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FIRMA .AttRUM" -  WVESTITH § 1 . . .  LAPTE
ZUole trecute, la Primă- 

. ria Deva, i-am întîlnit pe 
dl dr. Aurel Sâvulsscu, tne. 
die român» dtn Viena, ple
cat din ţară de mai mulţi 
ani. Profitînd de amabili
tatea domniei sale, ne.am 
permis odiseuţie, mal cu 
seamă că-revenirea in ţa. 
ră are şi un scop lucrativ 
—- o investiţie imediată.

—- Dte dr., cărui fapt se 
datorează „vizita-  dr. în 
ţari, dincolo de ulm1, rtH • 
natale?

— Am revenit In ţară 
eu cele mai frumoase gîn-

Ai-» Înfiinţat iu») 
„AURUM" — firmă mixtă 
româno-austriacă. Prin ceea 
ce i . î in  vrei să dezvol 
tăm nu numai relaţii eco. 
nomica, m să contribuim — 
românii din afară . —■ la 
scoaterea ţării din izolarea 
externă m care se Ră eşte 
şi, totodată, să venim Iii 
sprijinul oamenilor acolo 
unde piaţa este extrem de 
deficitară.

— Ce aveţi în discuţie 
în perioada imediată ?

— Este vorba de înfiin. 
ţi rea unei t etăţi > > 
~h>, Iţtartf® şi dtesfc: er« i

laptelui. Ne-a.m i^rii te a. 
cest lucru deoarece • este 
un produs deficitar, pro. 
dus necesar unei catego
rii importante de popula, 
ţie —■ de la copii pfaiă ia 
oamenii în vîrstă. in ce 
I*. • -ţî" <| acesta va 
fi mal mic decît preţul ac
tual de desfacere prin u. 
nitâţile de stat, iar calita
tea va fi foarte' bună. Ne
am propus să realizăm 
două categorii de lapte : la 
3.6 procente grăsime, deci 
la preţul de achiziţie, şi 
o altă categorie undeva Ia 
1,7—1,1 la sută grăsime.

De unde veţi achizi
ţiona laptele ?

Pină in primăvară vom 
organiza o reţi-s proprie de 
ctdeclare a laptelui «  la 
ţâî -ii cti plata pe loc, pen. 
ţru a elimina astfel tim
pul pierdut cu drumurile 
la oraş, banii cheltuiţi pe 
t anspart etc. Vrem con. 
stiturm o Instituţie perîec- 
î3, n care avantajul ă 
fie . de ambele părţi. Celor 
care se vor dovedi parte.

. nerl serioşi le vom asigura 
tratamentul gratuit al ani

malelor, De asemenea, le 
vom asigura în cont» 
f ii i ': , târtţe, concentrate, 
alte facilii Iţi J>e altfel în 
'un.» Timişoarei avem uti 
laje care prestează activi
tăţi agricole — contrava
loarea prestaţiilor fiind 
concretizată în produse pe 
care le vom oferi ţărani, 
lor de la care achiziţionăm 
lapte.

—• Intenţionaţi o fermă 
proprie de creştere a vaci. 
lor?

— Da, şi aceasta tot în. 
tr-o perioadă apropiată. 
Prin propria fermă, vrem 
să revitalizăm sectorul zoo. 
ti J i p ,  i">ţ ectfw de a 
ijuta gospod ite ţărăneşti 
cu material biologic.

Am consemnat, credem, 
nu numai o declaraţie de 
intenţie, ci un obiectiv im
portant, care va deveni o- 
pernnt Ir r> xif in  touă- 
tre» l ir* f> 1 1 i iţivă 
re vine în sprijinul direct 
al micului producător şi, 
deopotrivă, al populaţiei.

Mult succes firmei AU- 
RUM!

CORNEL POENAll

Membrii şi simpatizanţii 
Alianţei Civice din .«jude
ţul nostru au luat parte 
la o întrunire ee-a avut loc 
recent la Casa de Culţi ră 
din Deva. Participanţii la 
această manifestare au tre
cut în revistă starea ac. 
ţoală a României, . aducînd

lor aflate în
f c - r e  J

trei * seopone cu mai muî. 
tâ % »rie actualei conduceri 
a României care duce ţara 
spre dezastru, spre dieta, 
tură şi reîntoarcerea la 
comunism. S-a vorbit 
despre restauraţia comu. 
nislă, despre criptooomu-

■m . .V. . .

în tru n ire a  m em b rilo r 

şi s im p a tiza n ţilo r  

A lia n ţe i C iv ic e

critici partidului de gu. 
vemămlnt, Preşedinţiei Ro
mâniei şl Guvernului Vă. 
căroiu, subiiniindu.se ne. 
cesitatea întăririi forţelor 
opoziţiei căreia îi revine 
un rol important in demo- 
i.<tizarta României h. 

.■-os»».* .o* ie idei s-a
prezentat un Apel al dnei 
Doina Cornca, unul dintre 
liderii Alianţei Civice, ca. 
re a adresat membrii >t 
simpatizanţilor chemarea . 
de a şe uni în jurul forţe-

nismul care s.a căţărat la 
putere, despre Imaginea ne
favorabilă a României *n 
lume, fapt pus în seama 
forţe! politice şi instituţii, 
lor ce conduc ţara, fostei 
nc nenola*ur. aflate înfrun- 
tea structurilor centrate şi 
locale.

în continuare, în cadrul 
întîlnirii s.a ales noua eon. 
ducere; a Filialei judeţene 
a Alianţei Civice. Ca pre
şedinte a fost ales dl Con
stantin Barbu.
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iN TIkPIN A R EA
DOMNULUI

La 40 de zile după 
naştere, lisus,după rîn- 
duiala dată prin Moise, 
a fost dus la Templu 
de către Sfînta Fecioară 
Maria şi iosif, ca să fie 
închinat Domnului. 
Dreptul Simeon, plin de 
Duhul Sfînt, a zis că
tre Sfînta Fecioară : „Ia
tă Acesta este pus spre 
căderea şi ridicarea mul
tora din Israel şi ca 
semn de contrazicere ca 
să se descopere gîndu. 
rile din multe inimi. Şi 
prin însuşi sufletul tău 
va trece Sabia“ <Luca 
2, 34—351. „lisus e pia. 
tre încercării pentru ori
ce fiinţă umană. Ni
meni nu poate fi indi
ferent faţă de lisus. El 
este Adevărul, Iubirea, , 
Viaţa, Jertfa — orice » 
vrlnd-nevrînd ia o ati. ţ 
tudine faţă de aceste L 
valori! Sabia a trecut ; 
prin inima de mamă a j 
Preacuratei, în toate \ 
ţroazr icele . icercări şi I 
suferinţe ale Fiului Ei, ’ 
cum a proorocit dreptul 
Simeon. Tot acum 11 
întîmpină pe Domnul şi 
proorociţa Ana, văduvă 
în vîrstă de 84 de ani, 
ce nu se depărta de la 
Templu — slujind noap. 
tea şi ziua în post şi 
rugăciune*1 (Luea 2, 37-— 
37).

Iată doi oameni care 
s-au învrednicit să-L 
primească pe lisus! De 
aici şi denumirea săr
bătorii de: „întîmpi- 
narea Domnului!“. E o 
dovadă sigură că toţi 
cei ce le urmează e- 
xemplul 11 vor primi în 
sufletele lor pe lisus, 
Mîntultorui lumii I

Ilindurile de faţă se 
vor un serios semnal de 
alarmă pentru amatorii 
de valută, dar nu numai. 
Şi sint destui. Nu de alt
ceva, dar mulţi s-au ars. 
Iar Mafia, in adevăratul 
sens al cuvîntului, a pă
truns şi în România. Cînd 
spunem Mafia, spunem 
de fapt tot felul de afa
ceri, care numai de lege 
nu iau seama.

☆
Zi însorită de vară. Un 

Mercedes, ultimul tip, în. 
malrieulat în Italia, ru
lează dinspre Arad spre 
Deva. Cu cîţiva kilohietri 
înainte de a intra în mu. 
nieipiu, maşina opreşte 
într-o parcare. Dintr.o as
cunzătoare a portbagaju. 
lui este scos un teanc de 
dolari, iar cei doi călă-

Mercedesul şi italienii (I)
tori discută ultimele de
talii ale unei afaceri. Pa
sagerul din dreapta face 
tot posibilul să fie luat 
drept italian autentic, 

îmbrăcăminte * adecvată

că pe vremuri a fost elev 
la o şcoală profesională de 
aici. Mai practicase ceva 
sport la un club din lo
calitate. Numele său este 
R. Daniel şi are 22 de ani.

