
o  RESURSE valorificate: 
Păstrând o tradiţie de spirit gos
podăresc, ferma pomicolă din 
Geoagiu aiţ şi un efectiv de 39 
vaci cu lapte, peste 90 de viţei 
şi tineret bovin la îngrăşat, pre
cum şi 82 de porci, în hrana că
rora se valorifică furajele obţi
nute din resurse proprii. Produc
ţia de lapte şi came se valorifică 
ia unităţi de profil, precum şi la 
cantina fermei. (N.T.)

O JURĂMÂNT NOU. Cei care 
apar în faţa instanţei de judecată 
depun în prezent un jurământ mo

dificat faţă de Şei îttăiftte.
Astfel, eu mâna pe biblie, mar
torii spun „Jur că voî spune â- 
devărul şi nu voi ascunde nimic 
din ceea ce ştiu. Aşa să-mi ajute 
Dumnezeu!“ Acest jurământ va 
fi rostit de cei ce cred în Biblie. 
(Tr.B.)

O CURSURI. S-au deschis 
cursurile de surori voluntare de 
Cruce Roşie în Deva, Hunedoara, 
Călan, Petroşani şi Vulcan. La 
cerere ■ se mai pot face înscrieri. 
Relaţii suplimentare obţineţi Ia 
telefonul 626358 al Filialei Jude
ţene de Cruce Roşie Deva. (V.R.)

© COMERŢUL HUNEDOREAN. 
A apărut nr. 30/1993 al publica
ţiei „Comerţul hunedorean", edi

tată de Camera de Comerţ şi In
dustrie a judeţului Hunedoara. 
Din conţinutul celor 16 pagini: 
oportunităţi de afaceri, legislaţie 
comercială, economia judeţului 
(cu date preluate de ia D.J.S.), 
cUrsuri de perfecţionare organi
zate de C.C.I. Deva, despre asis
tenţa japoneză pentru România, 
dicţionar economic, despre dia
logul între oamenii de afaceri, 
pagina de divertisment, publici
tate etc. (D.H.)

© SE CAUTA PĂGUBAŞUL. 
Dl. Sabin Oprişa, din Deva, str. 
Minerului, bloc 26, ap. 36, a gă
sit în Autogara Deva un porţmo- 
neu cu o însemnată sumă de 
bani. Păgubaşul este aşteptat Ia

adresa de mai sus. Cinste pentru 
găsitor! (Gh. I.N.)

•  DE CE IN ALTE ORAŞE SE 
POATE ? îşi pun întrebarea locui
torii din Brad, referindu-se la 
calitatea pâinii produsă la fa
brica de profil a oraşului şi co
mercializată prin magazinele ali
mentare. La alimentara din str. 
Independenţei, spre exemplu, pâi
nea de 1 kg, cu 225 lei/bucata, era 
plată, nu avea aspect comercial. 
(E.S.)

MIERCURI,
6 octombrie
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•  Toamnă bogată în li
vezi şi vii •  Când produc
ţia e mare, nu se găsesc 
beneficiari •  Contractele nU 
mai au valoare •  Vom a- 
sista oare 'Ia declinul live
zilor ?

în ciuda condiţiilor nu 
tocmai favorabile, străda
niile salariaţilor Fermei nr' 

. I de producţie din Geoa
giu,; ale Staţiunii de cerceta
re şi' producţie pomicolă 
din localitate, au fost în
cununate de rezultate nota
bile. Acum, toamna, când 
se numără bobocii, îngri
jorarea .conducerii fermei 
este deosebită în legătură 
cu strângerea producţiei şi, 
în mod special, cu valorifi* 
carea acesteia- Dna ing. 
Marcelina Tătaru şi dna 
Viorica Var var (şeful şi, 
respectiv, economista fer
mei) nu prea au linişte de
oarece ar fi un mare păcat 
ca roadele eforturilor unui 
an de muncă să nu fie răs
plătite cum se cuvine, 3- 
vând în vedere cheltuielile 
tot mai mari ce se fac pen
tru îngrijirea livezilor şi 
viei, determinate de costu
rile lucrărilor agricole, în
grăşămintelor, substanţe
lor de combatere a bolilor 
şi dăunătorilor. Un lucra 
este foarte clar, anume ă- 
cela că producătorii agri
coli nu pretind preţuri e- 
xagerate, ci doar să-şi poa
tă acoperi cheltuielile, eu 
Qn . profit minim, care să

fie suficient pentru a se a- 
sigura şi efectuarea în a- 
varts a cheltuielilor necesa* 
re pregătirii producţiei de 
fructe şi struguri din anul 
viitor.

în acest an se scontează 
pe o producţie totală de 
circa 1000 tone de fructe 
şi 70 de tone struguri. 
Cramponându-se de preţuri, 
deşi s-au încheiat contrac

cestora si, implicit, la scă
derea producţiei şi consu
mului - de fructe. Fiind vor
ba despre costuri , ţinând 
seama de volumul şi com
plexitatea lucrărilor în li
vezi, cât şi de cuantumul 
cheltuielilor ocazionate de 
acestea, apare o situaţie a- 
normală ca un kg de fruc
te să fie plătit cu acelaşi

te cu societăţi comerciale 
de profil din judeţ, acestea 
nu mai preiau marfa, la 
rândul lor nepermiţându-şi, 
în condiţiile actualelor do
bânzi practicate, să apele
ze la. credite pentru a sto
ca producţia de fructe ce 
se va vinde doar în iar
nă sau în primăvara viitoa
re. Pentru ca să fie bine, 
ceva trebuie corectat şi 
făcut în sistem. Altfel — 
cum aprecia dna Tătaru — 
se va ajunge la situaţia ca, 
din lipsa banilor, sâ nu mai 
poată fi aplicate în totali
tate lucrările specifice li
vezilor intensive, ceea ce 
va conduce la declinul a

preţ sau chiar mai puţin 
decât un kg de grâu.

Acum culesul merelor es
te în plină desfăşurare, zil
nic strâjigându-se în jur 
de 15 tone. Există posibili
tatea ca o parte din fructe 
să fie depozitate şi păstra
te la fermă pentru a fi va
lorificate mai târziu, dar 
cea mai mare cantitate es
te disponibilă pentru vân
zarea imediată. Nu s-a mai 
întâmplat, din câte ştim, să 
nu se găsească beneficiari 
ai producţiei de fructe. 
Când exista ofertă ’ supli
mentară. nevoilor locale de 
consum, chiar în Geoagiu 
funcţiona un uscător al 
fostului G.L.F. Orăştie, ca

re livra la export mari can
tităţi de poame. Se pare că 
din lipsă de interes gene
ral a fost abandonată a- 
ceastă activitate despre ca
re ne îndoim că n-ar fi 
fost profitabilă.

Este adevărat că pe pia
ţă există acum Ia concuren
ţă şi ofertă particularilor, 
însă o soluţie se impune 
pentru ca întreaga produc
ţie de fructe să fie valori
ficată corespunzători Din 
păcate, nici intervenţiile fă
cute la cei care se ocupă 
de fabricarea conservelor 
nu au găsit ecoul aşteptat, 
întrucât nici aceştia au 
dispun de bani pentru pla
ta fructelor sau pentru pro
curarea zahărului . necesar 
fabricării compoturilor şi 
gemurilor.

Blocajul în care se află 
producţia de fructe ne dă 
aparent senzaţia de supra
producţie, dar cantităţile 
consumate în medie anual 
pe o persoană ne situează 
undeva departe -de occi
dent. O formă de manifes
tare a sărăciei ne poate crea 
deci imaginea falsă de a- 
bundenţă, ceea ce ne duce 
cu gândul la expresia plas
tică prin care românul îşi 
varsă năduful Ia necaz : 
„când sunt laţuri, nu sunt 
cuie“. Va veni oare şi vre
mea când vom avea şi una 
şi alta ?

NICOLAE TARCOB

MOARTE ABSURDA
Intr-adevăr, pe cât de 

absurdă, pe atât de plină 
de învăţăminte poate fi pă
ţania lui Nicolae Istrate, 
din Lupeni. Practic,; şi-a 
căutat-o cu lumânarea, cum 
Se mai spune. -în acea zi 
„saţul a venit beaSr.acasă 
—. spune soţia. A’mai luat 
nişte bani *“$*-• a- • pteepfc din 
nou“.

