastră, domnule Ma
rin Avrămică ?

— Sunt originar din ju
deţul Gorj. împreună cu 
părinţii, m-am stabilit în 
Deva de peste un sfert de 
veac, fiind legat cu toată 
fiinţa de meleagurile hu- 
nedorene, 'unde am crescut 
şi mi-am început studiile. 
Sunt absolvent al Univer
sităţii „Babeş-Bolyai“ din 
Cluj Napoca, Facultatea de 
Tehnologie Chimică. Din 
anul 1982, imediat după 
absolvire, am revenit la 
Deva şi mi-am început ca
riera didactică pe filiera . 
profesor, la liceul unde 
funcţionez şi în prezent, a- 
poi director educativ (din 
1982), director adjunct (din 
1987), iar din ianuarie. 1990 
director al aceleiaşi uni. 
tâţi şcolare, cu un scurt 
intermezzo la Inspectoratul 
Şcolar al Judeţului Hune
doara, . unde am ocupat 
funcţia de inspector şcolar 
general adjunct. Lâ cerere 
am revenit, în anul 1993, 
la şcoala de unde am ple
cat

Surit căsătorit (din anul 
1980, soţia fiind tot cadru 
didactic, director adjunct 
Ia Grupul -Şcolar Sportiv 
Deva. Avem doi copii, o 
fată şi un băiat, elevi la

I kaJ  Teoretic „Decebal" 
Deva şi respectiv Grupul 
Şcolar Sportiv Deva.

— De fapt ce vârstă a- 
veţi domnule director şi în 
ce zodie sunteţi născut?

— Voi împlini în curând 
39 de ani şi sunt... un „leu“,

— Calităţile native ale 
unul „leu" v-au ajutat în 
activitatea dumneavoastră 
managerială?

— Un om se naşte sau 
nu cu câteva din calităţi
le necesare . pentru a fi 
conducător, iar altele se 
formează pe parcursul ac
tivităţii. Firea mea este 
cea . a unui luptător, tena
ce şi hotărât. Perioada pri
melor luni ale anului 1990 
nu a  fost una uşoară, ba 
dimpotrivă a fost una foar
te grea, dar eu, de la în
ceput, mi-am propus ca 
împreună cu colegii mei 
să reconsiderăm coordo: 
riatele funcţionării şcolii. 
S-a completat profilul ei 
cu domeniul telecomunica
ţiilor. S-au înfiinţat noi 
forme de învăţământ: cur
sul postliceal d e ' telecomu
nicaţii şi de transporturi 
auto, dezvoltând şi forme
le existente. S-a mărit pa
trimoniul şcolii (internat, 
cantină, poligoane de in
struire practică auto, ate
liere şcoală, cabinete şco
lare, laboratoare funcţiona
le).

' — Unitatea şcolară ce o
conduceţi este una dintre 
cele mai moderne din ju
deţ. Ce ne puteţi spune 
in acest sens ?

— Probabil că este, în 
primul rând prin modul 
de abordare de căţre co
lectivul didactic, al demer
sului instructi v-educativ, 
realizat printr-o metamor
foză â întregului climat: de 
activitate din şcoală. Oas
peţii,, din ţară şi de peste 
hotare, care ne-au vizitat 
cu diferite prilejuri, au a- 
preciat in mod deosebit de- 
signul şi funcţionalitatea 
spaţiilor şcolare. Consecin
ţa* firească a acestor con. 
diţii se reflectă, in primul

MARIN AVRAMICĂ

rând, în rezultatele din 
ce în ce mai bune, obţinu
te de elevii noştri

— Credeţi că - un proft» 
sor poate fi an bun pri- 
mar 7 Care. ar fi avantajele 
profesiei dumneavoastră în 
cursa electorală ?

— In principiu, consi
der că mi este determir an
tă o anume profesie pen
tru a putea candida la 
funcţia de primar, ci ca
lităţile umane, trăsăturile 
personalităţii şi experienţa 
dobândită de-a lungul ani
lor. Cariera didactică m-a 
ajutat să cunosc mai' bine

sufletul uman, iar hoi das
călii formăm în munca 
noastră caractere. Expe
rienţa de manager mi-a 
permis să-mi creez un stil 
de mun< < c cigent. dai »>-> 
ui*V- şi > «.»p ii& bil r e- 
t cient, în relaţiile ctl oa
menii.

— Cc schimbări bene
fice ar sesiza locuitorii tte- 
vei dacă v-ar ' alege Pe 
dumneavoastră primar?

- — Un primar nu poate
face minuni singur. Indife
rent în ce municipiu, el 
trebuie să colaboreze cu 
cei doi viceprimari şi cu 
Consiliul Local. Iată de ce

locuitorii Devei, având în
credereîn  mine, ar tre
bui să voteze şi consilierii 
locali propuşi de Partidul 
Democraţiei Sociale din 
România, pentru că în a- 
cest fel vom putea forma 

; o puternică echipă mana
gerială la nivelul Primă
riei. - ■

Deva este cel mai impor
tant municipiu al judeţu
lui, pentru că este reşe
dinţă de judeţ, pentru că 
este situat pe una din ce
le mai importante magistra
le europene, cea mai im
portantă din Europa Cen- 
tral-Răsăriteană, care lea
gă Constanţa de Viena. 
Deci, el trebuie să devină 
un oraş ; modern, de talie 
europeană. Pentru aceas
ta este nevoie să fie curat, 
nepoluat, cu prestări de 
servicii ireproşabile, căi 
de comunicaţie moderne şi 
eficiente,

De asemenea, locuitorii 
Devei merită ca oraşul lor 
să fie un centru universi
tar de prestigiu, cu o in
tensă viaţă culturală şi 
sportivă.

Cu sprijinul concitadi- 
nilor mei, aceste dorinţe 
pot deveni realitate, având 
o administraţie locală com
petentă şi ancorată in pro
blematica urbei.

— Credeţi că bugetul lo 
cal limitat a fost o piedică 
foarte mare în activitatea 
Primăriei?

— Primăriile în general 
nu dispun de resurse^ fi
nanciare foarte mari,' dar 
nu au fost epuizate, toate 
modalităţile de a obţine 
venituri prin care să se 
mărească bugetul local. 
Cred că ■ experienţa: mea 
de manager, în gospodări-: 
rea Unor resurse patrimo
niale, mă va ajuta să gă
sesc cât mai multe soluţii,

chia; soluţii foarte bun tr 
care să ducă la realizarea, 
obiectivelor propuse.

r -  Pentru că aţi afirmat 
că Deva, în cazul în care 
veţi f i  ales primar al m oţ 
nidpiului, u  n  o urbe de 
talie europeană, spuneţi; 
ne vă rog, Ce veţi face 
pentru a lărgi contactele 
internaţionale ale muqici- 

■ palităţii ?
—■ Este adevărat că mu

nicipalitatea Devei a sta
bilit unele contacte, am 
putea spun o benefice, *isr 
noi vom lărgi sfera Jor, pe 
diverse planuri şi la nive- 
’a! ti f< j«i-i i i ist toţii-a 
le municipiului. Astfel,ta- 
ceste' contacte se vor de- 
ula > *i domeniul economic, 

î ’.n i r, con ( ai înv^ţă- 
mâ H iii , cuiiui l a Ss- 
tis ş A ; •'! grenâi iă
in a • moc nu nun * - î l .  
măria ci şi' alte instittlţii 
şi agenţi economici intere
saţi.

— Domnule director-ţA- 
vrămică, observ că atitu-

. dinea dumneavoastră c'to 
modernă, optimistă. Credeţi 
că tinereţea dumneavoas
tră este un avantaj în 
cursa electorală ?

t— Da. Sunt sigur. Tine
reţea. îmbinată eu expe-' 
rienţa de care dispun, mă 
ajută să fiu receptiv la 
orice schimbare benefică 
pentru oraşul meu şi con- 
citadinii mei.

— Vă mulţumesc pentru 
acest dialog şi vă dorese 
succes deplin în campania 

. electorală, pentru- câştiga
rea postului de primar al 
Municipiului Deva de către 
candidatul Partidului; De» 
moeraţiei Sociale din Bo* 
mânia, pe care îl, repre
zentaţi.

