
ie naţionale - in plin proces de reparare şi modernizare
Prin cele şapte districte 

şl trei formaţii de mixturi 
betoane. Secţia de Drumuri 
Naţionale Deva — din ca
drul Direcţiei Regionale de 
Drumuri şi Poduri Timişoa
ra — administrează, între
ţine şi repară în judeţul 
Hunedoara 370 de kilome
tri do drumuri naţionale. 
Aceste artere de circulaţie 
rutieră nu sunt nici mal 
bune nici mai rele decât 
altele de aceeaşi importan
ţă din ţară. Pentru că, aşa 
cum se ştie, în drumuri 
Srâ investit puţin, ele de- 
gradându-se an de an tot 
mai mult.

Care este starea „la zri“ 
a drumurilor naţionale din 
judeţ î

Documentarea la faţa 
tocului fte-a relatat că pe 
aproape majoritatea lor 
se efectuează lucrări de în
treţinere şi reparaţii, de 
marcaje şi modernizare a 
semnalizării rutiere. Date 
mal exacte ne-a furnizat 
dl ing. Gheorghe Brânzan, 
şeful Secţiei de Drumuri 
Naţionale Deva.

— Până la sfârşitul săp
tămânii curente (31 mal — 
5 iunie a.c) vom finaliza 
reparaţiile capitale pe prin
cipalele şosele din judeţ : 
Deva—Brad, Simeria—Pe-

două drumuri ce străbat 
zone de neasemuită frumu
seţe, din Valea Jiului, res
pectiv Petroşani — Băile 
Herculane (prin Uricani — 
Câffipu lui NeagJ şi pe-

„LA ZI" DESPRE STAREA DRUMURILOR (III)

troşani, Aurel Vlaicu—Zam. 
Adică vor fi aduşi la pa
rametri normali de circu
laţie 260 din cel 370 de 
kilometri de drumuri na
ţionale hunedorene. Sa 
va circula bine, da aseme
nea, pe segmentele Haţeg 
— Caransebeş şi Ilia—Lu
goj, dar mai rău pe dru
mul Brad—Abrud. Aici 
sunt distruşi 4 kilometri 
de drum naţional, dato
rită lucrărilor la barajul 
şi lacul de acumulare de 
la Mihăileni, iar drumul 
nou nu poate fi terminat 
ditt cauza nerezolvării tre
cerii prin grădinile unor 
localnici. Sigur, dacă ar 
fi să vorbim şi despre gân
durile noastre mai îndrăz
neţe, ar trebui .amintite

troşani—RâmnicU Vâlcea
(pe Valea Jleţulul, prin 
Obârşia Lotrului), dar mi-e 
şi frică să mă gândesc la 
ele.

Cine a trecut chiar şi o 
singură dată, poate cu ruc
sacul in spate, prin 8- 
ceste locuri, este cu sigu
ranţă convins că gândurile 
dlui Gheorghe Brânzan 
nu-s doar îndrăzneţe, dar 
şl extrem de necesare, mai 
•Ies tn perspectiva turis
mului In România, dacă 
cineva se va apleca şi a- 
supra acestui domeniu ex
trem de benefic . pentru 
viitorul ţării.

Dar să nu ne abatem 
prea mult de la drumuri
le noastre existente. Deci, 
pe şoselele naţionale ale

judeţului se lucrează cu 
intensitate, pentru ca eir- 
culaţla rutieră să se poa
tă derula fluent, eficient şi 
în deplină siguranţă. Un 
punct fierbinte al activi
tăţii S.D.N. Deva îl con
stituie podul de peste pâ
râul Cerna, de la Sâritu- 
halm, pod ce va fi lărgit 
şi pregătit pentru patru 
benzi de circulaţie, lucra
re eu termen de finaliza
re în cursul anului 1994.

O veste încă şi mai 
bună pentru românii şl 
străinii care circulă pe 
drumul nostru Zam — Au
rel Vlaicu: in semestrul 
al Il-lea al anului in curs, 
el va intra în moderniza
re, şi cu sprijin interna
ţional şi cu participare 
mixtă — română şi străi
nă — la executarea lucră
rilor. Investitorul extern 
care va câştiga licitaţia rea
lizării acestui* important 
segment rutier al Româ-

DUMITRU GHEONEA 

(Continuare în pag. a 2-a)
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Un detectiv particular
cu aur

Bănuielile precum că la 
B.M. Barza se sustrage 
aur, cart ulterior se valo
rifică prin reţele clandes
tine, nu mai sunt un se
cret, multitudinea de a- 
semenea fapte din ultimii 
19-—15 «ii fiind, de altfel, 
mai mult decât relevantă.

Un asemenea caz a fost 
descoperit recent, stabi- 
lindu-se că, în perioada a- 
nilor 1390—1 9 9 3 ,Nicolac 
Lupuş a sustras, de la E.M. 
Barza,- cantitatea de 14,43 
grame de aur, din care 8 
grame le-a vândut, ̂  prin 
intermediul lui Nicolae Mo. 
rariu —- detectiv particu
lar la S.C. „INCOGNITO" 
SRL Timişoara, Filiala De
va —, bai Vasile Oprean,

care şi-a confecţionat tai 
inel.

Valoarea prejudiciului 
creat prin sustragerea clan
destină a âtlrului se ridică 
la 94 360 de lei, la care se 
adaugă 636 de lei — con
travaloarea a 183 de grame 
de mercur sustras.

Cauza de faţă s-a jude
cat în fond la data de 
31. V. 1993, când reprezen
tantul Procuraturii a pus 
concluzii de condamnare a 
celor doi inculpaţi la pe
deapsa închisorii cu execu
tarea prin muncă, avân- 
du-se în vedere acordurile 
date de Unităţile care îi

CORNEL POENAll 
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— Dacă au urcam Ia timp pe trotuar, 
rămânea! văduvă a*, zice soţul.

— Nu pentru multă vreme — replică 
soţia.

Desen de C-TIN GAVRlLA

ÎN ZIARUL DE ASTĂZI:
» Drumul către cititori
•  Avancronica fotbalistică
•  Programul Televiziunii Deva

De la 1 iunie s-a lntro- 
d£is obligativitatea carne
tului de sănătate. Ce este 
şi la de serveşte el ? Car
netul de sănătate este un 
document eliberat Intr-un 
singur exemplar, deci tre
buie păstrat eu tot atâta 
grijă ea şl actele de iden
titate. Căci, conform Ordi
nului 463/28. IV. 1993 ăl 
Ministerului Sănătăţii, pre
scrierea şi eliberarea medi
camentelor în sistem com
pensat, de la 1 iunie, se 
face doar prin interme
diul carnetului de sănăta
te. în el medicii şi far
maciştii sunt obligaţi să 
consemneze atât prescrie
rea cât şi eliberarea me
dicamentelor compensate.

Carnetul de sănătate este 
eliberat numai de medicul 
dispensarului teritorial 
(de domiciliu) pentru ca
tegoriile de populaţie care, 
potrivit legii, au dreptul la 
medicamente compensate. 
Aceste categorii sunt: sa-
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Stadionul „Cetate" din 
Deva a găzduit duminică, 
30 mai, marşul factorilor 
poştali — faza judeţeană.

După o întrecere pasio
nantă s-au detaşat în câşti
gători, în ordinea locuri
lor : bărbaţi — Marcel Pâ.

factorilor

rău. Oficiul poştal Deva 1, 
Sîminie Drăgan, Oficiul 
poştal Clhelari şi Nicolae 
Buia, Oficiul poştal Deva 
I . Femei — Aurica Bi- 
barţ, Oficiul poştal Bu- 
ceş, Mirela Ianeu, Oficiul 
poştal peva şi Florentina 
Lobonţîu — Oficiul poştal 
Ghelari.