Către seară ajurrge şi la 
Complexul de Alimentaţie 
publică din oraş. Aici co
mandă şi consumă bere im* 
preună cu câţiva cunoscuţi. 
La, un moment dat se a- 
dresează celor de la masă 
şi îi întreabă dacă nu le 
este ruşine să stea cu un 
ţigan ? Se referea la Imre 
Gombocz, care bea şi el 
bere, dar la o altă masă. 
Imre îi răspunde că sunt 
banii lui şi că au aceeaşi 
valoare. De la una la alta 
se ajunge la înjurături du
re. Ambii sunt destul de 
beţi ca să treacă la fapte. 
_ „M-am repezit la el — 
spune Gombocz şi l-am lovit 
cu pumnii în faţă şi în cap.

Apoi l-am apucat de pâr 
şi l-am lovit eu genunchiul 
în cap şi în piept". Cel 
agresat cade cu capul de 
masă. după aceea, de pe 
scaun ,cade jos. Agresorul 
merge la bar să bea în con
tinuare. în timp ce loyea, 
Imre repeta întruna : „Ce 
mă, eu sunt ţigan ?"

Văzând că cel căzut nu 
mai mişcă, câţiva consu
matori încearcă să-l ajute. 
Chiar şi agresorul îi face 
respiraţie gură la gură, dar 
în zadar. La scurtă vreme 
constată că 'omul a murit. 
In acel moment Gombocz 
strigă: „L-am omorât, şâ 
vină poliţia !“

Aşa şi era. La spital s-a 
constatat doar moartea iui. 
O moarte ce putea fi foar
te uşor preîntâmpinată. 
Dar...

Să mai amintim doar că 
agresorul mai avusese o 
condamnare de 11 ani pen
tru viol în grup.

V. NEAGU

I IMPORTANT PENTRU CITITORI I
j • începând cu săptămâna aceasta, ziarul | 
! nostru va publica programele de televiziune pen- « 
| tru săptămâna viitoare în felul următor : |
î ■  Vineri — TV. SATELIT J
1 ■  Sâmbătă — SĂPTĂMÂNA LA TV (pro-1
| gramele I şi II).

Reamintim că abonamentele la ziarul nos- J j tru pentru luna noiembpie pot fi făcute până Ia j 
5 28 octombrie a.c. Preţul abonamentului: 450 Iei, 
| + taxele poştale. |
' Creşterea costului abonamentului se dato- j 
( rează majorării preţului hârtiei şi a tarifelor de | 
'editare, |
I Sperăm că cititorii vor înţelege această mă-1 j sură şi vor fi în* continuare alături de ziarul»
* nostru. *

omat pe zi
•  — Ce bine că al venit ia noi, bunico! 

Chiar ieri i-a spus tata mamei: .Numai 
maieă-ia ne mai lipseşte!“
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•  STRASBOURG. Comi
tetul miniştrilor ai Consi
liului Europei a aprobai 
luni dimineaţă aderarea 
României ca cel de-al 32- 
lea stat al acestei organi
zaţii paneuropene. In cursul 
reuniunii, ţinută la nivel 
de delegaţi a! miniştrilor a- 
faverilor externe ai ţărilor

membre, reprezentantul Un
gariei s-a abţinut, rela
tează agenţia France Presse, 
recepţionată de Rompres.

•  MOSCOVA. Luni, la 
Casa Albă (sediul parla
mentului rus), Rusian Has- 
bulatov şi Alexandr Ruţkoi 
au fost arestaţi, in urma 
unul asalt asupra clădirii 
al torţelor guvernamentale, 
fidele preşedintelui Elţân. 
Cei doi au fost duşi teferi 
Şi nevătămaţi la închisoa
rea Leforfovo a Ministeru
lui rus de Interne, a anun
ţai un înalt funcţionar din

acest minister. La aceeaşi 
închisoare au fost transpor
taţi şi şefii militari care au 
comandat operaţiunile din 
interiorul parlamentului, a 
anunţat Ministerul Secu
rităţii, citat de France 
Presse.

4 LUXEMBURG. „Cei 
12" nu intenţionează să dea 
eurs cererilor formulate de 
către Rusian Hăsbulatov şi 
Alexandr Ruţkoi care do
resc ca vieţile lor să fie 
plasate sub garanţia amba
sadorilor occidentali de Ia 
Moscova, a declarat mi

nistrul german al aiaceri- 
lor externe, Klaus Kinkel, 
citat de agenţia France 
Presse. > ■

Cei doi au lansat a- 
ceastă cerere, luni, înaintea 
arestării lor. „Cei 12" con
sideră în unanimitate că 
o asemenea cerere trebuie 
să fie formulată de către 
guvernul rus, a declarat 
Kinkel, prezent la reuni
unea Consiliului Ministerial 
al CEE, ale cărei lucrări se 
desfăşoară Ia Luxemburg.

•  MOSCOVA. Printr-Un 
decret al ministrului in

formaţiilor, luni a fost sus
pendată apariţia unor ziare 
comuniste şi naţionaliste. 
Printre ziarele care cad sub 
incidenţa decretului se află 
„Pravda", „Sovetskaia Ros- 
sia", „Deni", „Rabociaia 
Tribuna" şi „Glasnosti". Ele 
au fost învinuite că au ţi-, 
nut parte , celor care au 
participat Ia dezordini şi 
la acţiuni ilegale, scrie 
France Presse.

•  MOSCOVA. In clădirea 
parlamentului se află apro
ximativ 500 de morţi, a 
anunţat generalul Dmitri

Volkogonov, consilier mili
tar al preşedintelui Elţân, 
La o conferinţă de presă, 
el a afirmat că la asaltul 
asupra clădirii parlamentu
lui au luat parte aproxima
tiv 700 de militari ai tru
pelor de elită, 10 tancuri şi 
Un număr mare de vehi
cule blindate, relevă agen
ţia Reuter. . / V



LICEU J g A jjţT  DIN DEVA

La un an de activitate 
ca... liceu teoretic!

Zi de sărbătoare la Li
ceul „Traîan" din Deva. 
Această instituţie, eu o bo
gată tradiţie în învăţămân
tul hunedorean, a împlinit, 
deopotrivă, un an de ac
tivitate ca liceu teoretic. U-, 
rsei astfelde zile i-a fost de
dicată manifestarea găzduită 
ia "Casa de Cultură. în deschi
dere s-a cântat Imnul Na
ţional „Deşteaptă-te ro
mâne", moment solemn, in 
care versurile au amintit 
cu mândrie de patronul li
ceului, împărat între îm
păraţii lumii. Dl. Robert 
Singer, directorul institu
ţiei ,a salutat apoi cu multă 
căldură pe participanţii la 
eveniment — elevi, părinţi, 
cadre didactice, oficialităţi. 
S-au aflat in sală elevi şi 
profesori de la Liceul „Tra. 
ian" din Drobeta Tr. Seve- 
rln.

In cadrul manifestării au 
luat cuvântul primarul mu
nicipiului, Ovidiu Hagea, 
prof. Gheorghe Cândea, 
Inspector general al Inspec
toratului Şcolar Judeţean, 
care l-a felicitat călduros 
pe sărbătoriţi. Ne-au im
presionat aplauzele şi ura
tele cu care a fost întâm
pinat inspectorul general, 
profesor ţi -om de suflet, 
mare patriot, de către o 
sală întreagă de tineri. 
Poate. în viitor, inspecto
rul general ar trebui ales 
de elevi! Un superb cu
vânt de salut a fost rostit 
de doi elevi ai Şcolii Nor
male „Sabin Drăgoi". Ei 
se numesc Angela Buliga 
şi Sorin Cercea. O impre
sionantă dovadă de iste

ţime-într-o frumoasă „ală
turare a cuvintelor", dar 
şi de certe cunoştinţe te
oretice.