S E R IA L ..

M afia in Rom ânia
are, iar prin peregrinări
le lui In Europa ajunse
se şi în Italia. Vorbeşte 
destul de bine limba lui 
Dan te. Pentru ea „auten
ticul" să fie şi mai şi, de 
la omul de la volan îm
prumută o brăţară şi un 
ceas din aur masiv. Cu
noaşte bine Deva, pentru

Este însoţit de signore C. 
Mario, de 54 de ani, ita
lian get beget, venit pen
tru afaceri în România.

Detaliile fiind clarifica
te, autoturismul porneşte 
din nou şi-i duce pe cei 
doi în celălalt capăt al 
Devei. De acolo iau ia 
rînd unităţile private o-

ferind spre vînzare o 
marfă destul de căutată : 
dolari. Numai bancnote 
de 1(10. Motivul ? Au ră
mas fără lei şi vor să 
achiziţioneze marfă din 
România, aşa că oferta 
este sub preţul pieţei ne
gre. Nevoia este urgentă. 
Preţ ? 32 600 de lei pe o 
bancnotă. De altfel, pre
tind că nici nu cunosc 
preţul la care se cumpă. 
ră dolarii. Deşi mai pu
ţin cunoscători al limbii 
italiene, cei întrebaţi se 
dumiresc destul de repe-

TIBERIU MEDEANU 
procuror,

VALENTIN NEAGU

(Continuare în pag a 2-a)
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Oamenii iubesc pămîntul şi animalele 
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OUH& pe z /-
#  Lumea e plină de binevoitori: unii 

blnevoiesc să muncească, iar alţii binevoiesr 
să.i lase...

•  PRIMUL MINISTRU
bulgar, Liuben BoroV, a 
afirmat tft lâ-

. cut fot ce a putot pentru a 
aplica sancţiunile-  impuse 
de ONU împotriva Serbiei 
şi Mttntenegrttltti şi că „nu 
«xistă apei o neînţelegere 
latre ţara sa şi România 
în privinţa respectării «n. 
bargoutui". El a mol «fir. 
mat; ^(te  oarecum ewkss 
ţa {netI »*<*« afumă ii  

de sMeideti- 
teie de pe Dunăre, dar cu 

s«e*v?«t « to c a i sm hx- 
treprinde o acţiune aociea. 
să ta scară internaţională".

•  STATELE UNITE a. 
prociază că o retragere 
totală a forţelor ONU din 
fosta Iugoslavie ar condu, 
ce la o agravare a conflic
tului din regiune — a de
clarat purtătorul de cuvînţ 
«I departamentalul de stat, 
Richard Bouchcr, Ot\i de 
France Presse.

„Daci vom retrage toate 
trupele ONU, va treimi cu 
siguranţă sâ facem faţă 
unei agravări a conflictu. 
lui-, a declarat Boucher, în 
timp la 0NU eventuali, 
tatea retragerii „căştilor al
bastre" neimplicate in con
flict este din ce în ce mai 
des evocată.

o DUPĂ CE AU PĂRĂ
SIT lucrările Parlamenta, 
lui Moldovei cerind orga
nizarea de noi alegeri le
gislative încă în. luna mai 
a acestui an,. deputaţii, a 
trei din cele cinci grupări 

parlamentare, au afirmai în. 
tr.un mesaj adresat popo
rului, că nu vor reveni în 
sala de şedinţe decît pen. 
tru examinarea proiectului 
de lege cu privire ia noile 
alegeri, transmite ITAR- 
TASS. 1b opinia autorilor 
documentului, organul le
gislativ a intrat în impas, 
fiind incapabil a alege în. 
tre independenţa ţării sau 
transformarea Moldovei in
tr-o provincie a altui stat. 
Potrivit aprecierilor lor, 
în Moldova S-au conturat 
cu claritate două tendinţe. 
Pentru independenţă se
pronunţă preşedintele Mir.
cea Snegur, guvernul şi 
majoritatea ieptt taţilor în 
timp ce ideea unirii CH Ro
mânia este susţinută de 
» mit I parte a deputaţilor, 
sprijinită ii- şeful Oifapft, 
lui legislativ. Alexandru 
Moşarm, între timp demi
sionat.

•  AMBASAHA GER
MANA din Chile La tru 
mis fostului lider est-ger. 
man Erlch Honecker citaţia 
tiihunalutal 4in II»» h, 
cai*• s se cere să se întoar
că h' Germ t ir» pentru 

procesului. «
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i Preot CORNEL ILICA

O „RECUNOAŞTEŢI PBRSO. 
NAJXJL... ?" Biblioteca din Co
muna Şoimuş (bibliotecar Lari- 
sa Henţ), cu sprijinul Bibliotecii 
Judeţene, a organizat concursul 
„Recunoaşteţi personajul din po
veştile i»| loan Slavici ?" Elevii 
clasei a Ului s-au pregătit temei, 
nic in acest sens şi, ca la orice 
concurs, au fost şi dşttg&toH i 
Alina Ciorogaru, Alina Almăşan, 
Daria Opreau, Sergiu Tindiş, 
(MJB.)

O :ABONAŢI STÂTOmi&L Sa

tul Dănuleşti aparţine comunei 
Gurasada. Este mic. Are doar cî- 
teva Zeci de case, cîteva zeci de 
suflete. Dar oamenii sînt buni 
gospodari şi... statornici abonaţi, 
deci cititori ai „Cuvîntului ii. 
ber". Deşi despre viaţa dumnealor 
ziarul nostru a scris mai rar, ei 
sint întotdeauna bucuroşi cînd 
poştaşul le bate la poartă şl le 
dă ziarul preferat. Le făgăduim 
că şi nai le vom bate curină, şi 
mai des pe la porţi. Cu dragoste 
şi gindurl bune. (Gh. I.N.)

O APELURI. Din Valea Jiului 
se solicită ca, lunar. Comisia 
judeţeană de diagnosticare şi 
trlai pentru handicapaţii minori 
să se deplaseze de la Deva la 
Petroşani Cererea este motivată

de numărul mare de copii cu 
handicap existenţi in zonă, de 
faptul că sint familii care au şi 
cite doi minori in această situa
ţie, care nu pot fi transportaţi 
cu trenul, (ar proprietarii de 
autoturisme pretind pentru un 
asemenea drum 20—25 000 lei. 
Sperăm ca apelurile să găsească 
înţelegerea necesară. (V.R.)

O COZI LA PUNE. Ca la fie
care sftrşit de săptămlnă, şi 
stmbătă, 30 ianuarie a..c., s-au în. 
regiştrat cozi mar{ la pline. Cu 
deosebire la magazinele particu
lare, dâr şi la unele ale corner, 
ţului de stat. Lume multă şi 
pline bună la brutăria de pe stra
da Oituz (colţ cu M.. Eminescu), 
de asemenea la brutăria de la

parterul blocului 8, de pe bule
vardul Decebal. Deci- pline bună 
şi la român şi la turc. Dar se 
pare că cea mai bună e la— 
Neamţ, pe DN 7, în apropierea 
autogării. Încercaţi... (D.Cl.)

O PROCESE. Ca peste tot a- 
proape, şi la Sintămăria Orlea 
au fost şi sint probleme legate 
de punerea în posesie a pămîn- 
tului. Pînă în prezent au fost şi 
sint pe rol cinci astfel de proce
se. Cele mai multe sînt legate de 
dreptul de moştenire. (V.N.)
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Probleme de interes major
La recenta şedinţă a 

Consiliului Judeţean Hu
nedoara, consilierii au ridi
cat unele probleme de In
teres major pentru viaţa 
economico-socială a locui-

faptului că producţia de 
cărbune s.a redus drastic 
•  turismul în judeţul nos
tru; că şi în întreaga ţară 
de altfel, este de tip zdrean
ţă, lipsind' condiţiile cele

tdfîîo '̂jildetâlui: Iâtar JmS" nîar'eldihdhtârd de igienă
scurt, 'cîteva din aspectele 
semnalate : •  prin captarea 
prafului de cărbune de la 
Termocentrală' Paroşeni 
s.ar putea asigura folosi
rea acestuia în proporţie 
de 30 la sută în materia
lele de construcţie •  la 
Spitalul din Petroşani tre
buie rezolvată neapărat în 
acest an problema încălzi-

