
(Urmare din numărul trecut)

— Dle Ciprian Alic, făcând recomandări pen- J 
aţi participat, in zilele de tru ARE de a sprijini ma-1 

'  50 septembrie — 1 octom- terializarea opţiunilor şi «
| brie a.c., la Trento (Ita- Ideilor pe care le-am pre-1 
* Iia), ia Reuniunea VI a zentat. Sigur, mi s-au pus J 
I Adunării Regiunilor E- întrebări, am dat răs- j 
'  uropei. în  ce calitate şi pWnsuri, fiind  susţinut de V

I ce a semnificat manifesta- însuşi preşedintele Corni-î 
rea? siei, de colegi din Anglia |

■ — în primul rând — şi Scoţia îndeosebi. De j
I ca reprezentant al jude- altfel, rapoartele Şi con-1 
J ţului Hunedoara pe lângă cluziile asupra lor au fost»
I amintita comisie, iar în transmise secretarului ga-I 
•> al doilea rând ca Rapor- neral al ARE, care, ia J 
1 tor desemnat de Adunarea rândul său, le va înainta 1 
* Regiunilor Europei pe te- organismelor Comunităţii I 
I ma mediilor de informare. Europene spre înfăptuire, j 
* In cele două zile cât a —; Ce rezultate concrete |

I'  durat, Reuniunea a dez- ale respectivei Reuniuni J 
bătut probleme de larg întrevedeţi, ce contacte aţi |

[ interes şi deosebită im- reuşit să realizaţi ? »
I portanţă din domeniile — Am întâlnit cunos-1 
'  culturii, tineretului şi e- cuţi ,noi românii — cei J' 
I ducaţiei, creşterii şi pro- din judeţele Hunedoara |
'  tepţier copiilor handica- şi Harghita, prezenţi la t

I paţi, sportului şi mass- manifestare — am fost j 
mediei, limbilor regionale înconjuraţi de o reală' şi |  

j — în scopul cunoaşterii nedisimulată prietenie e-J 
I lor mai bine şi al coope- uropeană, iar contactele şi |
» rării europene pentrp per- promisiunile au fost mai»

I fecţionarea formelor, şi multe. Preşedintele Cen-1 
metodelor ..de aplicare. Aş trului European ECTARC ;

I vrea să spun că Reuni- , sş-a arătat interesat să J 
unda a beneficiat de o dezvolte în România pro -| 

î  participare largă şi de înalt gramul de cultură tradi- *
I nivel profesional în res- ţională a Regiunilor Euro-1 
\  pectivele domenii, din pei, reprezentanţi ai re-1  
I Germania, India, Franţa, ■ giunii Fife;,— din Scoţia J 
,  Anglia, Austria, Belgia, — şi-au manifestat diş-1 
I Scoţia, Spania, Ungaria, ponibilitatea de cooperare * 
J> România şi bineînţeles din cu judeţul Hunedoara în I 
; ţara gazdă — Italia, fiind domeniul învăţământului î 
1 prezenţi, de asemenea, re- special, iar gazdele — din I 
I prezentanţi tehnici şi mem- regiunea Trentirio Alto J 
J bri ai biroului ARE (A- Adige — şi-au exprimat j 
I dunarea Regiunilor Euro- intenţia, de a ne/sprijini I 
J pei). ■■■■■■■■:. şi a ne înfrăţi la nivelul!
J I,a ce s-a referit ra- regiunilor! ca şi reprezen- |
. portul prezentat de dvs. tanţii regiunii Hampshire j 
I şi cum a fost primit de — o zonă extrem de bo-I 
* asistenţă? gată — din Anglia. De *
|  — A fost un studiu mai asemenea, s-a propus ca I
" amplu privind stadiul me- o delegaţie a mediilor de J 
j diilor de informare din informare a ARE să n e t 
I Europa Centrală şi de viziteze judeţul la înce-l 

• Est, cuprinzând, în corn- putui anului viitor. AJn j 
pictare, un chestionar a- receptat opinii favorabile |  
dresat tuturor Regiunilor la adresa României, do- j 
Europei în vederea cata- vadă că imaginea sa se află |  
legării cât mai exacte a pe un canal bun, pe o * 
mediilor de informare, linie ascendentă, dincolo I 
dezvoltarea reţelei de co- de graniţe, că ţara noastră J 
municaţii a acestora,, or- — deci şi judeţul Hune- 1 
ganizarea unor. schimburi doara — pătrunde tot mai I 
de experienţă — benefice mult în Europa şi pe a- j 
pentru întreaga Europă, ceste căi ale culturii, e- |  
Primirea a fost bună, aşa ducaţiei, presei. j
cum s-a menţionat şi în > — Vă mulţumesc. I

I

I

rezoluţia finală a Reuni
unii, cei care au discutat " Convorbire realizată de 
pe marginea Raportului DUMITRU GHEONEA

* (Trimestrul IV)
Cuvioasa Paraţphiva;4- 14 Octombrie

|  •  8 noiem brie — Şt. A rhangheli Mihaii şi Ga v rii;

1 O 21 octombrie — Sf. Mc. Visarion, Sofronie şi Oprea; 
3  i  26 octombrie — Sf. Mare Mucenic Dimitrie;

î » 6  decembrie — Şf. Ierarh Nicolae;
27 decembrie — Sf. întâiul Mucenic Arhidiacon Şte
fan.

... In ultima perioadă 
s-a creat şi răspândit ideea 
unei vacanţe de sărbători.

' Dar mai ales â unui Scurt
circuit după Anul nou.

—• Vă pot spune - despre 
ce ţeste vorba. In prinîul 
rând acest lucru nu se va 

* întâmpla. Eu am ajuns la 
Cluj la o cifră foarte frumpa- 
să de salariaţi — 1642. Unde 1 
s-a mai pomenit un con
cediu simultan de 1642 de 
persoane. Nici pomeneală. 
Ca să fiu sincer, doar o 
singură persoană1 are drep
tul la concediu — directo
rul general al „Caritas*- 
ului — Ovjdiu Gherman. 
Nu plecăm în concediu. 
Vreau să vă spun de pe a- 
cum programul pentru săr
bători — lucru pentru ca
re vă mulţumesc că infor-

CARI T AS -  
momentul adevărului

acest circuit de/întrajtt(£> ,  
‘Ornat asocia- **rare au bene: 

ţii de handii 
rici etc.

— La Cluj,Mf. ..... 
ganelor locale, unde

maţi opinia publică. In 24 
decembrie vom lucra pâ
nă la ora 12, vom fi liberi 
pe ziua de Crăciun, vom 
fi liberi pe 31 (dar şi în 
31 poate lucrăm o jumă
tate de zi). Suntem liberi 
pe !, 2 ianuarie, apoi pe 
data de 3 vom fi pe bari
cade. Nu se pune proble
ma deci a unei vacanţe. 
Nu şe pune problpma nici 
a unui scurt-circuit şi ain 
să vă spun de ce. Extra
sele de cont îmi spun so
liditatea acestui circuit. Da
că mâine trebuie să plă
tesc 7 miliarde, de exem
plu, şi am numai 5 miliar, 
de bani lichizi, poate doar

numai pentru câteva ore 
oamenii trebuie să aştepte 
pentru diferenţa care ne
cesită a fi adusă din bănci.

—■ Intenţionaţi în pers
pectivă o limitare a sume
lor, atât la depunere sau 
la ridicare ?

— Nu. Spuneam de pre
să. Iată că Evenimentul zi
lei a scos în public faptul 
că înscriem sume numai 
până la 160 000 lei. A fost 
o perioadă mai dificilă la 
Sala sporturilor, când am 
avut o afluenţă mare de 
deponenţi, iar lipsa de 
spaţii ne-a creat unele 
greutăţi.