■ A consemnat , t : 
GEOIKi: DEVEANU1

Publicitate

„Multe s-au făcut, multe mai Armindeni şi comportament electoral
sunt de făcut I I

De dimineaţă, ih faţa 
Primăriei din Dobra, l-am 
întâlnit pe dl Demian Ter- 
teci, primarul comunei. E- 
ra înconjurat de mai mulţi 
săteni. Fiecare cu proble
mele lui, bineînţeles. Pe 
npi ne interesa în mod 
deosebit ce se face îri sa
tul de centru, în celelal
te 12 sate. pentru mai bu
na lor gospodărire şi con
tinuă înfrumuseţare, aşa 
cum le place acestor vred
nici săteni «â-ş; fscă aşe
zările lor tot mai frumoa
se, bine gospodărite.

— In fiecare sat avem 
câte un „primar mic“, a- 
dică vorbesc de consilieri 
— ne spunea dumnealui. 
Ei sunt cei care cunosc cel 
mai bine treburile, necazu
rile" sătenilor. Le aduc în 
şedinţele de consiliu, le 
dezbatem, găsim soluţii de 
rezolvare. In fiecare sat 
din cele 13, câte are co

muna noastră, s-au făcut 
lucruri bune. Dar mai sunt 
multe de făcut.

— Am putea concretiza?
— Chiar asta voiam să

In comuna 

Dobra

vă spun. A fost moderni
zat (betonat) drumul Do
bra — Roşcani, pietruite, 
amenajate drumurile spre 
Stănceşti, Răduleşti, Bujo- 
ru, Stretea, Stănceşti — O- 
haba. De fapt, nu sunt dru
muri comunale cărora să 
nu li se fi făcut reparaţii, 
aşezât pietriş, nivelări... Tot 
de bună gospodărire cred

că ţine şi renovarea cămi
nelor culturale— din Do
bra, Stănceşti, Roşcani, şco. 
iile renovate, bine pure la 
punct: In toate Satele co
munei. . ;

— Dle primar, din ceea 
ce v-aţi propus şi aţi pro
mis alegătorilor, când v-au - 
ales primar, ce s-a rezol
vat concret?

— Câteva vi le-am spus. 
Dar mai sunt: a fost mo
dernizată brutăria, multe 
unităţi comerciale, dispen
sarul medical, piaţa etc. 
Aici, în centrul comunei, 
nu-i frumos?

...In centrul Dobrei e 
frumos. „Insuliţe" cu tran
dafiri sunt primenite. Tran
dafirii sunt pe cale de a 
înmuguri. Gospodarii co
munei au mai fost premiaţi 
şi lăudaţi pentru vredni
cia lor...

GH.I. NEGREA

Ziua de l Mai a avut 
întotdeauna farmecul ei, 
dar, in acest an, am săr
bătorit-o ca pe o adevă
rată zi de primăvară în
târziată, urmând unei 
ierni de o neobişnuită 
durată.

A devenit o tradiţie" să 
vorbim de 1 Mai, ca săr
bătoare a muncii, ' evo- 
cându-i originea de pe 
alte meridiane, uitând că 
ea are o tradiţie mai. ve
che pe străbunele noas
tre plaiuri strămoşeşti, 
prin sărbătoarea Armin- . 
denului. Ce era acest Ar
minden ? Un minunat bu
chet de flori multicolo
re, îmbinate cu rămure. 
)e de câmp sau pădure 
şi înălţat la unul din 
stâlpii porţii, al fiecărei 
gospodării. Alcătuirea bu
chetului revenea gospodi
nei, iar prăjina, în vârful- 
căreia era prins, era în 
sarcina unuia din bărba. 
ţii casei. La atât se re
ducea sărbătoarea Armin
denului la sate, dăinuind

de secole, iar azi, este 
din păcate în declin.

Fastul zilei d e ' 1 Mai, 
ca sărbătoare a muncii 
şi a muncitorimii, s.a 
transferat la oraşe, de la 
sfârşitul secolului trecut, 
ca zi de cinstire a mun
cii, ca activitate de ma
joră importanţă a  socie. 
tâţii şi, în acelaşi timp, 
ca prilej de sărbătorire a 
muncitorimii. Spre ono
rarea acesteia, ziua de „1 
Mai" s-a proclamat zi de 
sărbătoare, de odihnă şi 
de veselie, organizăndu.se 
programe deosebite, de 
obicei în locurile cele mai 
fermecătoare ale naturii. 
Fiindcă aceste locuri, în 
toate centrele muncito
reşti ale judeţului, au 
fost preferate in pădure, 
pare-se că din iniţiativa 
cadrelor didactice, s.a i- 
niţiat şi îndatorirea ca 
fiecare elev, apoi fieca
re tânăr, să planteze un 
pom sau arbore de pă
dure in ziua de 1 mai 
sau in cinstea ei. E un 
obicei ce n-ar trebui să

fie uitat sau păstrat izo
lat numai de unele şcoli.

In acest- an, ziua de 1 
Mai a însemnat şi ţin %» 
pel la conştiinţă. Am inL 
txat din plin în campa
nia ele.; ; • iar actua.
Iul regim, autentic demo
cratic, ne asigură condi-, 
ţiile optime, pentru a ne 
documenta şi a ne for
ma un crez politic. El 
trebuie să fie sincer şl 
curat, astfel încât să sim
ţim că ne îndeplinim o 
datorie sfântă faţă de 
patria noastră.

Ne este asigurată liber
tatea deplină de exercita, 
re a drepturilor politice^ 
de a alege şi de a fi a- 
les. Ne facem onorabil 
datoria, dacă ne compor
tăm civilizat, participând 
in mod disciplinat şi res
pectuos atât în campania 
electorală, cât şi la ale
geri.

Dr. MIHAIE 
NICOLAE RUDEANU, 

preşedintele organizaţiei 
judeţene a P.D.S.R.
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CWAN1T 1 LIBER

T O ,  « MAI
. m  i

« »  «*N3lR&U 4*40 T f |  Iajlj M4D 
$ 1 9  caNd^r-i i ţ s o  t v b  Tu*işroro; t u i

««Nuteafi: F jfe lw ti PiMft teafe M45
nteresdj jtf. dvs,; 17*6 £m . te  1b.
ItPfe® JWtefilafiBe yorifiiwr fatee. 
I; M*0 | t e  ,l9Jo  Fata ş» bă- 
W * j j ţ w i w l ; 2 0 * 9  t e i m i d i  

Transfarotor; 22J* Acfaaiitfai; 
«Priveze in Joi cu miale* ţteatnt 

■ Q& m îp  ftock *95.
TVB *

*0 A ctualităţi; 13,: Politica între jU 
f l  W ilî 13,49 Drumul jp re  Avonfaa 
tM u GtmftuwBe .(r); | t e |  IM a  

r i  .m m  . €5,45 Filmele şâatăm ăaii; 
-*» M  roboţilor (d a j; W,20 Dra- 

mea, durf’rra mea (*1; 17*5 Mă- 
de minte: 17,45 lubua amăgitoare 

I 40 fa  fa |a dvsu 20,00 A rte vizuale; 
Tribuna nonconf 21,00
Mesager; 2i4o Sfinx (cs): 22*0 Sau. 