în continuare, s-a oficiat 
un Te Deum de către pă
rintele protopop Alexandru 
Hotăran, care a primit 
răspunsuri din partea co
rului Liceului de Artă 
Deva, pregătit şi dirijat 
de prof. Nicplae Icobescu, 
formaţie considerată ca o 
mare realizare în mişcarea 
artistică a elevilor şi în 
ortodoxia hunedoreană. Şi 
iarăşi un lucru impresio
nant, aici, în momentul 
începerii slujbei religioase 
toţi cei prezenţi, in pri
mul rând elevii, s-au ri
dicat fa picioare rămânând 
astfel până la sfârşitul Te 
Deum-ului, dovadă că în 
sufletele lor licăreşte steaua 

»respectului pentru divini
tate, pentru slujitorii alta
rului.

In partea a doua a ma
nifestării au mai luat cu
vântul prof. Corneliu Stan, 
Valentin Voişa» de la U- 
niversitatea din Cluj-Ma- 
poca. în continuare, elevii 
liceului aniversat au evo
cat personalitatea împăra
tului Traian in modalităţi 
inedite : în limba latină fă
cută de către elevul Dorin 
Kladni; prin intermediul 
unei secvenţe din „Divina 
Comedie" de către elevii 
din clasa a Xl-a D ; sub 
forma unui' colaj de ver
suri alcătuit de Ionela Do- 
brei — clasa a XU-a F. 
In încheiere, a avut loc 
un .spectacol folcloric,

# MINEL BODEA

I Amplasamente avizate t
In ultima zi a lunii septembrie a.c. a avut loc o ţ 

nouă şedinţă de avizare a Comisiei judeţene de ur- 
banism şi amenajarea teritoriului. S-ap analizat ş i '  
avizat 4 documentaţii privind amplasarea şi realiza- \ 
rea unei biserici greco-catoliee la Deva, a unei staţii  ̂

, de benzină Pe D.N. 7, în apropierea oraşului Simeria,
* precum şi a două dispensare medicale umane la Ra- S 
\ poltu Mare şi la Vaţa de Jos. ţ

Aspect de la deschiderea anulai universitar 1393/1994 la Universitatea ecolo
gica din Deva. Ftotb : PAVEL LAZA

r •  m m m  •  m m m . #  m m m  t  t f  J  m m m  m t f  •  m m m  a  *  m m m  ' a  m m m  m

IM* un lucru cunosc)» 
că la oraşe aplicarea Legii 
fondului funciar este mult 
mai dificilă decât în me
diul rural, întrucât aici 
s-au făcut exproprieri, s-a 
construit mult şi, în con
secinţă, suprafaţa agricolă 
din extravilan şi mai ales 
din intravilan s-a redus 
considerabil. Aceasta este 
situaţia şi în municipiul 
reşedinţă de judeţ- DL O- 
vidiu Hagea .primarul De
vei, ne spunea :

— Cel mai dificil lucru 
este că nu există concor
danţă Intre actele nota
riale. registrul agricol şi 
măsurători. De aceea, pe 
acelaşi teren se întâmplă 
să apară doi sau trei soli
citanţi.

— în această situaţie cum 
vă descurcaţi 7

— încercăm să ^clarifi
căm şi de cele mai multe 
ori reuşim. Avem avanta
jul că cei însărcinaţi cu 
aplicarea Legii nr. 18/1991, 
— în speţă comisia de spe
cialitate, coordonată de dl 
Romul Şerban — depun 
multă strădanie în activi
tatea lor .

înainte de a trece Ia 
discutarea dificultăţilor cu 
care se confruntă Deva, 
l-am rugat pe interlocutor 
să ne spună în ce stadiu 
se află punerea In posesie 
a celor ce au dreptul Ia 
pământ Am aflat astfel că 
la Cristur s-au dat 195 ti

tluri de proprietate, în Săn- 
tuhalm 148, iar în Bârcea 
şi Archia se fac în pre
zent măsurători. Până la 
finele acestui an se vor 
acorda 85—90 la sută din 
titlurile de proprietate.

— Ştim — aţi mai vor
bit ' despre aceasta cu di
verse prilejuri — că cele 
mai multe necazuri, în 
problema la care vă refe

Până în prezent, anul 
1993 a consemnat o sene 
de întâmplări nefaste, în 
care zeci de persoane au 
fost victimele consumului 
de apă sau ale produselor 
culinare scăpate de sub un . 
control medical atent.

în perioada de referinţă, 
cazurile de la Aninoasa, — 
epidemie hidncă (sau „e- 
pidemie de chiul", un nou 
termen acreditat cjjipâ unii 
citire) semnalele nefa
vorabile în legătură eu 
sursele de apă din zona 
Ilia — Dobra şi mai re
cent „bomba culinară de 
ia Mina Barza" unde, în 
decurs de numai 2—3 zile, 
75 de adulţi şi patru copii 
au fost internaţi la spita
lele din Brad şi Baia de 
Criş, ridică mari semne de 
întrebare în organizarea şi 
conducerea activităţii sani- 
taro-antiepidemice a jude
ţului Hunedoara.

Doar o primă motivaţie 
ar fi fa cazul de faţă func
ţionarea cantinei de la 
Mina Barza fără autoriza
ţie sanitară, loc unde zil
nic servesc masa peste

cetăţeni suprafeţele solici
tate şi tot ele asigură ve
nituri pentru acţionari. 
Ferma nr. 2 -faşă nu vrea 
să audă de aşa ceva. în 
pliis, • se vorbeşte Că şefa 
de fermă a comercializat 
fa folosul ei zahărul luat 
pe sfeclă, a aruncat fa Mu
reş o mare cantitate de 
morcovi, a investit vreo 2 
milioane de lei pentru fa*

2000 de suflete. Sau, mai 
mult decât atât. Cantina 
Barza, deşi .reprezintă o- 
biectivul de căpătâi al zo
nei Brad, activitatea In
spectoratului Judeţean de 
Poliţie Sanitară Hunedoara 
este evidentă (de la Revo
luţie până in prezent s-au 
efectuat doar trei con
troale de către Sanepidul 
din Brad la această can
tină). . atenţia maximă a 
unităţii judeţene eoncen- 
trându-sg spre bombe co
merciale, mici dughene, 
chioşcuri etc.

Semnalele repetate asu
pra întreruperilor frec
vente ale apei, furnizarea 
de apă cu calităţi compro
mise — apă ruginie la lo
curile de muncă de la Mi
na Barza —, întreprindere 
unde fa urmă cu patru ani 
a fost consemnat un epi
sod de dizenterie, investi
gat personal de către ac
tuala directoare a Inspec
toratului de Poliţie Sani
tară Hunedoara, dr. Adri
ana Mărculescu, a rămas 
o simplă consemnare. De 
ce ? Mai mult decât sim-

pământul în fermă nu vor 
să fie acţionari şi-şi cer 
terenul. Ferma 6, conduce
rea ei, nu vrea să ţină 
seama de asta. Problema a 
ajuns la Comisia judeţeană 
de aplicare a Legii fondu
lui funciar şi la Prefectură, 
s-a promis soluţionarea ei, 
ceea ce nu s-a produs facă.

— Primăria are rezervă 
de teren ?

LA DEVA. Punerea fn posesie a 
pământului înaintează spre finalizare, 

dar mai sunt situaţii încâlcite
riţi, se întâlnesc la Deva. 
D e ce ?

— Sunt câteva aspecte. 
Halda de steril de la că
pătui oraşului ocupă o su
prafaţă mare de teren, ca 
şi depozitul de lemne de la 
Bârcea. Dar cel mai mare 
necaz il avem din pricina 
Asociaţiei „Horticola".

— In ce constă necazul?
— „Horticola" foloseşte 

terenul care ar trebui să-l 
primească oamenii Unii 
vor să fie acţionari, alţii 
însă îşi cer dreptul, fer
mele 3 şi 4 au ţinut seama 
de această situaţie şi le-au 
dat acestei categorii de

grăşarea terenului, dar n-a 
adus nici un kg’ de gunoi. 
O situaţie mai gravă o a- 
vem cu ferma nr. 6.

— Adică, dle primar ?
— Este ferma de pomi. 