— Domnule Stoica, din

-

'
oameni foarte receptivi, fa> 
ţă de care am tot respec
tul, a apărut o hotărâre 
prin care cei care ridică 
bani au posibilitatea să fa
că donaţii, acolo unde vor. 
S-au donat bani pentru sta
tuia lui Avram Iancu, 
pentru Biserica clin Mărrăş- 
tur. S-au dus bani la can
tinele săracilor, la un cen
tru' de sânge, la spitale, 
în general unde sunt pro
bleme financiare deosebite.

— Cu alte cuvinte,' să 
asigurăm cititorii ziarului 
„Cuvântul liber" Deva ea

CORNEL POENAR

(Continuare în pag. a 24â)
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DE-AR PLOUA CU MOTORINĂ
După o perioadă cu pre

cipitaţii abundente, s-au 
' creat condiţii să fie relua

te lucrările în câmp, la 
recoltat şi semănat. Pe 
•directorul ' „Agromec" 
Geoagiu, dl ing. Virgll Tu. 
dan, l-am găsit la sediu, 
chinuindu-se să dea te
lefoane pentru a se infor
ma asupra situaţiei cu pri
mirea motorinei repartiza, 
te. Dar, ghinion 1 Ca şi in 
alte împrejurări simila
re, telefonul* era mut. No
rocul este că mai există o 
mică rezervă pentru a fa
ce faţă nevoilor urgente. 
Bine ar fi deci, ca, de a- 
cum încolo, să plouă cu 
motorină, deoarece există 
suficient front de lucru.’ 

Interlocutorul ne-a spus 
că în această toamna, in 
raza de activitate a unităţii 
pe care o conduce se vor 
însărhânţa tofiO ha cu grâu 
şi 300 cu orz. Semănatul 
a început şi. se lucrează 
în continuare, • existând un 
avans la pregătirea tere
nului la asociaţiile fami
liale din Vaidei, Romos, 
Romoşel, Cigmău şi Aurel 
Vlaicu. Aici s-au format 
tarlale compacte de câte 
20—40' de ha destinate în-

sămânţărilor de' toamnă, 
undo se poate acţiona cu 
un bun randament. Fireşte, 
sunt solicitări, şi la ţăra
nii particulari', cărora li 
se răspunde în raport do 
forţele şi mijloacele dis-

•  Directorul face dis
pecerat, dar telefonul 
este mut •  iO hotărâre 
care nu prea ajută •  
Pe suprafeţe mari se 
lucrează mai cu spor •  
Cant 85 la Şută din te
renuri sunt lucrate de 
Agromec •  Demersurile 
pentru privatizare s-au 
peţicnit.

ponibiie. De menţionat că 
la semănat se foloseşte nu
mai sămânţă de calitate 
primită de la „Semrom*’. 
Pentru producerea semin- : 
ţelor, necesare în anul 
viitor, „A§romec“ are în 
arendă o suprafaţă, de te
ren lp Vaidei, careN va fi 
însămânţată cu superelită, 
fiind asigurate şi ingrăşă- 
mintele Chimice necesare.

In prezent, cu cele 50 
de tractoare din dotare. „Â- 
gromec“-ul lucrează circa

85 la sută din suprafaţă, 
iar, particularii din zonă 
cu cele 130 de tractoare ce 
ie deţin efectuează lucră
rile pe restul suprafeţei.

O problemă care nu şi-a 
găsit încă rezolvarea pri
veşte faptul că Guvernul 
a adoptat o hotărâre prin 
care se plafonează creditul 
acordat la numai 70 000 lei 
pe ha, ceea ' ce acdperă 
doar cheltuielile pentru să
mânţă. -Ce să mai spunem 
atunci de celelalte lucrări 
sau de îngrăşăminte ? Cu 
toate acestea, s-a avut în 
vedere să fie efectuate 
prestaţii Ia tarifele cele mai 
scăzute posibil.

Referitor lâ acţiunea de 
privatizare, directorul ne-a s 
relatat că s-au făcut unele • 
demersuri, dar acestea s-au 
poticnit deoarece au apă
rut unele neclarităţi legate 
de proprietatea asupra pă
mântului. Pe măsură ce 
acestea vor fi soluţionate, 
se va continua acţiunea de 
privatizare, ceea ce asigură 
aşezarea pe baze noi a în
tregii activităţi a „Agro- 
mec“-ului din Geoagiu.

mari la benzină 
şi motorină
Aşa după cum s-a a- 

nunţat, începând din ziua 
de 10 octombrie a.c., 
ora zero, au fost majo
rate preţurile la ben- ■ 
zină şi motorină, după 
cum urmează : benzină 
premiutn şi benzină 
fără plumb 330 iei li
trul, benzină regular 305 ' 
lei litrul, benzină nor
mală 290 lei litrul, far 
motorina 240 lei litru l 
Deci; pentru cei mai 
mulţi automohiiişti dru
muri mai puţine şi mai... 
scurte.(S.C.)
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©  „NUMBER ONE“. La Casa 
de Cultură din Brad a fost in
augurat Clubul „Number one“ 
destinat activităţilor cultural- 
recreative do joi, vineri, sâm
bătă,' duminică. Ulterior se in
tenţionează organizarea, aici, a 
unor activităţi familiare, cu pre
cădere miercurea. (M.B.)

7,30 pentru a-şi procura stida cu 
lapte necesar copiilor, bătrânilor 
sau suferinzilor. Unii cumpărători 
îşi exprimau indignarea nu atât 
pentru faptul că acest produs s-a 
scumpit, ci pentru că laptele se 
aduce tot cu întârziere la maga
zin. Va dispărea oare această 
practică ? (N.T.)

0  SCUMP, SCUMP, DAR DB 
CE TÂRZIU ? Ieri dimineaţă (hu 
este caz unic — n.n.), la  maga
zinul „Devii" de lângă Casa de 
Cultură din. Deva oamenii 
aşteptau la coadă şi după ora

©  REPARAŢIE CAPITALA. In 
urmă cu câteva zile au început 
lucrările de reparaţie capitală Ia 
podul de peste râul Crişul Alb, 
de la Intrarea in curtea Uzinei 
«Un Gurabarza — Crişcior. Lu
crarea o efectuează secţia 3e 
Investiţii a Sucursalei Miniere 
Brad şi se speră ca până 1% în- 
ceputul anului 1994, podul să fie 
dat In' folosinţă (Al.J.)

©  LOTUL fotbaliştilor români 
pentru meciul cu Belgia din 13 oc
tombrie a.c. s-a reunit de vineri la 
Bucureşti. Printre cei chemaţi 
de Puiu Iordănescu se numără 
Prunea, *Kadar, D. Petrescu, 
Belodedici, Gică Popescu, Seli- 
mesy, D. Munteanu, Lupescu, 
Hagi, Sabău, Răducloiu dar şi 
Stângaeju, Doboş, Gâlcă, Panduru, 
Vlădoiu, Ilie Dumitrescu, Stângă, 
Crajoveanu şi Adrian Ilie. (S.G.)

dna Zoe Circo, din aceeaşi loca
litate, a dtnenajat un local cu 
produse alimentare şi de alimen
taţie publică. (J.A.)

0  PRIVATIZARE. Şi la sate 
libera iniţiativă a început să 
prindă viaţă. In localitatea Bucu- 
reşeî, după ce dl. Simion Brâ-
d e a n a- avut- curajul .-gă-şi des
chidă o unitate privată, receni,

©  „LADY DE WINTER", scrisă 
de Susan HUI, continuă acţiunea 
romanului Iui Daphne du Ma- 
urier „Rebeccă". Cartea „Lady 
de Winter" este considerată cel 
mai mare bestseller al acestui 
sfârşit de mileniu. Cei interesaţi 
o găsesc de vânzare la Casa 
Cărţii Deva, (V.RJ

UNA PE ZI
—■ A şa de puţină dai' 

ceaţă pentru .m ine. ma 
mă?! ”

— b îu i| pentru tine, •  
pentru Gigei-

— Aşa de multă ?t



• • • • • • • • • • « • • • • • • • !