M&ara <*); 22,45 Stele™ printre stele, 
cu participarea grupurilor IJo- 

Conlact.
PRO TV

Bună dimineaţa ! 9,00 Tânăr şi ne- 
I (*/r); 9,45 Sport la Blhnit; 10,90 

radise Steri» fs/r); 10210 Mystlc Pizza 
r»; «639 prindeţi-i pe Smartl {O; M*e 

'"'Cbeers (s/r); 13,80 ACapulc© Beat (s/r): 
*♦220 T erd ic t: crimă! (ş/r); 15,10 Fotbal. 

s Rez. Anglia: 16,00 Rătăciţi în tranziţie (r); 
16,30 Paradise Bearii (S); 17,00 Tânăr şi

- neliniştit (s); 17,55 Ştirile Pro TV; 18,00
- Taxi ţs); 18,90 Bună seara, Bucureşti?; 

•m m  Cbeers (»>; 19,30 Ştirile Pro TV; 20,00 
Viat* «4 de /bărbat ff. SUA *84); 21,45

^ p te tr ® vw bâ să-ţi mai spun™; 21,50 Şfl* 
THd Pro TV; 22,00 M.A.SM . « ;  22*0 
Procesul, etape] (I); ®*0 Ştirile Fw  TV;

> % at Praeieste etapei (Hi.
MARTI, 7 MAI 

’  ̂ 1 TVR t  '
f  3,90 TVM Telematlnal; 8*8 6a prima 
• •oră; 9*0 Agenda electorală; 9,3a Batea 
Şfiarbara <s/r); 1045 Limbi steătee; 1145 
•ăOufw (6 ultima pje); 13,1® Muzica pt. 
citeţi; 1440 Actualităţi; 14,10 TVR laş» şl 
• V fB  Clteri*.; 15,25 FU tu tnsuţii; *6 * 0  

Actualităţi; 16,le Cazuri şi necazuri în 
dragoste (div.); 17,10 Studiate electoral; 
18,10 Fotbal. Meciul aniversar; Steaua '86 
—. V.C. Barcelona ’86; 19,55 Urgenţe in 

,*grlcultură; 2040 Actualităţi; 2840 Jur
nalul unei cameriste (f. Fr. *M); 22,35 
«eflegteri 23*5sActi«ilităţi; 2345 Stediote 
ş la b S i f e  m f r  0 ,»  Măg. iitefte
lor blue. -
, . TVR Z  ,

7.00 La prima oră; 8,30 TVR Cluj-N.; 
♦4 0  (Bre de m unci; 10,05 Mag- CWî H4<*

- ®ju; 12,00 Teatru : „Priveşte înapoi cu 
I *aânie“ (r); 11,00 Actualităţi; 14,10 Serialul
: m w ^  i m  t m .; n m  m m  ‘P*®*#*
im fr  fiWte Rf*#«st0a mea, darortte rifcto ffi® 
f  *7,05 23 de milioane (I); 17,45 Iubiri aniă- 
'  gitoare (s); 18,3o 23 de milioane (II);
; *940 Vite* partidelor parlamentare; 20,00 
•' Cu «tete* Pe faţă; 21*0 TVM Mesager.
I m m  -Intre da şi nu; 22,Oo Crede; 23,15

- ' i i i .

„Aită seară se improvizează" (teatru TV). 
. PRO TV

, 7*0 © ra 7 ,fa i* ă  dimineaţa !; 9,00 T * . 
«ăr şl neliniştit (s/rfc 9,45 S p irt la udnuft; 
*%«0 Paradise Beoch -(r); *94® Taxi tsftT. 
113)0 Viaţa ci de bărbat tf/r); 12,50 Şti- 
«tte Pro TV; I&00 Chtew» (s/te 1340 Pro
teste  «ţipei (r); «5,00 M.A.S.B. g h  1640 
Paradise Beach (s); 17,00 Tânăr şi neli- 
«ttşttt * fe  17,55 Ştirile Pro W i  Taxi 

ţ m  «W» Biwă roaro. RrowroW j tM i 
m r n n m :  19M f i r i le  Pro “
♦te u l d a  urgeteft 11)M '
wteie 4*te 2iA* 0m r •  «i ___ _
te— M^o Steefite Pro T V j’ltp * ^  
m  n m  Deş*e**»«tec,
•tefci FSW’ TV; - «09 Sport m  
Fotbal. SundeaSpa. « 2

-
TVR |  .

FIDO TVM '
« • t  *»» AgteteR 
Barbara (s/rk « ţ | |  R M a  x

m m  » m  v im P trn m  r n m m im m m  v u
droteteten; «22» tite te  
« 4 0  ®J».; I3#s Muzica p t. «*|i;;;S|M  Ac-
twrtBbţi-, 11.RI —  ..........

:«K »  A riu a liii 
•teuunaţfc 16J0 Bm«4 
adunate™; 17JB Raaro 
Studioul eleefc 
« 3 0  Actualii
Ftebol. Finala CuPol tM ltear; RapM Vi*, 
na — Paris S t 
23*3 CetelueolB «3ş»
#»): *45 I n lâ to i r te « 'f i ;

,45 Actuali- 
tridge (s).

populare; 23,00 Simpozion; 
t*M; 040 Pjrbnorte d in  Caa 

TVR 3
_ 7r°* La prim» or*; 8,3* TVB CluHiLi 
94* Muzica p t toţi; 10,05 Remember isto.
rjcădpR U45 Oua.; «%« Cuteubem « 0$
Jf<®V T* Mbesc R ^l; tiAQ ActimtUM: 
*1,10 Rep. *96; 1445 Limbi străine (r);
15,55 Da ; 16,20 Dragostea m ea. durerea 
uro» jM8 « «  Cetete de 1* «ca 9; MJB 
»m. L» Ib. ««asumă; *0,00 Cultura Iu Iu-

Fcriţi-vă de, măgăruş/ fcR; 9,40 Agend» 
elect >tk; 940 i«m te «Me Avonlea (s) 
« 2 6  Mattee» sawdeaU U4'> Pas cu pas 
« »  Planeta Ctnemă; 13,05 Pleiade; 14,0< 
Actuatltăţt; *4*0  Turtite Babei; 18,45 Ma, 
pamond; 19*5 Tşleenciclopedia; 20,00 Ac. 
lualiie#; 2040 Castelul de cărţi (f. BBC 
*9»): 2fc5 Actualităţi; 22,40 Cele mai fru, 
moaşe fete —• Top model România; o.4< 
Veria Neagr* (sR 1J» Medation Miery 
Grote.

prima

Jgitea-gjbţ

m r
m

Jaz*
■ # » w  -

9,00 T ânăr şt ne- 
M minut; WjttO P». 

Taxi (s/r); ii* a  
e (f/r); 1245 Ştiri; 

•3530 Lege te ordine 
lumea sportului; 

); * 6 M.A.SJI. 
ich pt); 17*0 TS-

m ; m m  ş tw ; »**o t **i
„ .îiiiilt- .. Bucureştii; 19,00 

IR; *M» Sfiteln Pro TV; '2040 -CW* 
tette  « t « 1  *82); 8140 Ştirile 
« 0 9  «MUSJX. (s); 82,So Cracker 
Aro lufâhat f  1 români fericiţi; 
te  atente;,*40 «atttc of Britain

7,0# La prima
9,2o Oro de um teci; 10*6 SU4 
mo te ca de aur; .114* « te l TUB 
«nai cameriste (f/r); « * 5  B r . «
Puterea banilor <s): « 5 #  G e ^ îj 1340 1te 
lingua latina; 1340 B a.; 16*9 Dragostea 
mea, durerea rom  CB; 17*5 Natura 2000; 
« 4 5  Iubiri amăgitoare (s); 1*4* Rm. te- 
Ib. maghiară; 20*0 P i* Mminrla; 204a 
Topul galeriilor; 2140- TVai Mnangsr; 2140 
Tradiţii; 22,00 Santa Barbara M  « 4 5  Uo 
m a i de -cinema; 23,43 Jazz-Fan; 0,15 tea» 
cumcntar. '■ i

PRO TV
7,09 Ora 7, bună dw dneaţp!; 9*0 Tâ

năr şi neliniştit (s/r); 9,45 Sport ta m inut;
10.00 Paradise Beacb ţr); 104» Taxi (s/r);
11.00 Spitalul do Urgenţă (s/r): *1,45 Se- 
creto de famttie (s/r); 1245 Ştiri; 13,00 
Cbeers fr); 1340 fo tbal Spania teexă: *1*0 
Fotbal Bandesllga frez.): 14,38 Deşteaptă-te 
române! te): 16,00 M A5.H. (s/r); 1640 Pa
radise Brnch fi); 17*0 TânŞr şf ariiniştit 
(s); 17,55" Ştirile Pro TV; *8,90 Taxi (s); 
1840 Buni seara. Bucureştii; 19,00 Cbeers 
(a); 19,30 Ştirile Pro TV; W*0 Bănicile 
SteePs; Remeteberonee (£. SUA); 26*0 
Ştirile Pro TVS 22*0 MA6 J 1, («): « 3 0  
Lege şl ordine (s)î *340 Rătăciţi tn tran
ziţie; 1)45 Spori te -n teu t;* * »  SMent Mo. 
vie (f. SUA ’76).

