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Aspect de Ia deschiderea spectacolului pe scena în aer liber de Ia f  oşteşti.

© tN FOLOSUL SUFERIN
ZILOR Prin strădania Parohiei 
ortodoxa din Gurasada la dispen
sarul uman din comună au fost 

■ aduse recent medicamente în 
valoare de peste 1 milion de lei. 
Tot pe această cale se va aduce 
instrumentar, aparatură de in
vestigaţii medicale ş.a, Sufletul 
acestei acţiuni este dl. Ovidiu 
Strătean, preotul bisericii din 
satul de reşedinţă al comunei. 
(TR. B).

© HOŢIE NOCTURNA. Zile
le trecute l-am întâlnit în Brad 
pe dl Mireea Făree, maistru d*
reţea şi întreţinere în cadrul 
Oficiului de Telecomunicaţii Brad. 
Era tare supărat. Se . întorcea 
de la poliţie unde a reclamat
dispariţia în timpul nopţii a trei 
aparate telefonice publice — umil 
interurban, două urbane. ^între
prinzătorii, folosind căngi, au 
smuls din perete aparatele, ru
pând şi cablurile de alimentare 
ale acestora, în scopul sustra
gerii monedelor". Poliţia îşi va 
face datoria. O întrebare totuşi 
o punem ! Nimeni nu a văzut pe 
aceşti, indivizi distrugând tele

foanele? Dacă da, poliţia îi roa
gă să dea relaţii. (AL. J.).

© DUPĂ CÂTEVA ORE. 
Doar câteva ore i-au trebuit po
liţiei pentru ,a-l dibui iţe lonel 
Dăailă din Bţăznic. Furase 
băiatul 40 000 de lei din locuinţa 
consăteanului Deziderfu Şuiagăi 
Abia apucase Ionel să dea o 
duşcă pe gât. (V. N.).

© SALARII MICI. De Ia
secţia marochinărie a Cooperati
vei „Haţegana" din Haţeg au 
plecat majoritatea lucrătoarelor, 
deoarece „nu se câştigă". Au ră
mas totuşi două persoane care 
fac mici reparaţii şi vând în

micul magazin de prezentare de 
alături. „Salariile sunt însă 
foarte, mici" — spunea una din
tre angajate. 4(E. S.).

© 4>MUL DIN PIAŢA. In
piaţa din municipiul Hunedoara 
a fost depistat şi arestat Petru 
Băţălan, Era căutat pentru să- 
vârşirea unor infracţiuni silvice, 
care i-au adus o condamnare de 
un an si patru luni închisoare. 
(V. N.).
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FESTIVALUL FOLCLORIC INTERNAŢIONAL „SARMIZEGETUSA'

D U M I N I C Ă ,  L A  C O S T E Ş T I
Lume multă, duminică, 

la Costeşti . cu prilejul 
: spectacolului de gală şi, 

deopotrivă, de încheiere a 
f Festivalului internaţional 
i de folclor „Sarmizegetuşa", 
t ediţia a doua. Lume mul- 
t ţă care de data aceasta 
| n-a,mai .dost.,„împinsă" de 
i nimeni de la spate să par- 
I iieipe, ci a venit numai 
* pentru vplăcereâ întâlnirii 

cu Actul, artistic, generat de 
o manifestare organizată de 
factorii culturali judeţeni, 
cu sprijinul Ministerului 
Culturii’ al Consiliului Ju
deţean Hunedoara şi al. O 
serie de sponsori, între 
care s-a numărat şi zia
rul „Cuvântul liber", omis 
de organizatori a fi‘ amin
tit la Costeşti când s-a ci
tit pomelnicul, omis de a 
fi trecut în programul ti
părit. Aşadar, lume multă 
ia Costeşti venită cu maşini 
mici, cu ocazii, cu cărţi'e, 
remorci, pe jos. in rest 
— corturi şi... corturi în 
care lumea s-a simţit bine, 
bere, coca, iarbă verde, 
hărţii, sticle aruncate, flu
ierături, .Strădanii, multă 
transpiraţie din partea or
ganizatorilor. La Costeşti, 
spre deosebire ' de specta
colul inaugural de la De
va, am văzut o altă faţă a 
formaţiilor venite din afa
ra ţării, cărora scena le-a 
permis o desfăşurare nor
mală. Evoluţiile lor au 
fost splendide. Regretăm 
că de această dată nu am 
putut Vedea la lucru cele 
două ansambluri folclori
ce etalon ale judeţului — 
„Sil vana" şi „Getusa" care 
ne-au rămas la inimă după 
prima zi. Dar, organiza

torii au înţeles ceva şi nu 
le-au mai adus, oferind, In 
schimb, altora prilejul de 
a ieşi în scenă.

Toată stima pentru cei 
care au pregătit scena, au 
refăcut băncile aşezate in 
splendidul amfiteatru na
tural de la Costeşti Am
fiteatru în 'care prof. univ. 
dr. Toan Glodariu a vorbit 
atât de frumos miilor de 
participanţi despre trecu
tul poporului nostru, despre 
nemuritorii daci şi fortifi
caţiile lor din Munţii 
Orăştiei, de respectul ce se 
impune pentru păstrarea 
relicvelor, a documentelor 
în piatră şi metal.

Cu superb simţ al fru- 
' moşului, dna Elis Ursu a 

prezentat jEormaţiile artis
tice în ordinea intrării 
lor în scenă. Spectacolul 
a fost deschis de ansam
blul folcloric* „Doina Mu
reşului" al Casei de Cul
tură Orăştie (coregraf Va- 
sile Popa), o formaţi® cu 
ufi repertoriu divers şi e- 
chilibrat, cu interpreţi de 
valoare. A urmat grupul 
folcloric Nikit din Mongo
lia, venit de la peste 10000 
km pentru a face cunoscu
tă arta, cântecul şi dansul 
popular mongol, evidenţiind 
o tradiţie ancestrală în
cărcată de sensuri profun
de, o bogăţie ideatică de 
invidiat. I-a urmat grupul 
folcloric „Gâta persada" 
din Djakarta — Indonezia 
(insula Iawa). Unduirea 
mişcărilor, bogăţia croma
tică a costumelor, cânte
cele de mare gingăşie, fru
moasa poveste de dragoste 
a doi tineri din dansul cu

eşărfă şi umbrelă au în
cântat. ■ ■

Căluşerii din Boşorod au 
fost aşa cum îi cunoşteam 
— tumultuOşi Şi tulburători, 
iar dansul lor bărbătesc 
interpretat de cinci genera
ţii ne-ă dovedit că Vor 
trăi multe alte generaţii 
de-aci înainte. Ansamblul 
tineretului din Republica 
Buriatiâ (Rusia) a venit 
tocmai dîri îndepărtata Şi- 
berie. Adevăraţi profesio
nişti ai scenei, cum sunt 
toăte ansamblurile ruseşti, 
„Seuvenir din Rusia" a 
prezentat un grup instru
mentai foarte bun, un nu
măr apreciabil de inter
preţi dansatori car® au o- 
ferit mai multe dansuri 
spectaculoase, solişti foar
te buni, o costumaţie bo
gată.

Ansamblul folcloric din 
Săliştca (Alba) a adus un 
obicei de nuntă cules - şi 
valorificat cu tot respectul. 
Grupul folcloric Nantong 
din China a prezentat dan
surile tobelor (acrobatic şi 
atât de expresiv), al Ru
tierilor (îmbinare fericită de 
gingăşie şî comic), mito
logic, al căluţilor. Costu
maţia — splendidă. Grupul 
folcloric mexican al ,sUni- 
versităţii 'din Pueblo este 
oricând un oaspete bine
venit pe orice scenă a lu
mii.