C A R IT A S — momentul adevărului
(Urmare din pag. t)

na există nici an fel de 
rlse pentru cei care se în
scriu in acest circuit de 
întrajutorare.

— Sută la sută.
— Deci, s-a luăm ca o 

garanţie pe care o daţi lo
cuitorilor judeţului Hu
nedoara ?

— Eu continui să merg. 
Societatea „Caritas". atât 
de controversată de presă, 
repet, de presă, nu de oa
meni, nu de participanţii la 
circuit, va funcţiona. Vă 
asigur t Şi eu Îmi văi de 
drum, chiar d»că cerui va 
pica pe m-ne. Credeţi că 
viaţa mea este uşoară? 
Este un iad, dar este pună 
de satisfacţii. Dumnea
voastră nu v-aţi bucura că 
de pe urma muncii dum
neavoastră şi ă 1700: de ti
neri aveţi avantaje ulteri
or 7 Pe dumneavoastră 
nu v-ar încălzi zâmbetul 
acelei feţe, când nu se mai 
vede atât de încătuşată. Ve
deţi, este un iad munca de 
aici, dar este o adevărată 
satisfacţie! Oricine va 
veni, orice ziarist de ori
unde de pe pământul a- 
cesta, care începe să lu

creze împotriva „Caritasu- 
lui“, să ştiţi că sa fî In. 

"vins. Nu pentru că am de
venit un gigant. Nu t Nici 
vorbă de forţă. Oamenii, 
participanţi la circuit, 4Î 
vor izola. N-aş vrea să se

— Am redus deja plăţile 
la 3 luni şl câteva zile. Ne 
propunem pentru perioada 
imediată — 2 săptămâni — să 
facem plăţile sub trei luni. 
Dar, vorbind despre acest 
lucru, ce mai contează o

tih n it
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înţeleagă prin aceasta că 
fac un apel public, la in
citare, Nici pomeneală !

- Am realizat un Super- 
market pentru oameni. Na 
fac concurenţă nimănui. 
Mă străduiesc să asigur 
acei preţ care să confere 
liniştea tonului. Acesta 
este controversatul „C&ţi- 
tas" şi patronul lui, loan 
Stoica.

— Intenţionaţi o reducere 
a perioadei de plată ?

întârziere de câteva zile ? 
Problemele dificile pentru 

. „Garitas" rămân spaţiile.
— Ştim că tinerii au în 

generai probleme financiare, 
majoritatea celor care lu
crează aici sunt tineri. Care 
eşfe salariul media al unui 
salariat at „Caritasului" ?

— Câştigul net este peste 
100 000 ‘lei. Este un câştig" 
frumos dintr-un unghi de 
vedere, iar dintr-un afetul.

.poate este mie. Din punc

tul meu de vedere este nor
mal. Oricum, eu zic că 
este un salariu -decent. 
Salariu din care tinerii 
pot să-şi ajute familia stau 
părinţii. Toate drepturile 
sunt date în raport de lege 
Fie legea dreaptă sau 
strâmbă, legile trebuie res
pectate de la A  la, Z.

— Spuneaţi că nu peste
multă vreme veţi împlini 
54 de ani. In  ce zodie sun
teţi născut 7 :

— Sunt născut în luna 
ianuarie. Zodia o alegeţi 
dumneavoastră.

^  Domnule Stoica , cu 
permisiunea dvs„ daţi-ne 
voie să vă mulţumim'în 
numele cititorilor ziarului 
„Cuvântul liber" Deva şi 
să vă dorim multă sănă
tate şl noroc! Iar Dum
nezeu să fie cu noi.

— Şt eu vă mulţumesc, 
mai ades că în final aţi 
rostit numele lui Dum
nezeu. Să scrieţi, să ară
taţi tot ceea ce este corect. 
Vă rog să-mi permiteţi, prin 
dumneavoastră, să urez oa
menilor minunaţi din ju
deţul Hunedoara. multă 
sănătate şi cât mai mult 
fifişug.

Abonamentele la 
„Cuvântul liber" 

în creştere şi la Ceoagiu
-  Deşt era te  concediu, pe 
dL Cornel Sabău, dirigin
tele Oficiului poştal din co
muna Geoagki, l-am găsit 
la._ birou. „Am avut ceva 
de lucru, ce nu admitea 
amânare" — ni s-a destăi
nuit interlocutorul. Discu
ţia între noi s-a legat firesc 
pe tema ce a determinat 
vizita la poşta «lin această 
frumoasă comună din zona 
Orăştiei: difuzarea presei.

— Cum ajunge ziarul 
„Cuvântul liber" la abonaţii 
din comună 7

- -  Cu excepţia ziarului 
de sâmbăta (când oficianţii 
poştali nu lucrează), coti
dianul judeţean ajunge, de 
regulă, la timp în toate cele 
9 sate ale comunei noastre 
în care intră şi satul Mâda, 
aparţinător comunei- Balşa, 
dar mai aproape de noi. La 
staţiunea Geoagiu-Băi şi ia 
Sanatoriul TBC îşi desfă
şoară activitatea două oficii 
poştale separate.

— Şî simt mulţi cititori?
— Numai numărul a- 

bonaţilor trece de 300. Dar 
în ■ fiecare familie există 
între - 2 şi . 3 persoane In j  
mâna cărora ajunge „Cu- | 
vântţil IfijerV.. Calea cea | 
maj' scurtă, sigură şi mai 
economică pentru - a  intra 
te posesia ziarului preferit 
este. abonamentul. Este. o 
dovadă, şi faptul că numă
rul abonaţilor la „Cuvân
tu l liberi* eftu creştere. In
tre 10—15 pe lună. încet, 
dar sigur.

— Ne puteţi spune care 
sunt factorii poştali cei mai ; 
harnici din Geoagiji ? j

i*  Notaţi, vă rog. pe 
Ioana Cărăguţ şi pe Ni- . 
colae Maniu din Geoagiu, j

pe loan Suciu, din Mada,‘ 
Elena Constantin din Cal
mar,.' Ana Muntoiu de la 
Bozeş. Dar şi ceilalţi sunt 
preocupaţi să-şi facă dato
ria cum se cuvine!

— Ce doleanţe • aveţi te 
ceea ce priveşte difuzarea 
presei în comună ?

— Aş dori (şi nu numai 
eu) să se revină la practica 
difuzării cotidianului ju
deţean şi Ia oficiul nostru 
poştal, unde vine zilnic un 
însemnat număr de cetă
ţeni. Mulţi nu au abona
ment. dar ar dori să-l cum
pere. De ce şă nu le o- 
ferim această posibilitate?

— Aşa este. Poate până 
la urmă cei în drept vor 
rezolva şi această pro
blemă,.;

SABIN CEBBU

Oameni şi ţio ti
Se spune — de altfel cu 

temei eă eto c e ' iubesc 
florile sunt oameni buni. 
La suflet, lâ inimă, * In 
intenţii şi comportare. A- 
cestea fiind zise sâ' con
semnăm ' un fa p t: Ţi-e 
mai mare. dragul când pă
trunzi într-un spaţiu de 
utilitate publică — in poş
ta din Brad. de pildă — 
şi vezi plante şi flori în 
glastre atârnate pe pereţi; 
vaze cu flori la ghişee,'pe 
mese etc. In această situa
ţie, serviciul pe care.! so
liciţi devine mai lesnicios, 
necazul mai blând, iar te* 
clamaţia nu mai este chiar 
atât de gravă.