#4 JOI, 9 MAI
TVR 1

7,00 TVM Telesnariate; 840 La prima 
Oi»; 9*0 Agonda (doctorală; 940 Santa 
Barbara (s/r); 1045 Limbi străine; 11,15 
Iubiri amăgitoare («/*)! • 12,50 D.a.; 13,15 
1001 audiţii; 14,00 Actualităţi; 14,10 TVR 
Iaşi şl TVR CI«tj-N.; 15,40 Tradiţii; 16,00 
tecftmibtăţfe *6,10 « K te tfftJ l9 0 rf%  M «. 
rocial; 17*5 ,v i4 |:^ M * * i,» i W rtşw ente. 
ro; 17,25 MRenium; 18-,05 Studioul electo
ral- 19,05 Tragerile Loto 5/40 şi m ultiplă; 
10.10 CJio: 20*0 A ctm dit^i; 2040 Nord şi 
Sud (*fc 21,45 VHttii«0i S*F*
dloul economic; 22*0 Interpreţi ai muzişii

, -o 0 m . » ♦ * • ' *  ♦ ' *  .0 t> ♦  » #  • s •  < »  « .*-•  •  •«

«WSBM. »  MAI 
pyg[- 1

7*0 TVM Ttemnatiaal; 840 La prima 
te te  9*0 Agenda tenctoral*; 9,30 Santa 

..RteRmer te l; 3UB U m bi Străine; 1149 
Tteadtroatero Mfe *2*9 Iubiri amăgitoare 
tetei; 12*0 teama* «Perei; l3,4o TVR laşi, 
TV* C h j.g ;  *440 Pompierii vă infor- 
mearilt; 1540 SBn tem ea afacerilor; 13,35 
Ieşirea din «oro; « 9 0  Actualităţi; 16,10 
£m. te  te , genaaată; *7,05 Viaţa partidelor 
pwteroetearo; 27*0 Pro Patria; *8.00 Stu- 
dinte alectoiM; 10*0 Julia (s): « 0 0  Ac- 
tuaBtăţi; 2948 Tezaur Jotcloric; 2140 Tâ- 
«ă când moartea se va despărţi; (f. SUA 
•94); 23,10 ActuaUtăţi; 2340 MTV. Euro 
Top 20; 0,30 Complot diabolic (f. SUA ’95).

TVR 2
7*0 La prima ară;, £40 TVR Iaşi; 9,20 

Muzica pt. toţi; 10,05 Caleidoscop; 11,39 
D.a.; £2*0 TVR Iaşi, TVR Chij-N., TVR 
Timişoara; 1340 Liadbi străine (r): 14,00 
Cafeneaua artelor; 1540 Convieţuiri; 1640 
Dragostea mea, durerea mea (s): 17,10 
Bursa invenţiilor; *7,45 Oameni care au 
fost..; 18*3 Iubiri amăgitoare («); 19*0

meertte O M ^stzteJtaţifinale Radio; 1945 
Gimnastică mnsc. CEj COncuesnl pe echi
pe; 22,00 Byperiojj; 23,15 Santa Barbara 
(s); 0,00 Rin viaţa romilor; 64o Bncurlile 
m uzicit

FttO TV
7.00 Ora 7, bună dimineaţa!; 9,00 Tânăr 

şi neliniştit (s/r): 9,45 Sport la tnlnul; <0*0 
Paradise Qcăcb (s/ri: 0049 Taxi (s/r); 11* i  
Clipe de neuitat (f/r); tî* 5  Ştirile Pro TV; 
13,08 Cbeers (s/r); 1840 Cracker (s/r); *449 
Rugbrtexpcr 12; 16*0 M.A.S.U. (s/r); 1640 
Paradise Beach (te; 17*0 Tânăr şi naUnjş. 
tit (s); 17,55 Ştirile Pro TV; 18,00 Robocop 
(s/rH 10*0 -Cheors <»); 1«;W Ştirile Pro 
TV; 20,00 Dosarele X (s); 21,00 Culoarea 
nopţii (f. SUA, ’94); 22*0 Ştirile Pro TV; 
23,00 Aventuri în Casa Morţii (s); 0,05 
Sport 4a minut; (gOa^Brotica (s); 1*0 Po-

B asche^^^M d); ̂ ^Ovuloâ rea n o p ^  *
SAMBATA, 11 MAI

• T VSl'il ’v,v •. •*/..
7.00 Bună dimineaţa..,;.da Ia  iu H I; fc40

T V R Î
d» Sâmbătă; x&n  SfTVi 

-- „ JOSKK 1340 Est M eri
Băxbcdul robofilor (d a j; M 4| 

Bt^gAslea mea, durerea mea (s); 17M  Se, 
sada m nzicall TV fip. 3d; 18*0 MtefiteW 
electoral; 19,00 Serata muzicală TV jQp.it) 
*1*0 TVM Mesager; 2140 Pariaţi pe rom, 
pioni fo r. 22,00 Săptămâna sportivă; «A l
Santa Barbar» <s); 2345 *J5t# şi Omega: 
9,15 Promo nFragtr,

Plite t v
«*9 » * .; 940 flipper (a); «W* Poves

tea te i Glenn MUler «teri; 12*0 Dosarele 
% (S/r); 12,50 Doar » vorbi™ <r); 1245 
•Şfirlle P ro TV; 13,30 Stelele Olympiei; 
*<*• Fort Boyard (cs); *5*5 Seaguest (s)j 
36*0 Barate (d): » 4 0  Fotbal. Finala Cu, 
P«i Angliei — prmhow (d); 17*0 Fotbal. 
Finala Cupei Angliei (d); 19*0 Duckman 
(s. d a j; *940 Ştirile Pro TV; 20,06 Taurul 
furios (f. SUA *80); 21*0 MM!* Pro TV; 
22*0 NTPD Blue — viaţă de poliţist (s); 
22,45 Lumea Iu’ Gaiţă; 23.00 Suspect de 
crimă tete 0.05 Sport la m inut; «,30 Fot
bal. Campionatul Spaniei; 3*0 Seaquesl 
te/r); 2,45 NYPD Bhie — viate de poliţist 
(s/r); 3,30 Fotbal. Cupa Angliei — finala (r.)

DUMINICA, 12 MAI 
TVR J _ ,

8,00 Bună dimineaţa!; 9*0 Trei P t a 
mască: 10,00 ArabeUa revine- (s); 1940 
(am ină din lumină; £1,24) Melodii popu
lare; <1,45 Viate satului; 1340 Tânărul 
Indiana Jones (s); 14*0 Actualităţi; 14,20 
Video-Magazin... in doi; 17,35 A doua al
fabetizare; 17,50 S tar Trek (s); 18,45 A 
doua Românie; 1943 Robingo (cs); 20*0 
Actualităţi; 2040 Salyâţi tigrdli ( t  SUA 
*731; 22.30 Tragerile Loto 6/49 şi Noroc; 
2245 Actualităţi; 23*0 Duminica sportivă; 
2340 MTV. 3 Irom 1; 0,00 Setea (s); 0,40 
Nocturna lirică .- Lucian Blaga.

■, TVR 2 .
7*0 5x2. Mig. duminical; 13*0 MTV' 

Greatest Uitr,; 14,00 Actualităţi; 1440 Uto
pia i t  Franţa "80); 18*5 Gimnastică mase. 
CE — finalele m  aparate; 18,10 Dragostea 
mea, durerea mea (s); 19*0 Un zâm
bet pt, vârsta a treia; 4940 Puterea, pa
siunea (s): 20*6 M aeştrii teatrului româ
nesc; 21,00 TVM Mesager; 21,30 Descope
rirea planetei; 22*() Ritmuri muzicale; 
22,15 La puterea a doua; 23,00 Santa Bar
bara (s); 23,45 Troleele modei ’95 (do).

