
CE TREBUIE S Ă
In legătură cu atribuirea 

codului fiscal plătitorilor 
de impozite şl taxe, Direc
ţia Generală a Finanţelor 
Publice şi Controlului Fi
nanciar de Stat Hunedoara 
— Deva precizează urmă
toarele :

•  Conform H.G. nr. 224/ 
21 mai 1983, persoanele fi
zice şi juridice care prin 
actul legal de constituire 
sau prin autorizaţii elibe
rate în acest scop au drep
tul să producă, să execute 
lucrări sau să presteze ser
vicii, să Importe şi să co
mercializeze produse sau 
să desfăşoare alte activităţi 
cu caracter sociaLfilantro- 
pic, de natură politică, 
sindicală, civică, religioasă, 
plătitoare de impozite şi 
taxe la buget, sunt obliga

te să completeze şi să de
pună declaraţia de înregis
trare fia vederea atribuirii 
codului fiscal şi a elibe
rării certificatului de în
registrare fiscală.
' •  Agenţii economici per
soane fizice şi juridice care 
nu au depus declaraţia 
prevăzută de H.G. nr. 349/ 
1992 sunt obligate ca In 
termen de 15 zile de la 
data aplicării să dăpună 
declaraţia ţte înregistrare tn 
vederea atribuirii codului 
fiscal.

* Instituţiile publice ai 
căror conducători îndepli
nesc atribuţiile ordonatori
lor de credite, precum şi 
unităţile din subordine» 
acestora, rare funcţionează 
pe principii extrabugetare

sau eu subvenţii de la 
buget şi care întocmesc 
bilanţ contabil distinct, au 
obligaţia să completeze şi 
să depună declaraţia de în
registrare în 15 zile de la 
data intrării în vigoare â

In atenţia agenţilor 
economici

hotărârii sau în 5 zile de 
ia data înfiinţării, în ve
derea atribuirii codului 
fiscal.

•  Toate documentele în
tocmite de plătitorii cte im
pozite şi taxe referitoare Ia 
importuri, vânzarea pro
duselor, prestarea servicii
lor, precum şi toate obli

gaţiile către bugetul de 
stat şi către terţi vor a- 
vea obligatoriu înscris co
dul fiscal.

•  Având în vedere in
troducerea taxei pe va
loarea adăugată la data de 
1 iulie 1993, Direcţia Ge
nerală a Finanţelor Pu
blice şi Controlului Finan
ciar de Stat Hunedoara — 
Deva, prin serviciul T.V.A., 
vă stă la dispoziţie zilnic, 
Intre orele 8—15, cu orice 
informaţie privind acest 
impozit, Ia telefoanele: 
619544, 619560, interior 131.

•  în Monitorul Oficial 
al României nr. 122/9 iunie 
1993, s-au publicat H.GR. 
nr. 227 şi Ordinul M.F. nr. 
613/1993, privind sistemul 
de avizare şi atestare a jo

curilor de noroc. Atenţio
năm agenţii economici or-, 
ganizatori de astfel de jo 
curi să ia toate măsurile, 
pentru obţinerea avizelor 
prevăzute în actele norma 
tive menţionate.

FOARTE IMPORTANT. 
Direcţia Generală â Finan
ţelor Publice şi Controlu
lui Financiar de Stat Hu 
nedoara — Deva anunţă 
pe toţi agenţii economici 
plătitori sau viitori plăti 
toţi de taxa pe valoarea 
adăugată să se prezinte ta 
unităţile fiscale pe raza 
cărora sunt- arondaţi, în 
vederea procurării NOULUI 
GHID PRIVIND TAXA PE 
VALOAREA ADÂUGATA, 
care conţine toate actele 
normative ce reglementează 
impozitul respectiv.
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La Casa Agronomului de 
la Mintia s-a desfăşurat 
Conferinţa judeţeană a Fi
lialei Hunedoara a P.D.A.R. 
Au participat delegaţi din 
cele 48 filiale municipale, 
orăşeneşti şi comunale, pri
mari şi viceprimari, consi
lieri locali ai P.D.A.R., in
vitaţi

Din partea conducerii 
P.D.A.R. a fost prezent dr. 
ing. Dumitru Teaci, prim- 
viceproşedinte al partidu
lui.

Darea de seamă asupra 
activităţii Filialei Hune
doara a P.D.A.R. a fost 
prezentată de dl Gheorgha, 
Dreghici, preşedintele fi
lialei Ordinea de zi a mai 
cuprins prezentarea calen
darului de acţiuni pentru 
perioada următoare» alege
rea preşedintelui consiliului 
coordonator, biroului exe
cutiv, comisiei de cen
zori şl comisiilor pe pro
bleme. '

Din darea de seamă, cât 
şi din discuţii, am reţinut 
to esenţă o ele
mente ce au constituit şl 
se constituie dreot ches
tiuni de maximă importanţă 
pentru P.D.AJR. Iată o 
parte dintre acestea.

•  După alegerile din 
mai 1990, activitatea filialei 
a stagnat până către pri
măvara anului 1991, când 
s-a revigorat, mai ales cu 
prilejul organizării primei 
conferinţe judeţene •  In 
această perioadă s-a reuşit 
organizarea zonală şi pro- 
pagarea ideilor agrariene în 
rândul oamenilor, după 
rare a urmat o organizare 
Ia nivel de comune, oraşe 
şl municipii •  La alegerile 
locale n-au depus candida
turi pentru primari în 30 
«te localităţi, trei reuşind 

câştige- în 32 de loca
lităţi s-au depus candida-
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turi de 67 dintre
cei 217 reuşind să fie aleşi
•  în prezent» filiala Hu
nedoara a PJ3.A.R. este 
reprezentată In Consiliul 
judeţean de cinci consilieri
•  Analiza din cadrul con
ferinţei a scos în evidenţă 
însă şi faptul că; P.D.A.R. a 
pierdut o parte din alegă
tori, mai ales de Ia sate, 
neobţinându-se numărul de 
voturi care să asigure re
uşita unui candidat din 
judeţ pentru Camera De
putaţilor •  între cauzele 
mai importante au fost 
menţionate confundarea

Conferinţa Judeţeană a 
Filialei Hunedoara a 

P.D.A.R.

m organe 
gricole şi implicit cu Mi
nisterul Agriculturii, pu
ternicei sentiment de ro
mânism feerii în rândul 
alegătorilor de P.U.N.R. 
şi înclinaţiile sodal-demo- 
crate ale celor din zonele 
nrancîtoreştf •  Având ta 
vedere acestea, pentru pe
rioada următoare, confe
rinţa şi-a propus consoli
darea filialelor comunale, 
orăşeneşti şi municipale, 
intensificarea acţiunilor ta 
localităţile unde doctrina a* 
grariană nu a pătrunŝ  
desfăşurarea miei activităţi 
de partid mal accentuate, 
adaptate momentului şi 
locului. Implicarea mai ho
tărâtă a personalităţilor

partidului în rezolvarea 
problemelor care-i fră
mânte pe oamenii judeţu
lui, sprijinirea pe toate 
căile a proprietarilor de 
pământ care doresc să-şi 
modernizeze şl să-şi dez
volte fermele şi gospodă
riile, acordarea unei aten
ţii mai mari problemelor 
de natură ecologică •  O 
părte dintre vorbitori s-au 
referit ia faptul că există 
opinii potrivit cărora 
P.D.A.R. are mai mult o 
tentă profesională şi nu 
politică, că influenţa par
tidului este mai mare în 
rândul altor categorii de 
oameni decât al ţăranilor 
•  De la nivel central, s-a 
subliniat, este necesar un 
mai mare sprijin pentru 
filialele judeţene, inclusiv 
din partea preşedintelui 
partidului, dl Victor Sur- 
du •  Sistemul informaţio
nal de la nivel judeţean 
I» nivel central lasă mult 
da dorit, acesta trebuind 
perfecţionat în perioada 
următoare •  In parlament 
nu se votează legi de mare 
importanţă pentru viitorul 
ţării •  Din partea P.D.A.R, 
este necesar un mai mare 
sprijin pentru specialiştii 
agricoli, rare în prezent 
nu au un statut profesio
nal bine stabilit.