Âu mai evoluat grupul 
de fluieraşi din Bucium, 
căluşerii din ©răştioara, 

' pădurenii din Dă baca — 
Hăşdău. Toată stima pen
tru repertoriul lor şi s-au
zim de bine la urmă
toarea ediţi® a festivalului.

MINEL BODEA

In ziarul „Cuvântul 
liber" nr- 930, din 6 au
gust 1993, a fost publicat 
un reportaj-anchetă din 
comuna Teliuc. La unul 
dintre articole, respec-

I
Zlaşti şi Sucursală Mi-1 
nieră Substanţe Nemeta-1 
lifere Deva au luat mă» i 
suri de eliminare a sur
sei de poluare prin pro- j 
movarea lucrărilor de in-j

tiv lâ cel intitulat „Ste
rilul dolomitic în Cerna", 
am primit următorul răs
puns, semnat de dnii ing. 
Ioăn Bârsan, directorul 
Sucursalei Miniere Neme- 
tălifere Deva. şi sing. 
Eugen Stănilă, şeful com
partimentului investiţii r 

„ ...vă facem cunoscut 
că afectarea celor 80 de 
case din Teliuc de nivelul 
apelor pârâului Cerna au 
o cauză mai veche, la 
regularizarea pârâului 
Cerna ridicându-se cota 
albiei. Depunerea doio- 
mitei este doar efectul 
realizării defectuoase a 
acestei regularizări. 

Exploatarea Minieră

vestiţii Ia obiectul 6—1 | 
„Protecţia pârâului Nă- 
drah în zona haldei de J 
steril", DDE simbol 20- | 
391/1, lucrări demarate la , 
1 august a.c., cu etapa 
I, a cărei valoare este I 
de 160 843 000 de Iei. , 

Din obiectul 6—I men
ţionat (etapa I şi a Il-a) 1 
se va elimina poluarea 
apei Nădrabului cu steril 1 
de Crăciuneasa, lucrările ( 
urmând a se derula până 
la finele anului 1994“. 
i Un răspuns concret, i 
pertinent şi angajant,, 
semn că nu toţi oamenii 
sunt nepăsători îa do-1
leantele semenilor lor. i
Este bir;e. (D. G.).

— Zici că îuveţî bine la şcoală. Pe ce 
Mc eşti în clasă? - 
. — Printre prunii 3© !

VWVWrr.s «'.V.V

la Deva
Este fără doar şi poate 

că pentru toţi cei ce au 
participat sâmbătă, 14 au
gust a.c., la întâlnirea cu 
senatorul şi poetul Adrian 
Păunescu, ce a avut loc lâ 
Casa de Cultură a muni
cipiului — membri şi sim
patizanţi ai Partidului So
cialist al Muncii, precum 
şi admiratori ai unuia din
tre cei mai mari poeţi ai 
perioadei actuale şi ai crea
ţiei sale de profundă vi
braţie patriotică, veniţi din 
toate părţile judeţului — 
momentul va deveni de ne
uitat. Şi asta din mai 
multe puncte de vedere, 
întâi de toate pentru că, 
în cadrul respectivei mani
festări, a avut loc un dia
log deschis intre distinsul 
oaspete şi gazdele sale, 
dialog caracterizat de sin
ceritate, limpezime şi, în 
acelaşi timp, extrem de 
realist. Răspunsurile date 
de Adrian Păunescu celor 
ce i-au adresat întrebări, 
foarte numeroşi de altfel, 
au fost tranşante, adeseori 
dure, dar rostite cu patos, 
cu o limpezime de cristal, 
înaltă ordine de idei, 
vicepreşedintele P.S.M., 
preşedintele Partidei Naţio
nale din Parlamentul Româ
niei, membru ai Delegaţiei 
ţării noastre la Parlamen
tul Europei a impresionat 
auditoriul nu numai prin 
statura sa impunătoare, ci 
şi prin vorba plină de vi
brant patriotism, profun
dă, adeseori tunătoare ce 
i-au adus- numeroase şi 
binemeritate aplattze.

S-a dialogat asupra u- 
nui impresionat număr dc 
probleme legate de politi
ca P.S.M., situaţia politică, 
economică» socială şi cultu
rală a României, aflată în 
dificilă perioadă de tran
ziţie, ca şj căile ce ar tre
bui să le urmeze ţara noas
tră bogată şi poporul ei 
vivace şi talentat pentru a 
ieşi din dezastrul la care au 
adus-o primele două gu
verne prâtdeeembviste. S-a 
vorbit, evident, despre artă, 
cultură în general şi în 
special despre perioada 
grea ce o traversează ele 
în condiţiile accentuării 
continue a crizei actuale, 
întâlnirea ş-a încheiat cu 
recitarea celebrei poezii, 
plină de înaltă trăire româ
nească, -România eternă", 
act săvârşit chiar de au
torul ei — poetul şi sena
torul Adrian Păunescu. 
Ziarul nostru îşi propune 
să redea, intr-unui din 
numerele sale viitoare, o 
sinteză a dialogului -ce l-a 
purtat A, P. cu gazdele 
sale hnnedorewe. (TR. BA
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Toţi oamenii trebuie priviţi 
cu acelaşi respect

„Poartă-te cu alţii aţa 
cum ai vrea ca ei să se 
poarte cu tine“ este ver
setul biblic în spiritul că
ruia sunt iniţiaţi partici
panţii la cursul organi
zat în perioada 9—13
august la Geoagiu-Băi. 
Cursul a fost susţinut de 
dnele Tullie Janseus- 
Rabe şi Mărită Aronson, 
profesoare la Universi
tatea din Goteborg şi 
este finanţat de Diaco- 
nia din Suedia. Au parti
cipat preşedinţi sau mem
bri cu responsabilităţi în 
cadrul asociaţiilor de 
handicapaţi din judeţe
le Arad, Cluj, Caraş-Se- 
verin, Argeş, Bacău, Ia
lomiţa, Mureş, Sibiu, Bu
zău, Sălaj şi Hunedoara. 
Cele două doamne din 
Suedia au mai susţinut 
cursuri asemănătoare pen
tru mame cu copii han
dicapaţi la Deva şi In alte 
judeţe.

Tematica actualului, 
curs a fost complexă şi 
structurată pe 9 teme 
mari: cum pot cursanţii 
să-şi ajute conaţionalii, 
să-i înţeleagă pe handi
capaţi şi să le dezvolte 
dorinţa de a-i sprijini ; 
toate fiinţele umane au 
aceeaşi valoare ; progra
me pentru viitor ; comu
nicarea; rezolvarea pro
blemelor; cooperarea; con
ducerea; ce înseamnă vo
luntariat, informaţii de
spre Suedia. Definirea 
noţiunilor, a scopului ur
mărit, precizarea tehni
cilor de realizare, a mo
dalităţilor de a deveni 
eficientă o acţiune se 
fac printr-un perma
nent dialog între lectori 
şi cursanţi. Se lucrează 
după un program bine 
stabilit, pe grupuri, în 
manieră experimentală. 
Ordinea abordării te
melor s-a stabilit în ur

ma discuţiilor lectori- 
cursanţi, în cadrul căro
ra acestea s-au ierarhi
zat în funcţie de intere
sul si importanţa pe ca
re le prezinte.