Aici sunţ câteva aspecte. 
Ferma nu are documente 
pentru suprafaţa ce o fo
loseşte. In altă ordine de 
idei, unitatea, având plan
taţii tinere, nu are venituri 
şi, deci, nu are ce da oa
menilor. Ferma nu utili
zează tot pământul pe care 
pretinde câ-1 are şi nici 
nu vrea să acorde această 
suprafaţă oamenilor. în 
plus, unii cetăţeni care au

— Nici un metru pătrat, 
întreprindem însă eforturi 
pentru a depista suprafeţele 
ce nu ie solicită nimeni, 
cărora te vom stabili desti
naţia.

—  Mulţi oameni şi-au 
construit case pe pământ ce 
nti-i al lor. Ce se întâmplă 
cu ei ?

— într-adevăr, «unt nu
meroase astfel de cârtiri. 
S-a mers pe ideea ca pă
mântul de sub casă şl, din 
jurul ei să te fie dat te 
posesie. O suprafaţă rezo
nabilă Insă — 300 mp. Bacă 
suprafaţa excedentară o so
licită cineva, cu acte, evi

ta : recentul caz, petrecut 
;cum o săptămână la mi

nă, certifică puritatea naf
talinei unde s-au dfepus 
concluziile evenimentului 
medical de acum patru ani.

Mai multe semnate re
cepţionate de presă laşă 
să se înţeleagă starea ana
cronică care se conturează 
la Inspectoratul de Poliţie 
Sanitară Hunedoara — fi
ind consemnată de curând 
o primă cerere de demisie 
a unui salariat — lucruri 
care explică, printre altele, 
embargoul pus de dr. A- 
driana Mărculescu, direc
toarea instituţiei subalter
nilor, In relaţiile eu mass- 
media, dispoziţie menită a 
acoperi unele semne de în* 
trebare.

Iar - cât priveşte „Trans
parenţa la ordin" — titlul 
unui articol inserat, cu pu
ţin timp, în coloanele zia
rului nostru impusă în 
mod deliberat, va rămâne 
probabil q poveste cu final 
neaşteptat.

* CORNEL POENAR

denl, trebuie să i se dea.
Cu dL Romul Şerban, am 

abordat p problemă foarte 
concretă:

— O situaţie deosebită ®e
întâlneşte pe strada Ce
tăţii. Au venit şt la „Cu
vântul liber" oameni care 
şi-au construit case aici, 
pe terenul-ce a fost dat la 
stat, prin 1947, de un domn 
Schuleri. *

— Terenul respectiv a 
fost luat de stat, întrucât 
respectivul domn a plecat 
definitiv di» ţară. Aici a 
avut însă teren şi o fami
lie Gheorghiu, din Braşov, 
ee a venit cu acte asupra 
lui şi, evident, îl va primi, 
dacă nu cel dat la stat, 
altul, In aceeaşi zonă. în 
orice caz, toţi cei ce şi-au 
ridicat case au fost sau vor 
fi puşi fa posesia a 300 
mp teren, nu mai mult. Or, 
în prezent, unii folosesc 
800—1000 mp.

— Se zice că, chiar dacâ 
din terenul folosit de ei 
va fi dat şi altora — 
fa* folosinţă sau fa posesie 
**• aceştia nu au cale de 
acces. ,

-*■ Ba au. Am fost Ia 
faţa locului şl am văzut. 
Este u» drum pe Ia capă
tul de sus al terenului. 
Aşa că problema este foarte 
dară Ne gândim ca atei 
să le atribuim teren'eroilor 
Revoluţiei din Decembrie 
1989.

TRAIAN SONDOR

P.U.H.R. salată 
admiterea 

României în 
Consiliul Europei

Biroul de presă al 
P.U.N.R. ne-a remis spre 
publicare următorul comu
nicat : ..

Partidul Unităţii Naţio
nale Române a luat act cu 
satisfacţie de faptul, că, in 
ziua de 28 .septembrie 1993, 
Adunarea Parlamentară a 
Consiliului Europei, cu vo
tul a aproximativ 90 la sută 
dintre participanţi, a reco
mandat Comitetului de Mi
niştri al ConsiHului Euro
pei să invite România să 
devină membră cu drep
turi depline în Consiliul 
Europei,

Deşi întârziată artificial, 
deşi „adusă într-un adevă
rat proces public fn amfi
teatrul Palatului Europei", 
deşi „nici o altă candida
tură nu a avut parte de 
asemenea severitate şi de 
atâtea exigenţe formulate" 
(citate din presa occiden
tală), acest vot a subliniat 
jţu pregnanţă vocaţia euro
peană a României.

Ir legătură cu amenda
mentele adoptate de către 
Adunarea Parlamentară a 
Consiliului Europei, P.U.N.R. 
constată că unele dintre 
ele se regăsesc fn legisla
ţia românească, altele sunt 
fn curs de legiferare, a 
treia categorie ferenăud-o 
cele fără obiect, cum de 
altfel dreptul comparat e- 
uropcan o subliniază. Ga 
urmare, P.U.N.R. soMcifă 
Guvernului României să se 
adreseze Comitetului de 
Miniştri al Consitiuhrf E- 
uropei în sensul celor ară
tate mal sus, facilRându-so 
cu realism participarea Ro
mâniei la Conferinţa de 
îa Viena din 8—9 octom
brie 1993.
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Liga Naţională a Lup
tătorilor din Decembrie 
1989 — Filiala Hune
doara — ti convoacă pe 
membrii săi în şedinţă 
extraordinară pentru Kiua 
de 7 octombrie 1993, 
ora 17, la sediul din
str. Brâneuşi, nr. 2 
(lângă duba) Sidsrur- 
gistul).
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In audientă 
la redacţie

Dna Mana 
din Deva, blocul fii, ap. 'i 
58, de profesie sudor, are ] 
unele necazuri. Pentru I 
un scurt tratament a fost | 
internată la Spitalul din , 
Zam. Are acasă două fete 
şi un băieţel. A asistat I 
fa vremea internării şi 
la sosirea şi împărţirea 
unor bunuri, medica
mente, produse, articole 
etc., donate di» alte ţări, 
pentru Spitalul din Zam. 
„Dar, ne spunea dna 
Marfa Ardelean, şefii tei 
iau tot ce-i mai bun. 
Ca mai rămâne se dă 
şi amărâţflor de rând..."

Noi vă solicităm, sti
mate dle dr. (Brecter al 
Spitalului dfa Bon» *8 
faceţi ca «iurte* şi o- 
mente să fie respectate.

V Ga între oameni,,. <Gh.
» I.



DE LA ANA LA CAIAFA

Filiala de Cruce Roşie a judeţului, cu sediul in 
Deva, continuă acţiunea de ajutorare a persoanelor 
care iau masa la cantinele săracilor, aşa-numiţii a- 
sâstaţi. S.C. Sansere S.A. Sîn tandrei, a -donat de la fer
mele 6 Simeria şi 7 Rapolt 3000 kg cartofi (câte 1500 
kilograme fiecare). Aceştia au fost oferiţi cantinelor de 
ajutor social din Petroşani şi Deva. La Petroşani au 
fost daţi 2200 kg cartofi pentru consum colectiv şi 
pentru pachete individuale, iar la Deva va fi distri
buită asistaţilor cantitatea rămasă.

Pachete individuale s-au distribuit vineri, 1 oc
tombrie,' de către S.C. Impex Borza -S.N.C. Deva, la 
iniţiativa Filialei de Cruce Roşie a judeţului. Firma 
deveană a venit în sprijinul celor nevoiaşi cu 75 kg 
carne de oaie, 58 cutii margarină de .import şi 58 bor
canele de şerbet de fructe.

Donatorii merită recunoştinţa celor cărora le-au 
mai îndulcit puţin viaţa, îmbtinătăţindu-Ie măcar pen
tru un timp hrana. Dacă se vor mai găsi firme dispuse 
să o sprijin^ — şi nu ne îndoim de generozitatea pa
tronilor - v  acţiunea Crucii Ficşii va continua. (V.S.)

Un vechi cunoscut din 
Boz, comuna Brănişca, m-a 
căutat la redacţie. ' N-am 
apucat să-l întreb ce mai 
face, cum o duce, cum este 
obiceiul între cunoscuţi, că 
m-a luat direct cu o între
bare :

— Vrei să ne ajuţi într-o 
problemă ?