O prezenţă constantă ră
mâne - participarea dlui 
Marcel Pârău, care a câş
tigat din anul 1989, con
secutiv, competiţia jude
ţeană şi cea finală pe ţa
ră.

Câştigătorilor li s-au a. 
tribuit premii în bani. De 
asemenea, s-au .'atribuit 
premii pentru cel mai tâ
năr şi cel mai vârstnic 
participant la cele două 
categorii —: femei, bărbaţi.

CORNEL POENAR

© ÎNTÂLNIREA fiilor co
munei BARU. Sâmbătă şi du
minică, comuna Bara găzduieşte 
mai multe întâlniri de suflet, 
în care vor fi angrenaţi local
nicii şi oaspeţii lor. Vor avea 
Ioc cu acest prilej un simpo
zion ştiinţific, programe artistii?e, 
vizitarea muzeului de etnografie, 

.întâlnirea fiilor comunei, dez
velirea şi sfinţirea monumentu
lui eroilor din primul şl al doi
lea război mondial, urmate de

K onala nedeie de Rusalii.
Irul manifestărilor artistice 

vor evolua ansamblurile „Siîva- 
na“ al Casei de Cultură Deva, 
„Doina Mureşului" al Casei de

Cultură Orăştie, formaţia de dan
suri populare a Căminului Cul
tural Baru. (M. B.).

© MAŞINA DE FREZAT 
ASFALT», Secţia de Drumuri Na
ţionale Deva (fosta SIRDSC)—  
din componenţa Direcţiei Regio
nale de Drumuri şl Poduri Ti
mişoara — a fost dotată cu o 
maşină de frezat asfalt, de înal
tă fiabilitate şi productivitate, 
importată din Germânia. în cu
rând, ea va fi pusă la lucru pe 
şoselele naţionale ale judeţului, 
aflate in întreţinerea şi admi
nistrarea S.D.N. Deva. (D. G.).

© ARTICOLE SPORTIVE DE 
LA DEVA PENTRU BUCUREŞTI.
Irt aceste zile, $&.' „Naghi t> 
Zsok Contapex Imporfc-figport" 
Deva a finalizat şl expediat u-

nui beneficiar din Bucureşti 200 
de jogginguri şi 500 de şorturi, 
utilizabile în activităţi din şcoli
le sportive ale Capitalei. Parte
nerul bucureştean s-a arătat 
foarte mulţumit de calitatea şi 
designul respectivelor articole 
sportive, reînnoindu-şi coman
da la societatea particulară din 
Deva pentru un nou lot de pro
duse. (D. G ).

© DRESAJ DE CÂINI. Intre 
manifestările organizate de Clu
bul Copiilor Deva, de 1 Iunie, 
un număr foarte gustat de nu
meroşii mici spectatori a fost 
dresajul de câini. Demonstraţia 
din faţa Casei de Cultură Deva 
a fost făcyţă de 4 tineri împreu
nă ea câinii tor î Efe Fârmati 
(cu Nada), Rădica Ilişân fcTî

Nero), Liviu Băneasă (eu Nis
san) şi Adrian Bogdan (cu Bru
no), toţi fiind membri ai Aso
ciaţiei Chinoiogice din România, 
filiala judeţeană Hunedoara — 
Deva. (V. R.).

© CITITOR PERMANENT AL 
COTIDIANULUI NOSTRU. DL
Alexandru Munteânu, vieeprimar 
al oraşului Orăştie, are un dosar 
pe coperta căruia scrie „Cuvântul 
liber", înăuntru! acestuia sunt 
încopciate toate articolele co
tidianului nostru. eu referire îa 
localitatea respectivă. Dl. A. M. 
ne spunea că citeşte eu multă 
atenţie ziarul nostru şi articole
le referitoare ta Orăştie, care îl 
ajută, atât pe domnia sa, cât şi 
consiliul local în activitatea ce 
o desfăşoară. (TR.B.).

lariaţii pentru care se vi
rează cota de 2 la sută, in 
mod distinct, în contul 
fondului pentru sănătate, 
precum şi membrii de fa
milie aflaţi în întreţinerea 
lor (soţ, soţie, copii, elevi, 
studenţi); agricultorii care 
au contract de asigurare şi 
fac dovada virării contri
buţiei de 2 la sută ; pen
sionarii, şomerii, persoanele 
care nu pot realiza veni
turi şl membri’ de fami
lie aflaţi în întreţinerea 
lor, alte categorii de oa
meni prevăzute de lege ; 
persoanele fizice necuprin
se în sistemul de asigura
re care contribuie eu o co
tă de 2 la sută, respectiv 
4 la sută, din veniturile 
realizate la fondul pentru 
sănătate.

Pentru obţinerea carne
tului de sănătate solicitan-

VIORICA ROMAN

(Continuare Irt pag. a 2-a)
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■  NAŢIUNILE UNITE. 
Statele nealiniate membre 
in Consiliul de Securitate 
au propus ca sârbilor bos
niaci să le fie acordat un 
ultimatum pentru a ac
cepta planul Internaţional 
de pace, iar în cazul' în 
Care aceştia nu se vor 
conforma, să fie întreprin
să o acţiune militari — 
transmit agenţiile de pre
să.

Potrivit proiectului de 
rezoluţie pus în circulaţie 
de statele nealiniate, sârbii 
bosniaci ar urma să «ib|» 
la dispoziţie 30 de zile 
pentru a accepta aplicarea 
pianului de pace Vance — 
Owen. In caz că ei nu 
vor accepta planul — pre
cizează documentul neali
niaţilor —„ embargoul mi
litar va fi ridicat în fa
voarea musulmanilor şi, la 
cererea guvernului bos
niac, se poate decide o 
intervenţie militară.

Agenţiile de presă notea
ză că acest proiect de re
zoluţie are şanse extrem 
de reduSe de a fi aprobat 
de Consiliul de Securitate, 
întrucât Marea Britanic, 
Franţa şi S.U.A. ar dori 
Ca forţele de menţinere a 
păcii din Bosnia să aibă 
autorizaţia să folosească 
forţa numai pentru a pre
întâmpina atacurile sârbe 
asupra celor şase „zone 
de securitate". -

f l ROMA. Un dispozitiv 
exploziv, descoperit mier
curi în centrul Romei, în 
apropierea biroului pre
mierului italian, a fost dez
amorsat de către poliţie 
— informează agenţiile de 
presă.

încărcătura explozivă, a- 
iături de care se afla un 
aparat de detonare de la 
distanţă, fusese disimulată 
într-un Fiat albastru, par
cat la mai puţin de 109 de 
metri de Palatul Chigi, 
sediu! guvernului.

Aivano Pastorelli, direc
tor ai departamentului de 
Protecţie Civilă, a apreciat 
că explozibilul, :t~4 kilo
grame de nitrat de amoniu, 
este asemănător celui cart 
a provocat deflagraţia d< 
la Florenţa, de săptămâna 
trecută — transmite. Peu. 
tcr.