Dar — iarăşi se zice — 
o instituţie, un ghişeu, un
local reflectă personalita.
tea celui ce o conduce sau 
munceşte acolo. Dacă este 
om de treabă, eu suflet 
pentru el şi colegii lui, 
pentru musafirii ce-i calcă 
pragul, el creează o atmo
sferă cât mai plăcută. Şi, 
din acest punct- de vedere. 
Unităţile de alimentaţie pu
blică, indiferent ce capital 
au, sunt un exemplu edi
ficator. La cofetăria ,€>- 
rient", la „Cocoşul de aur", 
barul „Opera" ş.a. găseşti 
în fiecare zi flori proaspe
te pe mese. De unde flori ?

' Poate din grădina cuiva, 
poate aduse de undeva, 
poate cumpărate. In con
trast. mesele de la „Gos
podina", „Scala", „Bule
vard", „Turist" etc. sunt 
dezolant de goale, atunci 
când nu sunt pline cu pa
hare. cu câni de cafea sau 
scrumiere cu mucuri de ţi
gară. Sâmbăta, trecută, di
mineaţa, am fost la o ca- 
feiuţă lâ „Turist-ui“ din 
centrul municipiului Deva. 
Un băiat tânăr a condus 
până la uşă un grup de 
musafiri după care a zis :

— Mi-e ruşine când in
tră în local turişti.

— De ce ? l-a, ... întrebat 
un consumatoţ.

— Păi, nu vezi cum ara
tă feţele de masă 7 Vechi, 
murdare, arse cu ţigara.
■ :■ -7- Spune-i patroanei să 
cumpere altele noi.

—• Nu vrea să-şi cheltu
iască banii. V

Bineînţeles că intr-o ast
fel de situaţie, întâlnită în 
multe localuri de alimen
taţie publică din judeţ, flo- 
nile nu-şi au rostul. Se 
spune că cei ce iubesc flo
rile! sunt oameni buni. Cum 
or -fi cei ce nu le iubesc?

TRAIAN BONDOR

Bune şi mai puţin bHne din Burjuc
— Stimate dle IOSIF_ 

FURDUI, în calitatea şi cu 
răspunderea pe care o a- 
veţi ca secretar al Con
siliului Local Burjuc, ,vă 
soii?ităm să ne spuneţi cum 
a venit... toamna în satele 
comu -ei ?

— Eu aş zice ca peste 
tot — cu împliniri, cu ne
cazuri, cu dorin,e, cu spe
ranţe spre mai bine. ' C s

«- Cu ce împliniri?
— Recoltele sunt mai

bune ca în alţi a n i ; la să
tenii din Petreşti şi Bră- 
dăţel s-au înmânat măi 
bine de 60 de , certificate 
de proprietate, în baza Le
gii fondului funciar; la 
Brădăţel s-a repartizat şt 
o mare parte din pădure. 
Am şi 63 : dtoate
de pensionare pentru foştii

cooperatori. împlinirile şi 
bucuriile vin rânej pe rând, 
aşa cum a ştiut şi înţelege 
să şi Ie facă fiecare. Noi 
de la Primărie îi ajutăm. 
Cât putem;

— Trecem la  necazuri,..
— Dacă primeam ajutor 

de la O.C.O.T.A, Deva, de 
la ocoalele silvice Ilia şi 
Dobra, necazurile erau mult 
mâi mici, intram în iarnă 
cu cei mai mulţi săteni 
mulţumiţi cum li s-a îm
părţit pământul, pădurea, 
păşunea. Numai cu forţele 
Pe care le avem la Con. 
sUiul local nu putem, face 
faţă prompt, zilnic, fiecărei 
cereţi’ Mai cu ssantă d l la 
noi nu este vieeprimar, sar
cinile dumnealui le facem 
noi, cei puţtei

1 Cu împărţirea pămân

tului şi a pădurilor se va 
continua, dacă vom avea 
şi toamnă blândă cu noi. 
Alte necazuri ?

— începe transhumanţa 
turmelor de oi. Trec şi pe 
la noi. Ce găsesc şi ce lasă 
în urma lor se cunoaşte de 
atâţia an i Eu am rugat 
sătenii, mai cu seamă pe 

cei care au holde pe lângă şo
sea, să-şi strângă recolta 
Cfi oile pe unde trec...

...Altfel, zicem noi, toam
na în satele comunei Bur
juc a  sosit eu roade bune. 
Gospodarii şi le culeg cu 
râvnă, ducându-le în ham
bare. Aşa se cuvine, după 
multă sudoare e i  avem 
te ' case bucuria muncii 
noastre I

Gb. L NEGREA

sga :p.

neaţa de te domiciliul din 
Deva, Micro 15, btee 7t, 
ap. 41, la şcoală fi n-a 
mal apărut.

* Era îmbrăcat în uni
formă de elev, bluză al
bastră tricotată, pantotî 
maro , căciulă roşie f i 
ghiozdan maro, „In ziua 
dispariţiei — spune mama 
copilului — I-am căutat 
la fraţii mei, te cunoştinţe 
şi colegi, am întrebat lâ 
şcoală : am anunţat fi or
ganele de poliţie, dar n-am 

Minorul din fotografie aflat până azi nici o  veste 
Sc numeşte Turca Florin despre el". - 
Gheorghi ă. Are 9 ani. Cine poate da relaţii 
este brunet, eu oebi ne- este rugat să anunţe fa- 
gri. In ziua de 1 octora- milia Cotuţ — Deva, Mi- 
brie 1993 3  plecat dimi- ero 15, bloc 78, ap. 41.
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Ziarul nostru publică programele de tete 
viziune pentru săptămâna viitoare in felul ur 
mător: AA' A-A

■  Vineri şl miercuri •— T.V. SATELIT

■  Sâmhătă — SĂPTĂMÂNĂ LA TV (pro
gramele I şi II).

Reamintim că abonamentele Ia ziarul nos
tru pentru luna noiembrie pot li făcute până ta 
28 octombrie a.c. Preţul abonamentului: 456 tei 
+  taxele poştale.

Creşterea rostului abonamentului se dato
rează majorării preţului hârtiei şi a tarifelor de 
'editare.

Sperăm că cititorii vor înţelege această mă
sură şi vor fi în continuare alături de ziarul 
nostru.
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SUCURSALA JUDEŢEANĂ BANC POST — 

S.A. DEVA

Anunţă cursurile care le practică la Casa 
de Schimb Valutar, Ia da;a de 6 octombrie 1993:

Curş cumpărare , Comision

Dolar S.U.A. 
Lira sterlină 
Marca german? 
Franc francez 

austriac

1 220 0 °/o

1 330 0 %
730 0 3/o
185 0 %

87 v 0 %

i
4
44
44
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4)ţ
4
4i

*

Menţionăm că se cumpără şi alte feluri de 
valută, cursurile modifi cându - se în funcţie de 
cursul stabilit de Banc Post Bucureşti.

Programul la ghişeu este între orele 9— 13. 
la sediul Banc Post Deva, bdul Decebal, bl. P-, 
et. 1.

4

i
4
4
v

4

Câştiguri suplimentare 
la obligaţiunile CEC

Casa de Economii şi Consemnaţiuni pune 
In vânzare obligaţiunile CEC eu câştiguri în lot 
cursul luni! octombrie a-c., Ia valoarea lor no
minală fără suprataxă.

Pe lângă tragerea obişnuită lunară la care 
se acordă peste 7606 câştiguri in valoare de 
55,6 milioane iei, la sfârşitul lunii octombrie se 
organizează şi o tragere suplimentară a obliga
ţiunilor CEC care oferă importante câştiguri.