•  îngrijorare mare în do
meniul telecomunicaţiilor, 
deoarece se intenţionează 
desfiinţarea actualelor di
recţii judeţene şi formarea 
unora regionale, totul fiind 
dirijat de sus •  în ultima 
perioadă, în municipiul De
va au fost tăiate, de către 
indivizi neidentificaţi, ra
cordurile telefonice la pes-

Preocupări ale consilierilor judeţeni

rii, situaţia de acum fiind 
disperată •  la farmaciile 
din Valea Jiului se fac 
cozi interminabile la me
dicamente, deşi preţul a- 
cestora a crescut conside
rabil (deci se cere o mai 
bună aprovizionare — n.n.) 
•  s.a semnalat faptul că 
prin şcolile din Deva, Pe
troşani şi din alte locali
tăţi circulă tot felul de
vagabonzi care-i terori
zează şi-i jefuiesc pe elevi, 
chiar şi pe cadrele didac
tica, impunîndu-se măsuri 
operative şi concrete de
prindere ă răufăcătorilor de 
către poliţie • în păduri
le judeţului se face un
adevărat jaf, iar la Sime. 
ria au fost tăiaţi mai mulţi 
tei pentru a aluijga ciori
le din localitate (!) •  a. 
pele curgătoare din Valea 
Jiului prezintă un grad ri
dicat de poluare, în ciuda

te 6(f de blocuri •  în Va
lea Jiului densitatea te
lefonică este doar de 4 la 
sută (!) •  s-au dat autori
zaţii de funcţionare în a. 
propierea S.C. „Siderurgi
ca" S.A. Hunedoara pen
tru patru firme particula
re, ceea ce explică furtu
rile nestăvilite de metal 
din combinat, iar la halda 
de zgură oamenii de cu
loare au pus stăpînire pe 
activitatea de recuperare • 
există insuficientă grijă 
faţă de protecţia solului, 
a monumentelor istorice şi 
a mediului înconjurător • 
este nevoie să fie promo
vata urgent legi în Parla
ment în această privinţă, 
iar cele existente să fie 
aplicate cu consecvenţă în 
fiecare domeniu de activi
tate.

NKOI.AE TÎKCOH

Intr-o discuţie cu dom
nii ' Ioan Gahroveanu — 
viceprimar şi Siminic Bo
ţea — secretar al Con
siliului local Haţeg, pe 
tema modului cum a fast 
condusă în acest oraş 
închirierea spaţiilor pro
prietate a statului către 
societăţile comerciale cu 
capital privat, aflăm cî
teva realităţi care obligă 
la .meditaţie pe >cu totul , 
alte planuri.

Şi aici ca şi în alte
părţi, privatizarea s.a
desfăşurat, la început, i- 
mediat după intrarea în 
vigoare a Decretului 
lege 54/1990, haotic. A- 
păruseră fn oraş un nu
măr însemnat de crîşme. 
Autorităţile locale de la 
vremea respectivă au se
sizat anomalia şi au 
stopat-o. Asta se întîm- 
pla cam prin a doua ju
mătate a anului 1990.

■  MAGAZINE PKOPRII >

I ln cadrul Centrului de |  
contractare şi preluare |

I a animalelor din Brad, |  
aparţinînd S.C. „Dccc- I

I bal" S.A. Deva, func- |  
ţioncază două unităţi I

I proprii pentru desface. |  
rea cărnii de porc şi I

I de vită, a preparatelor 
din carne

|  conserve şi pateuri) fa-

— Închirierile de spaţii, 
proprietate de’ stat către 
particulari — ne spunea 
domnul Gabroveanu 
nu s-au mai făcut decît 
sub directa supraveghe

tivifăţi -de care avea real
mente, nevoie . oraşul.
• Avem de-ă face ăici cu 
un moid unitar şi destul 
de judicios de a conddce 
o acţiune care în alte

E C H I  P A

re a primăriei, cu res
pectarea destinaţiilor a- 
vute anterior.

— Alte spaţii — afirma 
dl Boţea — au fost pro
prietate a R.A.G.C.L. şi 
fi-au avut destinaţie de 
spaţii comerciale sau de 
servicii. Şi în acest caz 
consiliul local a hotărît 
asupra folosinţei, chiar 
dacă spaţiul s-a licitat. 
La licitaţie au participat 
doar organizatorii de ac-

părţi a umplut urbea de 
crîşme. La Haţeg însă 
poate că a fost şi o în- 
tîmplare fericită, echipa 
de la primărie este ace
eaşi de la revoluţie. Este 
deci o echipă în adevă
ratul înţeles al euvîntu- 
lui ,o echipă ai cărei 
membri acţionează de a. 
proape trei ani în aceeaşi 
direcţie. Sigur, alegerile 
din mai 1990, cele din 
februarie 1992, puteau să

dea o* altă alcătuire C- 
chipei. , Oamenii politici 
care se manifestă ja Ha
ţeg însă âu crezut în 
utilitatea ideii de echipă. 
Au crezut şi An mai ’90 
şi în februarie ’92 şi e 
bine că au crezut: 

Alegerile din februarie 
1992 au creat tuturor co
munelor, oraşelor şi mu
nicipiilor premisa de a 
avea în fruntea lor, cel 
puţin 4 ani, asemenea e. 
chipe. Cit de mult con
tează în viaţa unei loca
lităţi o echipă unitară 
în orice acţiune, asta îşi 
dă seama oricine.- Şi e- 
chipa poate funcţiona 
chiar pe deasupra apar
tenenţei politice dacă 
membrii săi sînt conduşi 
în viaţă de cinste, corec
titudine, de respect faţă 
de lege şi de oameni.

ION ClOCLEl

Oamenii iubesc pămîntul şi animatele

(mezeluri, |  

bricate în cadrul so-
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I cietăţii. Un magazin cs- I 
■  te amplasat la parterul I 
I bl. 42, în apropierea au. I 
J togării din Brad, celă-1 
I lalt la Grupul de uni. ■ 
J taţi comerciale din Gu- I 
I rabarza — Crişcior. ta  J 
* ambele unităţi găseşti I 
I zilnic produse proaspe. * 
î  te, de calitate, • carne I 
I din sacrificările făcu-!

I* te iu abatorul din lo. I 
calitate, la preţuri ac- ? 
ccsibile. (AI.J.) *

CĂRŢI ŞI CITITORI
In bibliotecă intră, cu 

adevărat, doar cine simte 
gustul lecturii, al frumo
sului artistic exprimat prin 
actul de creaţie, cel care 
doreşte neapărat o infor
maţie. Dna bibliotecar Flo- 
rica Băgăianu de la Clu
bul sindicatelor din Petri- 
la a dorit să accentueze că, 
dacă, cu puţini ani în ur
mă, lumea venea la biblio
tecă, uneori „âdusă de val", 
acum intră doar cei care 
doresc să citească. Dacă 
înainte, cifra cititorilor 
eră voit umflată pentru 
că trebuia raportată un
deva, acum cifra este rea
lă. Şi totuşi, aceasta este 
impresionantă — 2700 citi
tori care” au solicitat 7213 
cărţi, în cazul cunoscutului 
centru minier al Văii Jiu
lui. Zilnic, 30—40 de oa
meni intră în instituţie

pentru a solicita o carte. 
Se citeşte mai ales acum, 
eînd procurarea unei cărţi 
din librărie este dificilă-da. 
torită preţurilor la care 
s-a ajuns. Se citesc cărţi 
din biblioteca publică pen
tru că este mult mai co
mod pentru propriul bu
zunar să împrumuţi o car
te pe care apoi să o res
titui spre a fi lecturată şi 
de alţii. Sînt şi cititori ca
re-nu restituie la timp căr
ţile, sau fac chiar pirate
rie pentru a.şi „îmbogăţi" 
propria bibliotecă.

In cadrul bibliotecii Pe- 
trila se organizează acţiuni 
cu cartea. Nici nu e po
sibil să stai cu mina în 
sîn într-o astfel de insti
tuţie cînd o ţară întreagă 
îl comemorează cu respect 
pe poetul naţional Mihai 
Eminescu sau aniversează

Unirea Principatelor Ro
mâne. Sigur, sînt şi ac
ţiuni de popularizare a 
cărţii nou intrate în fon
dul de bază al bibliotecii 
(prezentări, „Vitrina cu 
noutăţi editoriale" ş.â.). 
Sînt acţiuni organizate în 
colaborare cu şcoala pe 
baza nevoilor de lectură 
indicate de programa de 
învăţămînt sau acţiuni vi- 
zînd ridicarea nivelului de 
cunoştinţe profesionale ale 
oamenilor, mai ales al ce
lor ce lucrează în mine
rit. Toate aceste acţiuni 
sînt în măsură să atragă 
un număr însemnat de oa
meni la lectură, sporindu- 
le zestrea de frumos atît 
de necesar vieţii într.o pe
rioadă dificilă generată 
de tranziţia la economia *le 
piaţă.