— Vreau. Despre ce este 
vorba 7

— Păi uite, am luat de 
la fostul C.A.p. selectorul. 
Acesta era racordat, la re
ţeaua electrică, dar din 
nişte pricini a fost dezle
gat. De o bună bucată de 
vreme, vrem să-l racordăm 
din nou.

— Foarte bine, . fiindcă 
- — cum ştim — în prezent

este foarte mare nevoie de 
el.

— Sigur că da, căci au 
început însămânţările de 
toamnă şi avem foarte multe 
solicitări. Grâul ce se 
pune sub brazdă trebuie să 
fie cât mai curat- Dar uite
■ • • • *  m■ ■ • • •  mm-m mm mm

că nu-1 putem pune în 
funcţiune căci nu reuşim 
să î determinăm pe cei ce 
se ocupă cu distribuirea 
energiei electrice să ne facă 
lucrarea. Am fost de- mai 
multe ori la Uia, la Deva 
la RENEL şi ni s-a promis 
peste tot că va veni ci
neva să execute lucrarea. 
După câte ştiu, dl Dan, 
şeful punctului de la Ria, 
.a primit această sarcină, 
dar nu o face.- '

■— Astăzi, unde-aţi fost? 
— La RENEL, la dl. di

rector tehnic. Mi-a spus 
să mă duc la dânsul peste 
o oră. '

Vechi iţi meu amic a ple
cat, apoi spre -întâlnirea ce 
i-o fixase conducătorul teh
nic al RENEL. Mi-a pro
mis că dacă nu va găsi în
ţelegere se va întoarce la 
redacţie. N-a mai venit. 
Să fi reuşit oare să-şi re
zolve treaba ? Nu ştim, 
dar ar fi foarte bine.

TRAIAN BONDOB 
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ÎNSEMNĂRI De vorbă la frizerie.
i Urâciunea...
J Vezi pe drum un om. 
j  Frumos. O femeie. 
* Faină. Dar stşi şi 
I te întrebi: Oare sunt 
'  frumoşi şi în inte- 
§ riorul inimii şi al sufle- 
J tului lor, ca la exterior?

1 Trece o colegă pe lângă 
alta. Una, mal fudula. 

J zice : „Ce-i dragă şi cu 
|  asta, ai văzut-o cum a- 
» rată ?“ Dar In cele mai 
I multe cazuri cele mai 

modeste sunt punctuale 
|  la lucru, au familii bine 
J întemeiate ,sunt şi har- 
• nice şi respectuoase. Ele 
I nu prea au vreme 4e_. 
* uite-0 Şi pe aia, draga. 
I Lucrează de multe ori 

şi în locul celor care 
* bat..
I Am lăsat pe locul se- 
• cupd bărbaţii. „Uite-1 
I pe ăla. Ce ochi umflaţi 
J are. O fi avut o noapte 
| grea...“ Şi vorbdle ne- 
• drepte, de pizmă şi vrere 
I de rău, curg din guri 
, mincinoase, guri care 
( s-au „reciclat" in a bârt» 
'  şi a huli. Chiar şi pe

Icel căruia în faţă îi 
zice.- prieten. Ipocri- 

î  zie._
I ..Eu li iubesc pe cei 
* care mă bârfesc şi mă 
|  huiesc. Zâmbesc cu în- 
»găduinţă şi ie amintesc 
I un străbun proverb! de-al 
J nostru românesc : „Câi-

Inele moare de drum lung 
şi prostul de grija al- 
j tuia".

I Bunii mei prieteni.

I» Dacă tot aveţi . vechime, 
bârfiţi, huliţi. Urâciunea 

» din voi n-are leac...
Gh. I. NEGREA

Nici într-o zi obişnuită -ia 
frizeria din.Călan nu intr# 
prea multă lume. Dar intr. 
una ploioasă, cum a fost 
joia trecută ? „Azi am a- 
vut exact trei clienţi ca 
Şi colega mea — spunea 
una dintre frizeriţe. « Ştiţi 
cum e..., fără pâitie ori fără 
o gustare şi chiar fără 0 
cafea (că ne-am prea obiş
nuit), nu se poate. Dar cu 
un păr mai lung de ce nu? 
Iar cu bărbieritul oamenii 
se descurcă singuri. „E 
greu, e tare greu pentru 

t noi... Sperăm şi-noi în Ca- 
rltas'*... „Eu nici măcar 
atât că n-am reuşit să a- 
dun atâţia bani. Când mi 
se va defecta televizorul —

şi deja merge doar când 
îi aplic câte un pumn — 
va trebui să renunţ şi ta 
gceastă singură delectare" 
— povesteşte frizeriţa de 
alături, continuând să tri
coteze la o bluză E pentru 
fiica cea mai mică. O lu
crează dintr-un jerseu mai 
vechi, pe care l-a deşirat, 
„întindem şi noi sărăcia 
cum putem" — reia cu 
resemnare vorba şi ochii 
albaştri î se umezesc.

Altfel sunt mulţumite de 
spaţiul în care lucrează, e 
luminos şi plăcut, au ma
teriale de lucru, nu e ni
meni vinovat că din zi în 
zi trec tot mai puţini clienţi 
din Călan şi din satele

din jur pragul frizeriei, că- 
se câştigă puţin. Au o mică 
reţinere: să nu Scriem la 
ziar că tricotează. Nu, nici 
intr-un caz... Sau nu la 
modul de a găsi „nod în 
papură". Nu, doamnelor, 
nimeni nu v-ar putea re
proşa felul util de a vă îm
plini vremea. Dimpotrivă ! 
E şi tricotatul parte din 
existenţa, uneori sumbră, 
a femeii, un mod de a-ţi 
îmbrăca micuţii, de a eco
nomisi, dar şi de liniştire 
a zbuciumului sufletesc.

Vă dorim şi acum, ca şi 
atunci, sănătate şi cât mai 
mulţi clienţi.

ESTERA SÎNA
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moţa Este ori nu corect?

i

Am fost sesizaţi, telefo
nic. din Brănişca, cum că 
la magazinul sătesc s-ail 
vâiSfeut ţigările „Carpaţi" cu 
300 lei pachetul. „Este co
rect ori nu Greu de răs
puns, cu liberalizarea a- 
daesului comercial. Spre a 
verifica totuşi temeinicia 
afirmaţiei ,am apelat te 
consiliul local. Dna secretar' 
Ştefan ne-a promis o veri
ficare. Revenind, ne-a spus 
că â trimis agentul agricol 
Să verifice şi că de fapt, 
atunci când au test (în ur
mă Cu câteva zile), s-au 
vândut CU 250 lei/pachet, 

Ne-am interesat şi la 
depozitul cooperaţiei din 
Deva, unde dra Cristescu 
ne-a dat câteva detalii : 
„Noi primim de la ftfmi- 
zpr baxul de „Carpaţi" cu
•  • • • • •  mmmma ^ mmm

12000 lei. Adăugând T.VJL- 
ul şi procentul de lâ  te 
sută, baxul ajunge Ia 15 505 
lei“. Deci, dacă pachetul 
pleacă din depozit cu 155 
lei, plus adaosul comercial 
de 30 te sută, adică 47 lei, 
fac. 202 lei; dacă adaosul 
este de 45 te sută, preţul

pachetului ajunge la 225 
lei. Nicidecum fa 250/Iei 
pachet Mai- rămâne de e- 
lucidat dacă s-au vândut 
ori nu Cu 300 lei pachetul? 
Răspunsul il putem afla 
doar de te dv, cei care aţi 
cumpărat zilele trecute ţi
gări „Carpaţi" de la ma
gazinul din Brănişca. (E.S.)

-I

TRIBUNALUL HUNEDOARA •
1Scoate la concurs:

Oameni şi profesii
La fiecare păs întâlnim 

sau reîntâlnim oameni a 
căror statornicie profesio
nală dăinuie prin eternita
tea timpului. Oameni pen
tru care lucrul învăţa! se 
transformă în artă. Un a- 
mestec între pasiune, răb
dare şi dorinţă de frumos.