Pentru a putea participa Ia tragerea Ia sorţi 
a obligaţiunilor CEC cu câştiguri de fe sfârşitul 
lunii octombrie, obligaţiunile CEC se pot cum
păra de la toate unităţile CEC din judeţ. (807)
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MÂINE, MECIUL ANULUI I

ROMÂNIA-BELGIA {
Pe bună dreptate, în- movare Ia viitorul Cam- 5 

tâlnirea de mâine dintre pionat Mondial. Fără cele I  
Rqmânia şi Belgia două puncte, meciul cu î  
din cadrul preliminariilor Ţara Galilor din luna vi- |  
Campionatului Mondial itoare s-ar desfăşura nu- » 
de fotbal suscită Un larg mai pentru palmaresul na- |  
interes în ţara noastră ţionalei. De prisos să mai ■  
dar şi în Belgia. Ţara spunem cât ar conta ca- |  
Galilor, Ceho-SIovacia şi lificarea României in ■  
în . alte părţi. Deşi califi- C.M.. cât ar contribui Ja { 
carea Belgiei este asigu- creşterea prestigiului fot- * 
fată, - „diavolii roşii" şi balului românăsc In lu- |  
conducerea tehnică a  na- me. impulsionând mai c 
ţionalei au intrat într-o mult ridicarea ştachetei |  
adevărată febră a pregăti- şi în Campionatul intern |  
rilor pentru meciul de Parcurgând lista întoc- » 
miercuri de la Bucureşti. mită de Puiu Iordănescu. I 
ieşind din „macheta" o- cu jucătorii convocaţi la I 
bişnuiteior pregătiri de lot nu pop să nu re- 1  
până^ acum : lotul 'a avut cunoşti că pe lângă vechii ■  
lă dispoziţie 10 zile (cu consacraţi, cu renume deja I  
excepţia celor trei — ce ţn Europa, cum sunt Dan ■  
joacă în alte ţ ă r i : Scifo, Petrescu. Gică Popescu. I 

- Grun şi Oliveira) de can- Belodedici. Hagi, Sabău. ■

Victorie preţioasa a hunedorenilor Ia Bocşa

Metalul — Cor vinul 0-1
Confirmând revenirea hu

nedorenilor, ce se face tot 
mai resimţită, de la o 
etapă la alta, Corvinul a 
spart gheaţa şi in depla
sare, la Metalul Bo^şa. De 
data aceasta, „mecanismul" 
din apărare a funcţionat 
bine, dând siguranţă echi
pei care şi-a putut orga
niza mai bine atacurile la 
poarta adversă, profitând 
şi de slăbiciunile metalur- 
giştilor din Bocşa. Aşa se 
face că oaspeţii şi-au creat 
mai multe ocazii de a în

scrie decât gazdele ! Şi după 
înscrierea golului de către 
vitezistul Mitrică, Corvinul 
nu s-a retras cu toată trupa 
în apărare, antrenorii in
sistând în continuare pe 
arma atacului, Ungureamt, 
Mitrică, Păcurar şi apoi 
Dăşc&lescu şi Costăchescu, 
hărţuind apărarea Metaiu. 
lui. Şi chiar în ultimul mi
nut de joc, Dăscălescu s-a 
aflat în marginea careului 
de 16 m, doar cu portarul 
în faţă insă, din păcate, nu 
reuşeşte golul.

tonament şi antrenamente: - T 
echipa este însoţită în Ionuţ LupescU' 
România de o armată de 
„auxiliari" — 3 bucătari,
6 masori, au adus cu ei 
alimente, apă minerală,

Dorinei |  

au fost |

ale naţionalei. Kadar, D o-J

Ilie Dumitres- 
:oiu, au fost 

chemate şi noile speranţe

Munteanu, 
cu. Răducioiu,

•  DIVIZIA A l  t
REZULTATELE ETAPEI: Autobuzul — 

Gloria Buzău 3—0; Callatis Mg. — Constr. 
Iaşi 4—0; Portul C-ţa — Steaua Mz. 4—#; 
Metalul Plopeni — Selena Bacău 0—0; GI. 
CF.R. Galaţi — A.S.A. Tg. M, 3—2; Chi
mia Rm. V. — Acord Focşani 2—2; Foii 
Iaşi — FjC. Argeş I—1; Bucovina Suceava 
— Faur Buc. I—0;.Flacăra Moreni — Fo
resta Fălticeni 2—0. -

CLASAMENTUL

Victoria de la Bocşa 
n-a propulsai pe Corvinul 
prea sus in clasament (doar 
un singur lac), dar con
tează mult ca hunedorenii 
să nu ţi pierdut contactul 
cu celelalte formaţii care 
tind spre un loc cât mai 
bun in clasament, ferit de 
grijile retrogradării. Şi pen-- 
tru tonusul echipei victoria 
contează enorm. Alta va fi 
încrederea tinerilor juctfc. 
tari in abordarea viitoarelor 
partide de acasă sau din 

;-v deplasare. (S.C.) ■

•  DIVIZIA A 2 •  
REZULTATELE ETAPEI: Armătura Z. 

— Metrom Bv. 2—0; C.F.R. Timişoara — 
C’.S.M. Reşiţa 2—0; Phoenix B.M. — F.C. 
Maramureş 3—5; Tractorul Bv, — Gaz Me
tan 3—0; Metalul Bocşa — Corvinul 0—I; 
Gloria Reşiţa — Jiu} Craiova 2—0; M  
Petroşani — C.FJl. Cluj-N. 3—0; F.C. Dro- 
beta — Unirea A.L 2—3.

alimente, apa m.neraia Panduru, Gâlcă, O-1
pentru ca la Bucureşti să . ”  ■ _ .  _ . . I
folosească doar hotelul şi vidiu Stanga, Vlădoiu. A -l 
terenul de antrenament, drian Ilie. Cra.oveanu I 

De cealaltă parte, lotul jucători ce s-au afirmat ■  
României s-a Întrunit doar *n ultima perioadă in |  
vineri, la Săftica întâr- campionatul' nostru şi se 1 
ziind (motivat) doar Ionuţ pun^ mari speranţe în ei. I 
Lupeseu şi Belodedici. Din ^sa că deşi afectat de |  

păcate. Gică Popescu Hagi. accidentările unor sena- I 
Panduru tori de drept — antreno- I

acuză unele traumatisme rul reprezentativei noastre I 
de care s-a ocupat înde- are posibilitatea alinierii I 
aproape dr. Pompiliu Po- unei formaţii puternice i  
pescu şi se speră că până care sa obţină mult râv- I  
mâine şi aceşti jucători trita victorie. |
să poată fi apţi de joc. - Deci. mâine seară, la ■  

Miza este mare. în pri- ora 19. în faţa micilor e- I 
mul rând pentru că nu- crane sau a aparatelor de 5 

mai victoria ne poate men- radio să ţinem pumnii I 
ţine în lupta pentru pro- strânşi pentru tricolori. "

1. FJC. Argeş 9 6
2. Chimia Rm. V. 9 5
3. Acord Focşani 9 4
4. M et Plspeni 9 5
5. Steaua Mz. 9 4
6. Poli. Iaşi 9 4
7. Callatis Mg. 9 4
8. FI. Moreni 9 5
9. F.C. Bucovina 9 4

10. Faur Buc. 9 4
11. Constr. Iaşi 9 4
12. Gloria Buzău 9 3
18. Selena Bc. 9 3
14. A.S.A. Tg. M. 9 3
15. Fortul C-ţa 9 1
16. Foresta F ălt 9 3
17. Gl. C.F.R. Gal. 9 3
18. Autobuzul 9 1