Timp de o săptămână, 
cei 30 de cursanţi, între 
care se numără şi cola
boratori ori simpatizanţi 
ai activităţilor cu şi pen
tru handicapaţi, au des
coperit lucruri noi care 
să-i ajute. Nouă este şi 
njodaiitatea de realizare 
a cursurilor care nu mai 
presupune o simplă au
diere de expuneri ci o 
participare directă, prin 
dialog, la descoperirea 
sau redescoperirea unor 
modalităţi de a pune în 
valoare potenţialul per
soanelor cu probleme. ^

Deschiderea festivă a 
cursurilor s-a consti
tuit, aşa cum au subli
niat cei prezenţi, într-o 
oază de lumină şi linişte. 
Intenţiile şi gândurile 
rostite au creat momen
te emoţionante. Pentru 
că, aşa cum mărturisea 
dna Doina Nelega, in
spector şef al Inspecto
ratului Teritorial de Stat 
pentru Handicapaţi Hu- 
nedoara-Deva, invitată la 
deschidere, s-a eviden
ţiat necesitatea ca în 
relaţiile cu persoanele 
handicapate să te rapor
tezi la om doar ca om, 
indiferent de poziţii sau 
ierarhii. Iar dintre ne
voile pe care le au, ei 
trebuie ajutaţi să-şi îm
plinească în primul rând 
dorinţa de a fi luaţi în 
seamă, de a-şi simţi pro
pria însemnătate şi va
loare. Numai astfel ne 
putem înscrie în dezi
deratul versetului biblic 
citat la început, prea 
mult ignorat în ultima 
vreme.

VIORICA ROMAN

„Cuvântul liber" - aşteptat, 
căutat

In holul Poştei din Orăş- 
tie observăm cum domni
şoara Cosmina Precup vin
de ziare. Amabilă, cu o 
vorbă bună pentru fie
care cumpărător.

— Vând zilnic peste 200 
de exemplare din „Cuvân
tul liber" — ne spune 
dumneaei.

— în care zile se cer 
mai multe ?

— „Cuvântul liber" este 
căutat în fiecare zi. De 
când vine dimineaţa la 
timp nu mai sunt reture, 
ziarul se vinde, este cău
tat.

— Principalul este ca

ziarul să vină la timp, a- 
dică la primele ore ale 
dimineţii, preciza dna Sa- 
veta Roşu, de la Rodipet. 
Câhd întârzie mai sunt 
ceva reture. Nu multe.

— Pe raza oraşului Orăştie 
avem 656 de abonaţi. Este 
îmbucurător faptul că nu
mărul abonaţilor la zia
rul „Cuvântul liber" creş
te. Chiar şi în aceste 
luni de concedii — sub
linia dna Rodina Măglaş, 
funcţionară; la' biroul de 
difuzare a presei de la 
poştă.

GH. I. NEGREA

DIN DOSARELE POLIŢIEI

CEI DOI DE LA „ANDO"
Marin Bordeanu şi Călin Crăciuneanu au Ia 

un loc 30 de ani. Sunt elevi Ia Şcoala Generală Nr. 
2 din Orăştie. Cât şi ce au învăţat ei la şcoală nu 
ştim. Cert este însă că, nu cu multă vreme în urmă, 
într-o noapte, au spart chioşcul „Ando" din piaţa 
oraşului. Au plecat băieţii de aici cu bunuri în va
loare de mai bine de 100 000 de lei. Au fost desi
gur prinşi. Apucaseră însă să „pape" jumătate din 
ccIg furâtCi

AUTOBASCULANTA NARAVAŞA 
Şi-avea Ioan Bălănean o autobasculantă foarte 

nărăvaşă. Nu pentru că era trecută în patrimoniul 
S, C. „Armătura" Zalăuj ci pentru că celui ce o 
conducea îi plăcea mult paharul. Aşa se face că 
Intr-o zi nu a mai putut ff strunită şi la o intersec
ţie din oraşul Călan a intrat în coliziune cu o Da
cia 1300. De suferit a avut autoturismul, avariile 
ridicându-se la 150 000 de lei. Acum autobasculan
ta a rămas fără şofer, I. Bălănean fiind arestat.

în perioada 2—7 august
1993, în localitatea Szorii- 
bathely, reşedinţa judeţu
lui Vas din Ungaria, s-a 
desfăşurat a 26-a ediţie a 
cursurilor Universităţii de 
vară de urbanism „SAVA- 
RIA“. Cursurile au fost or
ganizate de Asociaţia de 
educaţie ştiinţifică a ju
deţului Vas,. Institutul 
pentru studii urbane — U- 
niversitatea tehnică din 
Budapesta şi Societatea 
Ungară pentru, Aşezări U-

cest domeniu de activi
tate. De aceea, Universita
tea de vară din acest an 
a avut în atenţie: înnoi
rea conţinutului şi meto- 
dologiilor din proiectarea 
localităţilor şi amenajării, 
teritoriului; integrarea cri
teriilor de eficienţă eco
nomică atât în proiecta
re cât şi în realizarea lor; 
o nouă distribuţie a com
petenţelor de decizie. 

Delegaţia României a 
prezentat un material de-

Participanţi la cursurile 
Universităţii de vară de 

urbanism „SAVARIA“ 1993
mane. Au participat cir
ca 100 specialişti în urba
nism şi amenajarea teri
toriului din Anglia, Slove
nia, România, Ucraina, 
Slovacia, Iugoslavia, Ir
landa.

Delegaţia României a 
fost formată din specia
lişti de la Ministerul Lu
crărilor Publice şi Ame
najării Teritoriului, spe
cialişti din judeţele Hune
doara şi Bihor.

Tema cursurilor din a- 
cest an a fost dezvoltarea 
aşezărilor omeneşti şl a- 
menajarea teritoriului în
tr-o nouă abordare.

Societăţile noastre sunt 
într-o profundă transfor
mare. Aceasta afectează şi 
modalităţile noastre de a- 
bordare a dezvoltării, pro
iectării localităţilor şi a- 
menajării teritoriului. în 
lipsa unei legislaţii în toa
te ţările, în proiectarea lo
calităţilor şi amenajării te
ritoriului In concordanţă 
cu autonomia locală, pre
cum şi transformarea ra
dicală a relaţiilor de pro
prietate, urbaniştii sunt 
confruntaţi cu o serie în
treagă de probleme în a-

spre concepţiile noi în ţa
ra noastră în urbanism şi 
amenajarea teritoriului, 
precum şi un film pe vi
deo despre concepţia de 
locuire, care au fost urmă
rite cu un interes ‘ deo
sebit.

Delegaţia judeţului Hu
nedoara a fost primită de 
dl Pusztai Gyula — pre
şedintele Consiliului jude-- 
ţean Vas, căruia i s-a trans
mis mesajul dlui preşedinte 
Costel Alic de salut şi de cele 
mai bune intenţii de cola
borare şi reciprocitate în 
viitor ; de asemenea, de
legaţia a mal fost primită 
şi de dl Fazekaş Peter — 
arhitectul şef al judeţului 
Vas, cu care prilej a avut 
loc un larg schimb de 
păreri despre activitatea 
de urbanism şi amenaja
rea teritoriului în condi
ţiile autonomiei locale, 
atât din România cât şi 
din Ungaria.

De asemenea, au fost 
stabilite şi alte contacte 
cu delegaţiile din Italia, 
Anglia, Ungaria, Irlanda.

Arh. I. CONSTANTINESCU 
Ing. SZEMCSUK FR.

S.e. „URSUS" S.A. CLUJ-NAPOCA

Propune distribuitorilor de bere o afacere 
deosebit de avantajoasă.