Cuvintele sunt uneori pu
ţine pentru a defini oa
menii şl îndeletnicirile lor 
zilnice. Dincolo de semni
ficaţia abstractă a cuvântu
lui, căldura umană trans. 
misă concretului dă cu
loare, elegânţă, Prin doar 
câteva cuvinte am încercat 
să şchiţim imaginea unui 
semen’ — Dorin Muntean, 
din Sîntuhalm, nr. 64. Şj 
înainte şi după decembrie 
’89 a rămas statornic în

profesie----aceea de croi
tor, produse din piele şi 
blană.

— Uneori, ne împărtă
şeşte interlocutorul, gre
utăţile au sunt 'puţine. Şi 
înainte, când lucram la co
operativă şi acum când 
lucrez particular. Un lucru 
rămâne însă cert. Fiecare 
client care trece pragul 
atelierului din Sîntuhalm 
trebuie să plece cu sufletul 
împăcat că n-a pierdut timp 
şi bani pentru împlinirea 
unui gând.

Cuvinte, cu adevărat fru
moase, ce converg în rea
litate. Mulţumiri deopotrivă 
pentru fiecare : client — 
meseriaş. Oameni şi pro
fesii ce dăinuie prin timp.

|  # 1  post inspector de specialitate în pro-,
‘ bieme financiar-eontabile. , I
r i, Condiţii : studii superioare economice, ve- » 
} ciume minimă, 6 .ani în activitatea financiar- J 
j contabilă.
I*\
I »
t SOCIETATEA COMERCIALA „ARMONIA** *
I 1
î - S.A- BOTOŞANI 1
« IBdul Mihai Eminescu, nr. 2 A. .

I
Relaţii suplimentare: tel. 611574, 618045. |

' A
-------------------------------------------------  1

I
j Caută distribuitori — societăţi comerciale« 
* sau persoane particulare — pentru desfacere pe | 
I bază de comision a j
I •  ţesăturilor din bumbac şi tip bumbac pe j 
|  care le produce. - «

j Relaţii la tel. 098/517045 şi 098/531695.

Echipa României campioană 

mondială la semimarafon
O excelentă încheiere de 

sezon a atletismului româ
nesc. Echipa României Ia 
Campionatul mondial de 
se.mimaraton de la Bru
xelles a obţinut un frumos 
succes. Româncele Elena 
Murgoci (care în final. a

ocupat locul V), Anuţa Că- 
tuna — locul VI, Iulia 
Negură — locul 9, la aler
gare Pe şosea pe distanţa 
de 20 km s-au clasat pe 
primul loc pe echipe, în
trebând pe Japonia (locul 
II) şi Portugalia (locul III). 
Bravo fetelor ! (S.C.)

Scurt şi dens...
•  Reprezentanţii Româ

niei la Cupa mondială de . 
popice au obţinut, din nou, 
rezultate foarte buhe la 
feminin Electro C.F.R. Tg. 
Mureş a ocupat locul îl, 
iar la’ masculin. Minerul 
Vulcan '(Valea Jiului) ldeul 
IÎI.

•  După „cutremurele" de 
la meciul Rapid — Elec- 
troputere şi întâlnirea „U“ 
Cluj — Sportul Studenţesc 
se pare că la Rapid, în 
locui antrenorului ; Puşcaş

va fi instalat Viorel Ilizo, 
iar la Cluj, Dan Anca a 
luat locul lui Remus Vted,

•  Vineri, 8 octombrie, va 
avea loc la Bucureşti re
unirea tricolorilor pentru 
importantul meci cu Bel
gia din 13 octombrie tn 
cadrul C-M.

•  Astăzi, o nouă etapă 
în Divizia Naţională de 
fotbal. O singură partidă 
nu se dispută, fiind amâ
nată — F.C. Inter Sibiu — 
U.T.A. (S.C.)

CANOTAJ

Concursul „Criteriul Olimpic'n

La sfârşitul sezonului na
utic, pe lacul Snagov, pe 
o vreme frumoasă, s-a 
desfăşurat concursul „Cri
teriul Olimpic", ultima com
petiţie oficială organizată 
de Federaţia Română de 
Canotaj. Acest concurs, des
făşurat într-o formulă nouă, 
cu trei piste de control con
tra cronometru, fe-a per
mis specialiştilor şi antre
norilor de lot o ierarhizare 
corectă a valorii partici
panţilor în vederea consti
tuirii loturilor naţionale 
pentru CM  din anul 1994.

Alături de încă 54 dc ju
niori, sportivul nostru Flo
rin Lupu (clasa a Xll-a B

— Liceul Auto — Deva) dg 
la Clubul sportiv şcolar 
Deva a obţinut locul ii] 
şl medalia de bronz căşti- 
gându-şi pe drept seleeţiQu 
narea In Lotul Naţional do 
Junîori.

Pentru ca rezultatele fru
moase să continue, la baza 
nautică Şoimuş sunt aştep
taţi elevii născuţi in anii 
1978 şi 1979, cu înălţime 
de peste 1,85 m, pentru a 
se iniţia în tainele acestui 
frumos sport ce aduce 
faimă României.

DEAC LAZAR IOAN 
colaborator

Programul turului al
i
’f

doilea in Cupole Europene
CUPA CAMPIONILOR

i F.C Porto — Feycnoord Rottprdam 
A.S. Monaco — Steaua Bucureşti 

I Levskl Spartak Sofia — Werder Brcmen 
F.C. Copenhaga — A.C. Milan V.
Sparta Praga — ILS.C. Andcrlecht 
Manchester United — Galatasaray Istanbul 

' Lech Peznan — Spartak Moscova 
I C.F. Barcelona — Austria Viena

î CUPA CUPELOR

1 Ajax Amsterdam — .BeSiktas Istanbul 
r A.C. Parma — Maccabi Haita 
| F.C. Innsbruck — Real Madrid 
\ A.C. Torino — F.C. Abcrdeen 
[ Benfiea Lisabona — Ţ.S.K.A. Sofia 
I Arsenal Londra — Standard Liege 
1 Paris St. Gennain — Universitatea Craiova 
i Panathinaikos Atena — Bayer Leverkusen

CUPA UEFA

I
CORNEL POENAR

Atletico Madrid — O.F.L Creta 
Bayem Munchen — Norwiebt City 
Boavista Porto — Lazio Roma 
Girondin s Bordeaux — Servette Geneva 
Celtic Giasgow — Sporting Lisabona 
Trabzonspor — Cagliari 
M.T.K. Budapesta — F.C. Maiincs 
C.F. Vâlencia — Karlsruhe 
Internazionale Milano — Apoilon. Limassol 
Eintracht Frankfurt — Dnepr Dnepropctrovsk 
Olympiakos Pireu — Tcnerife 
Austria Salzburg — Royal Club Anvers 
Juventus Torino — F.C. Konsvinger l
Kuusysî Lahti — Brondby |
Deportivo La Corunâ — Aston Villa \
Borussia Dortmund — Măriilor Branik ţ

■me: Meciurile din tur vor avea loc la 20 octombrie, | 
iar returul în 3 noiembrie. j
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MICA- PUBLICITATE
V  vând VW dubiţă. Tel. 

616363.
•  Vând TV 12, izotermă. 

Tel. 618678.
•  Vând apartament două

camere Simeria. Informaţii 
îa tel. 661716, între orele 
20—22. (922175)

•  Vând prelată Ifa nem
ţească, nouă. Tel. 612585.

(922164)
Vând cameră video 

National, Panasonic, casetă 
normală, preţ 1 500 000 lei. 
Tel. 619232. ' (922163)

•  Vând frigider Arctic
240 1, cu garanţie şi aragaz 
cu 4 ochiuri, preţ convena
bil. Devâ, tel. 627382, 626188, 
jdupă ora 16. (922162)

•  Vând Volkswagen 
Transporter Turbo Diesel 
1600 cmc, 75 C.P. 80 000 km, 
an fabricaţie 1988, 3 locuri 
faţă +  platformă cu pre
lată. 'Orăştie, tel. 642078.