MINEI. BODEA

- - Ştiu ce vreţi sâ mă
întrebaţi : cum stăm cu 
aplicarea prevederilor Le
gii fondului funciar ? Vă 
răspund rteîntrebat : La
Boşorod pămîntul este îm
părţit oamenilor în procent 
de peste 65 la sută, la Chi- 
tid — 75 la sută. In rest 
este bine, că nu am avut 
alte ceapeuri.

- Noi zicem că este un 
lucru bun. Poate ne spu
neţi şi cum aţi reuşit ? Cu 
păşunile, cu pădurile...

- - Consiliul local comu
nal, membrii comisiei lo
cale au acţionat în fiecare 
sat. Hotarul a fost bătut 
cu picioriil, cu aparatele 
de măsurat în spate. 
Ne am ajutat singuri, că 
specialişti nu au venit. 
Nici topografi, nici. .

-  Dar specialiştii din 
comună ?

- - Dnii ing. Adam JMihăi- 
lă şi Tituş Draia, amîndoi 
agronomi de mare valoare, 
medicul veterinar, cu cei 
patru tehnicieni veterinari, 
toţi patru localnici, se o- 
cupă de soarta agriculturii 
şi sectorului de animale. 
Concret: Asociaţia pe ca
re o coordonează dl ing. 
Adam Mihăilă şi dl ing. 
Titus Draia aduce multe 
beneficii comunei: îngră
şăminte chimice, sămînţă 
de grîu, lucernă, trifoi, orz, 
legume... Dumnealor au 
asigurat pentru asociaţi 
lot ce le trebuie...

Dle primar, sinteţi un 
om tînăr, fiu al • satului. 
Dar agricultura comunei 
Boşorod nu se mai poate 
face ca pe vremea copilă
riei noastre, cu două vaci 
betege care trăgeau ia un 
jug arnărît..;

Nu. Din capul locului, 
nu. Oamenii Boşorodului
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I de despre ce este vorba.
Necazul este însă că 

J fiind o oră destul de ma- 
| tinală, patronii nu s.au 
* prea adunat pe la firme.
I Aşa că vînzătorii nu se 
! pot angaja în tranzacţii
I de acest fel. Străbătuseră 

de acum mai bine de ju.

( mă ta te din oraş şi erau 
dezamăgiţi. Sînt pe cale

I să abandoneze afacerea, 
mai ales că la o unitate

I' s.au creat suspiciuni le
gate de necunoaşterea 

j limbii române şi a ofer- 
| tei sub preţul pieţei. To- 
» tuşi, cîteva alte încercări 
I nu costă mare lucru. Dar 

, J se schimbă planul. O-
I ferta va fi făcută doar 

,■ de Daniel, mai cunoscă- 
i tor într-ale românilor şi

Mfrcilesul şi italienii (i)
mai agil (dacă va fi ne
voie de fugă), în timp ce 
signore Mario va aştepta 
în maşină, pregătit în 
orice moment să demare
ze.

Şi iată-i ajunşi la Ba
rul' Lido, primul loc un
de falsul italian îşi în
cearcă singur norocul. O- 
ferta este prezentată per
sonalului unităţii. Se gă
seşte chiar şi o interpre
tă, româncă. Peregrina
se şi ea prin Italia. Şi 
uite aşa, doi români vor
besc în România doar în 
italiană. Dialogul se în
firipă mai ales după ce 
„translatoarea" garantea
ză autenticitatea dolari
lor. Falşi ? Nici vorbă !

Doar i-au trecut atitea 
bancnote de acest fel 
prin mînă. Acestea fiind 
spuse se trece la afaceri. 
Daniel plasează 100 de
dolari. Preţ : 33 000 de
lei. Tot aici, un alt chel
ner îşi încearcă şi el no
rocul. Oferă însă numai 
30 000. Nu are mai mult. 

înţelegerea se încheie pen
tru 31000 de lei. Nu de 
altceva, dar „italianul" a- 
re nevoie urgentă de mo
nedă românească. Satis
facţie de ambele părţi. 
Giao. Giao.

In zona pieţei ofertan
tul de valută este pe ca
la de a realiza o nouă 
afacere cu 200 de dolari. 
Este întreruptă însă de

mr 1 m m  t  mmm t  mmm i  "Ş A *  • mm *  « I

apariţia a'două persoane 
suspecte. El nu are de 
unde să ştie că de fapt 
erau doi bişniţari de va
lută care doreau să pre
ia afacerea. Se ajunge şi 
în piaţă, locul cel mai 
nimerit pentru asemenea 
tranzacţii. începe treaba. 
De afacere se arată in
teresat şi un ofiţer de 
poliţie. Flerul îi spune 
că n-ar fi rău să afle i- 
dentitatea „italianului". 
Este refuzat. Gu greu în
să se porneşte spre pos
tul de poliţie din piaţă. 
Ei bine, aici începe o 
lecţie despre drepturile o- 
mului şl alte drepturi. 
Numai în limba italia
nă, evident. In acest tirmx

S Mercedes ultimul fjjl 
_ at în zona pieţei, ae- 

rfiareaza în tromM,

L

iubesc pămîntul, cci din 
satele de munte sînt re
numiţi crescători de ani
male. Hotarele comunei 
sînt arate şi Snsămînţate. 
Cu orz, cu grîu... Lucrări 
făcute mecanizat.

De vorbă cu dl 
IONEL CACUCI, 
primarul comunei 

Boşorod

— Dar Bosorodul este şi 
... rezervor de lapte, carne, 
lină...

- De peste trei ani nu 
s-a mai ridicat lină de la 
crescătorii de oi din sate
le de munte din compo
nenţa comunei Boşorod — 
Bobaia, Luncani, Cioclo
vina, Ursici, Alun, Tîrsn, 
Prihodiste.

- Ce fac gospodarii cu 
lina, cu laptele 7

Lîna o ţin în poduri, 
o strică moliile. Laptele îl 
fac brinză, caş, unt. 11 
vînd cum pot... Mai duc 
lapte şi pe la oraşe - la 
Călan, Hunedoara...

- - fn privinţa privatiză
rii care este situaţia la zi 
în Boşorod ?

— Nu am înfiinţat nu
mai crîşme, aşa cum s-a 
făcut în generai. Avem 
gater, moară. întreprinză
tori ca Emil Cac.uei, Ioan 
Stoicoi, Tibcriu Cacuci şi 
alţii, sînt oameni care vin 
zilnic în ajutorul sătenilor 
lor, în cele mai diferite 
trebuinţe şi cerinţe dc fie
care zi. Să reţineţi că să
tenii din satele Boşorodu- 
lui iubesc aceste melea
guri care se cheamă pă- 
mînt străbun. Altă iubire 
nu au decît să-l înfloreas
că zi de zi... Eu am înce
put, eu vă rog -.â mu lă
saţi să inchei in numele 
tuturor sătenilor din Bo
şorod : Vom avea o cam
panie de primăvară (de 
multe primăveri) bună. 
Oamenii noştri iubesc pă
mîntul. Pămîntul ii iubeşte 
pe ei, pe cei harnici...

. Au consemnat 
Gli.L NEGREA.