PRO TV
'fe 8,00 D,-».; 940  înrola misterioasă <s); 11*0 
Taurul furios (f/r): 12,5<) Doar o vorbă
să-ţi mai spun... (r): 1243 Ştirile Pro TV;
13.00 PrlndeţWl p« Smart (s); 1340 Aca- 
pulco Ileat (s); 14,15 Lumea iu’ Gaiţă (r); 
14,36 Suspoet de crimă (s/r); 1540 GiUrtte. 
lumea sportului; 1545 Lumea filmului;
16.00 Motor sport mag.; 16,30 Karate. Fi
nala (d); 17,45 Faţă-n faţă cu Ilie Şerbă- 
pescu; 18,30 Beverljr flills (*); 19,30 Şti- 
ttle  ţ h p ^ v ţ' 20JB/ (Şânthd care ucidg (f. 
SUA *85); 21,45 Doar o vorbă kă-ţi mai 
spun...; 21,50 Ştirile Pro TV; 22,00 Verdict: 
criţnă 1 pp; 23,00^5Port la minut; 23,15 Fot- 

/haL 11 O ted^ ■ ,.m Tenis. Hamburg - finala.
t  ,  t  ,  t

proiectele. Joi, discuţii du partenerii de afaceri. Nu ,a- 
m ânaţi răspunsurile ee ţ i  se solicită.

* LBV

■ *;■- ! PERIO A D A  4—10 M AI 1906
BERBEC

,|teginţa 4e «afuinap vă este împiedieată. Dumin ică 
şg mal -bipe Bă am ânaţt o căjătu»;ie. R eiaţi tensionate cu 
Rarţnaşş’ute Riscurile investiţiei ce vi se propune «unt 
mai m ari deo$j-/vă iiuaginaţj. Vi se descoperă o  «relaţie 
sentimentală secretă. Animozităţi cu. prietenii. A tenţie 
la sănătate.
' ■ ; TAI'R '

R mai bine să renunţaţi la călătorii. Duminică pre. 
gŞ^i-vă de oaspeţi. Faceţi gfteu'faţă cheltuielilor, ila rţi, 
e^isţŞ riscul unei confruntări cu şefii. Tot^d vă -e.favo- 
ratflî miercuri. Şeful pâre să vă observe realizările. Per- 
sol»a ţubltă vă vâ propune o afacet-'e interesantă.

■ ‘ GEMENI !
Sunteţi nehotărât în legătură cu o călătorie. In iţi a-

• Petreceţi o şesră minunată fa fanâUe- Duoateică 
răspundeţi la 6 favlteţi# în excursie. In tratativ^ie de 
afaceri presimţiţi tea pericol. Posibile roabaări profe
sionale, appecicîri «Rn partea şef uite. Inspireţjaosmpen- 
sează forţa de muncă scăzută. At^tţie fa «tVtăs tensio
nale. Ayeţi mult dv lucite.

, FECIOARA

tive strălucite, realizări materiale, popularitate în creş-
?rf̂ iiTnirvîWi - tenii .nfsrrhFM*» Trnr-

‘ punctul de vedere. Nu aveţi chef de nimîc. dar proble- 
/ me urgente vă presează. Dorinţa de pertecţiontsin vă face 
; să zămâneţi singtir. Prudenţă m  rotaţiile de -srovieb*,

RAC - *‘
. Ayeţi hevme de reiaxarfe. Veţi fi înţeles şl rriaţiile 
*.eu T ridifenii- se îmbunătăţesc; Lifaf, un eveniment plă- 
1 cut la slujbă. Popularitatea vă e la cota maximă; un 
'PfbgKfltrt artist!* vW  prinde *t»ine; * Nu vă grăbiţi eu

O-Urnit şi plia de forţă sâmbătă. Fm;u--cuJ vă face 
convingător. Suprasolicitarea v-a epuizat, menajaţi-vă 
(lunij. La sei-vtbrB Joerqrile ,*mzg exeeleiU. Aveţi grijă 
să nu vă nsai faceţi duşm ani . în pjps, porinp» exagerată 
de eSştig Vă aduce pierderi iei. Ideile strălucite e bine să 
le puneţi ftt ţwaetieă mâi târziu, când vă şurâda 'şansa. 

a iL A N T A
Dacă doriţi să vă impuneţi puoctede de vedere, toa- 

ţi-o mai uşor.̂  ̂ Duminică, prietenîi ver remarcai organi
zarea de nota 10 a ungi întâlniri. Posibilităţi mari de 
câştig, dar nu şingur. VI se fmplineşte dorinţa de în 
ţelegere în casă. Atenţie în afaceri, sunt riscuri. Dis
poziţie romantică, joi. Cklndiţi-vă bine la ce cumpăraţi, 
s-ar putea să vă păcăliţi.

SfcORPlQN
R rit^a  eu paftsoaiia iubită nu evoluează cum doriţi, 

"dar... răbdare. Din întorsătura neaşteptată a evenimen
telor ieşiţi cu bine. Lupi discuţii aprinse cu colegii, a 
căror bunăvoinţă -e bine s-o câştigaţi. Gioauiri neplăcuta

■eu şefii, marţi. Riscul de accidenta vă cere maximă pru
denţă. GfaBRufaJi necugetate, Rpsă de chef de nwâcS, 

SĂGETĂTOR
Sâmbătă nu e o zi potrivită activităţilor propuse. 

, Energic, plin de «mor şi romantic. Banii primiţi îi Veţi 
cheltui foarte repede. Aveţi un program prea încărcat; 

-Jîbşfît0ţ!' ■ te—B0I00B0& ■ ■ MUcă. Jţil, în tratative de afaceri,
controlaţi-vă tonul. Relaţii bune în cuplu; pentru unii 
a posibilă otcerere In căsătorie,

CAPRICORN
Discuţii satis|ăcătoare în afaceri. Tentaţia unei noi 

afaceri e blneveretă. Luni, dorinţa de afirmare mai ma
re ca de obicei poate duce la conflicte. Posibile proble
me de sănătate, discuţii în familie. Joi, din neatenţia 

''-J|piBefirf aro"giMABMf'0te»i indulgent pentru a nu ajunge 
la  divergenţe cu prietenii.

' VĂRSĂTOR
Situaţia, e favorabilă, dar fiţ! mai zâmbitor. Dumi

nică e o zi norocoasă. încercaţi o oale paşnică de rezol
vare a neîntelegerilor. Problemele de sănătate să nu vă 
îngrijoreze. In discuţiile familiale Ieşiţi învingător. Unii 
prieten! nu supt tocmai corecţi; dar şefii vă apreciază 
mult, ceea ce vă dă optimism.

' PEŞTI
Pregăiriţi-vă de primit oaspeţi. în  excursia de dumi- 

; nică sunteţi >0 prezenţă plăcută. Vă încearcă nostalgia. 
Marţi e cazul să vă rezolvaţi o problemă de sănătate. 
Banii primiţi vă ridică moralul. Joi e nevoie să stabiliţi 
priorităţile de rezolvat. Vreţi să faceţi prea multe; mai 
bine ratoxaţi-vâ întâi şi veţi avea. spor la treabă-
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kc» e a n s M t t  s.a, ®edagw m t
Str. V ikiw ,

ANUNŢĂ

d e s c h id e r e a  s e z o n u l u i  e s t iv a l
'începând cu data de 3 mai 1996. 11

OFERĂ

■;te preţuri acceptabile ş • condiţii deosebite" 
cazare, masă, agrement prin:

•  Complexul Dlana
•  Complexul Germisara
•  Vile
•  Bazine cu apă termală *

VIZITAŢI-NE ŞI NU VEŢI REGRETA!

UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE
Str. N. Titulescu, nr. 60

. . . . . .  , \ . •• '

ÎNCADREAZĂ.:

■  FORJORI, categ. n —IV.
Informaţii te serv. R.U.R.M., tel. 054/ * 

6410411, iui, 233. i

m m

■■V* -

WN SERVICIUCARE RĂSPUNDE Z I Si NOAPTE 
ISOLICITARfLOR SI NEVOILOR DUMNEAVOASTRĂ

TARIF: 666 LEI/KM 

DRUM BUM
Î  C MANAT 6>S. ft. L,5>£VA 

h  6tr. PETRU MAIOR Nr, 27 
Tel:222222

N O U L  M A G A Z IN

Str. Avram lancu, Bl. HI, parter 
VĂ OFERĂ;

IN S T A LA Ţ II R EC EPŢIE  S A T E L IT  ?  