VĂ OFERIM BEBE „URSUS"
în butoaie de 100 litri, la numai 18 000 

lei/butoi.
Dacă nu beneficiaţi de butoaie la schimb, 

practicăm închirierea butoaielor la preţuri a- 
vantajoase.

Pentru programarea solicitărilor vă rugăm 
să ne contactat! la tel. 095/167766 ; 095/167994/ 
153. ’ (649)

COMAT HUNEDOARA S.A. 
str. Depozitelor, nr. 5, Deva 

OFERĂ
CĂRĂMIDĂ NORMALĂ (plină) la preţul 

(inclusiv TVA) de 72 lei bucata.
Livrarea se face în pachete de 250 buc. 

sau. cu bucata.
Pentru cantităţile de ordinul miilor de bu

căţi solicităm precomandă.
Calitatea produsului oferit satisface orice 

exigenţă.

REPLAY — UN SISTEM 

ÎMPOTRIVA INFLAŢIEI

Depuneri: 5 000 lei până la 1000 000 lei 
pe zi de persoană.

Premieri: suma depusă înmulţită cu 3,3.
Exemplu: Ia 1 000 000 de lei depuşi se câş

tigă 3 300 000 lei.
Sistemele „REPLAY" funcţionează de peste 

un an de zile.
La acest sistem plăţile" încep după 2 luni 

de Ia prima înscriere.
Depuneri prin mandat postai în cont  

„REPLAY" nr. 4072209108 B.C.R. BRAŞOV.
Plăţi tot prin mandat poştal.
Relaţii suplimentare în revista „Relaţia 

Magazin" sau tel. 092/152727. (641)

R I B U N 8
f t

CE FEL DE COMERŢ 
FACEŢI ?

• Luni, 9 ‘august, de dimineaţă, 
m-am dus la magazinul „Prola" nr. 
1 din Deva să cumpăr lapte şi iaurt. 
Iaurt nu era, mi s-a spus că „poa
te mai târziu".

După ora 12 am văzut, că la ma
gazin era iaurt şi am vrut să intru 
să cumpăr. Pe uşa magazinului — 
un anunţ: între 12—14 — închis 
pentru curăţenie. Am revenit după 
ora 14. N-am fost servit cu iaurt 
pe motiv, că borcanele pe care la 
aveam la schimb nu sunt curate. 
Cât de curate vor fi trebuind să 
fie, căci pe ambalajele de sticlă 
pentru produse lactate scrie „a se 
clăti după golire"? Uitându-mă mai 
bine în iaurt mi-a părut bine că 
n-am fost servit; era jumătate zer. 
La observaţia mea cu privire la 
calitatea produsului, vânzătoarea 
mi-a răspuns : „nu noi suntem de 
vină. Avem patronat, reclamaţi 
acolo!".

Borcanele o să le spăl eu mai 
bine, dar cum rămâne cu patrona
tul, adică cu calitatea iaurtului ? 
Societatea comercială care-şi vinde 
produsele prin această unitate poa
te vinde la acelaşi preţ şi produse
le necorespunzătoare calitativ, ca 
şi pe cele bune? E drept, încă 
n-am ajuns cu oferta până îa „cor
nul abundenţei", dar asta nu în
seamnă că ni se poate pune la dis
poziţie orice. Obiceiul de a închide 
„pentru curăţenie" în orele când u- 
nitatea trebuie să fie la dispoziţia 
cumpărătorilor cred că e un abuz.

(Petru Visirin — Deva, Eminescu, 
nr. 8).

POŞTA RUBRICII

•  Petru Dumitrescu — Petrila: 
Regretăm sincer că trebuie să vă 
dăm un răspuns negativ, dar ni
meni dintre cei cu care am discutat 
situaţia dv nu întrevăd o rezolvare 
favorabilă. Simpla reconstituire cu 
martori a poziţiei dv. de persecutat 
politic nu este suficientă. Fuga în 
munţi în anii respectivi, pentru a 
scăpa de arestare din motive poli
tice a fost o realitate în cazul mul
tor cetăţeni, dar trebuie să daţi 
dreptate şl celor care obiectează 
la reconstituirea poziţiei de perse
cutat politic: de răspunderea pe
nală se retrăgeau în munţi şi cetă
ţeni care comiteau fărădelegi pe
depsite ca fapte de drept-comun, 
Intrate ulterior sub incidenţa unor 
decrete de graţiere sau -amnistie. 
Şi acei cetăţeni pot proba cu mar
tori că au stat o vreme retraşi în 
munţi. Am aVut toate bunele in
tenţii de a vă sprijini dar în lipsa 
oricărei dovezi scrise...

•  Un grup de persoane angaja
te la I.P.H.: Doriţi de la noi „un 
răspuns corect pentru liniştea noas
tră" .adică a dv. Ce putem să vă 
spunem este că în societăţile comer
ciale şi regiile autonome în care 
salariul se stabileşte prin negociere, 
şi salariul minim şi cel negociat ca 
şi indexarea lor, de câte ori hotă
răşte guvernul, sunt în relaţie di
rectă cu rezultatele eeonomico- 
financiare ale societăţii sau regiei. 
Societatea la care sunteţi dumnea-

t f

voastră angajaţi produce documen
taţii tehnice. Dar le produce în mă
sura în care sunt comandate şi plă
tite. Cum documentaţiile acestea 
priveşc investiţiile, cum numărul 
investitorilor este tot mai mic...

•  Sorin Andronache, Haţeg. Pro
blema semnalată de dv. nu poate fi 
soluţionată de ziar. Cât timp Au 
există nici un fel de reglementare 
legală care să interzică fumatul în 
instituţiile publice, acest lucru ră
mâne la latitudinea fumătorilor. 
Dacă fumătorii îşi respectă sau nu 
colegii, asta nu mai ţine de lege...

•  Ladislau Ghezan, Deva. Ne face 
plăcere să comunicăm unui vechi 
cititor, cum sunteţi dv dle Ghezan, 
că dorinţa de a găsi în ziarul nostru 
rezultatele tragerilor „Expres" şi 
„Loto" s-a împlinit. Nu e deci ne
voie să căutat alte publicaţii pen
tru aflarea rezultatelor dorite dacă 
sunteţi abonat la „Cuvântul liber". 
Vă rugăm să urmăriţi ziarul nostru, 
al cărui abonat ne dorim şi vă do
rim să fiţi încă mulţi, mulţi ani 
de-acum înainte. Vă mulţumim pen
tru urări.

•  Siminic Drăgan, Poiana Ră- 
chiţelii (comuna Cerbăl). Avem la 
redacţie un material referitor la o 
firmă care execută lucrări ce vă in
teresează. Dimensiunile materialu
lui nu permit publicarea lui, dar el 
vă poate fi pus la dispoziţie pen
tru consultare dacă veniţi la re
dacţia ziarului nostru.