L Unirea A.I. 9 0 2 1 20— 3 14
1 20— 6 14 2. F.C. Maramureş 9 6 1 2 29—15 W
2 1 0 - 9 12 3. C.S.M. Reşiţa 9 0 1 2 10-10 13
2 19— 9 11 4. Gloria Reşiţa 9 4 4 1 17— 7 12
3 12— 5 11 5. Tractorul Bv. 9 0 0 3 14— 8 12
l  » -  4  »I 0, Jiul Petroşani 1 4 1 4 15— 9 9
3 17— 5 10 7. I.CXML Bv. 9 3 3 3 12—10 9
3 15—15 10 A Jiul Craiova » 4 1 4 12—12 9
4 15—16 10 9. F.C. Dreheta 9 4 1 4 13—14 9
3 14—19 10 10, C.F.R. Cluj-N. 9 3 3 3 11— 5 9
4 11—14 9 11. F.C. Bihor 9 3 2 4 12— 9 8
4 9—15 9 12. Gaz Metan 9 3 2 4 9~*«3 8
4 9—10 8 13 Metrom Bv. 9 3 1 5 9—13 7
4 12—15 8 14. Corvinul 9 3 1 5 8—14 7
5 11—14 7 15. Armătura Z. 9 3 1 5 11—18 7
4 8—10 0 10. CJFJR. Timişoara 9 2 2 5 7—12 0
0  8—10 0 17. Phoenix RM, 9 3 0 0 10—18 6
0 10—27 0 18. Metalul Bocşa 9 1 2 0 7—26 4

2 6 6—17 0
ETAPA VIITOARE : Constr. Iaşi — Por

tul; A.S.A. Tg. M. — Autobuzul; GI, Bu
zău — Callatis; Selena — Gl. C.F.R. Ga
laţi; Faur — M et Plopeni; Steaua Mz. — 
Poli Iaşi; Acord — FI. Moreni; F.C. Argeş 
— Chimia; Foresta — Bucovina S.

ETAPA VIITOARE: C.S.M, — Phoenix; 
Corvinul — Armătura; Metrom — C.F.R. 
Timiş.; Gaz Metan — Met. Bocşa; C.F.R. 
Cluj — Tractorul; F.C. Maram. -— Gloria 
Reşiţa; F.C. Bihor — F.C. Drobetâ; Jiul 
Craiova — I.C.LM.; Unirea AJ. — Jiul 
Petroşani P: ;.P ' ■

CÂT MAI ARMATE 
DE ADEVAR

•  De puţin timp, săptă- 
mânalul LOTO PRONO, e- 
ditat de Regia AutonomS 
LOTO-PRONOSPOHT, a> 
pare în 8 pagini in excelente 
condiţii grafice, bogat fea 
conţinut, venind în spriji
nul tuturor acelora care 
încearcă să câştige Impor
tante sume de bani Ia Loto, 
Pronosport, „Noroc" bene
ficiind de noul sistem auto
matizat

o ' Pentru a cincea oară 
consecutiv, cunoscuta e- 
chipă feminină de handbal 
„Chimistul" Râţnnicit Vâl
cea a câştigat Cupa Româ
niei, componentele lorma- 
ţiel dovedind aceeaşi dă
ruire in pregătire şi fn 
competiţiile interne şi in
ternaţionale.

•  S-a retras din actnrb* 
tafea competiţională cei 
mai bine cotat baschetbalist 
al luării. Mic hac! Jordau, 
aflat încă în bună forării 
sportivă. Retragerea a pro
vocat multe păreri de rău 
în rândul unei imense mase 
de iubitori ai sportului dte 
lume, dar şi ale im »  m afi 
personalităţi.

•  De curând . Asociaţia
Europeană de Atletism a 
stabilit clasamentele cele» 
mai buni atleţi, pe acest 
an. Pe primul loc Ia mascu
lin se clasează Linford 
Christie din Marea Britanic. 
Pe locul I I  Colin Jackstm 
(M. Britanie), iar pe loettl 
III Serghei Bubka (Ucraina). 
La feminin pe locui f este 
Sally Gunnett (tot din ţL  
Britanie), pe locul II Heike 
Drechsler (Germania) şi pe 
locul UT Ana Birinftova 
(Rusia),,;'. v/:j ‘pPPvj :;

Derby în bună parte onorat

Minerul Certei—Mureşul Deva 2-1
Mfmrui GhMari 
se menţin i 
in frunte

După etapa de duminică, 
doar Minerul Ghelari se 
menţine in fruntea clasa
mentului, în timp ce Mu
reşul Deva pierzând la 
Certej a coborât pe locul 
3. Pe Mineral Certej doar 
golaverajul îl desparte de 
primul loc. Revenind la re
zultatul de egalitate reali
zat de tidef la, Câlan se a- 
devereşte faptul că Mine
rul Ghelari joacă bine şi 
în deplasare, etalând echi
libru între compartimente, 
seriozitate in rândurile ju
cătorilor dar Şl âle conducerii 
secţiei de fotbal şi, bine
înţeles ale Asociaţiei. Şi cum 
duminică ghelărenii joacă 
acasă, au toate şansele -să 
rămână în continuare pe 
primul ioc. "■

A.S.A. Aurul Brad, Dacia 
Orăştie şi Minerul Bărbă- 
teni s-au impus in meciu
rile de acasă şi se află în 
imediata apropiere a plu
tonului fruntaş, gata de 
a pătrunde h  primele trei 
locuri.

Pagină realizată de 
SABIN CERBU

Aşteptat cu un deosebit 
interes de ambele părţi, 
derby-ul de _ ia Certej a. 
foşt în mare rnâsurâ ono
rat de cele două formaţii 
în- care ac ionează- câţiva 
jucători — îndrăznim să 
afirmăm — de divizie su
perioară. în multe perioade 
cele două combatante şi-au 
ftalat posibilităţile tehnico- 
tactice arătând şi plusurile, 
dar şi minusurile unor ju
cători dar şi a conducerilor 
tehnice. Indiferent de bucu
ria5 gâzdelor şi amărăciu
nea oaspeţilor, numerosul 
public (o mare parte , su
porteri deveni) a vizionat 
o partidă viu- disputată, 
intr-un ritm alert, cu muite 
fas» de poartă.

Mureşul Deva a început 
bine pentru o echipă a- 
flată în deplasare dorind 
parcă, să-şi confirme car
tea de vizită a primului loc 
în clasament ce îl deţinea 
până în etapa trecută. De 
fapt, în primele 10 minute 
de joc Daneiu şi Berindei 
au şutat periculos la poarta 
lui Magearu. Insă. în mm. 
12, la o acţiune a minerilor 
din Certej, pe dreapta. Că- 
pUşan şutează în bară şi 
Bozan, nemarcat de nimeni, 
înscrie din apropiere.; 1—0. 
Jocul se echilibrează, şi cu 
toate că gazdele atacă mai 
mult, oaspeţii trec pe lângă 
egalare în mirt 32. Tănasă 
irosind O ocazie imensă. 
După numai un minut. Oa
cheş izbuteşte o excelentă 
deschidere la neobositul

Popa care aduce egalarea :

Scorul nu se mai modi
fică şi după pauză partida 
devine mai animată, fazele 
alternând de la o poartă 
la alta. pevenii, deşi îşi 
creează câteva ocazii bune, 
le irosesc cu uşurinţă şi 
în min. 72 gazdele readuc 
bucuria în tribune. Bejan 
scapă Pe dreapta şi îl gă
seşte excelent plasat pe a- 
celaşi Bozan, care aduce 
victoria Minerului : 2—1.

Susţinătorii Mureşului au 
de ce să fie supăraţi. E- 
chipa lor favorită câştigă 
lejer acasă şi pierde în 
meciurile hotărâtoare din 
deplasare. în ciuda valo
rii ele ansamblu a echipei.