TRAIAN BONDOR

PROTEST
Sindicatul Liber Independent al Agricultorilor ţ 

/ Particulari din judeţul Hunedoara este informat / 
j de către Nucleul Sindical din comuna Certeju «fe..- ţ 

Sus că Societatea Comercială „Coratrans" S.A. Deva l 
a hotărlt să suspende cursele de autobuz pe trase, j 

. ele cu drumuri necorespunzătoare pentru autobuzele I 
\ Ikarus din dotare. Această decizie a generat deja o  ̂
ţ stare de tensiune nedorită. i
ţ Am înţeles că tratativele pe cale- administrativă 1 
1 întreprinse de Primăria comunei nu au soluţionat di - I 
ţ ferendul. Sindicatul este îndreptăţit — prin preve. I 
( derile Statutului propriu, cap. 6, al. 7, să intervină / 
’ pentru dezamorsarea situaţiei conftictuale. '

In acest temei, apreciem că- S.C. „Coratrans‘ S.A. I 
Deva are obligaţia ca, aşa cum a importat autobuze  ̂
pentru traseele cu drumuri asfaltate, toi aşa să asi. ţ 
gure şi pentru drumurile neasfaltate mijloacele auto } 

} corespunzătoare. Reiterăm că privatizarea- transportu. 1 
1 lui public obligă la o mai bună deservire a cliente- i 
1 lei şi nu la reducerea traseelor existente. \
ţ Recomandăm membrilor de sindicat să se abţi.  ̂
ţ nă de la acţiuni de protest neorganizate. Acestea ţ 
ţ vor fi hotărite legal, în funcţie de răspunsul Socie. , 
 ̂ tăţii Comerciale „Coratrans" S.A. Deva. 1

\ 
\

i i

i L
Lider sindical,

Ing. PETRU MÂR/A

CONCURS „NU ŞTIM, NE INFORMAM, ŞTIM !“

La Şcoala Generală Nr. 1 Deva (clasa a VLa A) a 
avut loc un concurs vizînd deprinderea elevilor, cu
noaşterea şî utilizarea de către aceştia a instrumentelor 
şă surselor de Informare. întrecerea a stabilit echipajul 
cîştigător care se ya confrunta într-o întrecere viitoare 
c« echipajul similar de la Liceul cu Program Sportiv 
Deva. Manifestarea a fost organizată de Secţia de copii, 
Sectorul de Informare al Bibliotecii Judeţene şi diri
gintele clasei (dna Guga) de ■ la Şcoala Generală Nr. 1
Ifevă. r , ' '
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Pregătirile fotbaliştilor 
sînt in toi. Inceplnd de la 
divizionarele A — Corvinul 
Hunedoarei, şt Jiul Petro- 

, şan» — pină la ultiipa cla
sata din Divizia C, faza 
judeţeană .toate echipele 

-de fotbal se află în plin 
-proces de „încărcare" a 
bateriilor cu energia atît 
de necesară pentru returul*  ̂
campionatului 1992—1993. 
Insă,, fiecare echipă o fa
ce după posibilităţile fi
nanciare. Fiindcă, cu pre
ţurile de acum, puţine for
maţii reuşesc-, să plece la 
pregătiri departe de casă, - 
unde hotelul, masa costă 
bani grei. Ne bucură că- 
atît Corvinul citi şi Jiul 
reuşesc să-şi continue pre
gătirile la Buşteni şi res
pectiv la Căciulata, ca şi 
alte echipe — Mureşul De
va, Minerul Certcj, de e- 
xeroplu, au putut şă bene
ficieze de condiţii superioa
re de antrenament.

lată, Minerul Certej, e- 
ehipă ce s-a situat pe lo
cul 5 în turul campionatu
lui Diviziei C — faza ju
deţeană, a găsit resursele 
necesare unei pregătiri su
perioare, care nu o pot 
realiza multe formaţii de 
,,B‘' şi- chiar de „A", Să 
fie vorba de speranţa u- 
nei reveniri la lupta pen
tru titlu în retur? După 
cum ne relata mg. Daniel 
Androftaehe, preşedintele 
clubului sportiv Minerul 
Cerlojţ nu poate fi vorba 
despre aşa ceva. „Nu mai 
avem nici o şansă în acest 
ah — ne-a precizat dum
nealui. Insă ne gîndim 
foarte serios pentru ata.

. carea primului loc în vii
toarea ediţie a campiona
tului. Ştiu, mulţi vor zîm- 
bi cînd vor afla gîndul 
nostru, fiindcă pare greu 
de crezut să trecem noi

în fruntea unor cunoscute 
formaţii din Deva, Orăş- 
tie, Brad, Hunedoara. In
să, noi ne bazăm pe antre
norul nostru Mircea Ma
rian, şi secundul său Ni- 
colae Halga, pe profesiona
lismul şi seriozitatea lor, 
pe echipa noastră care, si
gur, trebuie să joace mult 
mai bine- ca pînă acum.

PREGĂTIRILE PENTRU 
RETUR

Mai avem de partea noas
tră şi publicul, care tare 
ar vrea să urmărească şi 
la Certej echipe cu renu
me, cu prestigiu în fotba
lul nostru". „Aţi întărit lo
tul cu noi jucători, de la 
alte echipe ?“ „Pînă acum 
s-a făcut o .singură „miş
care" în lot. A plecat Ma. 
gearu lâ Venus Lugoj. Ne 
gîndim să aducem 1—2 ju
cători — mijlocaşi — a- 
colo unde se simte nevoia 
întăririi echipei. In rest,

dăm .girul-„vechilor" ju
cători şi antrenorilor". „Ce

- pregătiri aţi efectuat (pt-
- hă luni, 1 februarie) cînd 

lotul a plecat la Căciula
ta ?“ „Fotbaliştii , noştri

- s-au pregătit în sală — la 
Deva — dar şi afară, pe

- teren, cu un accent deose
bit pe pregătirea fizică. La 
Căciulata şi Ia întoarcere, 
echipa va susţine mai mul, 
te meciuri cu diferite e- 
chipe ; cu care se duc tra
tative".

Şi echipele divizionare 
„B" din Valea Jiului be
neficiază de condiţii bune

* de-pregătire folosind din 
plin posibilităţile ce fe au

- -r- cabanele, unde, oricum, 
îi costă mai puţin ca în 
alte părţi. Minerul Lupeni 
a urcat la cabana minei 
Lupeni -  Straja, unde bă
ieţii se antrenează cu sîr- 
guinţă şi cu gîndul că pî
nă la sfîrşitul turului vor 
detrona pe Petrolul Stoina. 
Ceea ce nu e imposibil, dar 
nici uşor.

I

~  i i

REZULTATELE CONCURSULUI ■:/ > t ;;
P R ON OS P OR T  
DIN 31 IANUARIE

Ancona — Torino 0—1 2
Brescia — Napoli 2—1 1
Loggia --  Milan 2—2 X
Genoa —- Fiorentina 2—2 X -
Inter — Udinese 2—2 X
Juventus — Cagliari * 2—1 1
Lazio — Sampdoria 2—1 1
Parma —- Atalanta 0—0 X
Pescara — Roma 1—1 X
F. Andria — Cosenza 0—0 X
Cesena — Venezia 2—2 X
Padova — Cremonese X
Ternana — Lecce 0—1 2

FOND DE CÎŞTIGURI: 119 392 944 lei.

JUDO ETAPA JUDEŢEANĂ A |
CAMPIONATULUI 

REPUBLICAN DE JUNIORI
In sala C.S.S. Deva, 80 de tineri „ju

doka" s-au aliniat sîmbătă, 30 ianuarie, 
la startul întrecerilor judeţene din ca
drul Campionatului republican al junio
rilor 1- şi II, a două competiţie oficială de 
judo din acest an. Intîlnirile au fost viu 
disputate,- iar în final au fost desemnaţi 
campionii judeţeni pe anul 1993. Merită 
să- subliniem buna impresie pe care au 
lăsat-o „judoka" de la C.S.S. Deva, Me
canica Orăştie, Jiul Petrila şi Secţia Ha
ţeg a C.S.S. Deva, sportivi care, bine 
instruiţi, vor încerca să apere tradiţia şi 
prestigiul judeului hunedorean la etapa 
de ,zonă din 5—-7 martie a c.

Cîştigutorilor le.au fost acordate pre
mii de către Oficiul Judeţean Sport, la 
finalul unui concurs competitiv în care 
putem remarca şi; arbitrajeîţk prestate în 
cele peste 50 de -întîlniri care au condus 
la. următorii campior.i judeţeni, pe cate
gorii de vîrstă şi greutate :

La juniori I I : categoria 45 kg : Balasz 
Cristian — C.S.S. Deva; 50 kg Sorin To
por — C.S.S. Deva ; 55 kg — Adrian Hă- 
răstăşan — C.S.S. Deva ; (30 kg Roland 
Kreibik — C.S.S. Deva ; 55 kg Cornelius 
Serghie - - C.S.S. Deva : 71 kg Dan Sicoe 
— C.S.S. Deva; 78 kg Adonis Brari 
-—C.S.S. Deva,

La juniori I : categoria 55 kg : -Adrian 
Paraschiv — C.S.S. Deva ; 60 kg Alin 
Andrioni — secţia Haţeg a C.S.S. Deva ;
65 kg Petru Achim — Mecanica Orăştie ;
71 kg Codruţ Cordea — Jiul Petrila ; 78 
kg Claudiu Stănilă C.S.S. Deva ; 86 
kg Dani Făiăitnr - - secţia Haţeg a C.S.S. 
Deva/ v
; ■ Se cuvine menţionată detaşarea valori
că a sportivilor „judoka" de la C.S.S. 
Deva, precum şi omogenitatea si perspec
tiva echipei Mecanica Orăştie, secţie ce 
trebuie să se bucure în viitor de un spri
jin măi mare, lucru de altfel valabil pen
tru toate secţiile sportive din judeţ care 
au obligativitatea să pună un accent mai 
mare pe valorificarea profesionistă a 
potenţialului sportiv existent,