•.V.VAV.V/e.V.W.V.-.V



! Drumul către cititori
Drumul ideii de la crea. 

tor la cel care-o recep
tează nu e nici scurt, nici 
linear. Acest traseu îl 
parcurge şi mesajul zia
ristului spre cititorii săi. 
Despre mulţi dintre co
laboratorii noştri, care 
tipăresc şi difuzează zia
rul, am mai scris. Ni se 
pare firesc ca cititorii să-i 
cunoască pe cei care, a- 
lături de angajaţii zia
rului, se străduiesc ca 
mesajele noastre să le 
parvină cât mai curând.
/ în municipiile Deva şi 
Hunedoara avem chioşcuri 
proprii, alte puncte unde 
cititorii pot găsi ia pri
mele ore ale dimineţii 
ziarul ..Cuvântul liber". 
El este transportat în 
toate centrele de vânzare 
— 20 de puncte în total, 
dintre care 14 în Deva — 
din seara precedentă, de 
firma „Mărci" Deva. Din
tre lucrătorii firmei, cel 
mai adesea e cr» serviciu 
pentru ziarul nostru dl 
Ion Suciu, angajat aici 
de la înfiinţare, adică de 
3 ani.

-  O -
Dl. Suciu apare scară

UNIVERS AL COPILĂRIEI...
de seară lângă rotativă 
(maşina care tipăreşte 
ziarele), la S.G. Polidava 
S.A. Deva, mai înainte de 
a se fi tras tot tirajul. 
Ziarele ,pe care cerneala 
tipografică abia s-a us
cat, împachetate de 
mâinile harnice ale lu
crătoarelor de la RODI- 
PET şi poştă, sunt ouse 
în maşină pentru a fi 
operativ distribuite în 
toate centrele de desface- y 
re, în aceeaşi seară. O- l 
dată încheiat traseul, dl. ? 
Suciu mai are timp până i 
la miezul nopţii (dacă e.Ă 
ventual evenimentele n-au 1 
întârziat apariţia) să răs- 1 
foiască ziarul, să vadă y 
ce noutăţi a mai dus ci- 1 
titor'ilor noştri; /

Cititorul nostru nocturn > 
(printre primii de altfel, \ 
alături de tipografi) îşi ) 
reia cursa în dimineaţa i 
următoare, spre a duce î 
cititorilor cotidienele cen- i 
ţrale. Şi aşa dneepe o t 
nouă zi ,apoi alta şi alta. y 
Mereu la datorie. Iar ţ 
munca i se pare uşoară  ̂
şi chiar plăcută, (V. ^

...este genericul sub care 
Clubul Copiilor Brad a or
ganizat activităţi dedicate 
zilei de 1 Iunie: expoziţie 
de desene,. concurs de de
sene pe asfalt, concurs de 
biciclete, carnaval şi spec
tacole artistice susţinute 

, de către formaţiile artistl- 
• ce ale clubului în faţa e- 
levilor de la şcolile gene
rale pr, 1 şi 2 Crişcior. 
Activităţile au antrenat 
peste 100 copii şi elevi de.

Ia unităţile şcolare din. 
oraşul Brad. Sponsorizarea 
manifestărilor a fost rea
lizată de către : Mina Ţe- 
bea, S. G. „Melis" SRL, 
S.G. „ALINFRUCT" S.R.B., 
S.G. „CONSIMPEX AMI
RAL” SRB, S.G. „PROD- 
CONFEX" S.R.B. şi „F. B. 
SPORT DISCOCOM" S.R.B. 
din oraşul Brad, elevii■ 
fiind premiaţi cu atenţii 
substanţiale. (Prof. IGA 
NICOLAE).

I 1
R. A. ROM TELECOM

|
Anunţă modificarea tarifelor de telecomu- j 

| nicaţii începând cu data de 1 iunie 1993, deter- J 
J minată de influenţa în costuri a majorărilor I 
I la materii prime, materiale, piese de schimb,! 
j energie electrică şi transporturi, precum şi de | 
I alinierea la cursul de schimb valutar. *
k Tarifele pentru serviciile de telecomunica- | 
J ţii, telefonie, telegrafie şi radiofieare sunt! 
| modificate în funcţie de categoria de prestaţii. I

1. Principalele tarife de telefonie se pre- î

Un detectiv particular condamnat
cu aur

ROMAN).

(Urmare din pag. 1)

primesc pe inculpaţi pen
tru executarea pedepsei.
. ® Sustragerile de aur pe 

parcursul ’thnpHKft*" surit 
„favorizate", în principal, 
de carenţele | djjtesistemul 
de asigurare aapcuiftătii 
metalului preţjigE ,Sm6ă, 
până în anul h , §xista 
uri control rigy||jţiasîg«rat; 
de cadre ale M.Î., după 
decembrie ’89, controlul se 
face uneori, . superficial,

controlorii fiind în nenu
mărate rânduri apostrofaţi, 
poate în mod intenţionat.

Faptul că sustragerile de 
aur sunt foarte posibile, o 
demonstrează şi cazul din 
toamnă, când asupra unui 
angajat aflat în stare -4e 
ebrietate într-o ţjjrâşnîă 
din Gurabarza — Tramele 
contează mai puţin —ă s-ab 
găsit mai multe pSreoarie
de dinamită, caz în oare, 
probabil, până in prezent, 
nu s-a luat nici o măsură.

IV ■ ■
I
V  .
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Principalele 
zintă astfel :

I. ABONAMENTE

TELEFONICE
pers.
fizice

a) Abonamente telefonice 
în reţele automate

— linie individuală 
linie Comună (cuplaţi)

—- linie individuală eu acces 
automat Ia. reţeaua tele
fonică Tnferftaţionaîă

b) Abonamenţe telefpnice
în reţefe jm  \  |

— linie indiv|3Bara . ,
•— linie comtmă (cuplaţi)

pers. | 
juridice;

I

450 2850
270 1700

450 10000

550 3400
300 1700: \

niei, împreună cu parte
neri români, va demara 
activitatea începând cu lu
na iulie şi o va finaliza 
peste trei arii.

îmbucurător este, de a- 
semenea, şi faptul că, o 
dată cu repararea' drumu
rilor naţionale din această 
perioada, ele vor fi mar
cate în mod corespunzător, 
iar semnalizarea rutieră 
va fi modernizată, prin u- 
tilizarea unor materiale 
din import — vopsea şi fo
lie reflectorizantă —; de
mare eficienţă şi durabili
tate.

Dar şi la drumuri mai 
surit probleme, stopuri, ba
riere. Unele ţin de dota
rea tehnică destul de „o- 
bosită" a administratorilor

de drumuri, care impie
tează asupra randamentului 
ei şi a calităţii lucrărilor 
executate, deşi Administra
ţia Naţională a Drumuri
lor face eforturi lăudabile 
de cumpărare şi dotare a 
subunităţilor sale cu ma
şini, utilaje şi echipamen
te din import, de mare fia
bilitate, însă fcam „la re- 
lanti". Altele vin din va
lul blocajului economic la 
nivel naţional, lipsa banilor 
repercutându-se negativ a- 
supra cumpărării materia
lelor necesare în activitatea 
de întreţinere şi reparare 
a drumurilor. Iar nu pu
ţine probleme le pun unii 
participanţi la traficul ru
tier ,ori chiar simpli ce
tăţeni, care, din neatenţie 
sau din rea voinţă, distrug 
drumuri, trotuare, parape

te, podeţe, semne de cir
culaţie, fură borduri şi 
alte materiale, vin cu drep
tul de proprietate până la, 
marginea şoselelor, -împie
dicând efectuarea anumi-; 
tor lucrări de întreţinere 
şi reparare a acestora.