Ca preşedinte al consi
liului coordonator jude
ţean, conferinţa l-a ales pe 
dl. Gheorghe Dreghici

VALENTIN NEAGU

VARA, LA SÂNTÂMARIE
Un soare mult prea dar- pentru punerea în pose- 

nic învăluia satul încă sie a pământului, sătenii 
dis-de-dimineaţă, anun- de aici fiind primii că- 
ţând peste zi o căldură rora li se eliberează în 
toridă. Feciori tineri, ală- prezent titlurile de pre
turi de taţi, mânuiau prietate. „La Bucium au
coasa ritmic, culcând la 
pământ iarba înaltă. 
Se cosea doar pe câteva 
locuri — ale şcolii şi pri
măriei — că prea multe

fost probleme mari cu 
pământul — spunea dna 
primar. Suprafeţele de
ţinute cândva de oa
meni au fost afectate de

fâneţe nu au oamenii pe diverse construcţii ulte- 
aici. Fâneţele — cele mai rioare : şantierui R.M.R., 
multe — erau cândva pe fabrica de bere,- agromec, 
malul Râului Mare. Se ITSAIA, Renel. Deci, 
ştie şi la consiliul local, oamenilor nu li se vor 
unde primarul ,dna Cor- putea acorda în totalitate 
nelia Dobrean, sau secre- fostele proprietăţi. Ce so- 
tarul, dna Fedi Balica, licită oamenii în acest 
primesc zilnic sătenii, le caz ? Ori să ie fie plătit 
ascultă păsurile şi do- terenul, ori sâ devină ac- 
leanţele şi încearcă să ţionari la societăţile ce 
Ie rezolve» în limita po- funcţionează pe pământul 
sibilităţilor, în condiţiile lor".
Legalităţii. Aflăm la pri
mărie că ia Ciopeia, dna ESTERA SÂNA
topograf Marcela Horto- 
pan şi ing. Ilie Ştefănie
au finalizat măsurătorile (Continuare în pag. a 2-a)

ANUNŢ
• Se caută maestru de notaţie care ştie 

să înoate.

BRUXELLES. în con
textul asistenţei acordate 
ţării noastre, ajutorul CEE 
pentru România in cadrul 
programului Pbare se va 
concentra asupra restruc
turării şi privatizării sec
torului financiar — se men
ţionează în Buletinul de 
Informare al Comisiei CEE 
pe luna iunie, remis a- 
genţiei „Rompres". Astfel, 
vor fi finanţate măsuri con
crete în ce priveşte ser
viciile fiscale şi vamale» 
precum şi pentru achizi
ţionarea de calculatoare 
moderne şi pentru aplica
rea normelor de protecţie 
a muncii Programul de 
asistenţă, eşalonat pe trei 
ani, prevede alocarea su
mei de 139 milioane Ecu 
pentru acest an.

De la aderarea la pro
gramul Phare, fel urmă cu 
doi ani. România a primit 
din partea CEE 239 de 
milioane Ecu, se menţio
nează ta document.

•  BELGRAD. Parlamen
tul Iugoslaviei (Serbia şi 
Muntenegru) La ales pe 
Zoran Liiici ta funcţia de 
preşedinte al federaţiei, 
înlocuindu-1 astfel pe Do- 
brifa Ciosieî, destituit «te 
acelaşi for legislativ In 
urmă cu o lună — infor
mează Beuter şi AP.

Zoran Liiici, de 39 de 
ani, etnic sârb, membru al 
Partidului Socialist din 
Serbia, care i-a şi prepus, 
a obţinut numirea cu o 
largă majoritate. Candida
tura sa a fost sprijinită şi 
de deputaţii formaţiunii 
ultranaţionaîiste Partidul 
Radical din Serbia, precum 
şi de Partidul Democrat 
din Muntenegru.

Cu toate că funcţia de 
preşedinte în R.F. Iugosla
via este în bună măsură 
doar de reprezentare, in
fluenţa sa în viaţa statului 
poate să crească substan
ţial ta perioadele de criză, 
când devine şeful Consi
liului Suprem al Apărării, 
care comandă forţele ar
mate. Din acelaşi Consiliu 
mai făc parte preşedintele 
Serbiei şi cel al Muntcne- 
grului.

•  MOSCOVA. Rusia a 
încetat vineri să livreze 
gaze naturale Estoniei -— 
a anunţat Baltfax, citată 
de France Presse. Societatea 
„I.entransgaz“ din Sankt 
Pctersburg, principala fur
nizoare de gaze naturale 
din Rusia» a închis robine
tele conductei care alimen
tează Estonia. De altfel, 
autorităţile de la Moscova 
anunţaseră miercuri măsuri 
de retorsiune faţă de adop
tarea de către parlamentul 
de la Tal lin a unei W  
considerate discriminatorie 
faţă de rusofoni.

Q ATLETISMUL ROMÂNIEI 
PE PODIUM. In marea competi
ţie atletici a SuperltgU Cupei 
Europei, desfăşurată la Rotite, 
formaţia feminină a ţării noas
tre a ocupat onorantul loc U, 
ca 102 puncte, obţinând un suc
ces răsunător. Pe primai loc a-a 
clasat Rusia, cu IU de puncte, 
tar pe locul trei — Ucraina. (S.C.j

& POŞTA NOUA La Luncotu 
de ioa s-nu terminat lucrările kt

noua poştă. Clădire modernă, do
tată cu aparatură de bună cali
tate. Funcţionarii poştei au toate 
condiţiile să asigure servicii 
prompte pentru toţi cei care U 
se vor adresa. Inaugurarea are 
loc azi, marţi, 29 iunie a.c. (Gh.

' : W v

0  LA „ELECTRONICA*. Au 
sosit la magazinul „Electronica* 
din Deva (strada 1 Decembrie} 
televizoare alb-negru şt color, 
produse de SjC. „Electronica? 
S.A. Bucureşti. Se vână en gros, 
şt en detatUe. Mal sunt oferite 
spre vânzare aparate de radio 
portative, ptcfc-upurl şl calcula
toare. (EjS.f

O ÎŞI AŞTEAPTĂ OASPEŢII. 
Tabăra de vacanţă din SântămS- 
ria-Orlea este pregătită pentru 
a-şt primi întâia serie de copii 
şcolari din judeţele Hunedoara, 
Sibiu, Gorj, Galaţi, Olt, Dâmbo- 
viţa, urmată, de alte serii de e- 
levt din toate judeţele ţării. Fa
milia Popescu, care administrează 
unitatea, a pregătit căsuţele ?i 
terenurile de fotbdl şi tenis, a- 
sigurdnd copiilor condiţii optime 
de cazare şi odihnă activă. (E.S.}

© OAMENII ÎŞI PRIMESC PĂ
DUREA. Domnul loan Sturza,

primarul tocalităţU Crişcior, ne 
spunea că proprietarii sau moş
tenitorii acestora, care au dreptul 
la pădure, tn baza Legii nr. 19. 
au început să-şt primească su
prafeţele legate. De câteva zile, 
in centrul de comună, o comisie 
formată special, împreună cu re
prezentanţi ai Ocolului Silvic 
Brad, sunt la dispoziţia îndreptă- 
ţipilor la pădure. (AU.}



APOSTOLI PETRU S I PAVEL
La 29 iunie, sfânta noas

tră biserică prăznuieşte pe 
sfinţii apostoli Petru şi 
Pavel. Cinstirea lor încu
nunează cultul pe care 
creştinii ortodocşi îl hără
zesc nevoinţelor lor şi, mai 
cu seamă, jerţfelniciei cu 
care au propovăduit Evan
ghelia Domnului şi Mân
tuitorului nostru Iisus 
Hristos, de la Ierusalim şi 
până la marginile lumii.

Sfântul apostol Petru a 
făcut parte din colegiul ce
lor 12 ucenici chemaţi de 
Domnul să-l urmeze în tim
pul propovăduirii Sale de 
trei ani şi jumătate. Lă
sând mrejele sale de pes
car, pe cei ai casei, el nu 
pregetă să urmeze pe Dom
nul, clipă de clipă, până 
la calvar. Fire entuziastă, 
plină de credinţă, face măr
turisirea recunoaşterii di
vinităţii Nazarineanului: 
„Cred, Doamne, că Tu eşti 
Hristos, Fiul lui Dumne
zeu", credinţă pe care se 
sprijină edificiul bisericii 
creştine. Sfântul Petru de
vine, prin puterea credin
ţei şi prin harul Divinului 
Mântuitor, „pescar de oa
meni", apostolul care une
ori nu şi-a putut învinge 
şovăielile, dar care, pentru 
nemăsurata lui iubire şi 
credinţa curată, este iertat 
de micile lui slăbiciuni, 
pentru ca după înviere şi 
Cincizecime, sa se învred
nicească de privilegiul de 
a vorbi mulţimilor şi, „îm
brăcat cu putere de sus", 
întemeiază biserica creştină 
din Ierusalim, în ziua 
Cincizecimii. După Cinci
zecime, începe marea o- 
peră de propovăduire a 
lui Hristos la creştinii din 
Ierusalim,, apoi din Roma,

unde-şi sfârşeşte viaţa sa 
în zilele lui Nero, prin 
moarte de martir.