MîKCEA SÎRBU

jrostul boxer de performanţă loan 
r  Benea (este posesorul a două 
* lot uri doi în campionatul naţio

nal de box) este unul dintre antrenorii 
cu continuă căutare pentru descoperirea 
celor talentaţi, atragerea lor la antrena, 
mente şi apoi cu dragoste şi sîrguinţă 
se ocupă de creşterea lor. Boxul este 
unul dintre sporturile grele care cere 
pe lingă multă forţă şi o deosebită 
stăpînire de sine, multă înţelegere din 
partea părinţilor. Fiindcă sursa noii pe
piniere de boxeri o constituie şcolile. Şi 
tinărul antrenor este mereu prezent prin 
şcolile din Deva de unde selectează pe 
cei dotaţi, pentru box.’ In prezent în ca-

ŞI BOXUL CtŞTIGA 

TEREN LA DEVA

drul Asociaţiei sportive „MINEXFOR“ a- 
re în pregătire 20 de elevi Iu juniori I 

'•-i frtitre 14—-16 ani) şi juniori II (intre 16 
—t8 ani), precum şi o grupă de 18 copii- 
din clasele V—VIII.

In aceste zile se lucrează intens, du
pă amiază, cu juniorii- şi grupa de copii. 
Juniorii I şi II se vor afla cit de curînd în 
faţa Campionatelor Naţionale pentru ce
le două categorii de vîrstă (faza jude. 
ţeană) ce vor avea loc între 20—21 mar
tie in Sala „Constructorul“ din Hune
doara, după care urmează etapa de zo
nă ce se va desfăşura la Tg, Jiu în pe
rioada 9—15 aprilie şi apoi finala pe ţa
ră, la Constanţa, între 10—19 mai, „Da. 
că existăm ca secţie de box in cadrul 
A.S. „MINEXFOR" şi ne putem desfăşu
ra în bune condiţii pregătirile şi partici
păm la competiţii, totul datorăm numai 
conducerii S.C. MINEXFOR —. ne declara 
antrenorul I. Benea. Ce bine ar fi ca şi 
alţi sponsori să întoarcă faţa şpre box ! 
tn anul trecut, de pildă, deşi dînărul To- 
ma Zgîrdea a obţinut titlul de Campion 
Naţional la box la categoria „Pană", n-a 
primit din partea celor care ar fi putut 
să o facă nici un premiu, nici o aten
ţie". Aşa „încurajare" are boxul ?

ROBERT COSMOC — 
LA MINERUL LUPENI

Din a doua jumătate
Junii ianuarie ’ a.c. 

Robert Cosmoc este 
directorul tehnic al e- 
chipfci de'’îdtfeal Mi
nerul Lupeni, avînd 
ca ' antrenori în con
tinuare pe P. Rus 
(principal), şi Ghf Li- 
xandru (secund)'. Du
pă cum afirma dl Mi- 
hâi Basarab,' preşedinte
le A.S. Minerul Lupeni, 
»se doreşte o puternică 
revenire a afirmării e- 
chipei, pentru ă ajunge 
în fruntea clasamentului, 
adică să intre în lupta 
pentru promovare în 
Divizia A. (C.S.). - -

FOTBAL FEMININ
Singura echipă de fot

bal feminin din jude
ţul nostru ce activează 
în Divizia B este Uni
versitatea Petroşani, an- 

l trenată de soţii Vişan. 
ţ In acest an echipa şi-a 
i reluat pregătirile chiar 
> de la începutul lunii 
ţ ianuarie, fiind hotărîtă 
l să obţină un loc cît 
} mai bun în actualul 
I campionat. Pînă acum 
ţ nici o noutate în lotul 
i celor 18 jucătoare. (S.C.)

TENIS DE CIMP
La Hunedoara s.a des

făşurat un interesant şi 
atractiv concurs de tenis 
de cîmp, pe categorii de 
vîrstă. Elevii cunoscu
tului antrenor Mircea 
Roşu au luat cele mai 
bune locuri şi... premii. 
La categoria 8—11 ani, 
Simona Dpbrota (an
trenată de dl Mircea Ro
şu)/ s-a clasat prima. 
Premiul: 5000 lei. Pe 
următoarele locuri au 
venit Cristina şi Laura 
Cristea, Lucian Iones- 
cu,- Ovidiu Bolog. Cu 
premiile respective.

Participanţii au- fost 
din Deva, Hunedoara, 
Timişoara, Oradea, A- 
rad, Cugir. Tuturor le 
dorim rachetă şi mină 
de... „aur". (G.N.) '

CATUŢI — 
ANTRENOR CU 

DIPLOMA';
Printre cei 50 de vii

tori antrenori ce au ab
solvit de curînd un curs 
de specialitate cu o du
rată de doi ani se află 
şi Constantin Cătuţi, an
trenor al- echipei din 
Divizia C, Părîngul Lo- 
nea, singurul reprezen
tant al judeţului nostru 
din această serie la 
şcoala de antrenori. Po
sesor al carnetului, du
pă examenul de diplomă 
susţinut la încheierea 
şcolii de antrenori, tî- 
năruk. Ontrenor- ya con
tinua activitaţea sa de 
descoperire şi afirmare 
a noi fotbalişti în Va- 

) lea Jiului. (C.S.) 
t CURS DE ARBITRI 
/ Comisia locală de ar- 
1 bitri de fotbal din Si- 
\ meria organizează un 
J curs pentru pregătirea 
\ arbitrilor de fotbal în 
l perioada 1 martie — 1 
/ iunie 1993. Se pot în- 
1 scrie băieţi şi fete cu 
ţ vîrstă cuprinsă între 
i 16—26 ani. Depunerea 
i cererilor şi informaţii 
\ suplimentare se pot 
l face la Comisia locală 
? de arbitri din Simeria, 
ţ pînă la data de 22 fe- 
i bruarie 1993, telefoane : 
1 660650 şi 661788. (S.C.)
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DACIA SERVICE DEVA J
Comercializează în anul 1993 autoturisme I 

din gama :
•  DACIA 1310 TLX — BERLINĂ
•  DACTA 1310 TLX — BREAK
•  DACIA 1304 PIKUP
•  ARO 243, 244, 32ft si ARO 10 
•ţ OLTCIT CLUB II R, OLTCIT CLUB l i !

si OLTCIT CLUB 11 RL. ’
Cei interesaţi si nţ rugaţi să se adreseze- la , 

sediul unităţii, magazinul vînzări autoturisme.
De asemenea, DACIA SERVICE DEVA an

gajează 1 (un) contabil cu vechime minimă de 
5 ani. în domeniul financiar-contabil, ^

Angajarea se face conforri reglementărilor 
în vigoare. ‘ •

Relaţii la telefoanele : 618840 ; 625840 ;
625841 sau la sediul din Deva, str. 22 Decem
brie, nr. 261.

CONSILIUL LOCAL GEOAGIU 
A N U N Ţ Ă  

In conformitate cu Hotărîrea nr. 62/27. 11. 
1992, Consiliul Local Geoagiu scoate Ia LICI
TAŢIE

în data de 18 februarie 1993, ora 12 
•  SALUBRIZAREA SI ÎNTREŢINEREA 

ZONELOR VERZI ALE COMUNEI GEOAGIU, 
(Geoagiu-Sat şi Geoagiu-Băi).

Relaţii la sediul Consiliului Local Geoagiu, 
telefon 101.

LICITAŢIE
I S I 4

( SC. "Gorvinul" S A.

i

_  Hunedoara
• sediu Hunedoara str. Moldovei pr.8 '

Scoate la licitaţie  mijloace fixe 
amortizate integrai ,

Licitaţia va avea Ioc îacepînd ca 1 j 
februarie 1993 la sediul societăţii în fiecare !

S Intre orele 11*15. 
t a i ................

I

l i

li
! !|ji
V I

t mijloacelor fixe se află la sediul

■ţe fi consultata  ̂
leita ţie de 5.000,; 
le i  şi g a r a n ţ ia  de 10% din’ valoarea/ 

locului fix se vor depune la caseria®
I pfnă In ziua ţinerii licitaţiei. 