— Totuşi, jnoi ne vedem 
de ale noastre, precizea
ză dl Gheorghe Brânzan. 
Facem toi cu putem pe cont 
propriu, conlucrăm perma
nent şi cu bune rezulta
te cu colegii de la Direc
ţia Judeţeană a Drumu
rilor — Regie Autonomă, 
cu poliţia şi cu administra
ţiile locale, astfel încât 
să‘dăm cit mai multă con-’ 
sistenţă activităţii de re
parare şi întreţinere a 
drumurilor naţionale din 

. judeţ.

Şoselele naţionâle-îh plin proces de 
reparare şi modernizare

(Urmare din pag. 1)

V-ati I
carnetele de 

să n ă ta te?
(Urmare din pag. 1)

ţii trebuie să facă dovada 
Că se încadrează in cate
goria celor îndreptăţiţi pen
tru care s-a virat contri
buţia de 2 la sută. Costul 
unui carnet este modic (sub 
40 lei).

In judeţul nostru, ac
ţiunea de eliberare a car
netelor de sănătate a înce
put din luna aprilie. Până 
în prezent au fost distri
buite dispensarelor teri
toriale 65 000 bucăţi, ur
mând să mai sosească alte 
20 000 carnete de sănătate. 
Ele devin operaţionale nu
mai în baza vizei sau ac
telor doveditoare specifi
cate în ele.

|  II. INSTALAŢII POSTURI TELEFONIE
, — cu acces automat la
| reţeaua telefonică
! internaţională 30 0G0 100 000
i — cu acces prin serviciul
J operatoare (manual) la
l reţeaua telefonică '
j i n t e r n a ţ i o n a l ă 13 000 55 000 1

î 111. CONVORBIRI TELEFONICE AUTO
MATE EXPRIMATE ÎN IMPULSURI I 

| IN FUNCŢIE DE DESTINAŢIA A- j
! CESTORA I
I — locale : 3 min. conv. '
I 1 imp. 6,00 lei 12,00 lei |
j — interurbane : în funcţie de distanţa în ! 
I km şi durata un impuls : j

•  zona I până la 100 km — 6 imp/min. >
% • zona II 101—200 km — 8 imp/min. |
■ •  zona 111 peste 200 km — 10 imp/min. j

Este asigurată reducerea cu 50 la sută a I j tarifului pentru convorbiri .telefonice interur- j 
» bane în zilele de duminică şi sărbători legale şi J 
|  în perioada de luni până sâmbătă, între orele j
' 18,00—6,00. î
I

IV.
Sănătatea, frumuseţea 

sunt atribute umane a- 
preciate. Educaţia fizică 
şi sportul, sub forma gim
nasticii, atletismului, a jo
curilor rituale şi sportive, 
au fost practicate de toa
te popoarele din cele mai 

, vechi timpuri. Exerciţiul 
fizic şi-a dovedit influen
ţa binefăcătoare asupra 
dezvoltării armonioase şi 
viguroase a corpului ome
nesc, asupra vieţii psihice, 
asupra muncii manuale şi 
intelectuale, a formării 
caracterului şi simţului de 
ordine, a perseverenţei şi, 
in general, asupra discipli
nării vieţii. Sportul măreş
te forţa, rezistenţa fizică 
a organismului, coordona
rea mişcărilor, îndemâna
rea în exerciţiile practice, 
toate acestea având ca 
urmare armonizarea for
mei exterioare a corpului 
şi reglarea bunei funcţ:o- 
nalităţi a organelor inter
ne. Exerciţiile fizice sunt 
grupate în mai multe dis
cipline şi sunt practicate, 
fie pentru călirca organis
mului sănătos, fie pentru 
prevenirea sau tratarea de
ficientelor. fizice şi a u- 
nui important număr de 
boli. '

Cultura fizică are efec
te multiple asupra corpu
lui uman. Ca efecte ime
diate se remarcă creşterea 

. activităţii aparatului car- 
dio-vascular şi respirator,

având drept consecinţă o 
oxigenare sporită a ţesu
turilor. Practicarea siste
matică, îndelungată a e- 
xerciţiilor fizice duce la 
îmbunătăţirea funcţiilor or
ganelor şi a interrelaţiilor 
dintre ele, in special în 
ceea ce priveşte sistemul

igienico-moderne preîn
tâmpină obezitatea cu toa
te neajunsurile şi ajută la 
redobândirea vioiciunii, a 
frumuseţii şi supleţei, a 
graţiei şi armoniei corpu
lui feminin. Gimnastica 
de întreţinere se poate or
ganiza în cadrul cluburl-

* w

SI

nervos, aparatul circula
tor, metabolismul, diges
tia, aparatul respirator şi 
locomotor (adică aparatul 
care realizează mişcările 
corpului). '

Aspectul fizic agreabil 
preocupă pe orice femeie 
iaţ acesta se poate obţi
ne şi prin gimnastica igie- 
nico-modernă practicată or
donat şi perseverent. Gim
nastica de întreţinere, şi 
în special gimnastica rit
mică modernă, posedă toa
te calităţile pentru a fi de 
un real folos pregătirii fi
zice a femeii şi corespun
de particularităţilor sexu
lui feminin. PrasUearea ei 
asigură întărirea sănătăţii, 
menţinerea supleţei, a for
ţei, a rezistenţei şi stimu
lează buna dispoziţie.

Lecţiile de gimnastică

lor sportive, al întreprioie
rilor, instituţiilor sau fun
daţiilor, în unităţi fără 
cluburi sportive sindicate
le pot fi şi ele iniţiatoare 
ale acestor activităţi. Acti
vitatea sportivă sub for
ma lecţiilor de gimnastică 
igienico-modernă conţine 
exerciţii fizice din gim
nastica de întreţinere şi 
din gimnastica ritmică 
modernă efectuate in rit
mul muzicii sau numai pe 
un fond muzical plăcut. A- 
ceste lecţii sunt planifica
te la început câte două 
săptămânal, apoi pot fi in
troduse câte trei lecţii pe 
săptămână, durata unei 
lecţii fiind de 50—60 mi
nute. Lecţiile sunt orga
nizate pe grupe după cri
teriul vârstei şi al gradului 
de pregătire. — începătoa

re sau avansate ; după ni
velul calităţilor motrice, 
după capacitatea spaţiului 
de lucru. .

Pentru realizarea unor 
mişcări fluente, estetice, 
plastice şi a unei ţinute 
corecte, pentru comba
terea tendinţei de obezi
tate, programul de gim
nastică igienico-modernă 

-trebuie să conţină exerci
ţii de mobilizare activă :şi 
cu rezistenţă, pentru braţe 
şi picioare, pentru cap, gât 
şi gimnastică facială, e- 
xerciţii pentru musculatu
ra pelviană, abdominală şi 
paraverţebrală (care sus* 
ţine coloana). Programul 
mai trebuie să conţină şi 
elemente din baletul cla
sic şi din dansurile mo
derne. Cursantele trebuie 
să primească sfaturi şi în
drumări' privind procedee 
de masaj şi automasaj, că: 
lire şi alimentaţie raţio
nală, condiţii de igienă şi 
bună organizare a timpu
lui de muncă şi odihnă 
pentru realizarea unei bune 
stări a organismului pe 
care o dorim noi toţi.

Vă propun să meditaţi a- 
■ supra beneficiilor care le 

puteţi obţine în urma prac
ticării sistematice şi orga
nizate a exerciţiilor fizice 
şi poate veţi ajunge la con
cluzia că sănătatea meri
tă să-i acordaţi puţin 
din timpul dumneavoastră.