Celălalt corifeu al apos
tolilor a fost evreul Saul, 
din Tarsul Ciliciei, ucenic 
la şcoala lui Gămăliei, la 
început duşman al lui Hris- 
tos cel înviat şi al tinerei 
biserici din Ierusalim, pe 
care „o pustia şi o ducea 
la .pieire" (Gal. 1, 12), pen
tru ca pe drumul Damas
cului, de unde voia să aducă 
în lanţuri pe creştini la 
Ierusalim, să fie trântit la 
pământ, orbit de lumina 
lui Hristos, apoi transfor
mat din prigonitor în a- 
postolul prin excelenţă, 
până la sfârşitul vieţii, 
înzestrat cu o aleasă cul
tură, cu o profundă cu
noaştere a Scripturii, Saul 
devenit apostolul Pavel, 
va propovădui Evanghelia 
lui Hristos în Asia Mică 
şi pe continentul european, 
întemeind comunităţi creş
tine şi implantând Crucea 
biruitoare a lui Hristos până 
în Roma imperială. Acest 
bărbat firav, cu o sănătate 
şubredă, înalt de trei coţi, 
cu faţa ciupită de vărsat, 
cum ni-1 descrie Sfântul 
Ioan Gură de Aur, va da 
o puternică lovitură Impe
riului Roman, vast cât lu
mea cunoscută de atunci, 
aducând Ia Hristos pe . cei 
din neamuri (dintre pă
gâni).

Sfântul apostol Pavel a 
trăit în trupul său şubre
zit de nevoinţe şi învierea 
lui Hristos, în fiecare clipă, 
în fiecare zi. „Nu mai tră
iesc eu, ci Hristos trăieşte 
în mine", ne va spune el 
în scrierile sale. A întrecut 
pe toţi apostolii în râvnă 
şi durere. Şi a primit cu

nuna. de martir în aceeaşi 
zi, ca şi marele pescar 
(Sfântul apostol Petru), 
spunând înainte ca să-i 
taie capul: „lupta cea 
bună m-am luptat".

Disproporţia uriaşă din
tre puterile omeneşti şi 
roadele lucrării celor doi 
apostoli, Petru şi Pavel, 
au ca fundament marea lor 
credinţă în Hristos cel 
răstignit şi înviat,‘puterea 
Crucii şi lumina Harului 
Cincizecimii. *

Sfinţii apostoli Petru şi 
Pavel sunt, pentru bise
rica creştină, coloanele de 
granit ce-i sprijină în veci 
edificiul. Prin ei, pr-in pre
dica lor şi prin credinţa 
nestrămutată în Mântuito
rul Iisus Hristos, adevărul 
creştin a biruit lumea. în 
pietatea lor, creştinii au 
dat numele lor copiilor, 
le-au închinat biserici, în
semnate cu hramul nume
lui lor, şi le ţin pomenirea 
an de an. Căci pentru de-a 
pururi ei sunt pilde de 
tărie în credinţă, în pute
rea lucrării lui Hristos -şi 
a Duhului Său în lume. 
La praznicul lor, datori 
suntem să luăm aminte la 
marea lor credinţă şi jert- 
felnicie, să-i imităm în 
aceasta, după puterile 
noastre. ....

Şi tot cu acest prilej, în
dreptăm cuvânt de doriri 
de bine, sănătate şi bună 
sporire in toate, pentru 
cei ce le poartă numele, 
rugând pe Cel Atotputer
nic să reverse asupra lor 
harurile Sale cele bogate. 
Amin !

Episcop -
EMILIAN ARÂDEANUL, 

Vicar Eparhial

NEMULŢUMIREA
BRĂDENILOR

Dnul Adrian Lazăr şi 
alţi locatari ai oraşului 
Brad se declară nemulţu-. 
miţi de modul cum Regia 
Autonomă de Gospodărie 
Comunală Locativă din 
localitate îşi respectă cu
vântul.

Dar despre ce este vor
ba ? După ce guvernul a 
redus subvenţiile, începând 
cu 1 mai 1993, estimările 
făcute privind costurile pe 
persoană pentru apă caldă, 
pe o lună calendaristică — 
dar de 2 ori pe săptămână, 
abia câteva ore — se ci
frau la suma de 2000 de 
lei. Pe bună dreptate, oa
menii nevoiaşi şi cu măi 
mulţi membri ia familie 
au protestat, cerând să fie 
suspendaţi de la apă caldă. 
Au urmat câteva şedinţe 
fulger la asociaţiile de lo
catari şi la primărie, ajun- 
gându-se la consensul ca 
fiecare membru de familie 
să achite contravaloarea 
serviciului în sumă de 
1000 de lei. Dar, stupoare, 
la sfârşitul lunii, fiecare 
locatar a fost obligat să 
achite 1700 de lei. Această 
situaţie ne-a fost confir
mată şi de contabilul şef 
al R.A.G.C.L. Brad, dnul 
Viorel Corpade, care dă 
asigurări că în viitor se Vor 
face ceva scăderi la preţul 
de cost la furnizarea apei 
calde, dar este îngrijorat 
de numărul mare de ce
reri de renunţare la apă 
caldă, care vor determina 
dispariţia câtorva posturi 
de la unitatea furnizoare. 
Noi sperăm că se va găsi 
o soluţie viabilă ca bră- 
denii să poată folosi apa 
caldă necesară într-o fa
milie la un preţ pe măsura 

prestaţiei. (Alexandru Jurca)

D R E P T U L  L A  R E P L I C Ă
„ESTE BINE SA SE ŞTIE"

în numărul 882 din 21. 06. 
1993 al ziarului „Cuvântul 
liber" a apărut articolul 
intitulat „Este bine să se 
ştie", prin care dna Luiza 
Landt încearcă să ne con
vingă că distribuirea apei 
calde menajere în. regim 
permanent este mai econo
micoasă decât distribuirea 
cu intermitenţe.

Este bine să se ştie că 
pentru încălzirea şi distri
buirea apei calde menajere 
se consumă atât energie 
termică, precum şi electrică, 
ştiut fiind qă apa caldă, 
mai bine-zis; fierbinte, este 
împinsă în instalaţii, de e- 
lectropompe. Valoarea a- 
cestei energii, care nu mai 
este subvenţionată, pre
cum şi salariile personalu
lui ce deservesc instalaţiile 
pe timp de noapte, ca şi 
sporurile aferente acestor 
salarii, plus alte adaosuri, 
determină preţul apei calde. 
Iar acesta, pe care abia 
pe luna mai; l-am plătit la 
noile tarife, ne-a cam bă
gat spaima în suflete.

Pentru reducerea chel
tuielilor cu apa caldă, mă
sura cea mai bună este 
reducerea timpului de dis
tribuire a ei pe timp de 
noapte, mai precis între 
orele 23 şi 5. Se încearcă 
să fim convinşi că noaptea 
apa caldă este necesară 
pentru oamenii care ies 
din schimbul doi. Oamenii 
aceştia însă au în uzinele, 
fabricile sau minele unde 
lucrează posibilităţi de a 
face baie la ieşirea din 
schimb. Se mai spune că, 
reducându-se timpul de 
furnizare a apei calde, se 
diminuează gradul de con
fort şi civilizaţie al loca
tarilor. Se poate, dar s-ar 
reduce în primul rând ri

sipa care se face pe tim
pul nopţii, apa caldă pier- 
zându-se în canale prin 
instalaţiile defecte, fie pe 
parcursul dintre punctele 
de termoficare şi bloc, fie 
în apartamente (ION BA-' 
DESCU, blocul D 8, ap. 12, 
cartierul Gojdu — Deva).