^Jnfurmaţii suplimentare la telefon

REDUCERE
10-20%  t

S.C» "Dccebal" SA. Deva*

AnunţAcă

10-20^

cu data de 1.02.1993; 
din carne cu

■BPP

IM P îiR Ţ /A N T !
in conforaiţaţe cu prevederile 

S 3 1t t " W ' 1 fep«Wicat pria

\ | Toate societăţi
i : comerciale ath cei

! I
 ̂ I

; i

i !

mm
,r---_-_ta

şt privat* au 
Obligaţia de a vira 
pina fa 31 mai 
1993 primele 
asigurare prin 
efectul legii de 
răspundere civilă 
auto în contai 
ASIROM S.A. 
S u c u  r s a l a  
Hunedoara Deva 
40094011 deschis la 
BC Deva.

primele de asigurare 
pentru fiecărui 
autovehicul sinii  
următmirele:

-175 lei, pentru 
societăţile cu capital 
de staU

-550 iei, pentru 
societăţile cu capital 
privat.

I

J I

Pentru depăşirea termenului de 
31,03.1993, se calculează majorări de 
intîrziere.

Rubrică realizată de 
SABIN CERBU
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ANIVERSARE
•  ZA mulţi ani pentru 

Daniel Popescu din partea 
părinţilor Dumitru şi Ma
riana. (1334)

716068, intre orele 9—17.
(1335)

•  VlND program . (dis. 
kete) contabilitate generali 
şi analitică cu TVA, ges
tiunea stocurilor, cil in. 
«tracţiuni de utilizare. Re
laţii tel. 095/711706.

CTIMPĂ^RT V.
•  VÎND vederi 1914—

49». Tel. 615762. (1713)
•  VÎNB orgă Casio 679 

şi ©rgă Korg II—1,- mo
toretă Mobra. Tel. 771587.

(1905)
•  VlND o pereche boi,

♦  ani, 30—40 et, mînzâ 
3 ani, gestantă 8 luni. In
formaţi» corn. Balşa, sat 
Poiana, nr. 84. (1688)

•  VlND apartament 2
camere, Micro 15, elaj II. 
®et «13743: (1674)

•  VlND convenabil casă
in Skneria. Tel. 623409, 
după ora 18. (1709)

•  SC U4B Trading SRL,
OU sediul in Deva, str. M. 
Eminescu, nr. 48 B, vinde 
en gros un bogat sortiment 
de ţigări Assos 323, LSt 
394, Kent 699, Monte Carto 
891, Parisienne 249, BT 
17/. Adaos comercial 5 la 
sută. Orar: luni — sîm- 
bâtă 9—17. (230)

•  VÎND casă cu grădină 
mare şi anexe în comuna 
Vălişeara. Informaţii De. 
va, 624612, după ora 16,

■ (1707)
Ş VlND moară com

pletă cu două valţuri du. 
fele de 600, sită cu patru 
pasaje- Brad, tel. 650333, 
sau brutăria După Piatră.

. <2071)
•  VlND Oltcit puţin ru

lat. Informaţii tel. 096/ 
137363 Timişoara, preţ ne
gociabil. (2077)

•  VÎND pui cîine corci
tură Ciobănesc german, al
sacian, 5 luni. Deva, Be- 
|an, bl. 60/29 (2072)

•  CUMPĂR valută. Tel. 
616981, după ora 15. (2078)

•  VÎND Lada 1200 S, 
tamponată. Tel. 614953,

(2079)
•  VÎND televizor Top

color, fără telecomandă, 
185000 lei. Tel. 624322, după 
•raA6r (2080)

•  VÎND Dacia 1300. De.
va, tel. 620670. (2082)

•  CUMPĂR garsonieră
sau apartament două ca
mere , exclus Dacia, Mi. 
oro 15. Tel. 612298, orele 
I8-3L (2083)

•  VÎND Dacia 1300. De
va, tel. 625350. (2084)

•  VÎND grîu. Tel. 626872,
dupăera 18. (2089)

•  VINI) Citroen BX Die- 
«ei 1986. Tel. 614763. (2090)

•  VÎND taragot Stowaser
‘ untd Sunda, din tranda- 
r. Tel. 613651. (2093)
m VlND apartament 2

camere cu instalaţie . gaz, 
sau schimb cu garsonieră 
confort 1, în Orâştie. preţ 
negociabil. Informaţii la 
Ort. 842873. (2088)

•  SC Aldexim SRL Cluj 
vinde en gros încălţăminte 
dto piele, confecţii, lenje-

'ffe pat şi unelte agricole -' 
prin magazinul din Deva, 
Str,. Spitalului, nr. 17 şi en 

detaille prin magazinul Roy. 
al, bdul Docepal. (2092)

•  VîND apartament 2
camere, str. Mureşului, nr. 
12 (lingă patinoar). Infor
maţii 711775. (1336)

•  VÎND apartament 2
camere, zona Dunărea. Hu
nedoara, 715943, după ora 
16. (1338)

•  VÎND apartament con
fort I, bdul Dacia, nr, 23, 
bl. O 1, ap. 75, et. 3, Hu
nedoara. Informaţii între 
orele 16—20. , (1340)

•  VÎND congelator nou, 
capacitate 160 1. Relaţii teL

•  S.G, „Ardelean" 
Vinde următoarele: 
frigidere, maşini de 
spălat, maşini de cu
sut, detergent 280 tei. 
•hîrtie igienică 49 fei 
buc, încălţăminte, za. 
hăr, margarina, apă 
minerală şi alte pro
duse. Informaţii şi 
Ofertă la magazinul 
Ardelean**, str. Ho. 
ria. nr. 172, telefon 
618879. Cumpărăm sau 
închiriem apartament 
parter sau casă în 
toate oraşele din ţară.

(1894), *:♦***•#* •* **
PIERDERI

» PIERDUT carnet nr. 
1143 instructor karate, pe 
numele Nistor Alexandru. 
Se declară nul. (2073)

•  PIERDUT autorizaţie 
croitorie-desfaeere nr. 0514, 
pe numele Vaţa Ion, eli
berată de Consiliul Hune. 
doară. Se declară nulă,

(1333)
0FFRTE

DE SERVICII
•  SC Prcstserv Tani-

geco SRL Deva execută 
următoarele lucrări insta
laţii încălzire centrală, ca. 
zâne pe gaz şi cărbune, 
instalaţii sanitare, confecţii 
metalice. Relaţii la teL 
616772. (1673)

•  FAMILIE tînără, se
rioasă (fără copii), caută 
în Deva, apartament, cu 
persoană în vîrstă pentru 
îngrijire completă. InfOr. 
maţii 620075. (1712)

•  ELECTRICIAN autori
zat execut instalaţii elec.

triee mono şi trifazice. Tur- 
daş, 79. (1945)

•  INSTRUCTOR autori
zat predau curs rapid 
şcoală de şoferi amatori. 
Deva. tel, 621135. (1J01)

•  SNC Nedelcu anga jează 
tîmplari. Deva, tel. 617550.

erou
•  FARMACIE VETERI

NARA PARTICULARĂ ÎN 
ŢEBEA. (1899)

•  EXCURSIE în Ungaria 
în perioada 3—8 februarie 
1993. Cost 6000 lei. Infor
maţii la tel. 624033. (2085)

•  SC Premagran SRL cu
sediul în Simeria, str. -Bis# 
caria, nr. 1 .angajează băr
baţi pentru festivităţi pro
ductive în domeniul pre
lucrării marmurii, intre 
orele 14 şi 15. (2101)

•  POSESOR dubă . Re
nault Diesel îmi ofer sen. 
viciile.. Tei. 717330. (2097)

•  INCOTA Atlas Reisen 
Sibiu efectuează transport 
persoane şi pachete pe 
ruta Sibiu — Deva — Praga
— Nurnberg — Heilbronn
— Stuttgart, în datele te 
3—10—17 februarie ‘93. 
Informaţii şi înscrieri la 
tel. 618882, orele 16—21.