Prof. ELENA HAIDUC:

CONVORBIRI TELEFONICE DE LA * 
POSTURILE PUBLICE AUTOMATE |

-  \  :■ " ';:V -  . i i

convorbiri locale 20 le i/3 min. conv. I 
convorbiri interurbane 
în funcţie de distanţa |
şi durata 10,00 le i/1 impuls

V. CONVORBIRI INTERNAŢIONALE

Zona

I

Tarif j 
(lei/min) | 

60,00 î

III
&
IV

V

VI,
a)

b)

300.00

420.00

720.00

1020,00

1200,00

0 Republica Moldova
1 Ungaria, Ucraina, Bulgaria 

fosta Iugoslavie
II Europa : Germania, Franţa 

Italia, Grecia etc.
Zona mediteraniană :
Libia, Maroc etc.

Intercontinental direct :
Canada, Iran, S.U.A. etc. 

Intercontinental tranzit :
Africa de Sud, Africa 
Centrală etc.
TELEGRAME INTERNE SIMPLE

Telegrama loco simplă 
•— până la 10 cuvinte 

inclusiv
— pentru fiecare cuvânt

în plus 3,00 lei
Telegrama simplă, alte localităţi 
până la 10 cuvinte
inclusiv 50,00 lei
pentru fiecare cuvânt 
în plus 5,00 lei

(419)

J
20,00 lei j

I



De ce româno-
De mult ne-am dorit să 

vină ■ americanii, să facă 
ceva pentru a ne > uşura 
viaţa in perioada de tran
ziţie. Prin cele mai di
verse moduri, iată că-şi fac 
apariţia.

De această dată este vor
ba despre domeniul ban
car, deoarece prin inter
mediul băncii româno- 
americane — Banca „Re
naşterea Creditului Româ
nesc" — s-a creat posibili, 
tatea acordării unui în
semnat sprijin financiar 
destinat propăşirii econo
mice (cu scopul de a rea
liza orice, investiţie pro
ductivă), comerciale, şo. 
ciale şi în alte planuri. 
Denumirea băncii respec
tive îşi are originea în 
faptul că la aceasta" figu
rează ca acţionari şi per
soane .fizice şi juridice de 
origine română din dias- 
pora, în special din 
£>UA, care au depus ca
pital în valută. Un semn 
ce atestă, seriozitatea şi în. 
crederea de care se bucu
ră această tânără unitate 
bancară o constituie exis
tenţa sucursalelor ei în 
peste 25 de judeţe din ţa. 
ra noastră, multe dintre 
ele având deja şi filiale, 
ceea ce în curând se va 
întâmpla şi în judeţul Hu
nedoara, pe măsură ce se 
creează condiţii minime 
pentru funcţionarea lor.

Pentru început, vă stau 
la dispoziţie cu eforturile, 
capacitatea şi competenţa 
lor salariaţii sucursalei ju
deţene, unde sunteţi , aş
teptaţi cu solicitudine.

BANCA
'RENAŞTEREA CREDITULUI ROMÂNESC" S A.

Fondată 1991 ;
3 432 530 000 lei ; 
J-40 /15332 /1991 .

C apital social 
înregistrată Nr.

Bucureşti, str. Jan  Louis CalderqQ Nr. 
30, sector II, T elefon : 6150454, 
6106234, Telefax : 3121850.

Cui şi în ce condiţii se Cine poate fi acţionar? 
acordă împrumuturi

La această întrebare ne-a răspuns dl ec. EMIL 
MUNTEANU, directorul Sucursalei Hunedoara — 
Deva a Băncii „Renaşterea Creditului Românesc" 
S.A. româno-americană Credit Bank, care. a, fost în
fiinţată în luna mai a.c.

Obiectivul esenţial al activităţii sucursalei îl 
constituie acordarea de împrumuturi pe termen 
scurt şi mediu. De asemenea credite pot beneficia 
agenţii economici cU eapital de stat şi cu capital 
privat, precum şi persoane fizice.

Pentru a putea beneficia de' împrumuturi, clien
ţii .băncii trebuie să prezinte un gaj care să depă
şească cu 20 la sută valoarea creditului solicitat, 
împrumuturile se pot acorda in lei sau în valută. 
O cerinţă pentru a beneficia de împrumuturi în va
lută este aceea ca solicitanţii să-aibă obligatoriu 
înscris exportul în obiectul lor de activitate*

Cunoscând aceste date şi având în vedere con
diţiile avantajoase de acordare a împrumuturilor, 
sitnteţi oricând bine veniţi şi primiţi, clienţii pu
tând intra în posesia sumelor dorite, de regulă, a 
doua zi după adresarea cererii.

Împlinirea dezideratului este posibilă datorită 
faptului că unităţile bancare din sistem sunt încadra
te cu adevăraţi specialişti in domeniu, pentru uşu
rarea operaţiunilor de decontare folosindu-se teh
nica de calcul modernă, precum şi cele mai ra
pide mijloace de comunicare. Prelucrarea datelor 
este facilitată şi de trecerea, în curând, la conec
tarea reţelei proprii de calculatoare.

Apelând la serviciBe băncii, vă veţi convinge 
că aşa stau lucrurile iii realitate.

Fără nici un fel de 
discriminare, ca acţidhari 
ai băncii pot deveni per
soanele fizice şi juridice 
care depun o sumă mai 
mare de 500 000 lei, snu 
echivalentul în valută* 

în raport de sumele de
puse, acţionarii beneficia

ză de dividende, totodată 
ei având prioritate la a- 
cordarea de împrumuturi.

Clienţii şi acţionarii pot 
singuri să decidă cine este 
cel mai bun. Cunoscând 
noua bancă, vă veţi con
vinge că merită să-i tre
ceţi pragul.

*—f

C ontactaţi-ne ta  
sediul Sucursalei HO; 
nedoara  — Deva a  
Băncii Renaşterii 
Creditului Rom ânesc; 
cu sediul in D eva; 
str. 1 Decem brie, nr; 
14 ; telefon 611853.' 
Suntem siguri, nu 
veţi regreta  !

O Deviza muncii 
noastre este : „oricând 
în ajutorul şi la dispo
ziţia clienţilor".
*****¥***** ¥ ¥**¥*¥-¥¥¥¥¥*¥■*•*

•  PROGRAMUL DE LUCRU PENTRU DECONTĂRILE CU BĂNCI

LE DIN AFARA JUDEŢULUI ESTE DE LA ORA 8 LA ORA 12,30, IAR 

PENTRU DECONTĂRI INTERNE ACESTA SE PRELUNGEŞTE ÎN 

FUNCŢIE DE SOLICITĂRILE CLIENŢILOR.

•  NU UITAŢI OFERTA NOASTRĂ ! PUTEŢI OBŢINE UN CREDIT 

PROMPT PENTRU UN VIITOR SIGUR Şl UN PROFIT CERT.

PROSPERITATEA DUMNEAVOASTRĂ CU SPRIJINUL NOSTRU 

NEMIJLOCIT.