•  Ion Matei, Deva. Precizări
în legătură cu problema care vă 
interesează vă poate da Notariatul 
de Stat, ..... ..... ....... ........... .
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! A ÎNCEPUT CEL DE-ALi 

76-LEA CAMPIONAT 
NAŢIONAL

A început cel de-al 
76-leâ campionat naţional 
de fotbal şi totodată du
rerile de cap ale supor
terilor. Fiindcă federaţia, 
în aceeaşi structură şi u- 
nitate de gândire şi ac
ţiune, n-a aprobat ca în 
actualul campionat Să re
trogradeze 4 echipe care 
ar fi reanimat competiţia 
şi promovarea din A şi 
deci lupta pentru titlu 
se va, da tot între cele 
două favorite, urmărite

Dumitrescu (care au şi 
marcat cele trei goluri — 
primul două, al doilea 
unul) dar şi ceilalţi co- j 
echipieri mai vechi sau |  
mai noi au zburdat pe J 
teren, au pasat cu pre-1 
cizie şi îşi reafirmă jocul* 
în viteză, cu şuturi pu- 1 
ternice la poartă. Dinamo J 
a rezistat doar o repriză.» 
Fiindcă, în partea a doua I 
a meciului au ieşit la j 
iveală lipsurile de la mij- | 
locul terenului, dar mai *

(dar de la distanţă) de ales din apărare, pe par-1
Univ, Craiova şi 3—4 e- 
chipe se vor bate pentru 
locurile 4—6,’ iar lă re
trogradare doar două e- 
chipe se vor zbate. In 
continuare vom asista la 
jocuri trucate, cu dele
gări de arbitri pe sprân
ceană, cu sancţiuni date 
tot aşa, la unii aspre, 
chiar nedrepte, la alţii 
cu părtinire sau cu in
dulgenţă (totuna e). Şi 
în acest an; cu excepţia 
Stelei, s-a mai vândut 
ce s-a putut din bruma 
de valori Ce nu făcuseră 
încă paşi . peste hotare 
(Dorinei Munteanu, Ti- 
mofte, Hanganu, Selymeş, 
Gheregi) aşâ că aşteaptă 
cu toată încrederea vizio
narea unor partide ano
nime.

De fapt, la meciul de du
minică seara dintre Di
namo—Steaua 0—3 s-a 
văzut cine a avut de pier
dut. Militarii, cu o e- 
chipă omogenă (până şi 
cel mai curtat jucător 
— Ilie Dumitrescu — a 
rămas la echipă) a sur
clasat pur şi simplu pe 
dinamovişti. De mult 
Dinamo nu a mai suferit 
o asemenea înfrângere 
umilitoare pentru blazo
nul său. Vlădoiu, Ilie

tea stângă şi pe centru. 
Nu mai erau Selymeş şi I 
Dorinei Munteanu... J 

O altă echipă, ce a ju-| 
cat tot în deplasare, Uni- * 
versitatea Craiova, a In~ ■ 
vins la Poli. Timişoara I 
cu 2—1 şi a fost aplauda- 1  
tă la scenă deschisă de | 
suporterii timişoreni. Ceea j 
ce spune ceva despre jo-l 
cui oaspeţilor — candi- * 
daţii cei mai serioşi la |  
locul trei în clasament J 
— dar şi despre evoluţia» 
gazdelor. I

Iată şi celelalte rezul-i 
tate : Dacia Brăila — F.C. 1 
Braşov 0—0 ; Electropu- ' 
tere — F.C. Farul 0—I;, 
Ceahlăul Piatra Neamţ — I 
Progresul Buc. 0—2 ; „U"I 
Cluj — Rapid 2—0; U.T.Î 
Arad — Petrolul 2—1 
Inter Sibiu — Oţelul Ga- î 
laţi 1—0; Sportul Stu-1 
denţesc — Gloria Bistri-o 
ţa 2—0. început bun al I 
echipelor Progresul, Farul J 
şi F.C. Braşov în dauna» 
Ceahlăului, Electropute-'  
rii şi a brăilenilor. însă { 
campionatul abia a înce-1 
put1 Dar lipsurile dato- J 
rate problemelor relatate |  
mai sus se văd cu clari-'  
tate. Şi vin meciurile |  
din cupe— *

I

Divizia C - ' faza  j u d e ţe a n ă“ .  *...*■.* * »•.

Constructorul Hunedoara
Doar patru zile ne mai 

despart de începerea noii 
ediţii a Campionatului Di
viziei O — faza judeţea
nă de fotbal 1993—1994. 
A mai rămas puţin timp 
pentru ultimele retuşuri. 
Constructorul Hunedoara, 
una dintre echipele cu o 
bună prestaţie şi în cam
pionatul trecut (antrenor 
principal Dumitru Gălan), 
se prezintă şi în noul cam
pionat bine pregătită pen
tru a ataca unul dintre 
primele trei Ibcurl ale cla
samentului. A dovedit-o şi 
în partida din Cupa Româ
niei, când a întâlnit o e- 
chipă puternică, de tradi
ţie în fotbalul nostru — 
Minerul Lupeni.

— Avem la 4 dispoziţie 
un lot tânăr, în care pri
mează ambiţia de perfec- 

- ţionare, de însuşire a noi 
cunoştinţe tehnice şi tac
tice — ne declara antre
norul formaţiei. Principa
lul nostru sponsor este

S.O. „I.C.S.H.", din partea 
căruia primim ajutorul ne
cesar desfăşurării unei ac
tivităţi corespunzătoare. 
Tot de aici ne vin cei mai 
mulţi spectatori, pe care 
am dori să îi ştim în nu
măr cât mai mare aproa
pe de noi. •

— Stadionul Constructo
rul se prezintă bine. demn 
de o echiDă cu anumite 
pretenţii ?
' — Da. Şi în acest an 

competiţional, stadionul a 
fost pregătit corespunză
tor de gospodarii noştri. 
Să sperăm că şi fotbaliş
tii vor aprecia cum se cu
vine, printr-un fotbal de 
calitate.

— Cu ce lot începeţi tu
rul?

— Notaţi: Tiliban, Ma- 
gyari, Toma, Rus, Zaneş, 
Balint, Ureche, Colda, Ţo- 
deriţă, Lupitu, Botezan, 
Postolache, Sicoe, Stanca, 
Strunilă, Drăghici, Istina, 
Lăzărescu, Oniga.

•  DIVIZIA A
M -----------------

/ n seria a Il-a s Di
viziei A, prima eta
pă a fost favorabilă 

echipelor aflate în depla
sare / Din cele nonă parti
de disputate, două s-au ter
minat cu victoria oaspeţi
lor, cinci s-au încheiat la

Etapă a 
oaspeţilor

egalitate şi numai în două 
meciuri gazdele au obţi
nut ambele puncte! Început 
anost, fără aplomb al mul
tor formaţii. Dintre aces
tea C.S.M. Reşiţa — fos
tă în primul eşalon fotba
listic al ţării in campiona
tul trecut —  a capotat ru
şinos în faţa maramureşe
nilor, la uri scor catego
ric: 4—1. F.C. Maramureş 
a evoluat bine, constituind 
o echipă omogenă care a 
rămas cam în aceeaşi for
maţie cu acelaşi antrenor 
ţCoidum), în timp ce do la 
reşiţeni au plecat valorile 
Potocianu, Puşcaş, Cristian, 
Alexandru şi se pare din 
etapa următoare părăseşte 
echipa şi antrenorul...

Dar şi in alte locuri, unr 
de greu se pierdea un 
punct pe teren propriu 
(Bocşa, Zalău) gazdele au 
fost nevoite să accepte re
miza. Un punct după care 
trebuie să alerge mai re
pede, pe alte terenuri.