* •' '•*■<*+ ir-f-'-i '{218)
DIVERSE

•  NU vă strîngeţi co
mori pe pămînt tinde 
le mănîncă moliile şi 
rugina şi unde le sapă 

şi Ie fură hoţii, ci strln- 
geţi-vă comori în cer 
unde nu Ie mănîncă 
moliile şi rugina şi 
unde hoţii nu le sapă 
nici nu le fură. Pentru 
că unde este comoara 
voastră, acolo va fi şi 
inima voastră. Matei 
6, 19—21. Ascultă pe 
lisus şi fă cum a zis 
El. (1920)

— * — ¥ — * —*'—* — *—*—*

ÎNCHIRIERI
•  OFER spre închiriere 

apartament aona pieţei, ML
hai Viteazu, bl. ftflf, ac. A, 
et. ni. Deva, TeL 617180, 
între 16—21 (marţi). (2095)

•  CAUT garsonieră sau
apartament pentru închi
riat TeL 615782. (1713)

SCHIMBURI/
DE ÎDCUINŢE

« SCHIMB apartament 
2 camere, proprietate, zona 
Progresului, cu două gar
soniere, exclus Dacia şi 
Micro 15. Tel. 614156.

(2075)
•  SCHIMB garsonieră 

proprietate cu apartament 
două camere. Deva, exclus 
Dacia şi Micro 13, ofer 
400—500 mii tei. Informaţii 
tel. 627638, după ora fo-

l-l 706)
•  SCHIMB apartament 

confort I, proprietate, cu 
garsonieră. Tel. f16062.

(1337)
COMEMORĂRI

•  CU multă durere în 
suflet a trecut un an de 
cînd iubitul nostru cum. 
nat, unchi şi ginere

MARIN MEGKYRI 
ne-a părăsit pentru tot
deauna. Nu te vom uita 
niciodată. Familia Arde
lean. (1710)

•  LA 1 februarie 1993, 
s-au împlinit şase luni de 
cînd scumpul nostru soţ 
şi tată

IOACHIM
dumitrescu

ctitor a! Bisericii
-----— e din Săcai. tiu
mermtntarea astăzi, f  fe
bruarie, ora 13. (2083)

GRIGORE FRANŢUZU
din Brad ne_a părăsit pen
tru totdeauna într.un tra
gic accident, lăsîndti.ne ne. 
mîngîiaţi pentru restul vie
ţii. Soţia Valeria şi fiul 
Ovidiu. Dumnezeu să te 
odihnească în pace. (1689)

•  COLEGII da ser. 
viciu din cadrul în
treprinderii de Panifi
caţie Deva sînt ală
turi de Camelia Itu, 
greu încercată Prin 
pierderea tatălui drag, 
AUREL IGNĂTESCU, 
cel care ani în şir a 
participat alături de 
colectiv la fabricarea 
plinii cea de toate zi
lele pentru locuitorii 
oraşului Deva. Sincere 
condoleanţe şi întreaga 
noastră compasiune fa
miliei îndurerate. (2100)

m FAMILIA îndure
rată anunţă Încetarea 
din viaţă in data de 
31 ianuarie 1993 a 
bunului lor soţ, tată şi 
bunic

AUREL
IGNĂTESCU

in vîrstă de 77 ani.
înmormîntarea va 

,avea,,tos,. marţi*,,2- fe
bruarie 1993, ora 13, 
la cimitirul ortodox 
din Deva, str, M. E- 
minescu (2076)

• CU aceeaşi durere 
în inimă amintim tu
turor celor care l-au 
cunoscut pe

MARIN MEGEYRI 
că în 2 februarie se 
împlineşte uri an de 
cînd a plecat dintre 
noi pentru totdeauna. 
Mannică dragă, nu te 
vom uita niciodată. 
Familia Stambol. (1966)

1993, se împlineşte un 
«tt db tristeţe . amară 
de cînd soarta nemi
loasă a răpit dintre 
noi pe minunatul nos
tru fiu, cei care a fost 

MÂBlN MEGEYRI 
la numai 30 ani, lă- 
sînd în urma lui un 
gol în sufletele noas
tre pline de lacrimi şi 
dor pe care nu-1 va 
putea acoperi nimeni 
niciodată. Chipul tău 
va rămîne veşnic în 
sufletele noastre. Ma
ma, tata şi fratele Mi. 
hăiţă. Cit ai trăit te-am 
iubit, cît vom trăi te 
vom plînge. Dumne
zeu să te ierte şi să-ţi 
fie ţârîna uşoară, dra. 
gui nostru Marinicâ. 
Parastasul de pomenire 
în (fota de 6 februarie 
1993, ora 12, ia Cimi
tirul Bejan, Deva.

(1966)

•  A trecut un un de 
plină tristeţe şi du
rere de cîrid ne-am 
despărţit pentru tot
deauna de iubitul nos
tru soţ şi tată

MARIN MEGEYRI

a cărui amintire o 
vom purta mereu vie 
în sufletele noastre. 
Nimeni şi nimic nu te 
va putea înlocui vreo
dată, Mărinică dragă. 
Soţia Gabi şi fiica 
Loredana. (1966)

DECESE

• CU regret deplîng de
cesul celui care a fost

•  CADRELE de la 
Inspectoratul de Poli
ţie al judeţului Hune
doara exprimă sincere 
condoleanţe la dispa
riţia neaşteptată a lt. 
col. dr.

VALERIE 
HERŢESCU. 

medicul şef al Inspec
toratului.

înmormîntarea — 
miercuri, 3 februarie, 
ora 13, la Cimitirul 
Bejan — Deva.

Dumnezeu să-l o- 
dihnească în pace 1

(1462)

•  FIUL, nora, ne
potul, cuscrii familiile 
Sîrbu şi Morea a- 
nunţă cu adîncă du
rere încetarea din 
viaţă a celui care a 
fost dragul lor 
MORARU TRAIAN 

în vîrstă de 57 ani.
I nmormlntarea — 

miercuri, 3 februarie, 
ora 14, de la Casa mor
tuară Deva.

Vei rămîne veşnic 
în amintirea noastrăl 

(1461)
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S.C. „POLIDAVA“ S.A. DEVA
Organizeazaconeurs în data de 24 februa

rie pentru ocuparea postului de 
•  MECANIC ŞEF 
Condiţii:
— studii superioare de specialitate 
—— vechime minimă in domeniu 5 ani 
Informaţii Ia sediul societăţii din Deva, str. 

22 Decembrie, nr. 257. Telefoane î 62*3712 şl 
621750.

Odată eu finalizarea parţială a unor spaţii 
de producţie din investiţia nouă •

S.C. NAGHI <& ZSOC
Pune la dispoziţie următoarele locuri de 

muncă:
•  10 locuri de muncă croitori
•  1 şofer profesionist pentru cursă internă 

şi internaţională
•  director general, experienţă minimum 5 

ani în funcţie
•  contabil şef
•  inspector personal experienţă minimum 

5 ani in specialitate.
Relaţii la sediul firmei, din str; M. Viteaza* 

nr. 112 sau telefon 616190.
i
t
« R.A.G.C.L. DEVA
I Roagă pe toţi ce» care au depus sume de 
î bani L. C.E.C. Deva reprezentînd avans pentru 
I cumpărarea de locuinţă proprietate personală 
' să se prezinte Ia Sediul R.A.G.C.L. Deva, str. 
ţ libertăţii nr. 6, pînă la data de 15. 2. 1993, cu 
J chitanţele din care rezultă suma depusă la C.E.C. 
I in vederea definitivării contractelor de vlnzare- 
| cumpărare

AGENŢIA DE TURISM „SARMIS** SA DEVA 
Organizează excursii:
•  Polonia — Varşovia — plecare în fiecare 

luni. Preţ 13 700+20 DM.
•  Ungaria — luni — vineri. Preţ 5759 lei.
•  Germania — transport persoane î Nurn

berg — Stuttgart, în fiecare vineri,
•  Egipt — croazieră pe Nil, obiective tu

ristice cu vizitarea piramidelor. Preţ 230 000 lei.
Intermediază obţinerea de vize turistice pe 

bază de invitaţie (chemare) pentru Franţa, Ita
lia, SUA, Canada, Grecia, -

Procură bilete de avion dus-întors cu plata 
in lei sau valută pentru orice destinaţie ex
ternă. (59)

SC SARMISMOB SA DEVA 
închiriază zilnic AUTOMACARA tip AMT 

12,5 tone pentru diferite lucrări de încărcări- 
descărcări contracost. Informaţii suplimentare 
la telefoane : 627900 şi 627869. (232)
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Ziar editai de SC „CUVÎNTUt I.IBFR" S-A. J '20/6180991 Cont 30 70 50 601 B.C, Deva. Deva, 2700, str. I Decembrie, 35, jud. Hunedoara 
Telefoane: 611275, 612157, 611269. 625901. fax 618061. întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor publicate o poartă autorii acestora.

Tiparul executat la S.C. „POLIDAVA" S.A. DEVA' .