Minerul Certej : Magearu, 
Băda, Asaftei, Ţânţăreanu, 
Căpuşan, Lavu, Ungureanu 
(Halga), Sabău (Durni- 
treasa), Bejan, Ciobanu, 
Bozan. Mureşul Deva.: Ra- 
hoveanu, Gâţ, Vârlan, 

Stroia, Popa, Neagu, Bulgara, 
(Rădos), Berindei, Daneiu, 
Tănasă (Bal), Oachiş.

Bun arbitrajul brigăzii 
N. Lixandru (centru), P. 
Zlate şi I. Leordeanu (linie) 
toţi din ' Valea Jiului,

REZULTATELE ETAPEI: Aurul Brad — CJFJR. Si- 
meria 7—1; Min. Certej — Mureşul Deva 2—1; Dacia O- 
răştie — Cerna Cristur 5—1; Min, Bărbăteni — Haber 
Haţeg 3—0; Min, Aninoasa — Metalul Crişcior 1—0; Vic
toria ’90 Câlan — Min. Ghelari 1^-1; Min. Teliuc — Jiul 
Petrila 4—1; Constructorul — Min. Şt. Vulcan 1—0.

' ; c l a s a m e n t u l '
1. Minerul Ghelari ' 8 5 3 0 18— 4 13
2. Minerul Certej ' ’ 8 H l'J 1 19—10 13
S. Mureşul Deva 8 j 1 2 24— 5 11
4. Constructorul lld. 8 5: 1 2 14— 7 11
5. Aurul Brad ' 8 4 Z 2 21— 9 10
6. Minerul Bărbăteni 8 4 1 3 13—10 9
7. Minerul Aninoasa 8 4 0 -4. 21—16 8
8. Dacia Orăştie 8 3 2 3 14—10 8

9. Min. Şt. Vulcan 8 3 2 3 14—10 8
19, Haber Haţeg 8 * 3 2 3 11— 9 8
11. Minerul Teliuc V 9 ■' 2 2 4 9—11 6
12. Metalul Crişcior 8 2 2 4 9—14 6
13. Jiul Petrila 8 3 0 5 10—28 6
14. Victoria ’90 Călan 8 1 3 4 7—11 5
15. CJF.R. Simeria . 8 1 8 4—22 3
IR Cerna Cristur 8 1 1 6 3>—35 3

ETAPA VIITOARE: CJT.R. Simeria — Min. Certej; 
Min. Şt. Vulcan — Aurul Brad; Jiul Petrila — Construc
torul; Min. Ghelari — MBn. Telîue; Mir», Aninoasa — 
VkL *90 Călan; Cerna Cristur — Min. Bărbăteni; Mu
reşul Deva — Dada Orăştie; Met. Crişcior — Haber Ha
ţeg.

D ivizia N aţională
DUPÂ ETAPA a IX-a, CLASAMENTUL PRIMULUI 

EŞALON AL FOTBALULUI NOSTRU ARATA ASTFEL:
1. Steaua 8 6 2 ' 0 14— 0 14
2. Univ. Craiova 9 5 3 1 22—12 13
3. Farul C-ţa 9 5 " ;2 2 , 12— 7 12
4. Gloria Bistriţa 8 1 2 12— 8 - 11
5. Sportul Stud. 9 4 2? 3 13—10 10
6. U.T.A. 8 4 2 2 18-10 10

Inter Sibiu 8 3 ■ 3 5 2 ■ 9— 8 « p
8. Petrolul PI, 8 3 2 3 8— .9 8
9, F.C. Braşov 9 3 2 4 9— 8 8

10, Dacia Brăila 9 2 4 ;. ■ 3-: 7— 7 8 -
11. Progresul 9 4 0 ■■ o#.-.:- 9—12 8
12. Electroputere 9 S- 1 t i ; - 9 — 9 7
13. „U“ Cluj-N. .9 '2 3 4 12—14 ' '■ »•'
14. Dinamo 8 3 1 ' 4 11—& - 7
15. Oţelul Galaţi P 9 3 1 5 9-14 7 >
18 Rapid 9 2 2 -  5 5— 9 ' 8
17. Poli Timişoara » 3 0 6 10—21 - 0  ’
18. Ceahlăul P.N. 9 ' 5 !■■■ 3 5 .5—14 $

ETAPA a X-a, 16—17 OCTOMBRIE: Poli Timişoara
— Electroputere; Ceahlăul — Dacia Brăila; „U" Cluj — 
Binamo; U.T.A. — Sportul; Farul — Inter; Univ. Craiova
— Steaua; Progresul.— Gl. Bistriţa; Rapid — F.C. Bra
şov; Petrolul — Oţelul Galaţi.

■m •

i P R O N O S ş P O R T l
i  —  
1 Concursul din 10 oct. 1993

■

! 1 Acireale — Padova (pauză) 0—0 x !
l  b Acireale — Padova (final) 0—0 x |
j  h i Ancona — Palermo 3—0 i  j
1 i v Bari — Ascoli (pauză) 1—0
ir V Bari — Ascoli (final) 3*-l
1 VI Brcscia — Monza 5—0
:  v ii Cesena — Lucchese (pauză) 2—1 i S
I VIU Cesena — Lucchese (linal) 2—2 X 1
> IX Cosenza — F, Andria (pauză) 0—0 x Z
|  x Goşeiiăa ,— K'^.Ahdrta (finâl) ' 0—0 X I
!  x i Florentina — PiSa 4—1 1 ■
I XII Modena — Ravenna 3—3 x l
• XIII Pescara — Verona 0—2 2 a
1 Fond de câştiguri : 60445176 Iei,



•  Vând TV 12, izotermă, 
tel. 618678.

•  Vând cazan de fiert 
ţuică — 220 1. Simeria, A. 
lăncii, bl. 7, ap. 44.

XX-X-X ' (922422)
•  Vindem maşină sifon,

izotermă, baracă metalică, 
multicar, camion — gaz, 
cafebar, chioşc alimentar şi 
brutărie în funcţiune. An
gajăm şofer cu 1/2 normă. 
Relaţii 614149, după ora 
17. (922426)

•  Vând apartament două 
camere, parchet, cărămidă, 
intrări separate, etaj IV, 
bl, O. 1 Gojdu, preţ 6 500 000 
Informaţii la tel. 627118. v

X (922423)
•  Vând 4 tăuraşi şi o

junincă. Bretea Mureşană, 
nr. 84. (922418)

‘ţ  Vând casă mică şi gră
dină (517 mp),' zonă cen
trală, Brad. Informaţii la 
tel, 620368, după "ora 18.

■ (922419)
Vând pentru Renault 

15. motor 1600 cmc şi alte 
piese. Hunedoara, tel. 722246 • 
sau ’ 715062. (922420)

•  Vând teren pentru con
strucţie Do va şi arabil Cris- 
tur. Informaţii tel. 617230.

(922425)
•  Vând spaţiu comercial 

(vad comercial) în Hune
doara. Informaţii tel. 713999.
■ -.-f.;- (922421) -

•  Vând apartament, două
camei'e parter la stradă. 
Tel. 620443. (922417)

•  Vând butelie aragaz
normală preţ convenabil. 
Tăi. 617G62' ' (922432)

•  Vând urgent aparta
ment 4 camere, zonă cen
trală. Informaţii tel. 626784.

(922433)
•  Vând urgent aparta

ment patru camere zonă 
centrală. Informaţii ’  tel. 
626784. (622433).