4  Ş l C O M PO N EN TE

ŞI C A M A  C O M PLETA A PR O D U SELO R

1 Tdttizoarr color cu diagonala între 34 -
“  Televizoare aii-negru 
’ Combine muzicali

CtO,

~eo cu
* '  Frigidere, congelatoare si 
*Măşim automate d i spălat cu încarc urc 
frontală şi verticală

* Aspiratoare

TOATE ACESTE PRODUSE EE PUTEŢI CUMPĂRĂ 
CU PLATA IM 1 2  BATE LUNARE PMff - 

DEVASAT Şl BAHKQ80P, 
AVANSUL FlIftO DE 10%

It'iTTTr mmmrnmm . — w

im . t-a» et a j a
01/615.L8 27 FAX : 01/615.68.21*

UNIC DISTHIBLHTOR IN ROMANIA AL 
ftUMELO* PRODUCĂTOARE ITALIENE:)

PtCTMO BERTO. AGiV PORNI, AGftEX . AGRIFLEX . PFM
VA OFERĂ DIN STOC SI LA COMANDA:

L4=u.! drî'pâtisene .si panificaţie da  orice f r n - ' f / ? .  
capacitate' P'ETROsBFRIO si A G iV f ORNI

E.iozu;ipantru faina si pentru lichide'AGRIFl EX

cri orizontale: ?00 - 1200 ra: AGREX

-Se asigura montajul proba si asistenta 
tehnica pe perioada de garanţie de 12 luni 
-S6 oferă piese».de schimb si asistenta 
tehnica pentru perioada de postgarantie

Finala transilvania
Filiala MOLDOVA 
filiala DOBROGEA

Tel: 064/15.66.47 
Tel: 036/46 99 12 
Tet 041761 20.76 

6928 07
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I  ASOCIAŢIA FAMILIALĂ TIRON DEVA 
|  Str. Zamflrescu, telefon 054/623859

|  V I N D E
|  •  DOZATOARE DE SUC SIEMENS
■  trei capete, pft» I sifbn 
J •  DOZATOARE De  BERE cu 1 şi 2 capete.

»

ri

i

i

COMPLEXUL IMFEX BORZA 
|  GEOAGIU-BĂI

I Vă aşteaptă în fiecare zi să petrecefi 
de neuitat/

- Zilnic în program evoluează artişti

I muzici populari si uşoară de mare valoare din f 
ţari, - |

K Complexul vă oferă condiţii excepţionalei 
•d e  cazare, restaurant, bucătărie şi romservtce| 
Inorr-stop, te nivel de trei stele, pentru orice 
I ocazie —* concediu de odihnă, mese festive, 
l  nunţi, botezuri etc. I
I Informaţii te tel. 648117 sau 212747.
I

I
I

S.C. IMCOMEX S.R.L.
V I N D E

MW»

Tv NOKIA.MEGAVISION

IM RATEU!
tu  «nr»iude numai

'prltt magazinul' CENTRAL din Or&stie 

Str N Băkescu. nr. M  , telefon 647496:

*• TELEVIZOARE COLOR: NEI. ORION. 
SANYO, GOLDSTAR, DAEWOO (90programe, 
telecomandă, cu si fără teletext)

* TELEVIZOARE ALB-NEGRU Bucureşti
* FRIGIDERE. SI CONGELATOARE-Gâesti
* ARAGAZE * Satu-Mare

. • MASMI DE SPĂLAT - Cuglr
* BICICLETE PORTOSA-18 VITEZE -Italia 
.• COVOARE,MOCHEn'E-Clsnâdie,Alba lulia

IN G R E S ®  SG FAIANŢĂ - modei italia .
* VOPSEA CHIT SI DILUANT AUTO
* INCUBATOARE PENTRU PUI DE QÂINÂ
* ALTE PRODUSE electronice si electxocas- 

rîieeifiltre cafea» risnlte cafea, mixere electrice, 
storcătoare fructe.'.aspiratoare, boilere pe gaz, 
plite pe gaz. butelii aragaz

Şe acorda GARANŢIE intre 1  - 3 ani 
GARANTAT CELE MAI MICI PRETURI! 

Produsele se vând si cu

PLATA IN RATE(121uni)
pentru  locuitorii judeţelor Alba si Hunedoara 

11 se  a c o r d ă  Împrumuturi In  lei,
PRIN CASA DE AMANET.

aaMP*— - "irTUiiaawteii 
A n u l V I I I  •  Nr. 1626 Vineri, 3 mai



•  Vând una pereche cai 
pentru lucru. Informaţii 
sat Pane nr. 46, comuna

ţaţă nemţească, preţ 2000 
DM, tel. '647400. . (7928)

•  Vând Dacia break
Dobra. Andreşesc Viorel. 1310, nouă, vişiniu — me- 

(9275) talizat. Tel. 642478, (7929)

< • • • « »
•  Tata. şi bunicul

urează dragului lor 
Silviu Vict >r la îm 
plinirea celor nouă 
primăveri mu! t noroc, 
fericire şi ,.f.a mulţi 
ani!“. ! (9274)

( * * « * * » ' •  » * *. «* mmm

•  Vând combină agri
colă Massey Forguşon 186. 
preţ negociabil, la orice . 
oră din zi. Toader Iiie 
Găstău, 210 (Orăştie, ju 
deţul Hunedoara).

/ (399110).
. •  Vând talon auto 

Dacia 1300, tel. 225363. 
după ora 20. (399109)

•  Vând apartam ent două 
camere vilă. Petroşani.

in fo rm aţii Deva, Zăm- 
firescu. bloc A 6' prim. 
ap. 24. ,  (8415)

Vând Daria 1300. 
Informaţii Deva. tel. 
628636. dună ora '16.

(9290)
•  Vând Dacia TL3î

1900. Tel, 611807. (8250)
•  Vând casă tip vilă 

în Deva, curte şi gră
dină. Informaţii tel. 617890

(8197)
•  Vând garson icră ul

tracentrală, bdul Decebal. 
b l  5, ap. 43. et. Z. Tel. 
219520. (9289)

i i  Vând casă Orăştie. 
avantaje deosebite, m a
şină tricotat, drujbă, ca
zan ţuică. Tel. 6231)1, 
227727. (9288)

•  Vând casă, zonă cen
trală Deva. Informaţii 
tel. 222149 orele 14—18

.(9287)

•  Vând casă ul-
. tracentrah A. Şa-
guna, rir, 8. Tel.
219042 __  __ (9286)

•  Vând clozator Fres
ce. 3 capete, preţ avan
tajos. Tel. 541786. (8267)

•  Vând camionetă Fiat
lyeco, fabricaţie 1985, ..în
m atricu la t, benzină, 3 
tone. Tel. 71558.3. (8268)

/Td* Vindem sămânţă po- 
tu m l) tratată' din Iu 
goslavia (Voievedina), so
lu l NSSC — 420» preţul 
|800 lei/kg — Hunedoara. 
Cel. 716591, 718304.

• (c 8270)
•  Vând apartament 4

camere decomandat^, 
Mazda 626 Diesel, Înma
triculată. Deva, tel. 624658. 
seara. (8392)

•  Vând apartam ent 3
camere,, Simeria, str. Fa
bricii. bl. 1, sc. A. ap. 
3, parter. Relaţii la do
miciliu, zilnic între orele 
17—21. (9283)

•  Vând 25 familii 
albine, pavilion' ' apicol,
3 porci (150 kg), fam . Al

ib i), Banpotoc, nr. 97,
tel. 660445. (9282)

•  Vând familii albine 
icu şi fără lăzi, orele 
19—20. tel. 613956. (9281)

•  Vând vacă cu vi
ţel. Informaţii Sintuhalm 
nr. 74, I.upşa Gheorgho.