Aşteptat, cu mult inte
res de ambele părţi şi 
bineînţeles de spectatori, 
pentru punctele atât de ne
cesare în .clasament dar şi 
pentru orgoliul celor două 
formaţii, meciul dintre Cor
vinul şi F.C. Bihor a co
respuns numai parţial aş
teptărilor. F.C. Bihor, o 
echipă de mai multă' vre
me bine cotată în fotbalul

La Corvinul s-a văzut 
un mai mare angajament 
în joc, Q circulaţie rapidă 
a balonului spre poarta 
adversă. Ga şi la meciurile 
de pregătire, şi în meciul 
cu bihorenii s-a constatat 
o slabă eficacitate a gaz
delor. Dacă acţiunile spre 
poartă „curg" frumos până 
în preajma careului, aici, 
fie că se trage imprecis ]a

nostru, cu jucători masivi, 
puternici şi cu o mai bo
gată experienţă competiţio- 
nală, a venit la Brad să 
obţină măcar un egal. Hu- 
nedorenii cu o echipă mai 
tânără şi... scundă, puternic 
susţinută' de galerie, sti
mulată şi de prezenţa în 
tribune a dlui Silviu Sa- 
moilgscu director general 
al S.C. „Siderurgica" S.A., 
principalul sponsor al Cor- 
vinului, au muncit mult în 
teren dar din păcate fără 
eficienţă pe tabela de mar
caj.

Rezultatele primei 
etape în Divizia A

o  SERIA A II-AO SERIA I

Autobuzul Buc. — Chi
mia Bm. V. 1—2; Calla 
tis Mangalia — Poli. Iaşi 
I—1; Portul C-ţa — Faur 
Buc. I—1; Constructorul 
Iaşi — Steaua Mizil 0—0 ; 
A.S.A. Tg. Mureş — Uni
rea Focşani 2—0; Gloria 
Buzău — F.C. Argeş 1—1; 
F.C. Selena Bacău — Fo- 
resta Fălticeni 2—1; Me
talul Plopeni — C.S.M. 
Suceava 6—0; Gloria 
C.FJR. Galaţi — Flacăra 
Moreni 4—0.

Armătura Zalău — 
I.C.I.M. Braşov 2—2; 
C.FJt. Timişoara — Glo
ria Reşiţa©— Fhoenix 
Baia Mare — CFtR. Ouj 
2—3 ; C.S.M. Reşiţa — 
F.G. Maramureş t—1 i 
F.C. Corvinul — F’.C. Bi
hor 0—0 ; Metrom Braşov 
— Jiul Craiova 2—0 ; Gaz 
Metan Mediaş — Unirea 
Alba Iulia 1—1; Tractorul 
Braşov — Jiul Petroşani 
2—0; Metalul Bocşa — 
F.C. Drobeta Ir. Seve- 
rin 0—0.

poartă, fie că se pierde cu 
uşurinţă mingea. De multe 
ori, centrările de pe extre
me se fac în braţele por
tarului. Şi în meciul de 
duminică, când Bihorul îl 
avea în poartă pe Pap, 
înalt, cu apărători de ace
eaşi talie, balonul a fost 
o pradă uşoară pentru 
oaspeţi.

Meciul a fost de la în
ceput până la sfârşit ani? 
mat, deschis, cu o uşoa
ră dominare a hunedore- 
nilor care şi-au creat multe 
ocazii de a înscrie. în 
prima repriză, în min. 12,, 
Mitrică iroseşte o ocazie 
rarisimă. De la numai 6 m 
de poartă, avându-1 în faţă 
doar pe Pap, trage în . a-

cesta! Două minute 
târziu, Bardac — laborios  ̂
stăpân pe balon — li cen
trează lui Mitrică venit iii 
viteză, dar şutul lui oco
leşte poarta. în minutele 
27 şi 29 Costăchescu şl 
Bordeanu au creat ocazii 
de gol dar au întârziat şOr 
tul la poartă. Şi a venîf 
min. 30, când Bordeanu' 
este agăţat în careu şi ar?

; bitrul dictează 11 m. Ace
laşi jucător (specialist de
altfel la aceste lovituri) g* 
xecută, dar în bara 'dini 
dreapta a portarului! \

Sterilitatea atacurilor sg 
menţine, şi în repriza 
doua, în ciuda intrării (prCf* 
miţătoare) a lui Ciorea 
Ocazii au fost, dar nu s-<j 
înscris mult doritul goj 
Sperăm ca în meciul di® 
etapa a IlI-a, prin întăr| 
rea echipei cu încă 2 
eători experimentaţi, 
crească şi eficacitatea.

F. C. Corvinul; Gleft 
Fartuşnic, Cruceru, Chir* 
Tetaean,. - Chezan, GsstfiS 
cheseu (Bus), Bordean, Pă
curar, Bardac, Mitrică 
(Ciorea). ,

F. C. Bihor : Pap, Cioc aii 
D. Pop, Ganca, Sălăgean 
Bruchental, Erdei, Kâdtf 
lescu (Uşvat), Anania, 9  
Pop, Ulici (Borza).

A arbitrat Al. CrişâEţ 
Bucureşti;

REZULTATELE CONCURSULUI 
, PRONOSPORT DIN 15 AUGUST 

Dinamo — Steaua 
Dacia Unirea — F.C. Braşov 
Electroputcre — F.C. Farul 
Poli. Timişoara — Univ. Craiova 
Ceahlăul P. N. — Progresul Buc.
„U“ Cluj — Rapid Bucureşti 
U.T.A. — Petrolul Ploieşti 
Inter Sibiu — Oţelul Galaţi 
Sportul Stud. — Gloria Bistriţa 
Gloria Buzău — F.C. Argeş 
Metalul Plopeni — C.S.M. Suceava 
F.C. Corvinul — F.C. Bihor 
Tractorul Braşov — Jiul Petroşani 

Fond de câştiguri : 32432 757 lei.

0—3 2
0—0 X
0—t 2
1—2 2
0—2 2
2—0 1
2—1 ■
I —0 ■
2 -0 a
1—1 X
6—0 1
0—0 X
2—0 a

Se apropie

-•— •— •— — •— •— • • • i.

L a Certej fotbalul e iubit şi îndrăgit de mulţi 
oameni. Majoritatea sunt mineri. De altfel, 
principalul, mai bine zis unicul sponsor al 

echipei — ce îi şi poartă titlul — este exploatarea 
minieri La Minerul Certej au evoluat în decursul 
anilor mulţi fotbalişti cunoscuţi şi la Deva, Brad, 
Simeria sau Orăştie. Dar, sigur, nici într-un an hu 
s-a manifestat din partea conducerii clubului atâta

Minerul Certej
preocupare pentru întărirea lotului şi deci hotă
rârea ca Minerul Certej să urce pe unul dintre pri
mele trei locuri ale clasamentului la sfârşitul anu
lui fotbalistic 1993—1994. Este şi gândul şi doriftţa 
suporterilor din Certej ca echipa lor preferată să-şi 
spună cuvântul în viitorul campionat.

Şi dacă conducerea tehnică — Mircea Marian 
(antrenor principal) şi N. Halga (secund) au la dis
poziţie un lot mult îmbunătăţit calitativ faţă de 
anii trecuţi, ne putem aştepta la un adevărat reviri
ment al fotbalului la Certej. Jucătorii noi veniţi 
de la Metaloplastica Orăştie, Venus Lugoj, ca şi de 
la formaţii din judeţ, dacă vor fi toţi legitimaţi, pot 
să „interpreteze" tactica de joc a antrenorului M. 
Marian, profesionist, sobru, aşa cum a fost şi ca 
jucător divizionar A.