N.R. : întrucât sunt nu
meroase controversele pe 
această temă, între popu
laţia beneficiară şi Unită
ţile prestatoare de servicii 
de gospodărie locativă, pro
punem să se organizeze, 
sub supravegherea şi con
trolul strict al primăriilor, 

următorul experiment: timp 
de o lună de zile să se 
furnizeze apă caldă mena
jeră etapizat, sau cu in
termitenţe pe timpul nopţii 
(după cum hotărăşte pri
măria) şi o lună de zile 
în regim continuu (evident 
acolo unde .condiţiile teh
nice o permit).

Compararea costurilor 
realizate pe persoană ar 
da cel mai tranşant răs
puns controversei.

dente. La Brigada Pojoga 
s-a prezentat în dese rân
duri în stare de ebrietate, 
fapte pentru care a fost 
sancţionat disciplinar".

Da, stimate dle director 
Ioan Trosan. Dar unele 
mici precizări se impun : 
ing. Burza Paul-Corneliu 
nu este protejatul ziaris
tului Gh. I. Negrea (nu 
I. Gh. Negrea, cum scrieţi 
dvj. Perioada cât a lipsit

—- afirmă dumnealui că are 
dovezi — a fost cu tatăl 
său la Cluj, în spital, ta
tăl fiind internat de ur
genţă. Oare nu avem da
toria să stăm la căpătâiul 
părintelui când i se duc 
ultimele clipe din viaţă ? 
Este adevărat, legea cere 
aprobare ca un lucrător să 
lipsească de la lucru. 
Suntem cu totul pentru 
ordine, disciplină, corectitu
dine, punctualitate. Dar şi 
o fărâmă de omenie mai 
vieţuieşte în noi„.

Gh. I. NEGREA

fi
«1 in opţiunile 

absolvenţilor de şcoală generală
Alături de alte instituţii 

similare, Liceul Teoretic 
„Traian" din Deva s-a im
pus, în perioada de după 
revoluţie, ca unul dintre 
cele mai apreciate licee, 
prin calitatea procesului 
instructiv-educativ' asigurat 
de un colectiv de cadre 
didactice cu o temeinică 
pregătire, dublată de ex
perienţa acumulată de-a 
lungul multor ani la ca
tedră. Aşa că dacă înainte 
tentaţia ahsolvenţilor de 

- şcoală generală; dar mal 
ales a părinţilor, se în
drepta doar spre Liceul 
„Decebal", acum opţiunile 
sunt împărţite, Liceul Teo
retic „Traian" venind, cum 
se spune, puternic din ur
mă. ’ Conducerea dinamică 
a Liceului „Traian", ' în 
primul rând, prin dl di
rector Bobert Singer, şi-a 
făcut simţită prezenţa şi 
pentru noul an de învăţă
mânt, străduindu-se să ob
ţină clase cu un profil a- 
parte şi chiar... un liceu 
economic seral. Intenţiile ' 
sunt bine precizate, te
meinice — de a ' veni în 
sprijinul tinerilor care au 
astfel posibilitatea să-şi ma-. 
teriâlizeze şi motiveze mai 
bine aptitudinile, să facă 
şcoală cu tragere de inimă, 
care, mai târziu, să le o- 
fere un drum în viaţă, 
într-o perioadă de tranziţie 
spre economia de piaţă, de 
o duritate pe care o sim
ţim cu toţii din mers, mai 
ales tinerii.

Dar, şansa se deschide 
nu numai pentru tineri, ci 
şi pentru adulţi, pentru 
cei care, ca forţă de muncă,

au fost disponibilizaţi la 
şomaj. Ne gândim astfel 
la liceul economic seral 
(clasa a IX-a) unde se pot 
înscrie absolvenţi de şcoală 
generală, dar şi adulţi, pen
tru specialităţi în vogă: 
comerciant-merceolog şi 
contabil — statistician. Pen
tru liceul teoretic — curs 
de zi, reţin atenţia clasele 
de matematică- fizică (op
ţional informatică), mate- 
matică-fizică (limba ma
ghiară) şi chimie — biolo
gie, cele cu predare inten
sivă a limbilor franceză şi 
engleză, cea de handbal — 
fete (profil umanist).

Şi dacă e vorba de di
namism, de responsabili
tate pentru soarta copiilor, 
a viitorilor absolvenţi, iată 
că grupul şcolar'construcţii- 
montaj de aici, în urma u- 
nui dialog fertil cu socie
tăţi comerciale, este în 
măsură să asigure con
tracte şi locuri de muncă 
astfel : S C. „Condor" S.A. 
Deva, pentru cei care in
tră în clasa a IX-a — 
Şcoală profesională •— pro
fil construcţii structuri (Zi
dari, dulgheri); S.C. „E- 
nergoconstrucţia" Mintia, 
pentru clasa a IX-a profil 
construcţii (zidari, dul
gheri), R.A.G.C.L. Deva, 
pentru clasa a IX-a insta
latori. Bineînţeles, la ab
solvirea şcolii profesionale.

Suntem siguri că stră
daniile conducerii Liceului 
„Traian" vor face breşe în 
opţiunile de până acum ale 
elevilor, pentru că sunt 
deosebit de tentante !

MINEL BODEA

8.

S.C. „CORVINUL" S.A. HUNEDOARA 
Cu sediul în Hunedoara, str. Moldovei, nr.

Scoate Ia licitaţie mijloace fixe amortizate 
integral.

Lieitaţia va avea loc începând cu 1 iulie 
1993, la sediul societăţii, în fiecare zi de joi, în
tre orele 11—15.

Lista mijloacelor fixe* se află la sediul so
cietăţii, unde poate fi consultată.

Taxa de participare la licitaţie de 5 000 de 
lei şi garanţia de 10 la sută din valoarea mijlo
cului fix se vor depune la casieria societăţii până 
în ziua ţinerii licitaţiei.

Informaţii suplimentare la tel. 712316. (501)* * mma a mmm a mmm a mmm a: mmw a mmm m mmm a aaam a mmm a mmm a
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(Urmare din pag. 1)

PUŢINA OMENIE
După apariţia articolului 

„Ce a păcătuit inginerul 
miner", p.rimim un răs
puns semnat de dl ing 
Ioan Trosan, directorul Ex
ploatării Miniere Mintia — 
Veţel. Redăm în sinteză: 
„La data de 25 februarie 
1993, cU dispoziţia direc
torului, se desface contrac
tul de muncă al ingineru
lui Burza Paul-Corneliu, 
pentru 11 absenţe nemo
tivate. Desfacerea contrac
tului de muncă nu se face 
fără efortul unităţii de a-i 
clarifica situaţia. Invitat ia 
sediul unităţii tratează in
vitaţia cu dispreţ. Să mai. 
amintim si alte... anteca-

în aşteptarea unei ma
şini de ocazie spre Sân- 
petru, o femeie, care şi-a 
exprimat dorinţa să ră
mână anonimă, spuneai 
„este dezastru la grajdu
rile fostului C.A.P. din 
sat. S-au furat bolţari, 
ţiglă, ţevi, coarne. Cei cu 
-bun simţ au stat d̂eo
parte. Totul era proprie
tatea membrilor coopera
tori, iar acum mulţi nu 
se aleg cu nimic... Cu 
pământul e „durere". Unii 
nu au deloc şi lucrează 
în parte".

Dincolo de problemele 
pământului, care vor crea, 
se pare, încă multă vreme 
de acum încolo discuţii, 
nemulţumiri, răutăţi şi 
controverse, am încercat 
să aflăm dacă se face 
ceva pentru întreţinerea 
drumurilor, pentru as
pectul edilitar al satelor. 
Se încearcă câte ceva 
Cu sprijinul Secţiei de 
drumuri judeţene, a de
venit practicabil drumul 
Sîntămăria Orlea Ba- 
lomir şi se aşteaptă spri
jinul aceleiaşi secţii — 
„promis de altfel" —

pentru executarea lucrări
lor de construcţie a po
dului peste râul Strei, 
dintre Sântămăria şi Bă- - 
lomir, ca şi pentru refa
cerea drumului Bărăşti — 
Săcel pe 900 ml.