(9279)
•  Vând casă ' cu. gră

dină, str. Câlugărenl 105» 
Deva. ; (9277)

•  Vând apartament două 
camere în Deva. cartier 
Dacia, bl. 14. Tel. 620935.

1 ' , (9276)
•  Vând autofurgon Da- 

l cia papuc închis. fibră
sticlă. Informaţii tel. 
66.1.626. (8392)

•  Vând teren extra- 
, yilan la şoseaua naţională 
S»|)tre pŞimeria Veche , ş i  
|rjSj>ini Li8 ha. 50 m des-
,,ch*ăere.. la „ şosea.' Infor
maţii tel. 661626. (8392)5

•  Vând 5200 mp teren
în Hunedoara, poziţie re
gistru agricol,' str. Roţa- 
rilor. nr. 131 E. Tel. 
713564, 611492. (9273)

•  Vând casă cu gaz,
grădină, str, A. Vlaieu 
103. Tel. 614287. (9272)
- •  Cumpăr casă, indivi
duală eu mai multe în
căperi în Deva, de pre
ferat zonă centrală. In
formaţii tel. 613360.

(8249)
•  Vând apartament 

două camere, Aleea Sal
câmilor, lângă Liceul 
Auto. Tel, 628142. (8248)

•  Vând Mercedes 207

•  Vând servantă cu 
vitrină „Stil“, televizor 
Diamant, sobă emailată,

—  gaz, tel. 724320. (8265)
•  Vând loc de casă în

Hunedoara, zona Buituri. 
tel. 721078. ■■■■■■ <8263)

•  Vând VW Golf, 1978,
1100 cmc, 1000 mărci 
Tel. 718009 (8261)

•  Vând Dacia 1310.
Ungaria ’88, 7 500 000. Hu
nedoara, strada - Primă- 
verii 61. (8260)

•  ’ Vând apartament
2 camere, Teliuc, preţ 
negociabil. Informaţii tel. 
723331» (8266)

•  Vând' motocicletă
microbuz 1986, înmatricu- Simpson 250 cmc, Orâştie,
lat plus carte de identi- bloc 17, ap. . 31. (7931)
tate. Tel. 614325. (9270) •  Vând Ford Sierra.

•  Vând teren arabil motor Honda şi* angajjte
în Deva. Tel. 218106.

(92C8V
•  Vând talon Renault

18 Diesel, 1981 şi piese
din dezmembrare. Tel 
212527. (9267)

•  Vând TEC 5 braţe tel, 777164. 
plus 3 tuburi bioxid de 
carbon. Tel. 212527.

; V, 4 • , . (9267)
•  Vând păluţ copil şi

măsuţă de sticlă. Tel 
230592. <3037)

•  Vând Maneţ Scu
ter. stare bună. Tel.
223054. între orele 17—19.

(9050)
•  Cumpăr apartament 

două camere confort I.
Tel. 069/228464,1 orele 
9—17. . (9272)

•  Vând bucătărie, te
levizor color, congelator, 
bicicletă, oglindă vene- 
ţiană. Tel. 221283. (8445)

•  Vând casă şi gră
dină în Sîncrai nr. 127

" Informaţii Călanii Mic. 
nr. 46 (8247)

•  Vând Lăstun fabri
caţie 1989, preţ 550 DM, 
negociabil. Tel. *221037.

' ' f ; <8246)
•  Vând remorcă 5 tone,

înmatriculată. Informaţii 
tel. 660936. <9266)

recepţioneri şi ospătari 
Tel. 648110, între orele 
18—20. (7032)

•  Vând apartament 
două camere, ultracen
tral, Dacia 1310, Haţeg,

(7044)
•  Vând cabană, zona 

Căprioara Deva, informa-

•  -Caut femeie în
grijit fetiţă de Un 
an. Tel. 218688. ,

(8190)

•  Avocat dr. Ni- 
colae Stănculescu a- 
nunţă deschiderea ca-

. binetului individual 
de avocatură cu 
sediul în Deva, str. 
Libertăţii, b t  L 1, 
sc. A, et. 1, ap. 2. 
Tel. 215479. (9280)

•  Cabinet medical
„Medicul familiei", 
Haţeg, strada Flori
lor 3, consultaţii de 
medicină generală, â- 
dulţi şi copii,. ob
stetrică — ginecologie. 
Program de funcţio
nare zilnic, de la 
16—19. (7043)

•  Asociaţie familială
executăm plase* sârmă, 
Orăştie, Popa Şapcă, nr. 
14 17025)

•  Schimb apartament 
3 camere. zona teatru 
cu apartament 3 camere,

ţii zilnic, fn zonă, la dl. OM. Catedrală, etaj 1—II
Fati. (7044) (Tel. 711893 * % (8262)

•  Vând apartament dpuă ' . .• ^ - .-c'.-• ??•!£
camere, etaj I, Haţeg, cu Pierdut certificat de
telefon. Informaţii 770656 înmatriculare nr» J  20/

, . ,  . „ 8 7 1  /1991 şi certificat de
•  Lichidez stupina m ij

locie, alte materiale. Un-
gureanu. Bretea Română. 
Tel. 761173, seara. (7046)

•  Vând BMW 728, 1985,
înmatriculat, multiple do
tări. convenabil. Tel., 
651579. (9155)

•  Vând Renault 18. 
neîn matriculat, perfectă 
stare funcţiopare, con
venabil. Tţjî. 651254.

(9156)

•  Vindem mesle 
de biliard englezeşti
cu accesorii la pre
ţul de 1600 DM în 
Iei. Asigurăm trans
portul. '• Informaţii tel. 
059/437640, 059 /  417187.

—, C7563>
•  Vând cazan baie, 

apartam ent central, sca
une terasă, Poker, masă 
tenis. ‘Simeria, 660091. —

(9259)
•  Vând casă Vaţa de

Jos. Informaţii la 1 tel. 
135. ' (3049)

•  Vând 40 familii al
bine, Cazan Viorel, co
muna Certej, sat Hortdol, 
nr. 140. P x (8449)

•  Vând Fiat. .Regata
Diesel, stare foarte bună. 
Tel. 058 /825033. după 
ora 16 - (9252)
W V A W .V .V A W V A W

•  Importator direct
vând haine import 
Austria şi Germania, 
nesortate, preţ 4000 
lei/kg. Relaţii Sebeş, 
bdul Lucian Blaga, 
nr. 11. Tel. 0587 
732296. (8399)

W /A S V W W .V W W W I
•  Vând apartam ent 4

camere, etaj 2, zonă Gării. 
Tel. 218386. (8200)

•  Cumpăr talon Dacia 
1300, vând tractor U 445, 
nou. Orăştie, 642654.

(7926)
•  Vând microbuz Bar- 

kas, fabricaţie 1989, cu 
motor nou de rezervă. 
Tel. 642196, seara, 18—21.

. ... „ »,» (7927)
•  Vând maşină înghe-

•  SG Transsim SA Si
meria organizează în data 
de 17 mal 1996, ora 10, 
licitaţie în vederea întoc
mirii studiului de evalu
are a societăţii. Infor 
maţii suplimentare la tel.
661679. - ■ (9208)

•  Societatea comercială „
„COMSIM1* SA Simeria se putea face transplant
anunţă scoaterea la li- de ̂  măduvă osoasa, - m
citaţie poţţru închiriere străinătate» (9279)
a următoarelor spaţii:

— 70. mp — situaţi . ♦  SG Florcom SRL
în Simeria, str. Avram Deva anunţă intenţia de
lancu. bl. 7, parter cu majorare a adaosului co-
desţinaţia „Măjcelărie“. mercial de la 0—200 la

înregistrare fiscală nr. 
3364138. Se dedară nule.

1 (399108)
•  Pierdut certificat nr.

435/IT, al SG Antal Lu- 
xor Comprest SNO, elibe
rat de Direcţia generală 
a Finanţelor Publice, 
îl declar no i.. (8264)

•  Studentul Negru Râ
ul din Focşani, Str. U- 
nirii, bl. 41-18, In vârstă 
de 21 ani, este bolnav de 
leucemie acută promielo- 
CÎtară. Familia roagă pe 
cri care îl pot ajuta- să 
depună în contul 453630401 
deschis la  BCR Vrancea 
pe numele Negru Maria 
sume de bani pentru a

— 200 mp — situaţi 
în Simeria; str. Depozi
telor (Depozit Mobilă)* 
eu destinaţia producţie, 
depozit en gros.