*

$ - C E A  MA UNITATE DE PROFIL
S.C. SIMIOR S.A* este fosta 

A.E.I.C.I.O. Simeria. Oamenii i-au 
spus şi-i spun în continuare ferma 
de miei. Numele SIMIOR vine de la 
denumirea oraşului Simeria şi Mia. 
riţa. Sugerează, cum lesne se poate 
observa, localizarea unei ocupaţii 
vechi de când lumea pe aceste pla
iuri mioritice. O localizare benefică 
pentru firmă şi pentru crescătorii de

oi din judeţul nostru şi pentru cele 
limitrofe. în calea transhumanţei 
dintre Banat şi Ardeal, care este şi 
va rămâne un drum de tradiţie, lân
gă un nod de cale ferată şi o şosea 
naţională, poziţia unităţii este propi. 
ce activităţii desfăşurate. Iar activi
tatea o îndreptăţeşte să fie conside
rată de Ministerul Agriculturii drept 
cea mai bună unitate de profil din 
ţară.

DISPUNE AZI DE *

,,Să vă ţie Dumnezeu, 
că de vă desfiinţaţi pie
rim şi noi, nu mai pu
tem ţine oi". Aşa le 
spun crescătorii de la care 
achiziţionează miei sau 
oi reformă, ne mărturi
sea dl Romulus Tot, di
rectorul societăţii. „Dar 
Dumnezeu ne poate da 
sănătate şi minte", a- 
dăuga cu amară ironie 
dl director. Sprijinul 
concret pentru rezolvarea 
doleanţelor, pe care şi 
direcţia judeţeană de a- 
gricultură le consideră 
justificate, unitatea îl aş
teaptă de la ministerul 
de profil. Dacă ar be
neficia de credite cu 
dobânzi mici, nu de 70 la 
sută ca in prezent — 
doar pentru că unitatea 
are cont deschis la B.C.R. 
— filiala Simeria şi nu 
la Banca Agricolă' — 
şi-ar putea procura utila
je, ar atrage în exploa‘a_ 
re şi alte suprafeţe de 
teren de la proprietari, ar 
putea funcţiona la capa- 

.• citate. „.'-fi

PE DEPLIN JUSTIFICATĂ
Această doleanţă nu 

are o motivaţie subiec
tivă. SIMIOR este o imi
tate pilon pentru specia 
ovină, care valorifică mie. 
Iul primăvara, înaintea 
formării stânelor, şi oaia 
reformă toamna, înain
tea organizării montelor. 
Este una din puţinele 
de acest fel din ţară, foar
te puţinele din Ardeal şi

unică în judeţ. Ea ar 
putea deveni o unitate 
integratoare pe specie, a. 
dică în stare să acorde 
sprijin material, bănesc 
şi tehnic, crescătorilor de 
oi, lăsaţi azi de izbelişte.

Şl nu în cele din urmă, 
valuta adusă ţării moti
vează existenţa şi chiar 
extinderea unităţii (în 
ultima perioadă ca s-a

restrâns mult, de la două 
ferme în trecut, ajun. 
gând acum la una mixtă). 
Marfa furn izată de fer
ma simeriană are o cău
tare deosebită pe piaţa 
arabă. Este ştiut că mie
lul îngrăşat pe tronson 
are calităţi net superioa
re celui crescut pe păşu
ne şi atinge greutăţi mai 
mari în timp mai scurt.

•  o capacitate de 33 700 
locuri, în 24 de tronsoa
ne moderne, dintre care 
8 cu un înalt grad de 
exploatare şi confort, con
struite în 1988 ; este popu
lată cu 10 000 capete ;

•  un sistem propriu de 
irigaţii, care asigură iri
garea, în bune condiţii, a 
150ha; sistemul este a- 
limentat din puţuri pro
prii. apa disponibilă fiind 
dată unităţilor vecine

•  în folosinţă 150 ba 
pământ, cu posibilitatea 
de â atrage şi alte supra. 
feţe de la proprietari !

•  mori pentru cereale 
şi fibroase, silozuri, fana

re, spaţii de înmagazina
te — dotări care permit 
achiziţionarea şi prelu
crarea furajelor pentru 
hrana animalelor ;

•  abator propriu, ate
lier- de preparate din car
ne. reţea Proprie de ma
gazine de desfacere a căr
nii şi produselor din car
ne ; în curs de execuţie 
chioşcuri pentru desfa
cerea, in Simeria. Hune
doara şi Deva* a prepa
ratelor proprii, servite 
calde; •  un solar pen
tru producerea legumelor 
folosite în condimenta- 
rea virşiilor.

DAR MÂINE ?

Aspect din „ferma 
de miei" —- Simeria.

Foto PA VEL LA ZA

„Suntem foarte curtaţi 
de arabi — preciza dl 
Tot. Pentru achiziţiona
rea mieilor, am organi. 
zat licitaţie publică şi au 
fost mulţi ofertanţi. Dar 
synt destui parteneri a- 
rabi care ar dori şi să 
participe la înfiinţarea 
unei societăţi cu capital

mixt. Aşteptăm să trea
că primul yaL, suntem 
foarte atenţi şi selectivi 
faţă de diversele propu
neri care m- se fac. Este 
posibilă şi chiar fericită 
realizarea unei roriefâţi 
mixte cu un partener 
străin serios, cu putere 
financiară şi piaţă ele 
desfacere1"

MAI MERITĂ REŢINUT CĂ

•  preparatele SIMIOR au preţuri mai mici 
decât ale produselor similare ;

•  în timp ce alţi agenţi economiei, în 
anii din urmă, au procedat la distrugerea 
mijloacelor fixe, aici s-a păstrat bunul obicei 
de a se conserva şi întreţine ceea ce a existat, 
de a „vărui şi vopsi când alţii dărâmă" ;

. ştacheta disciplinei şi efortului a ră
mas... la înălţime ;

•  în aşteptarea unor zile mai bune pen
tru agricultură, cei 30 de oameni de lai 
SIMIOR au preferat lamentărilor o atmosfe
ră de muncă sănătoasă.

fi r



•  Multă fericire ţi să- 
■ nâtate pentru mama Silvia
la aniversarea vârstei de 

i 50 ani şi pentru fiul Radu 
! pare împlineşte un anişor, 
t-a mulţi ani! Nicoleta şi 
Florin. (6773)

> •  Vând Renault 20, Te
lefon 619535.

(6865)
•  Vâftdteren intravilan 

In Deva, ştir. Emiaescu (pre- 
tnngtre), teren agricol în

| Cristur. Telefon 614109, 
'după ora 18. (6864)

•  Vând Dacia 1 310 TLX, 
5 viteze, orele 16—22. Te
lefon 620523.

(6891)
, •  Cumpăr urgent auto
turisme parţial sau total 
•variate, dar Înmatriculate 
de tipul ; Audi 100 moto
rină — 4 uşi, Renault 18 
Combi — benzină — 5
uşi, Audi 80 — benzină — 
* uşi, Volkswagen Polo — 
benzină — 2 uşi. Simeria. 
telefon 660552. 
i (6890) .

•  Vând videoplayere Fu- 
nai şi Akaî, sigilate. Te
lefon 730640.
; (6792)

•  firma Baco SRL .. an
gajează reprezentant cu 
jstudii superioare şi agenţi 
fcomerciali. Trimiteţi curri- 
iculum vitr.e şi fotografie 
pe adresa : Bucureşti, G P 
3§-19. (6859)

•  Vând maşină îngheţa
tă laborator, termos şi 
'cleşti, preţ convenabil. 
Geoaghi. Calea Romanilor, 
<246. (6858)

•  Vindem garaj cu tri
fazic şi grădină cu pomi 
fructiferi, posibilităţi de 
construcţie şi introducere 
gaz metan. Informaţii te
lefoane 616992 şi 618755.

f . (6852)
f  . ' . .'
, •  vinm casă In Oră şt ie.
(zonă centrală. Relaţii Ti»
‘ mişoara, telefon 096/125911.