Dar ca „un ghimpe", 
atât pentru localnici cât 
şi pentru cei care sunt 
în trecere pe aici, este 
localul dispensarului n-

ruşine ca în zilele noas
tre o muncă nobilă, cum 
este aceea de asistenţă 
medicală, să se desfăşoare 
într-un asemenea local. 
...Aceasta în vreme ce la 
magazinul mixt al coope
raţiei se face risipă de 
spaţiu. Ca dovadă, raftu
rile complet goale ale 
raioanelor de ţesături, 
menaj şi chimicale, marfa

VAM, LA SÂNTAMMNE

man. Se spune că imobi
lul datează de peste două 
secole, că pe vremea gro
fului Kendefy fusese jan
darmerie. Învechit de 
vreme, deranjează şi as
pectul exterior, dar mai 
ales interiorul. Tempera
tura scăzută (focul ca 
lemne, iama, nu încălzeşte 
atmosfera), ciuperca ce a 
atacat pereţii fac aproape 
imposibilă locuirea lui. 
Zugrăvelile anuale nu au 
nici un efect Pereţii se 
cojesc, se sapă. E poate 
prea dur spus, dar e o

puţină (câteva dulciuri, 
pungi eu paste făinoase şi 
borcane cu dulceaţă) ex‘ 
pusă spre vânzare.

Lipsa apei potabile la 
Subcetate şi în satul re

şedinţă de comună dă mult 
: de lucru sătenilor, care-şi 

transportă necesarul de 
apă cu căruţele, în bi
doane, sau cu găleţile. 
„Fiind deviată albia Râ
ului Mare, a suferit schim
bări pânza freatică, multe 
fântâni rămânând fără 
apă — ne explică dna pri
mar. După obţinerea stu

diilor de prefezabilitate şi 
fezabilitate, urmează de
finitivarea proiectelor. 

Sperăm să primim fonduri 
pentru executarea lucrări
lor de alimentare cu apă 

. a celor două sate".
...Multe sunt păsurile 

acestor oameni — „nici 
săteni, nici orăşeni" — 
cum se exprima directoa
rea şcolii, ca şi cele care 
privesc întreaga suflare. 
Comisiile de lichidare de 
la fostele C.A.P. nu şi-au 
încheiat nici acum acti
vitatea. Pe de altă parte, 
Consiliul local aşteaptă 
un sprijin din partea Di
recţiei Judeţene de Tele
comunicaţii pentru extin
derea telefoniei în satele 
Subcetate, Bărăşti şi Ba- 
lomir. Cu suflet şi multă 
dăruire pentru satul. In 
care s-a născut, pentru 
oamenii în mijlocul că
rora trăieşte, dna primar 
încearcă să le rezolve pe 
toate. Nu degeaba i-au 
apărut „atâtea fire albe". 
Şi probabil că le va re
zolva. Dar numai pe rând, 
cu răbdare. Dar şi cu 
bani de la buget, care, 
deocamdată, nu se dove
deşte prea „generos".
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PAUZA DINTRE CAMPIONATE E SC U R TA  I
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Dar nici Jiul nu s e  lasă  
mai prejos 1

Corvinul trebuie 
să înlocuiască 

jumătate de echipă...
Deşi până la urmă to

tul s-a sfârşit cu bine pen
tru Corvinul Hunedoara 
(a fost evitată retrograda
rea), evoluţia formaţiei 
din oraşul flăcărilor in 
ediţia 1992—1993 a pro
dus multă bătaie de cap 
suporterilor, susţinătorilor 
echipei şi nu în ultimul 
rând, conducerii clubului.

începutul campionatu
lui a fost mai mult de
cât promiţător pentru hu- 
nedoreni, apogeul fiind 
atins într-o partidă me
morabilă, Corvinul — 
Jiul (1—0), desfăşurată în 
ziua de 26 septembrie, un 
meci de excepţie în care 
ambele formaţii au evo
luat la un nivel maxim. 
Şi ca un făcut, în loc să 
continue, hunedorenii au 
intrat într-o „pasă nea
gră" din care nu şi-au 
mai revenit nici în re
tur ! înfrângerile au în
ceput să se ţină lanţ în 
deplasare şi au apărut şi 
pe teren propriu ! înflă
căraţi! suporteri hunedo- 
reni nu mai ştiau ce să 
creadă, ce se întâmplă cu 
echipa, cu fotbaliştii ce 
promiseseră luarea titlu
lui, veneau acum aproape 
în „cădere liberă" în cla
sament

Returul a fost aştep- 
tat cu o justificată încre
dere de toţi hunedorenii 
apropiaţi de fotbal. Ve
nise la conducerea tehnică 
profesorul Ion V. io- 
nescu, adevărat profesio
nist, cunoscător al fotba
lului hunedorean. In timp 
ce de la Corvinul pleca
seră'câţiva jucători de 
valoare, în schimb nu fu
seseră aduşi (în retur) de
cât 2 jucători din cam
pionatul judeţean — Far- 
tuşnic şi Chira. Jocurile 
ce au urmat în retur au

dovedit tot mai pregnant 
că formaţia are prea pu
ţine valori, că mulţi ju
cători executau conştiin
cios Ia antrenamente, dar 
când erau pe teren com- 

promiteau toată pregătirea, 
dovedindu-se precari la 
multe dintre capitolele 
tehnico-tactice, fără să 
mai vorbim de o inexpli
cabilă labilitate psihică şi 
o lipsă greu de înţeles, 
de apetit pentru victorie. 
După suspendarea tere
nului din Hunedoara, în 
jocurile de la Brad, când 
echipa ar fi trebuit să se 
mobilizeze exemplar, câţi
va jucători jucau, lamen
tabil .greşeau repetat pa
sele şi trăgeau „în înal
tul careului" la poarta 
oaspeţilor, trebuiau diri
jaţi mereu de pe margine 
ce să facă în teren, la 
care mai răspundeau şi 
obraznic ! E. Marian şi I. 
Bardac nici n-au mai vrut 
să dea pe la echipă în 
ultimele zile ale returului, 
alţii în teren „luptau" 
pentru oricine numai pen
tru Hunedoara, nu!

Cu chiu cu vai, cam
pionatul s-a încheiat. Con
ducerea clubului este însă 
mai preocupată ca oricând 
pentru refacerea calita
tivă a lotului hunedorean. 
„Ne trebuie 6—7 jucători 
cu care să întărim echipa, 
să, creştem valoarea for
maţiei Corvinul, ne de
clara dl. Ioan Petcu, pre
şedintele clubului. To
tul depinde însă de mo
dul în care vom fi spri
jiniţi în continuare de 
sponsorul nostru, de cei
lalţi care vor să vină în 
sprijinul revigorării fot
balului hunedorean".

Deci, cât de curând vom 
reveni cu cuvenitele a- 
mănunte.

ÎN CUPA ROMÂNIEI

UNIVERSITATEA CRAIOVA —
DACIA UNIREA BRĂILA 2-0 

Universitatea Craiova docul 3 în clasamentul fi
nal al campionatului) a întâlnit duminică, la Bucu
reşti, pe stadionul „Naţional", doar în faţa a circa 
10 000 de spectatori, pe Dacia Brăila (locul 15). Sigur, 
craio.venii erau favoriţi şi au câştigat până la urmă cu 
2—0 prin golurile înscrise de Vase şi Craioveanu, dar 
brăilenii au dat o ripostă neaşteptată studenţilor.

Dacia, cu antrenorul Ioan Sdrobiş la cârmă a a- 
plicat riguros o tactică adecvată, de apărare în bloc, 
din care, prin pase precise, au organizat contraatacuri 
periculoase la poarta Universităţii. Aşa a fost chiar în 
minutul 2 al partidei când Drăgoi a scăpat singur pe 
contraatac, a intrat în mare viteză în careu, i-a ieşit 
în faţă Lung, acesta l-a „agăţat" pe Drăgoi, dar arbi
trul Mircea Salomir n-a acordat — cum era de aştep
tat, lovitura de la 11 m. In schimb, s-a cam grăbit 
la jumătatea reprizei I, după o fază de atac a brăile- 
nilor. Aceştia pierd mingea, Matinca, fără minge, dă 

mâna intr-un jucător craiovean care cade „fulge
rător" la pământ şi Salomir îl elimină pe tânărul ju
cător brăilean. Au fost două momente culminante ale 
întâlnirii, ce puteau influenţa mersul partidei

De partea cealaltă, craiovenii, conduşi din... tri
bună de antrenorul Marian Bondrea, au fost mereu în 
atac, însă, cu greu au reuşit să desfacă „lacătul" brăi- 
lenilor, foarte bine organizaţi în apărare. Craiovenii 
au câştigat pentru a şasea oară Cupa. De această vic
torie beneficiază şi Gloria Bistriţa, care va juca astfel 
în cupele europene. Căci, în ciuda protestelor de după 
victoria bistriţenilor la Cluj, rezultatul a rămas cel 
înscris pe tabela de marcaj (1—5). Ce, era singurul 
rezultat truaat în campionat?