(922158)
•  Vând instalaţie satelit

nouă, 136 memorii. Tel. 
615854. (922156)

•  S.C. Comindprest S.R.L. 
Deva vă oferă mobilier Ikea 
(scaune, mese, fotolii). In
formaţii tel./fax 095/623589.

(922174)
•  Vând (dezmembrez) 

Skoda 1000 MB, 10 oi, grâu. 
Bretea Muresană, nr. 111.

(922179)
•  Vând dulap cu două 

Uşi, colţar, două fotolii şi 
măsuţă. Informaţii tel. 
624193, după ora 16. (922180)

•  Vând tractor U—650,
localitatea Aninoasa, str. 
Văleni, nr. 182, judeţul 
Hunedoara. (922182)

•  Vând Aro 10, 4 x 4 .  
Informaţii tel. 617031.

(922188)
•  Vând apartament două

camere Deva, Eminescu, bl. 
31 A/14. (922191)

•  Cumpăr apartament 
B—4 camere. Informaţii tel. 
627854, după ora 16. (922189)

•  Vând frigider 180 1, 
maşină gătit cu gaz, sobă 
încălzit cu gaz. Tel. 625536.

(922192)

•  Vând canapea şi masă 
cu şase scaune. Tel, 622684.
; ./V-.-' (922200)
•  Vând apartament 2 

camere, cartier Progresul, 
informaţii tel. 619565.

(922023)
•  Vând Ford Taunus,

stare perfectă, înmatriculat, * 
preţ foartg convenabil. Tel. 
728467. (922028)

•  Vând apartament trei
camere, gaze, parchet, că
rămidă. Orăştie, Pricazuluî, 
bl. 42, sc. A, ap. 17, tel. 
647146 (.18—20). (921984)

•  Miercuri 29 septembrie, 
pierdut ochelari 'distanţă 
fumurii, ramă metal. Ofer 
recompensă. Deva, ,ţel.

,616886. (921999)
•  Pierdut adeverinţă pre

dare lână nr, 0238772/20. 
VII. 1993, eliberată de 
C.A.M.P.O.A. Orăştie, pe 
numele Bretean Ştefăniţa. 
Se declară nulă. (922151)

•  Pierdut legitimaţie ser
viciu, eliberată de F.E. 
Deva — Mintia, pe numele 
Işfan Adriana-Vergiriica. Se 
declară nulă. (922178)

•  Pierdut parafă medic 
pe numele Rădoi Corina. 
Se declară nulă. (922194)

•  Pierdut legitimaţie ser
viciu pe numele Cernean 
Ioan, eliberată de „Side
rurgica" -Hunedoarei. O de
clar nulă. (922025)

•  Pierdut avize expediere, 
seria 91150 — 91161, elibe
rate de Siderurgica S.A. Hu
nedoara, Laminorul 800. 
Le declar nule. (922926)

•  Pierdut chei Piaţa de
cereale Orăştie. Ofer re
compensă. Informaţii SETA 
Orăştie. (922197)

•  Pierdut câine lup, .4 
luni, zona Mărăşti, găsito
rului recompensă substan
ţială. Relaţii tel. 618754.

. 7 , (922352)
•  Schimb apartament 

confort 1 Petroşani, zonă 
centrală, cu similar Deva' 
Inf. 624861.

•  Schimb apartament 2 
camere, Deva, Micro 15, bl. 
48, sc. 1, ap. 9 cu ultracen
tral sau Eminescu, două

sau trei camere, plus di
ferenţa aferentă. (922177)

•  Schimb garsonieră con
fort I zona Comtim, cu a- 
partament două camere. 
Deva, tel. 615737. (933193)

•  Schimb apartament trei 
camere, zona gării, cu gar
sonieră plus diferenţă. Re
laţii Hunedoara, bd. Trâ- 
ian, 2 bis, ap. 16. (922027)

•  Firmă particulară 
angajează cu contract 

. de muncă tâmplar sau 
maistru tâmplarie dis
pus să lucreze în de
taşare. Relaţii tel. 
618801, orele. 10—18.

 ̂ ■ (922184)
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•  S.G. Comtour. Lowe
&ft.L. angajează pentru 

r complex Sîntuhalm bucă
tari, vânzători. Informaţii 
tel. 621113 sau în Sînfu- 
ftalm, nr. 1. ' (922173)

•  Angajăm contabil şi 
funcţionar, cu cunoştinţe de 
contabilitate. Tel. 711955,

(932017)
•  Primesc în gazdă două 

eleve sau studente, tel. 
616007, după ora 16.

(921340)
•  Caut apartament (gar

sonieră), pentru închiriat. 
Tel. .622595. (922157)

Solicităm un împrumut 
de 2000 DM pentru 4—6 
luni, oferim 30 ia sută do
bândă lunară, cu acte prin 
notariat sau avocaţi. Tel. 
629714. (921998)

t— r............. - 'i"
* Soţul Ioan; ftfi 

Emil şi Nicuşor, nurO* 
rile Venera şl Lenuţa, 
nepoţii, cuscrii anunţă 
cu adâncă durere în
cetarea din viaţă a 
celei care a fost

FULEA SUSANA. ^  
îi vom păstra veşnică 

amintire pentru sufle
tul ei bun. înmormân
tarea va avea loc în co-“ 
muna Boşorod, vineri, 8 
10., ofa 13. Dumnezeu 
s-o odihnească în pace!
•  Cu inima împietrită de 

durere, familia Sperios 
Gheorghe din Hunedoara 
anunţă decesul scumpei so
ţii, mamă şi bunică,

FIRONDA
după o lungă şi grea sufe
rinţă. .

„Chipul tău şi suflet 
blând/Nu le vom uita nici
când/Ai fost bună, gene- 
roasă/Te vom chema me
reu-acasă". înmormântarea. 
6 octombrie, la Cimitirul 
ortodox din. str. Popa 
Şapcă, Hunedoara. (922029)

•  Constantin Drăghici, 
sdţ, anunţă încetarea din 
viaţă a sotiej

VERONICA
născută Rizea. înmormân
tarea va avea loc în 6 
octombrie 1993, ora 13, la 
Cimitirul catoljc din str. 
Eminescu, Deva. Odihneas- 
că-se în pace ! (922196)

•  A. plecat dintre noi 
cel care a fost 

PETRU BOLOŢ 
din Vaţa, om de aleasă 
omenie şi - bunătate. 
Nu-1 vom uita nicio
dată. Nepoţii. (922183)

•  Mulţumim tuturor 
celor care au fost ală
turi de noi în clipele 
grele pricinuite de de
cesul minunatului soţ 
şi tată

GHEORGHE 
ANDRIŢOIU 

Dumnezeu să-l odih
nească în pace ! Fiica 
Adina si soţia Mariana.

(922186)

— i  l
COMPLEXUL EXPOZITIONAL DE MAŞINIt 

ŞI UTILAJE AGRICOLE 
organizat de S.C. EUROVENUS S.R.L din 

Sîntuhalm.
Vă stă Ia dispoziţie în fiecare zi, oferindu-vă 

o gamă largă de unelte gospodăreşti, maşini şi 
utilaje agricole (pluguri, semănători, freze, mo- 
tocultoare, prăsitoare, mori, motopompe, moto- 
cositoare ete.), precum şi 10 modele de remorci 
de diferite capacităţi:

•  REMORCI pentru autoturisme DACIA 1300, 
OLTCIT şi ARO. Se asigură montarea dispozi
tivului de cuplare la cumpărare.

•  SEMIREMORCI şi remorci pentru trac
toare şi autocamioane de diferite capacităţi cu 
şi fără prelată.

Informaţii Ia telefon : 095/626294 sau 
095/621386. (922076)

S
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I.P.H- S.A. DEVA
Face cunoscut celor interesaţi că in Juna 

octombrie 1993 incepe construcţia ansamblului 
de locuinţe situat în Deva, pe str. Nicolae Băl- 
cescu (vechi).

Ansamblul este compus din blocurile A, B, 
C, D, E, F şi G formate din câte 6 apartamente 
cu 2, 3 şi 4 camere şi 2 apartamente .cu câte 2 
camere la mansardă.