(6853)

: •  Cumpăr. Dacia 1300 —
, 13î© avariată, vând Da
cia î 330 pentru piese de 
schimb, fabricaţie 1989. Te
lefon 628373. ‘ (6854)

•  Vând bicicletă 10 vite
ze şi două chiuvete pen-. 
IrO baie. Deva, telefon 
813624. eHoă ora 16.

(6847)

4 . s.C. Agromec S.A. Că- 
lan, eu sediul în >Călan,

str. Tabără Militară, nr. 3, 
telefon 730478, organizează 
licitaţie de tractoare şi ma
şini agricole în zilele de 
14, 21 şi 28 iunie a.c., la 
ora 10. (6846)

• Vând cherestea brad
şi lemn construcţie. Infor
maţii Hunedoara, telefon 
721585. (6866)

•  Vând Mercedes 240 D,
neînmatriculat. Telefon
526013. (6867)

•  Vând microbuz Volks
wagen înmatriculat. Infor
maţii Deva, magazin „Fla
mingo". (6869)

•  Vând dubiţă Peugeot
J-5 Diesel, stare perfectă, 
vama plătită. Simeria, str. 
Biscaria, nr. 90, telefon 
601316. (6871)

•  Vând agregat pentru 
prepararea şi îmbutelierea 
sifonului şi băuturilor ră
coritoare, strung, freză, 
pian vienez, sintetizator 
Casio, dormitor stil. Te
lefon 096/611391.

(0875)
•  Vând ARO 4x4, fa

bricaţie 1990, km. 40 000, 
pentru export, mobilă. 
Telefon 622433.

(6784)

•  Vând urgent şi la 
preţ convenabil Opel 
Ascona Diesel, fabri
caţie 1985, consum 
5,5 1/100 km. Cristur, 
354, telefon 671533.

(6888)

•  Vând apartament două
camere, str. Al. Crişului, 
bl. 45, ap. 35, telefon 
629944. (6874)

•  Vând casă. anexe, gră
dină In satul Crăguiş — 
Unirea (Haţeg). Informaţii 
Deva .Gojdu, bl. D 8, ap. 
52, Vasiu Minodora.

(6862)
•  Vând casă cil grădină 

mare şi gaz. Deva, str. 
A. Vlaicu, nr. 120. .

(6880)
•  Vând loc de casă in

Băda. Deva.  telefon 
612703. (6885)

•  Vând  videoplayer 
Funai, nou, telecomandă, 
fadiocasetofon dublucaset- 
te. Telefon 622022.,

(6895)
•  Vând garsonieră con- ■

fort I. etaj I, str. Libertă
ţii. Deva, .telefon 622228, 
după ora 18. (6894)

•  Vând garsonieră con
fort 1. Telefon 718655, du
pă ora 16. (5916)

•  Vând casă Sarmizegc-
tusa, 22 A. Hunedoara, o- 
rele 16—20. (5953)
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BAZA DE AGREMENT 
SOIMUS — CAMPING 

■ ORGANIZEAZĂ
Tradiţionala nedeie românească, duminică, 

6 iunie 1993, începând cu ora 12.
Cântă formaţia „Univers** Deva. Solişti 

Lenuţa Evsei şi alţii.
Vă invităm să petreceti o zi minunată.

(4679)

ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ 
PENTRU TINERET „HYPERION" 

HUNEDOARA — DEVA
Organizează începând cu data de 2. Vi. 

1993 excursii săptămânale în Ungaria (Budapes
ta şi Yăe).

Preţ informativ : 6 890 lei.
Informaţii Ia telefonul 095/611807 sau la 

sediul organizaţiei, str. Mihai Eminescu, nr. 2, 
parter. Deva (fosta judecătorie).

P>. •••ain de înscrieri :
— luni—vineri 10—16
— sâmbăta 10—14

N O U !
Tombolă! Cu numai 300 lei, partici

panţii pot câştiga o excursie GRATUITA.
(4642)

•  Vând mese rotunde
din lemn. şi scaune tapiţa- 
te, preţ convenabil. Te
lefon 711955 sau 721851, 
după ora 16. (5954)

•  Vând IMS Diesel, sta
re de funcţionare, vizibil 
„materiale de construcţii11 
Hunedoara, telefon 711359.

< (594 i)
•  Vând Dacia 1316, fa

bricaţie 1986, 55 000 km.
Hunedoara, informaţii te
lefon 724364. (5956)

•  Vând urgent garsonie
ră, confort I, centrul 
vechi. Informaţii telefon 
724943. (5957)

•  Vând urgent Oltclt şi 
programare Daria, Deva, 
telefon 624674.

(5958)
•  Vând casă 4 camere, 

dependinţe şi grădină tnăfe. 
Informaţii Simeria — Său- 
leşti, nr. 82.

(5691)
•  Vând mască chiuvetă, 

nouă, tip nou, telefon 
625708, după ora 17.

(5892)
•  Ofer cameră mobilată

unei femei singure, înca
drată. Deva, telefon 
616334. ‘ (6856)

•  Angajăm muncitori
necalificaţi pentru califi
care în lucrul cu fîbfă 
de sticlă. Informaţii r te
lefon 611261. , , (6853)

•  Vând Ideii ri de casă 
în Deva, str. T. Vuia, Pie
troasa. Telefon 612131.

e (6864)
•  Vând urgent Dacia

1310 break, fabricaţie 
1987. Telefon 618576, după 
ora 17. (6822)

•  Pierdut adeverinţă de
calificare nr. 35868/1990, 
în meseria de miner la 
lucrări în subteran, eli
berată de I,M. Barza — 
Brad, pe numele Tat Ni- 
colae îoan. Se declară 
nulă. (4671)

•  Pierdut legitimaţie ser
viciu, pe numele Toader 
Petru, .şi chitanţier 4551— 
4600, eliberate de S. 0. 
Agrosoft SRB Hunedoara. 
Se declară nule.

(5952)
•  Pierdut ştampilă ro

tundă a Farmaciei Lu-Ka 
Hunedoara. Se declară 
nulă. (5843)

COMEMORĂRI

•  La 10 iunie-se împli
nesc şase luni de la nemi
loasa despărţire de iubita 
noastră

|

I

I ! 

I 

I

•  CU aceeaşi nemăr
ginită durere, copiii 
Amalia şi Alexandru 
precum şi Soţul amin
tesc împlinirea a cinci 
ani de la trecerea pre
matură în nefiinţă a 
celei care a fost 

Bl HO VIORICA 
Lacrimi şi flori pen-.' 

tru sufletul ei ales. Va 
rămâne veşnic vie în 
amintirea noastră. 
Dumnezeu s-o odih
nească I (6815)

LENUŢA

De şase luni privesc pe 
geam/ Şi-ascult atent la 
poartă/ Să o mai văd.., 
speranţă n-am/ C-am fost 
lovit de soartă./ De ce eu 
Doamne ţi-am greşit/ în 
viaţa asta pământească/ 
C-aşa devreme ai hotărât/ 
Lenuţa să mă părăsească/ 
Dar Tu cel mare drept şi 
sfânt/ Ascultă-mi rugă
ciunea credincioasă/ Ierta
tă... în rândul drepţilor pe 
veci/ Lenuţa scutnpâ să se 
odihnească.