Cei mai mulţi specia
lişti, un mare număr de 
cunoscători ai fotbalului, 
au apreciat că cea mai 
bună formaţie din seria a 
Il-a a Diviziei A, ediţia 
’92—’93, a fost Jiul Pe
troşani ce s-a aflat mereu 
.angajată direct în lupta 
pentru titlu, uneori pre
luând şi conducerea în 
clasament. Păi cine nu 
şi-ar dori (chiar în prima 
ligă, în formaţie pe Mi
litam, Stancu, Stăncic şi 
alţii din echipa Jiului) ? 
De fapt pentru Militam 
se zbat să-l ia toate echi
pele din fmntea clasa
mentului din Divizia Na
ţională ! De ce totuşi 
Jiul a trebuit să se mul
ţumească doar cu locul 
trei ? Fiindcă pe undeva, 
prin părţile esenţiale, nu 
întreaga .echipă s-a dă
ruit calificării şi în spe
cial în deplasare unde 
mereu — la scomri li
mită — Jiul a ieşit în
vins de echipe mult mai 
slabe. Intr-o singură par
tidă, la. Cugir, jucătorii 
din Petroşani au obţinut 
ambele puncte. Sigur, li
nii jucători au fost sus
pectaţi şi înainte de pro
verbialul joc cu F.C. Bi
hor din ultima etapă de
0 slabă loialitate faţă de 
culorile echipei — prin
tre aceştia portarul Ghi- 
ţan, Mircea Popa (căruia
1 s-a întins mâna după 
ce Progresul i-a pus pe 
liber şi nimeni nu-1 mai 
voia), dar, totul a culmi
nat cu meciul de pomină 
desfăşurat la Petroşani, 
cu F.C. Bihor.

La acest joc, specta
torii se aşteptau să-şi vadă 
favoriţii dezlănţuiţi, . să 
demonstreze că în ciuda 
„cărţilor" ce s-au făcut 
şi în actuala ediţie a 
campionatului, îndeosebi 
de F.C. Bihor, care_ a 
„reuşit" un adevărat tur 
de forţă (să ne amintim 
cum a câştigat punctele

lâ Hunedoara), dar şi în 
alte deplasări, că Jiul e 
totuşi cea mai bună e- 
chipă din serie. Dar, abia 
începuse partida şi spec
tatorii şi-au dat seama 
că sunt traşi pe sfoară 
mai ales de apărare, ce 
gafa vizibil în favoarea 
oaspeţilor. Jiul care în
vingea pe teren propriu la 
scoruri mari orice echipă, 
era de nerecunoscut, su- 
părându-şi susţinătorii 
pentm mult timp.

Şi • ceea ce era de aş
teptat s-a întâmplat. Ob
servatorul federal Fran- 
ciso Coloşi şi arbitrul a- 
cestei întâlniri, C-tin 
Gheorghe, âu menţionat 
în rapoartele lor către 
federaţie farsa jucată la 
Petroşani. Drept urmare, 
F.R.F. a dictat unor ju
cători de la Jiul urmă
toarele sancţiuni: Mircea 
Popa, suspendat pe 1 an, 
Ovidiu Dodu, pe timp de 
6 luni, Stancu şi Stancic 
tot pe 6 luni dar pentru 
neprezentafe în faţa co
misiei de disciplină şi cu 
drept de apeL La acestea, 
conducerea clubului a mai 
adăugat câte o amendă de 
30 000 de lei pentru M 
Popa şi Ov. Dodu, sus
pendarea lui Ghitan pe 
timp nelimitat. Totodată, 
întregului lot de jucători 
i-a fost refuzată . indem
nizaţia de efort pe luna 
iunie.

Am înţeles de la pre
şedintele clubului', dl; 
Petre Drăgoescu, jsă vor 
fi puşi pe Hsta ■;Megmair. 
bililor mar mulţi ju
cători, că Jiul îşi va :te- 
împrospăta lotul cu ju
cătorii lui aflaţi la alte 
echipe în Valea Jiului, 
că vor fi promovaţi cu 
curaj tinerii Furmoca, 
Repede, Petru şi se va a- 
pela şi la 2—3 transferări 
din ţară. Deci, Jiu), o va 
lua de la capăt, eu o e- 
chipă aproape nouă, tâ
nără.

VACANŢA ACTIVĂ IN FOTBAL
DINU ÎNCOTRO?

După ce ne-a „fericit" in 
meciul naţionalei la Ko- 
sice şi alte multe „regrete" 
la fostele divizionare din 
ţară pe unde a. fost antre
nor, C. Dinu s-ar putea să 
ne părăsească. Până acum 
se vorbeşte de F.C. Sevilla 
(Spania) dar şi de un even
tual contract în Franţa. 
In ce ne priveşte, bine ar 
fi să fie bine!

GOLGETERII
DIVIZIEI NAŢIONALE
Primele trei locuri în 

clasamentul golgeterilor din 
campionatul recent încheiat 
sunt ocupate de... mijlocaşi, 
abia pe locul al patrulea 
vin doi înaintaşi.

1. ilie dumitrescu
(Steaua) cu 22 de goluri;

2. Ilie Stan (Steaua) cu 
20 de goluri;

3. Dorinei Munteanu (Di- 
namo) cu 15 goluri.

Urmează apoi Predatu 
(„U" Cluj) şi M. Popa (Fa
rul) cu 14 goluri, pe locul 
4 şi Ceauşilă (Sportul Stud.) 
cu 13 goluri, pe locul 5.

vânzoleala mare
Se scrie, se vorbeşte

foarte mult de migraţia 
spre alte echipe a unor 
cunoscuţi jucători şi an
trenori •  Se pare că La- 
cescu rămâne, totuşi, la 
Brescia cu românii Sabău 
şi Mateuţ, dar şi cu gândul 
lâ Dănuţ Lupu, pe care 
Mircea nu-1 uită •  Hagi 
rămâne tot în Italia, dar 
pe Răducioiu îl curtează şi 
francezii •  Anghel Iordă- 
nescu l-a luat cu el, la 
echipa naţională, ca an
trenor secund, pe Ţiti Du
mitri u » Ca antrenor prin
cipal la Steaua candidează 
multe nume cunoscute: Je
nei, BOloni, dar şi Bondrea 
•  fn timp ce Ilie Dumi
trescu se gândeşte numai 
la o echipă italiană, s-ar 
putea ca Tene să apere 
poarta militarilor. •  La 
F.R.F., preşedintele Mir- 
eea Sandu a primit votul 
de încredere din partea 
Consiliului Federal. Deci, 
cum să se schimbe ceva 
în „mersul" fotbalului ro
mânesc ?

Rubrică realizată de 
SABIN CERBU

spe«
con-*

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA 
ANUNŢĂ- 

C O N C U R S
pentru ocuparea postului de inspector de 
cialitate în cadrul biroului privatizare şi 
trol comercial.

Concursul va avea loc în data de 5 
1993.

Condiţii: — studii superioare. 
Informaţii suplimentare la camera 14 

cadrul instituţiei.

S C. DACIA SERVICE DEVA 
Cu sediul în str. 22 Decembrie, nr. 261. i 
Anunţă scoaterea la licitaţie publică prin* 

închiriere, în baza prevederilor H.G. 1228/199tiT i 
şi 140/1991, a spaţiului comercial situat la par** 
terul corpului administrativ, spaţiul având des
tinaţia de bar-cantiiiă şi o suprafaţă de 121 mp.

Licitaţia va avea loc la sediul filialei, în 
data de 15 iulie 1993, ora 11.

Alte informaţii la sediul unităţii. (498)

C.O.M.P.P.I.L. S.A. DEVA 
Vinde Ia preţuri avantajoase, până la 30 i 

iunie 1993, următoarele produse:
•  încălţăminte din piele
•  articole blănărie — huse auto 
© stofe
® covoare şi mochete 
® pături lână

Deva, str. Griviţei, nr. 37, tel. 613117

V 
ţ
*
s
V

(CEC)i

S.C. COMSER S.R.L. HUNEDOARA 
DISTRIBUITOR AUTORIZAT RANK XEROX

Angajează: ?
•  reprezentanţi comerciali pentru judeţele

Hunedoara, Alba, Gorj. I
Condiţii: vârsta minimă 35 ani, studii 

superioare, indiferent de profil.
•  economist specialitate finanţe-contabi- 

litate.
Condiţii: studii de specialitate, experien

ţă în domeniu. Salariul minim pentru specia
lizarea economist: 120 000 Iei.