Licitaţia va avea loc 
la sediul societăţii In 
data 'de* 10 mai 1996, or? 
10.  •• 

Relaţii suplimentare la 
tel. 661513 sau 660611.

• (399106)
* mm » mm rmmw_mtm*ămmt m

•  La telefon 218309, 
zilnic între orele 20—
24 relaţii despre o 
posibilitate extraor
dinară de câştig su
plimentar. Sunaţi 
astăzi. (8454)

•  SG COTURNI» 
SRL DEVA, str. Li
bertăţii, bl. A, sc.
E, tel. 212838, anga
jează: agenţi comer
ciali (bărbaţi). Con
curenţii vor prezen
ta; copie după ulti
mul act de studii * 
Condiţii: vârsta ma
ximă 28 ani; domi
ciliul stabil In Deva 
Firma ieste specia

lizată pe conîerţ en 
gros cu cosmetice şi 
produse chimico-cos- 
metioe 1 (9291)

mentaţia pentru licitaţie 
se poate ridica de la 
Administraţia Pieţelor 
Deva. (8452)

•  închiriez apartament
două cartiere, vând mo
bilă dormitor. Informaţii 
tel. 229259. (9271)

•  închiriez apartament
central, două camere De
va. Tel. 226942, după ora 
16. (9258)

•  Pierdut legitimaţie
serviciu pe numele ■ Da- 
vid Maria. O declar 
nulă. (8271)

•  Pierdut- carnet de 
şomaj rir. A 1517 —-4 — 
22 pe numele Tîrziu 
Gelu. II declar nul.

(9264)

COMEMORARĂ

•  Comemorăm . un an 
de la despărţirea ' de 
scumpa noastră mamă şl 
bunică

T R IF  V ICTO R IA

din Mihăieşti.
- Dumnezeu s-o odih

nească în' pace!
Andrei, Dora si Silviu 

Manga. ■ (399111)

sută începând cu data de 
I iunie 1996. (9284)

•  SG Gomar SRL Deva 
anunţă intenţia de ma
jorare a adaosului co
mercial de la 0—200 la 
sută începând cu date 
de 1 iunie 1996. (9285)

•  'SG Şfan Oriea SRL 
anunţă nu^prarea tarife
lor de cazare Incroând 
cu data de 1 mal tsMP"

(9255)

•  Ofer pentru în
chiriat spaţiu ame
najat pentru depozit 
en gros, 35 mp (car- 
4ier Oituz)» ®eL
622137.“ <9035)

•  Administraţia Pleţe- 
-? lor Deva organizează In 

ziua de 20 mal 1996, ora 
10, licitaţie publică pen
tru închirierea în piaţa 
centrală a 8 spaţii co
merciale profil legume — 
fructe, două spaţii co
merciale cu profil de car-

•  Cu aceeaşi du
rere In suflet ca şi 
în clipa despărţirii, 
amintim că se impli- * 
nesc doi ani. de la
crimi şi dor de când 
s-a stins, demn aşa 
cum a trăit, inega
labilul meu soţ, iu
bitul nostru tată, 
socru şi bunic

IONICA BRANGA 
57 ani

Recunoştinţă celor 
ce-i Vor dărui o clipă 
de aducere aminte 
la  parastasul ce va 
avea loc azi 3 mai 
1996, ora 18, la Ca
tedrala Sf. Nicolae 
din Deva. Soţia Tu
rtea şi copiii. (9292)

•  Duminică 5 apri
lie se împlinesc 6 
săptămâni de când 
ne-a părăsit pentru 
totdeauna dragul şl 
iubitul nostru

IOAN TQMA . '
<rREC©fc)
din Gheţar

un minunat sot, tată, 
socru şl bunic lăsând 
în urma lui lacrimi, 
tristeţe şi durere su
fletească; ţl  vom 

j păstra veşnic o vie 
, amintire. Dumne

zeii să-l odihnească 
în pace. Familia 
mulţumeşte pe a- 

f  ceastă cale tuturo* 
celor care l-au con
dus pe ultimul drum, 
aţi fost şl sunt ală
turi de noi. (9293j

•  Se împlineşte cat 
'a n  de când a plecat

dintre noi scumpa 
noastră soţie -şi mamă 

VICTORIA TRIF 
din Mihăieşti, co
muna Dobra, Te vom 
plânge mereu şl nu 
te vom uita niciodată. 
Soţul Roman şi fiii 
Silvia, Mariana şl 
Emil. Dumnezeu să 
te odihnească în pace!

(9267)

•  S-a scurs un an de 
Ia dispariţia dragului
nostru soţ, tată şl bunic

PANI) GHEORGHE 
ne şl unul de peşte şl O (Comemorarea va avea
parcelă de 6 mp pe loo Ia cimitirul ortodox
platoul pieţei centrala Dgva, sâmbătă, 4 mai
pentru „amplasarea de f996/*' ora 13s Fanilllai.
pilotă magazin. DOiCU- . (9198)

•  Cu adâncă durere în 
suflet, amintim că la 
5 mai 1996, se împlinesc 
trei ani de când ne-a 
părăsit pentru totdeauna 
dragul nostru

NONEL GAL 
Haţeg. Nu te vom uita 
niciodată! Părinţii, soţia, 
copilul, sora, cumnatul, 
nepoata. ■; (7042)

•  - Pop Ioan. soţ. Car
men fiică, Nelu iginere, 
Anamaria nepoată amin
tesc cu durere în • suflet 
că au trecut 7 ani de 
când i-a părăsit draga 
lor
PO P LUCREŢJA (CIIETI) 
din Orăştie. Parastasul 
de pomenire, . duminică,: 
5 mai, la Biserica ortodoxă 

„din str. Unirii. Dum
nezeu să te odihnească? 

‘ ' (7933)

DECESE

•  Soţul Dorel, fi
icele Jeni şi Dorina, 
ginerii Nicu şi Va- 
sile, nepoatele. Tia, 
tulia mulţumesc din 
suflet tuturor celor 
care au fost alături 
de ei la greaua pier. 
dere. a celei ce a 
fost bună soţie, atâ
rnă şi bunică 
JOLDOS VICTORIA

56 de ani, din 
Renghet

Dumnezeu s-o odih
nească în pacel

(7930)

•  Cu inimile zdro
bite de durere fii
cele Smaranda şl A- 
urica, ginerii Marius 
şl Sandu, nepoţii 
Sanda, Gabriel şi 
Dumitru, strănepoţii 
Radu, Ciprian, Adi 
şi Andrei anunţă în
cetarea fulgerătoare 
din viaţă a scumpei 
lor “ ' -■ ‘

VALEA MARIA 
76 ani

înmormântarea va a- 
vea loc sâmbătă 4 
mai 1996, ora 13, în 
satul Musariu. Dum
nezeu să o “odih
nească în pace! (929?)

•  Familia îndoliată 
anunţă cu adâncă 
durere încetarea ful
gerătoare din viaţă 
a celui care a fost 
toată viaţa un bun 
soţ, tată şi bunia

MUNTOIU 
GHEORGHE 

ii vom păstra o 
veşnică şi pioasă a- 
mintire. Soţia Elisa- 
beta , copiii Eugen, 
Eleonora şi Tatiana, 
nepoţii Eugen, Delia, 
Alexandru, Andrada 
şl Theodora. înmor
mântarea are loo azi 
4 mal 1996, orele 13, 
în localitatea Bo- 
zeş. (9294)

•  Suntem alături de 
familia greu încercată 
prin dispariţia fulgeră^ 
toare a celui care a fost

CONCA FRANCISG 
din Hondol. Familia Bîr- 
zan. (9297)

•  Mulţumim celor ce 
au luat parte la greaua 
încercare pricinuită de 
decesul fulgerător al ce
lui care a fost un bun 
fiu şi frate

RENŢEA NICOLAE 
Nu te vom uita „niciodată. 
Mama Viorica şl Nelu.

(8260)
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