Aşadar, despre Minerul Certej, sperăm, vom 
avea posibilitatea să vă mai relatăm lucruri fru
moase.

ora startului
Armata Aurul Brad

D upă zeci şi zeci de 
ani, în care asociaţia 
sportivă de la Brad 

a purtat un nume cu re
zonanţă în ţară, „Aurul", 
iată că de puţin timp şi-a 
schimbat denumirea, adău
gând şi „Armată", dintr-o 
dorinţă arzătoare a oame
nilor de fotbal de la Brad 
de a întări fotbalul, dar 
şi de a dezvolta alte spor
turi. Recent, la Brad, a 
fost organizat un „patru
later" la care au partici
pat Corvinul Hunedoara, 
Gloria Reşiţa, Mureşul De- 
'va şi Armata Aurul Brad. 
Dacă cele două formaţii 
hunedorene Corvinul, dar 
mai ales Mureşul au ve
nit cu unele noutăţi la 
lot, brădenii îşi menţin a- 
proape în întregime ace
laşi lot, din anul trecut. 
Antrenorii prof. Ioan Pe- 
trişor (principal) şi Tra- 
ian Rudisuli (secund) — 
au fost mulţi ani coechi
pieri şi se înţeleg foarte 
bine, conducerile asocia
ţiei şi a secţiei de fotbal, 
contează în. principal pe

experienţa unor jucători 
cum sunt Mag, Costai 
Nan, îmbinată cu tineri 
ţea unor jucători mai tg 
neri. dar care confirma 
valoarea — şi de la carii 
se aşteaptă foarte mc * 
cum e cuplul Mihăilă 
Mureşan, dar şi Gonao 
Filipaş şi alţii. Ţânţărea 
şi-a anunţat retragerea 
după ce a servit cu ere 
dinţă culorile Aurului.

Deşi nimeni din condoţj 
cere sau dintre antrenori 
nu o declară deschis, ej 
vizează un loc de frunţi 
avem convingerea că u 
noul an fotbalistic 19934, 
1994 Armata Aurul Brafl 
va fi altă echipă faţă cft 
campionatul trecut, că Sfi 
fi una dintre echipele binl 
clasate. Şi n-ar fi excluj 
să facă o figură frumoasă 
Echipa este formată dil 
localnici ce se simt legări 
trup şi suflet de oraşaj 
Brad de locuitorii lui. 
« . . .  » .-•••«- *—*—*

P realizată de i
SABIN CERBU

#
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CUMPĂRĂRI.

•  Vând ’ apartament 4 
camere. Devii, telefon 
626690.

•  Vând microbuz VW 
1600 şi. Gitcit Club 11 R. 
Telefon 614576,

(920556)
•  Vând apartament două 

camere, Micro 15, etaj 10, 
preţ convenabil, intrări se
parate, relaţii suplimentare 
cămin minier nr. 1, Gojdu.

(920557)
•  Cumpăr urgent tele

vizor color Amstrad. Tel. 
714568. (920558)

•  Vând vitrină, preţ 
convenabil. Informaţii tel.

- 622704. (920560)
•  Vând instalaţie com

pletă recepţie satelit. De- 
va, telefon 625013.

...... , , (920554)
•  Vând apartament 2 

camere în Deva sad schimb 
eu garsonieră în Cluj. In
formaţii teii 622902.

(920542)
, •  Vând (schimb) apar
tament cu casă în zona 

: Deva — Hondoh Telefon 
624358. (920547)

i- •  Vând garaj demonta- 
_ t>il din panouri beton, zona 

autogării. Tel. 625781.
(920562)

•  Vând combină frigori
fică, ladă frigorifică 350, 
maşină de spălat programa
bilă, Volkswagen Passat. 
•Telefon 616358.

' . (920544)
•  Vând ieftin lângă şo

seaua Deva -r~ Brad un 
hectar pământ . grădină,

; gospodărie, casă. Posibili
tăţi comerciale, construc
ţii. Tel, 615002.

(920524)
•  Vând Audi 80 înma

triculat Deva'. telefon 
624OT6.

m Vând maşină mică de

treierat (r>entru munte). De
va, A. Vlaicu, 4. .....

(920578)
•  Vând urgent ARO 244

'•D. nou, 5 cauclucUri, ""9 
‘ jenţi. 5 camere, noi, sau 

schimb cu Dacia i 300, nouă. 
plus diferenţă. Telefon 
613690. (920565)

•  Vând teren agricol 
Lunca Mureşului, posibilita
te irigare. Telefon 661635, 
după ora 17.

(920567)
•  Vând bibliotecă Lucea

fărul, dormitor Mircea, sta
re perfectă. Telefon 651636. 
după ora 17.

(920567)
•  Vând apartament trei 

camere, etaj I, lângă cen
trul farmaceutic. Informa
ţii. telefon 615024, între 
orele 17—22.

(920572)
•  Vând apartament două 

camere Goidu. Preţ 4000000. 
Telefon 627309.

(920573)
•  Vând pat 2 persoane.

• Deva, telefon 623471 (sea
ra). (559838)

•  Vând Opel Kadetl. 
neînmatriculat. Haţeg, . tel 
777287, după ora 16.

(559837)
• Vând maşină de în

gheţată nouă. Telefon 
730779. (920577)

• Vând Audi, 80, fabri
caţie 1984, preţ 3700 DM. 
sau lei negociabil şi Maz
da 929 break, fabricaţie 
1982. neînmatriculată. Tel. 
626365. (920579)

•  Vând Audi 80/77, 55
kW. 107 000 km, şi Skoda 
120 L, 56 000 km. Stare 
foarte bună. Hunedoara, 
tel. 711947. (920204)

•  Vând apartament 2
camere. Hunedoara, tele
fon 714705. (920205)
, « Vând motocicletă Jawa, 
350 cmc, preţ negociabil. 
Telefon 728357.

(920206)
•  Vând urgent aparta

ment 2 camere, O.M., tel. 
716650. (920208)
- • Vând canapea cu bi

bliotecă, dulap, măsuţă şi 
două fotolii. Telefon 
681285.

(920590)
- OFERITE 

DE SERVICII
V •  EXPERT contabil e- 

fectuez lucrări de contabi
litate pentru firme parti
culare, Simeria, - Deva. 
Telefon 660253.

(920541)
• S.C. COMTOUR LOWE 

S.R.L. angajează vânzători 
pentru alimentaţie publică 
şi magazin produse neali- 
mentare. Informaţii la te
lefon 62 1113 sau în Sân- 
tuhalm, nr. 1.

(920568)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

• Schimb garsonieră con
fort I, str. Mărăşti, cu a- 
partament 2 camere. Te
lefon 627452.

•  Schimb apartament 
'.. două, camere . proprietate,

confort mărit, etaj 2, car
tier Dumbrava — Zalău, 
cu similar la Deva. Tele
fon 616283.

(920545)
• Schimb apartament

două camere proprietate 
cu garsonieră, proprietate 
plus diferenţă. Deva, Mine
rului, nr. 55, bl. 37, sc. 2, 
ap. 40. (920546)

Deva. Relaţii la telefon 
680854, orele 18—20. Întâlnire Io Timişoera
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S.C. „CONDOR" S.A.
D E V A

eu sediul in Deva, str. Avram Iancu, bl. H 3
Angajează prin concurs : 

î •  contabil şef filială —- studii superioare 
de specialitate şi 5 ani vechime}

•  revizor contabil — studii medii de spe
cialitate, şi 5 ani vechime;

•  casier principal' — studii medii de spe
cialitate şi 2 ani vechime. Vârstă minimă 21 de 
ani. t

Informaţii la telefon 61 19 60, comparti
mentul personal sau la sediul societăţii.

Concursul va avea loc în data de 25 au
gust, ora 10.

Înscrierile şi depunerea actelor până în 
data de 20 august.