Relaţii la telefoanele 095/716744 ; 7169151 
716551. Fax : 095/716773, sau la sediul 

i din bdul Traian, nr. 49, Hunedoara.

QUASAR ELECTRO S.R.L.
D E V A

Telefon 6112 61 [t
NU LASAŢI PENTRU CRĂCIUN DECÂT? 

POMUL DE IARNA.
VĂ OFERIM ACUM

•  Televizoare color GOLDSTAR, MEGA 
VISION la cele mal avantajoase preţuri1

•  Instalaţii complete de SATELIT
•  Componente ale sistemului de RECEP

ŢIE SATELIT
Vindem EN GROS şi EN DETAILLE.

r

LA...

' •

i

CIRCUL „BUCUREŞTI" 
prezintă în localitatea Deva (lângă sta

dion) superspectacolul „COANA MANDA* 
CIRC"
atracţii originale 
artişti renumiţi 
cavalcada râsului 
1001 animale dresate 

Circul va li instalat în perioada 1 iulie 
4 iulie 1993.
Nu pierdeţi acest spectacol I 
REŢINEŢI DIN TIMP BILETE LA CASE

LE CIRCULUI, DESCHISE ZILNIC ÎNTRE 
ORELE 8—19.

SOCIETATEA „ATENEUL ROMÂN“ 
UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ A 

TIMIŞOAREI
Aprobată de Guvernul României cu adresa? 

nr. 10769, 16 oct. 1991.
Primeşte opţiuni de înscriere pentru exa-l 

mcnul de admitere din 8 iulie a.c. la :
© Facultatea de ştiinţe juridice şi politice i 

cu secţiile:
---drept, jurnalistică, ştiinţe politice.
© Facultatea de ştiinţe ecologice 
© Facultatea de ştiinţe economice. 
Informaţii şi înscrieri la secretariatul uni- 1 

versităţii, zilnic între orele 10—18. Telefoane:1 
162032, 163892, înt. 48. (470)1



ANIVERSARE

B Gectrge fiind cel mai 
fain prieten din viaţa mea 
eu iţi doresc de ziua ta 
jLa mulţi ani!" şi sper 
să rămâi; aceeaşi rază de 
soare care-mi încălzeşte 
sufletul. Geta. (7217)

VÂNZÂRI-
CUMPARARI

•  Vând- apartament, De- 
„ Ura, tel. 626288. Schimb a-
partamerrt Deva, cu Cluj, 
tel. 629118. (6477)

-# Vând televizoare color, 
• marca Philips cu teleco- 
' «audă. Tel. 712926. (6479)

•  Vând Oltcit Club, 4 
: ani, Renault 20, înscris, şi 
1 goblenuri înrămate (con
venabil). Tel. 620842, 624543.

(7941)
i i # Vând Trabant Combl, 
) Ungaria 1986, 850 000 lei,

P1 Tociabil. Simeria, tel. 
516. (7931)

Vând motor Dacia 
11310, palier mărit, cu cu* 
\ tio viteze, maşină înghe
ţată. Deva, tel. 616862.

(7936)
•  Vând videoplayer ja- 

ţ ponez, sigilat, cumpăr fo- 
! rlnţi, mărci. Tel. 614641.

(7924)
■ri •  Vând (schimb) aparta- 
| inent 2 camere, centru cl- 
f vie, Hunedoara, cu apana- 
;fiient Craiova., Relaţii tel. 
VU73G Craiova, 094/138088.

(7923)
•  Vând butelie aragaz

încărcată, Orăştie, str. E- 
roilor bl. 37/24. (7922)

•  Vând Renault 20, TS,

treţ negociabil. Deva, tel. 
19535. (7920)
» Vând autoturism ARQ 

;fi44. Diesel, preţ negociabil. 
Informaţii la tel. 625884, 
Silnic, după ora 16. (7921) 

•  Vând butelie aragaz, 
normală, preţ 50 000 lei. 
Cel. 612558. (7922) .

•  Vând Dacia break şi 
■ Dacia berlină, stare bună, 
fabricaţie 1988, 89, 90, Aro, 
Diesel, platformă, cu mo
tor de Braşov, 1987, 1988. 
(fel. 625050, Gabor loan, 
Str. Dragoş Vodă, nr. 18.

(7672)

; şt S.C. Orizont Hidro 
6RL Deva vinde Tir, 16 
tone, în stare de funcţio
nare. angajează pentru lu
crări în Israel bărbaţi: 2
faicătari, vechime minimă 
0 ani. dulgheri, zugravi şi 
finisori-vopsitori în indus* 
fala textilă. Relaţii la tel. 
■22242/095, în zilele de 
toii, miercuri, vineri şi 
Ouminică. între orele 7—9.

(7886)
' •  Vând garnitură fotolii
toi, corturi 2 şi 4 per- 
Sbane. saltele pneumatice, 
iupa filetată nouă, aparat 

Kodak, tel. 620898, 
ora 16. (7937)

i i i  n  Vi \ c% % V 1 1  'A II r

•  Vând apartament 2
camere. Deva, informaţii 
tei. 620227. (7939)

•  Vând cazan ţuică, ca
pacitate 240 1, inf. tel. 620227.

(7939)

•  Vând urgent aparta
ment 4 camere, centrai sau 
Schimb cu apartament' 2 
«mere, central, Deva. Tei. 
**843. (7938)

•  Vând Dacia 1300, stare 
perfectă. Tel. 612944, după

•0te 16. (7934)
•  Vând ţiglă foarte bună 

calitate şi alte materiale 
He construcţii din demolări. 
Del. 616574, după ora 16.

(7932)

c Vând televizor color, 
urgent, Samsung, teleco
mandă, tel. 611949, orele 
18—21. (7933)

•  Vând sau închiriez a- 
partament 3 camere, par
ter, zonă Mioriţa, amena
jat pentru spaţiu comer
cial, puşcă vânătoare, teL 
627243, între orele 18—22.

(7949)

•  Vând casă convenabil, 
5 camere, anexe, 'grădină, 
tel. 250, Geoagiu. (7960)

• Cumpăr păpuşă vdche
cu cap de porţelan, până 
la 40 000 lei, Cluj, teL 
0951/196173. (7832)

•  Vând apartament 2 
camere, cărămidă, deasupra 
cinema Patria, teL 612359.

(7950)
•  Vând urgent Dacia 

1300, fabricaţie 1981, 2300 
• *? negociabil, m  6273

(7954)

c Vând urgent mobilă 
cameră zi, tel. 628871, după 
ora 16. (7955)

• Vând convenabil Mit
subishi — Colt 10, înma
triculat, tel. 629117. (7956)

•  Vând TV color I.T.T,
stare funcţională Ireproşa
bilă, preţ convenabil şl 
boiler electric 5 1, tel 
6189®. (7958)

•  Vând apartament pro
prietate, mobilat, zonă 
Cantină. Inf. tel. 714767.

(7212)
•  Vând (schimb) casă

cu grădină şi anexe To- 
pliţa Certejului cu aparta
ment Deva. Relaţii Gojdu, 
str. ZamfirescU, bL Al, 
ap. 30. (7882)

•  Vând chioşc alimenta
ţie publică cu sală, terasă, 
vad comercial, şoseaua na
ţională, Simeria — parcare 
uzina I.M.M.R., tel. 628901.

(7840)
•  Vând apartament 2 

camere, informaţii str. Mi
nerului, bl. 30, ap. 38.

(7867)

• Vând teren intravilan
— Mintia — 3600 mp. Re
laţii după ora 16. Tel. 095/ 
614713. (7912)

•  Vând chioşc metalic
demontaţii 4/2,5 m, Brad, 
Mioriţei, nr. 7. (7903)

•  Vând apartament 2 
camere Hunedoara, tel. 
715721.

• Cumpăr contract a-
partament 2 camere, gar
sonieră. Ofer recompensă 
în valută. TeL 621816 (până 
la ora 15). (7896)

• Vând maşină auto Alfa 
— Romeo — Giulia, cap. 
1300 cm — 1972. tel. 615459.