La parterul blocurilor sunt prevăzute ga
raje şi boxe (pivniţe).

Apartamentele vor fi date în folosinţă eşa
lonat, începând cu luna iunie 1994.

In prezent mai pot fi contractate aparta
mente în blocurile C şi D şi pot fi reţinute aparta
mente pentru etapa a Il-a (blocurile E, F şi G).

Contractarea se fade prin depunerea unei 
garanţii de 5 Ia sută şi asigurarea la finele a- 
nului a avansului de 30 Ia sută din valoarea a- 
partamentului contractat.

Informaţii se pot obţine la sediu]
Piaţa Victoriei, nr. 2 Deva sau Ia telefon nr. 
618402.

IMPORTANT
Cedez spaţiu comercial 160 mp în Petro

şani, ştr. 1 Decembrie, nr. 124, judeţul Hune
doara, cu condiţia achitării investiţiei actualului 
chiriaş. V „'

Relaţii la telefon 541055, după ora 17.
(922069)

S-C. AGROMICIA 
(fosta I.A.S. Mintia)

Angajează urgent, prin concurs, care va a- 
vea loc în ziua de 18. 10. 1993.

•  CONTABIL ŞEF :
Condiţii:

- studii superioare economice ; 
j — vechime minimă 8 ani.

Informaţii la telefon 615999 Mintia. (CEC)

IV ■
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SOCIETATEA COMERCIALĂ „DEVIL“ S.A.
DEVA

Str. Dorobanţilor, nr. 32 A Deva .
Organizează în ziua de 15 octombrie 1993, 

ora 10, la sediul societăţii, licitaţie pentru pre
luarea în locaţie de gestiune a ATELIERULUI 
AUTO SIMERIA.

înscrierile se pot face până în data de 12 
octombrie 1993/ •

Documentele cu privire la condiţiile de pre
luare în locaţie de gestiune pot fi consultate *la 
sediul societăţii şi'la telefon 620509. (796)

CONSILIUL LOCAL* ORĂŞTIE
Anunţă organizarea unui concurs privind 

elaborarea stemei oraşului Orăştie, dotat cu un 
premiu în valoare de 80 000 lei şi 5 premii a 
câte 5 000 lei.

Informaţii privind eondiţiile de concurs se 
pot obţine zilnic la sediul Consiliului local, te
lefon 641019.

Data limită pentru depunerea lucrărilor este 
15. XI. 1993. (922075)
—----' ■ — ...- - - --- -

S.C. DAM AI COMEXIM S-Ar DfcVA
Oferă din stoc :
•  anvelope import Ucraina şi Iugoslavia;

pt. jenţi de 13, 14, 15”, la preturi de 31 000— 
32 000 lei/buc. '

•  pompe injecţie, elemenţi pompă, supape
•  injectoare şi pulverizatoare
Angajează :»
•  un inginer, specialitatea autovehicule ru

tiere, promoţia 1993.
Relaţii ia telefon 616816. (922077)

AUTOMOBIL CLUBUL ROMAN — FILIALA 
HUNEDOARA

Cu sediul în Deva, str. G. Coşbuc, nr. 21.
Aduce la cunoştinţa agenţilor economici 

autorizaţi că scoate la licitaţie publică pentru 
închiriere s'paţiile disponibile din Deva, Hune
doara şi Petroşani, proprietate ACR.

Licitaţia va .avea loc în ziua de 11 octom
brie a.c., ora 10, Ia sediul filialei.

Informaţii suplimentare prlviqd participa
rea Ia licitaţie se pot obţine Ia sediul filialei, 
tel.: 612822; fax 619419. (922073)

1rv-SAirsiUT
RTL

10,00 „Blestemul"; 11,00 Bogat şi fru
mos; 12,00 Preţul e fierbinte; 13,00 Maga
zinul amiezii; 13,30 Springfield Story; 14,20 
California Clan; 15,10 Vremea dorinţei; 
16,00 Ilona Christen’show; 17,00 Hans Mei- 
ser Show; 18,00 Cine e şeful aici ?; 18,30 
O familie foarte drăguţă; 19,00 Chemarea 
Inimii; 20,15 Exploziv; 20,40 Vremuri bune, 
Vremuri rele; 21,15 Răzbunarea lui Gon- 
zales; 23,15 Steaua TV — magazin; 0,15 
Gottschalk show; 1,00 Alaska.

PRO 7
10,35 Soră de război; 12,10 Flirt stra

dal; 12,45 Roseanne; 13,20 Un Colt pentru 
toate cazurile; 14,15 P. Mason se întoarce;

15,55 Adderly (s.p.); 16,55 „întâlnire ne
obişnuită"; 17,25 Visez la Jeannie; 17,55 
Da în serial; 19,25 „Blondina"; 19,55 O 
casă zgomotoasă; 20,25 Roseanne; 21,15 Bi
lanţ final; 23,15 Jake şi grăsanul; 0,25 
Fotografiile morţii.

, EUROSPORT
10,00 Tenis; 12,00 Atletism; 13,00 Fotbal. 

Cele mai frumoase goluri ale săptămânii; 
14,00 Automobilism. Raliul faraonilor, E- 
gipt; 15,30 Tenis; 19,30 Triation; 21,00 Curse 
de camioane; 21,30 Mag. sporturilor cu 
motor; 22,30 Automobilism. Raliul fara
onilor. Etapa a 4-a; 23,00 Tenis; 0,30 Box.

SAT. 1
10,15 Seriale; 13,25 Umbrele pasiunii; 

14,15 Trapper John, M.D.; 15,10 Vecinii ; 
15,40 Bonanza; 16,40 Nava spaţială Entre- 
prise; 17,45 Să riscăm; 18,20 Totul sau ni
mic; 19,30 Sugarbakes; 20,30 Roata noro

cului; 21,15 Atacă lupii mărilor; 23̂ 35 Psi
hopatul; 1,35 Profesioniştii.

MTV
14,00 Mari Hituri; 15,00 V.J. Simone; 16,30 

Lumea creatorilor de modă; 17,00 Beavis 
& Butt-Head; 17,30 Coca Cola Report; 17,45 
Noutăţi cinematografice; 18,30 Topul MTV 
al telespectatorilor; 19,00 Muzica soul şi 
reggae; 19,30 Videoclipuri non-stop; 21,00 
Lumea reală : întâmplări adevărate; 21,30 
Cel mai dorit: V.J.R. Cokes; 23,00 Mari 
Hituri; 0,00 Coca Cola Report; 0,15 No
utăţi cinematografice.

ITALIA 1
10,15 Prietenul meu Ricky; 10,45 Fa

milia Hogan; 11,30 Starsky şi Ilutch; 12,:ţ0 
A-Tcam; 13,50 Desene animate; 15,15 Rip- 
tide; 16,15 Film; 18,00 Unomania; 18,05 
Prietenul meu Ultraman; 18,55 Studio 
Sport; 19,00 T.J, Hooker; 20,00 Baywatch;

21.00 Campionissimo (show); 21,30 Film; 
0,00 Ştiri, sport, meteo; 1,50 Baywatch.

L CANALE 5
9,30 Charlie’s Angels; 10,35 Show-ui lui 

M. Constanzo; 13,00 Da sau nu (show) ; 
14,25 Forumul verii; 15,30 Casa Vianelloi
16.00 Agenţia matrimonială; (reportaje); 
16,30 Te iubesc, să vorbim; 17,00 Bim Bum 
Bam; 19,02 OK ! Preţul este corect; 20,00 
Roata norocului (cs); 21,30 Agenţia matri
monială; (reportaje); 23,00 Delictele verii 
(reportaje); 0,50 Show-ul lui M. Constanzo.

TNT
10,00 Desene animate; 12,30 Povestiri 

pentru pitici; 13,00 Capodopere ale anima
ţiei; 14,30 Isprăvile Penelopei; 16,00 Super 
aventuri; 17,30 Captain Planet; 18,00 A- 
venturilc Iui Jonny Quest; 19,30 Fred fi 
Barney; 20,00 Bugs şi Daffy; 21,00 Gând 
iubire nu e; 23,05 Cass Tiberlane; 1,20 
Duşmanii lui O’Hara. , :
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