Parastasul de pomenire 
!a 6 iunie în satul Livadia. 
Costică. (6832)

.DECESE :

•  Familiile prietene 
sunt alături de fami
lia profesor Ţârlea 
Bucura în grelele mo
mente pricinuite de 
dispariţia celui ' care 
a fost un suflet ales, 
tatăl ei

IOAN ŢÂRLEA
Dumnezeu să-l odih

nească în pace I -
(6878)

•  Familia Lugojan, 
din Bârsău, aduce un 
ultim omagiu celui 
cate a fost

GABOR AVRAM
un bun soţ, tată şi 
bunic. Înmormânta
rea va avea loc sâm
bătă, 5 iunie 1993, în 
satul Bârsău. Dumne
zeu să-l odihnească I 

(6897)

•  Colegii de la Liceul 
industrial nr. 3 Deva sunţ 
alături de profesor Ţârlea 
Bucura Ia marea durere 
suferită prin pierderea 
tatălui său.

(6898)
-------------------------|
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REGIA AUTONOMA DE GOSPODĂRIE 
COMUNALĂ ŞI LOCATIV A 

" D E V A *

tu sediul în Deva, str. Libertăţii, nr. 6
Organizează în data de 23. VI. 1993, ora 

12,00, la sediul regiei LICITAŢIE PUBLICĂ 
în scopul închirierii spaţiului in suprafaţă de 
5,37 mp., situat sub casa scării, tronson A, 
blocul P, bdul Decebal, Deva.

Destinaţia spaţiului stabilită de Consiliul 
local Deva este : BIROU PREZENTARE — 
PRIMIRI COMENZI JALUZELE.

Documentaţia de licitaţie se ridică şi taxa 
de participare se achită până cel târziu la 
data de 10. VI. 1993, la BIROUL ADMINISTRA
RE CLĂDIRI.

Licitaţia se desfăşoară în temeiul Hotărârii 
Guvernului nr. 1228/1990. (404)

După '.miercurea nea
gră a fotbalului româ
nesc" (Ceho-SIovacia — 
România (5—2), în preli
minariile Campionatului 
Mondial), se reia Campio
natul Diviziei Naţionale. 
Dacă Steaua îşi dispută 
întâlnirea pe terenul din 
Ghencea şi are în faţă o 
echipă ce nu poate emi
te pretenţii (F. C. Farul), 
în schimb Dlnamo, deşi 
joacă tot în Bucureşti, dar 
cu Progresul, echipă tot 
cu cuţitul la os, pe care 
o nouă înfrângere o „fi
xează" pe unul dintre lo
curile periculoase ale re
trogradării, trebuie să 
se, întrebuinţeze serios 
pentru a obţine ambele 
puncte. Miza este mare 
pentru amândouă forma
ţiile.

In Divizia A, seria a 
tt-a, Corvinul se depla
sează la Metalul Bocşa. 
Ce s-a întâmplat după 
meciul ou I.C.LM. Bra
şov î  In primul rând, E. 
Marian şi Burdae nu s-au 
prezentat în această săp
tămână la antrenamente 
şi bineînţeles, se -vor lua 
măsurile cuvenite. în 
rest, jucătorii se pregă
tesc pentru Bocşa. Mai 
putem aminti discuţia ţi
nui grup de suporteri în 
frunte cu dl Oprişa, ce 
a avut-o cu jucătorii 
Corviriului, în care jucă
torii au răspuns întrebă
rilor. şi-au spus părerea 
despre jocul echipei. Să 
vedem cum se vor mobi
liza de acum jucătorii

în... teren. Nu ne prea 
facem iluzii în rezultatul 
meciului de sâmbătă, 
fiindcă Metalul nu-şi poa
te permţte cedarea unui 
punct pe teren care l-ar 
cufunda mâi mult în „zo
na de foc" a. clasamen
tului. Dar se poate rea
liza ceva la Reşiţa (ur
mătorul meci al hunedore- 
nilor, tot în deplasare) şl 
bineînţeles, obţinerea vic
toriei în ultima partidă 
cu Unirea Alba lulia, la 
Brad. Corvinul trebuie 
să se salveze! Suntem 
convinşi că şi suporterii 
— aşa eum au făcut-o 
până acum — vor fi ală
turi de echipă, că Si vor 
susţine până în ultima 
clipă. Victoria rămânerii 
in Divizia A va fi şl a 
lor.

Pentru Jiul Petroşani 
urmează două meciuri pe 
teren propriu. Primul eu 
Gloria Reşiţa şi în cea
laltă etapă (12 iunie), ctJ 
F. C. Bihor. Aproape si
gur, Jiul Petroşani VB 
învinge, dar vor fi vic
torii de orgoliu. După cal
cule, U.T.A, nu mai poa
te pierde primul Ioc, a- 
vând două partide pe te
ren propriu şi numai tina 
în deplasare, la Metalur
gistul Cugir. Dacă Jiul 
învinge pe Gloria Reşiţa 
şi F.C. Bihor, U.T.A. are 
drum liber spre promo
vare. Aşteptăm rezul
tatele.

SABIN CERBU

DIRECŢIA DE MUNCĂ SI PROTECŢIE »
SOCIALA A JUDEŢULUI HUNEDOARA (
Organizează CONCURS în zilele de 22 şi 23 j 

iunie 1993, pentru ocuparea următoarelor pos-1 
tiiri: f

I. COMPARTIMENTUL LEGISLAŢIA MUNCII I
ŞI CAMERA DE MUNCA j

# 2  posturi de inspectori eu studii superioarei 
juridice si o vechime de 8 ani. )

II. PENSII DE STAT |
0 1 post inspector cu studii -medii şi 5 ani vă- •

ehime în specialitate ; I
0 i  post inspector cu studii superioare econo- J 

mice fără vechime sau studii modîi şi un an vechime» 
in specialitate.

III. PENSlî PENTRU AGRICULTORI j
0 1 post referent -cu studii medii şi o vechime în |  

specialitate de 5 ani. _ •
IV. COMPARTIMENTUL FORŢE DE MUNCA | 

0  1 post sef birou constituirea şi utilizarea -
fondului de şomaj. Condiţii: — studii superioare eco-|.
nomice şi 8 ani Vechime, In specialitate; *

9  1 post sef birou gestiune locuri de muncă - 
şi plasare Hunedoara. Condiţii : — Studii superioare 1 
5 ani vechime în specialitate şi de preferinţa» 
cu domiciliul stabil în Hunedoara. I

V. CORPUL DE CONTROL AJUTOR ŞOMAJ * 
0 1 post de inspector (referent) cu studii supe-1

rioare economice sau Studii medii, pentru Valea s 
Jiului, de preferinţă cu domiciliul în zonă. |

VI. CORPUL DE CONTROL ASIGURĂRI SO- J 
CIALE

0 2 posturi de inspector cu studii superioare e - |  
conomice sau studii medii, din care Un post pentru J 
Valea Jiului, candidatul să aibă de preferinţă domi-1 
Ciliul în zonă. »

Informaţii suplimentare la Compartimentul con. I 
l î l i i ami nkf ra t i v  al direct ici.

I
tabilitate-administrativ al direcţiei.

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„PANICOR “ S.A. HUNEDOARA 

cu sediul în Hunedoara, str. M. Viteazu, nr. 1 1 
Organizează în data de 15 iunie 1993 li-1 

citaţie pentru vânzarea următoarelor mijloace j 
fixe:. î

0 remorcă transport pâine j
0  autofurgon pâine 2,4 tone ;
0 presă corp halate |
0 presă guler halate »
0  două calculatoare TPD 

: /  0  maşină facturat î
Relaţii suplimentare la telefon 095/713556.1
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