(78®)
• Vând maşină de spă

lat, maşină de cusut şi 
garnitură hoL Tel. 616865,

(7892)

• Vând apartament 3
camere, gaz, str. Pricazu- 
lui ,bl. 44, se. B, ap. 17, O- 
răştie. (7826)

•  Vând casă Simeria, 
Libertăţii 5, valută, preţ 
negociabil, tel. 661795. (7789)

•  Vând filtru cafea auto
mat, import, capacitate 
mare, negociabil, 625139.

(7821)
•  Vând Trabant 601, cu

piese de schimb. Tel. 
055397. (7929)

• Vând dozator ita
lian, sigilat, model 
Tobiy. Tel. 716591.

(7946)

•  Vând. motoretă Mo- 
bra sport, puţin rulată, 
multe piese schimb, fa
bricaţie 1990, teL 641761. 
Orăştie. ■ (7945)

Midi* ţuiuatj ouif o uuin,
înărol sau leL TeL 71
711432.

7094,
(7220)

OFERTE 
DE SERVICII

•  Merceolog eu pregătire;
caut loc de muncă. Tel 
716764. (7217)

•  Angajez zidar cu ex
perienţă tn construcţii In
formaţii teL 714191. (7221)

•  Caut femele îngrijit 
copil mic. Informaţii zil
nic la tel. 619071, după ora 
18. (7902)

•  Caut;, femeie îngrijit 
copil i(de un an. Haţeg, 
770800;: (7853)

PIERDERI

•  Pierdut legitimaţie han
dicapat, nr. 4412, pe nu
mele Lascău Doina, elibe
rată de Asociaţia de Han
dicapaţi Hunedoara. Se de
clară nulă.

•  Pierdut legitimaţie de
serviciu, eliberată de LE-O 
Mintia — Deva, pe numele 
de Oşanu loan. O declar 
nulă. (6478)

•  Pierdut carnet de CEC, 
cu limită de sumă, elibe
rat de B.A&A. Deva, a- 
parţinând firmei S. O. 
„Alimţwx* Q~8 Ştâtmm, âa 
la fila 21953306 la fila 
21953350. li declar nuL 

(7894)

•  Pierdut legitimaţie 
serviciu, eliberată de FJL 
Deva, pe numele Oargă 
Toma. O declar nulă.

(7908)

DIVERSE

•  Cu autorizaţia nr. 8078, 
din 28 mai ’SŞ, eliberată 

, de Consiliul judeţean Hu
nedoara, s-a înfiinţat Aso
ciaţia familială —■ Maga
zin „Ileana*, din Ocolişu 
Mare, cu obiect de activi
tate vânzare produse ali
mentare. (7885)

ÎNCHIRIERI

•  închiriez apartament, 
bloc 4, Micro II, Orăştie. 
Informaţii tel. 642413. (7868)

SCHIMBURI
DE LOCUINŢE

•  Vând urgent Dada 
1100, bună şi 1310, biblio
tecă Mircea, Deva, 623663, 
după ora 18. (7944)

f  Schimb apartament 4 
camere cU 2 apartamente 2 
camere. Informaţii tel. 
628441. (7867)

•  Vând apartament 4 
camere. Deva, str. Băl- 
eeseu, bloc 12 A, sa 1, 
ap. 1. (7943)

COMEMORĂRI

• Vând casă în Hune
doara, zona Ciuperca. Inf. 
Hunedoara, stf. C. Davila» 
nr. 34, până te data de 
15. 07. (7218)

•  Vând Dada 1160, Fiat 
850 FK, convenablL fbsie* 
doare, bdul Şt, Delavrancea, 
bl. 3 3, (de la Jeni), ap. 30.

(7219)
•  Vând Ford Capri, în

matriculat, stare buni 1500

•  Vând urgent Fiat 
Argenta, Turbo Diesel, no
iembrie 1985, vama achi
taţi, toate accesoriile Şest
Ibiza 1988, 4 Uşi, Diesel, 

109 i4 1 m .. înâ/100 km, unle 
proprietar, preţuri avan
tajoase. Hunedoara, teL 
095/711442. (7222)

• Cumpăr te Deva a- 
partament 3—4 cameră, de
comandate, etaj 2—3, cen
tru. Td. 711893. (7216)

monicA
De şaşe săptămâni mă uit 
pe geam/Şi ascult atentă 
Ia poartă/Să-1 mal văd.../ 
Speranţă n-am/Am fost lo
vită de soartă./Cu ce 
Doamne ţi-am greşit/In 
viaţa asta pământească/ 
C-aşa devreme-ai hotărât/ 
MOnică să ne părăsească,/ 
Fetiţa să-i rămână mică şi 
să n-apuce s-o crească,/
Dar Tu, Cel mare; drept 

rugă-şi Sfânt/ Ascultă-mi 
ciunea credincioasă/Iartă în 
lumea drepţilor pe veci/ 
Monică drag să se odih- 
neţască./Parastasul de po
menire, duminică, 4 iulie, 
la Biserica din Lelese. Mo- 
nica şi Fica. (7869)

DECESE

•  Soţia Virginica, 
fiica Corina şi părinţii 
anunţă cu adâncă du
rere încetarea din via
ţă a celui care a fost 

Prof OCTAVIAN 
POPA (TĂVI) 

te vârstă de 45 ani, 
din Haţeg. Înmormân
tarea azi, 29 iulie 1993, 
în comuna Lăpugiu, 
ore 13. Dumnezeu să-l 
odihnească te pace I 

(7951)

•  Cu nemărginită 
durere în suflet co
legii din Consiliul Lo
cal şi Primăria Oraşu
lui Haţeg deplâng dis
pariţia nedrept de pre
matură a celui care a 
fost

Prof. OCTAVIAN 
POPA

şi transmit condoleanţe 
familiei îndurerata

(7942)

•  Un ultim omagiu 
celui care a fost 

Prof. OCTAVIAN 
POPA

din partea familiei To- 
moaie. Sincere con
doleanţe familiei în
durerate. (7952)

•  Mulţumim tuturor ce
lor care au fost alături de 
noi la greaua pierdere a 
bunei noastre mame şi 
soacră, cea care a fost 

ANNA BOER 
în mod deosebit mulţumim 
familiilor Kiss, Butaş şi 
îţu. Copiii. (7357)

•  Schimb apartament 2 
camere cu garsonieră con
fort I. Orăştie, str. Prica- 
zului, bL 65, ap. 24. (7947)

•  La 28 Iunie s-au îm
plinit şase săptămâni de 
la nemiloasa despărţire de 
Iubitul nostru

prifl
n r .  I Ă » f f l i t r « în C t t r ia 4l i c a

C I  E L  v a  o f e r i ,  in  
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chet f integrat dc 
programe; perfer- 
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î CLUBUL SIDERURGISTUL HUNEDOARA I
* A N U ^  Ţ A !
I deschiderea cursului de: ]
: •  OSPĂTARI-BARMANI (cu durata de 3j
|  luni) 5
* începând cu data de 7 iulie 1993. j
f Taxa cursului; 5 000 Iei. 1

Relaţii suplimentare şi înscrieri se fac |lI zilnic la clubul Siderurgistul, tel. 711766. I
l l, PRESTSERV. TANIGECO S.R.L. DEVA * 
I Telefon 618240. |
j •  Execută orice fel de confecţii metalice,» 
|  cu şi fără materialul clientului |
J •  Execută la comandă cazane pentru baie, S 
I hidrofoare. I

•  Preţuri negociabile.I
I SOCIETATEA COMERCIALA „ŢARA I 
î HAŢEGULUI" S.A. 2
I Cu sediul in Haţeg, str. Horea, nr. 7, tele-| 
j fon 770450 sau 770169. j
|  Organizează licitaţie pentru vânzarea de I 
! mijloace fixe în fiecare miercuri, începând cu! 
I data de 30 iunie 1993, între orele 10—12. J
î Oferta st consultarea listei se fae zilnic lai 
* sediul societăţii. (CEC)!
i
i

I

S.C. ELVILA S.RJb. DEVA 
Str. M. Eminescu, 24.
Vinde en gros:
•  Palincă — alcool — vodcă
•  Margarina Olanda, 500 gr
•  Pepsi-cola Ia sticlă 1/4 

Sucuri Ia 1,51

I

I #Cafea — ţigări — dulciuri0 mmm * mmm # mmm # mmm & mm • mmm # mmm m mmm » mmm * m
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