S.C. ELVILA IMPORT EXPORT 
S.R.L. — DEVA 

str. M. Eminesctt, 24,
VINDE EN GROS :
• Bere HOPHEN KdNIG la st. 1/2 

(bere Germania pasteurizată)
• Pălincă — vodcă — alcool
• Sucuri — ţigări — cafea. (920452)

S.C. CRĂCIUN & COMP. S.N.C.
COMPLEXUL BACHUS DEVA

Vinde cu amănuntul:
•  MOCHETE DE TOATE NUANŢELE, de. 

calitate superioară, din import — BELGIA. /
Costul unui metru pătrat este de 3620 tei J 

pentru populaţie şi en-gros pentru societăţile i 
comerciale — preţ negociabil. \

•  CAUCIUCURI 155/13, cu preţul de (
19 090 Iei/buc. (624) [

ÎNCHIRIERI
•  Caut apartament 2—3 

camere pentru închiriat în

• închiriez garsonieră
nemobilată, parter, central. 
'Relaţii. după ora 16. Te
lefon 615349. .* '

. (920576)
• Caut pentru închiriat 

pe -termen lung garsonieră 
în Deva, cu telefon. In
formaţii telefon 623042, 
după ora 16.

(920566)

PIERDERI
• Pierdut carnet şomer, 

nr. 300543, pe numele Enea 
Daniela, eliberat de Forţe
le de Muncă Hunedoara, 
îl declar nul.

, (920207)

DIVERSE
•  S.C, ANBUNIA COM 

S.R.L. anunţă Cu părere de 
rău onorata clientelă in
tenţia de majorare a a- 
daoSului comercial în re
ţeaua en gros şi en detaille, 
la piese auto schimb.

(920538)
■  Societatea matrimonială- 

„Flora*1 din .Germania, în 
colaborare cu „Grâdela" 
S.R.L. mijloceşte căsătorii 
femei din România (până 
la 30 ani) cu bărbaţi din 
Germania. Informaţii se 
pot solicita scriind aso
ciatului din România, la 
adresaPopa Gheorghe, 
str. Rozelor, nr. 25, se. A, 
2566, loc. Cugir. judeţul 
Alba.

(920534)

De la Confederaţia ste- 
dicatelor lucrătorilor din 

f agricultură şt ; alimenta
ţie „Cgres" am prirfiit Uft 
comunicat prin care este 
anunţată o tatâlnire CU 
liderii sindicatelor afilia
te la C.N.S. „Cartel Alfa“. 
Preşedintele Confederaţiei 
„Ceres", dl Adrian Cojoca- 
ru, ne face precizarea că 
întâlnirea va avea loc In

Abonamentele la ziarul „Cuvântul liber" 
pentru luna septembrie se fac la oficiile poşta
le, factorii poştali şi difuzor ii de presă, până 
la data de 30 august aa:. inclusiv.

Costul unui abonament este de 356 lei. Ia 
care se adaugă taxele poştale.
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S.C. CONS — TOMMY |
» î 4HUNEDOARA J/V. î

iş cei Marc, nr. I, tel. 714004 , 715842 | 
Ţi—S vfrŞîC Angajăm urgent: j

—•tictiaichigii, dulgheri* caŢegoria 4—7. J 
pot angaja ş» pension an. I

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 
V U L C A N  

ORGANIZEAZĂ 
LICITAŢIE PUBLICA

Pentru concesionarea unor terenuri în vc 
dereă realizării de căsuţe de vacanţă, în con
formitate cu prevederile de urbanism aproba 
te potrivit Legii ur. 50/1991, după cum ur
mează :

•  76 parcele pe un teren în suprafaţă de 
12 875- mp, situat în zona de agrement „Pasul 
Vulcan".

— Concesionarea terenurilor se face pe 
durata de 50 de ani.

— Taxa anuală minimă de pornire a lici
taţiei este de 150 lei/mp.' -

— Documentaţia de licitaţie se poate pro
cura eontra cost de Ia Consiliul local 
al oraşului Vulcan — biroul de urba
nism şi amenajarea teritoriului.

— Taxa de participare la licitaţie este de 
3 000 Iei.

— Garanţia de participare la licitaţie este 
egală cu o redevenţă minimă anuală 
pentru terenul licitat, dar nu mai puţin 
de 20 000 lei/parcelă.

Ofertele se depun până Ia data de 14 sep
tembrie 1993, ora 15, Ia Consiliul local al 
oraşului Vulcan — biroul de urbanism şi ame
najarea teritoriului.

Licitaţia va avea loc în ziua de 16 septem
brie 1993, ora 10.

zitta de 1$ august ajr„ #ra 
18, la sala de şşdlaie » 
Direcţiei agricole «mi-
şŞfii3, sţop'iă tnţâbftnl res
pective fiind acela de in
formare reciprocă asupra 
realizărilor, de cunoaştere a
problemelor existente în 
domeniile respective, pre- 
cunî şi de stabilire a ac
ţiunilor de luptă sindicală. 
(N.TA

S.C. CIIRIS PROD COM S.Ii.L. . I 
NOJORID — BIHOR (

Telefoane 099/165230; 099/165501. 7
Livrează la cerere /
•  20 de sortimente de prafuri de îngheţată V 

la preţuri convenabile. \
Informaţii suplimentare la tel. 650812,  ̂

Brad. ’ (559889)'

FILIALA ELECTROCENTRALE
DEVA - ■ . ’

Face cunoscut locuitorilor din municipiul 
Deva şl oraşul Brad că nu va porni instalaţia 
de iermoficare pentru livrarea apei calde până 
când R.A.G.C.L. Deva nu va achita suina de 
611283 760 lei şi R.A.G.C.L. Brad — 69 470 610 
lei, sume ce reprezintă valoarea energiei ter
mice livrate si neachitâte până în prezent.

v Va - (632)

S.C. FARES S.A. '... V.V

cu sediul în Orăştie, str. Plantelor, nr. 50 ^
Organizează licitaţie în fiecare săptămână, 

miercurea, ora 12, începând cu data de 4 au
gust 1993, pentru următoarele mijloace fixe :

• instalaţie catalitică de laborator
• maşină de ascuţit scule
• etuva laborator
• gaz crranatograf

? • instalaţie de hidrogen
• cazan de abur 2 to.
• camion SR 114
• autovidanjă
•  ifron f
• motosti vuitor
• electrostivuitox cu proţap
Relaţii suplimentare la tel. 41940; 41941, 

sau lâ sediul firmei. (639)

DIRECŢIA DE TELECOMUNICApi 
HUNEDOARA— DEVA

A N U S ţ A
începând cu luna august 1993, termenul 

i de plată al avizelor telefonice de plată este î

J* a) Persoane fizice :
— ultima zi lucrătoare a lunii pentru 

care s-a emis factura 
b> Persoane juridiee;

— data de 20 a lunii pentru care s-a 
emis factura telefonică.

2n cazul heachitării în termen a facturii 
telefonice se aplică majorările prevăzute de ta
riful Tc., după cum urmează : 

a) Persoane fizice:
01— 5 zile 22 lei
06—15 zile 78 Iei
16—90 zile
Din a 16-a zi se adaugă pe fiecare grupă 

de 5 zile sau fracţiune de grupă până In cea 
de a 90-a zi inclusiv— 22 Iei. 

b) Persoane juridice :
01—15 zile — 0,5 la sută pe zi din valoa

rea totală de plată înscrisă în factură
16—90 zile — 1 Ia sută pe zi Ia valoa

rea totală înscrisă în factură.
Pentru a evita plata sumelor facturate cu 

majorare, rugăm a respecta termenul de pla
tă scadent menţionat în factura telefonică.

* (651)
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