‘•/C um păr apartament cu 
•trei camere, exclus Dacia 
$i* Micro 15. Tel, 717330.
'■/g:;:: (9 2 2 4 3 4 )

•  Vând lemn brad" con
strucţie. Tel. 629701, după 
ora 18. (922435)

•  Vând camion trei tone

Diesel. Tel, 624819. (922411).
•  Vând apartament 2

camere Deva, cartier Dacia. 
Informaţii tel. 628363, după 
ora 16. (922413)

•  Vând garsonieră con-
fort I, la Brad. Relaţii la 
tel. 613464. (922404)

•  Cumpăr casă cu gră
dină în Deva. Informaţii 
tel. 096/825188. (922412)

•  Vând videorecorder-Ca-
sio, telecomandă, stare per
fectă, Inasă circular. Tel. 
642234. (922389)

•  Vând casă Brănişca, 
zona gării. Informaţii tel. 
616533, orele 10—21.

(922391)
•  Vindem casă, gaze, gră

dină, livadă. Preţ 50 mi
lioane, plata şi în rate. Si- 
meria, str. Biscaria, nr. 
51, tel. 660682. (922439)

•  Vând ARO 320 D (ca
mionetă), nou. Informaţii 
tel. 715192, 714375. (922035)

•  Vând apartament 2
camere, zona Dunărea, par
ter, tel. 718530. (922046) .

•  Vând presă cără
midă, 10 Q00 buc/zi, ga
ranţie un an, relaţii 
tel. 647097, între orele 
8—15. (922440)

•  Vând Volvo 760 GLK
Turbo-Diesel combi, stare 
excepţională. Relaţii 626462, 
orele 9—13; 604162, orele 
14—21. ■; ; (922443)

•  Cumpăr porci în viu.
Informaţii după ora 21, 
tel. 611443, 625985, ' sau 
stadion Cetate. Vând orgă 
electronică • R.P.G. Tel. 
625985. (922362)

•  Facilitez înscrieri sau
transport ia Caritas Cluj. 
Tel. 625107. (922437)

•  Angajăm doi muncitori 
sau pensionari pentru mun
ca în grădină. Plata lunară 
35 000 lei pentru o per
soană. Tel. 619519 Deva..

(9224391

•  Angajăm următorul 
gersonal; zidar, tâm
plar, măcelari-prepara- 
torî, electrician, mun
citori necalificaţi. Re
laţii Orăştie, str. 9 
Mai, nr. 90. (922440)

■ . Pierdut legitimaţie ser- 
"viciu eliberată de Siderur
gica S.A. pe numele In- 
drei Marius. O declar nulă.

(922045)
■ •  Schimb apartament 3
camere cu 2 apartamente a 
2 camere. Exclus Dacia» Mi
cro, tel. 623520. (922442)

•  Ofer garsonieră pentru
închiriat, zona Gojdu. In 

«formaţii tel. 614418, după 
ora 18. (922444)

•  Ofer de închiriat a-
partament, două camere, 
nemobilat, zonă' Liceului 
auto ,str. Salcâmilor, bl. 
32, Sc. 4. parter, ap. 63, 
pentru 6 luni, contra îm
prumut 1000 DM* pentru 
perioada închirierii. Infor
maţii la adresă, zilnic c- 
rele 11—14. (922447)

COMEMORĂRI
•  Astăzi se împlinesc şase

Iun) de când a plecat 'din
tre noi r •-

KODICA FILIM O N  
Nu te vom uita niciodată ! 
Colectivul control ulterior 
din cadrul Direcţiei de 
Poştă Deva. (922446)

DECESE
•  Familiile Lupulescu şi 

Luciu anunţă cu mare du
rere stingerea din viaţă a
inginerei

VERONICA POPA
Suntem alături de soţul şi 
fiul e), - Aurel şi Bobită. 
Dumnezeu s-o odihnească 
în pace ! r (922429)
. •  Cu inimile cernite fraţii 

Dragbstin, Floarea, Partenie 
şi Brânduşa, împreună cu 
soţii (soţiile) şi copiii lor, 
anunţă încetarea din viaţă 
a dragului, lor frate, cum
nat şi unchi

M U RA  LEONT1N  
(52 ani)

Dumnezeu să-ţi dea o- 
dihnă veşnică. (921344)

•  Sofia Maria, fiii Felicia, 
Florin şi -Mărioara, gine
rele Valentin, nepoţii An
dreea, Marius şi Paula 
anunţă cu durere încetarea 
din viaţă a dragului lor. 
soţ, tată, socru, bunic

MURA LEONTIN 
(fost taragotţst)

(52 ani),
după o scurtă şi grea su

ferinţă, în data de 10 oct. 
1993,. înmormântarea . va- 
avea loc în data.de 12 oct. 
1993, ora 13, la cimitirul 
ortodox din Bejan. Te vom 
păstra veşnic în inimile 
noastre. (921343)

•  Cadrele didactice 
şi elevii Grupului Şco
lar Materiale de Con
strucţii Deva aduc un 
ultim omagiu celei care 
a fost elevă şi colegă

p Av a l e a n u
DORINA

Condoleanţe familiei 
îndoliate ! ’ (922441)

•  Colegele şi diri
ginta clasei a Xl-a A 
cu profundă durere ret 
gretă plecarea Pe dru
mul- fără întoarcere a 
bunei şi dragei lor

p Av a l e a n u
DORINA

•Nu te vom uita 
niciodată ! (922441)

0  Salariaţii de la 
S.E.T.T.P.P.L. .Deva 
■sunt alături de familia 
îndurerată la decesul 
celui care a fost 

ICOBESCU 
OCTAV1AN 
. (OTI)

om şi coleg deosebit. 
Transmitem pc această 
cale sincere condo
leanţe. (922450)

•  Miercuri, 13 octom
brie 1993, ora 14, con
ducem pe ultimul drum 
pe iubitul nostru bunic

OTI "
Nepoţii .Cătălin şi Ve- • 
ronica.. (922450)

•  Familia Icobcscu 
anunţă încetarea din 
viaţă n iubitului soţ, 
tată şi bunic

ICOBESCU 
toCTAVlAN. 

după o grea suferinţă., 
înmormântarea are loc 
miercuri, 13 octombrie 
1993, ora 14, la cimi
tirul din str. Eminescu, 
Deva. (922450)

CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI DEA7A 
UNIVERSITATEA POPULARA 

A N U N Ţ A
deschiderea următoarelor cursuri, începând 

CU. data de 15. X. 1993 :
•  RTV an I şi II.
•  Foto color
•  Cosmetică
•  Barmani-ospătari
•  Bucătari 
9 Chitară
•  Taragot, saxofon, clarinet 
9 Limba germană
•  Macaragii grupa I şi IU

( •  Dans societate
î înscrierile se fac la Casa dc Cultură zilnic, 
între orele 8—19. (804)

x

REGIONALA DE CĂI FERATE TIMIŞOARA
i
;; Secţia L 5 Deva

■ a n u n ţ a

închiderea pasajului la nivel cu calea ferată km 
451 r 864 (halta Geoagiu) de pe D.J. 705 în 
data de 13, 10. 1993, între orele 8—16, pentru 
lucrări urgente la linie.

Accesul peste calea ferată Se poate face 
prin Sfeneria şî Orăştie.

I

IA
l
V

I 

I

S.C, „HORTINA“ S.A. DEVA »
cu sediul în Deva, str. Horea, nr. 2 

Organizează în data de 29 octombrie 1993, | 
ora 12, licitaţie publică pentru vânzarea urmă-^ 
toarelor mijloace f ix e :

•  Autoizotermă TV — 1
■ f  Auto Dacia 1304 x / — 1

K •  Tractor U 650 cu remorcă —  1
•  Motoscuter transport marfă — 1
•  Motostivuitor ' x ■ — 1
Lista mijloacelor fixe oferite spre vânzare;

se află expusă la sediul societăţii. j
Taxa- de participare la licitaţie este de 2 000 • 

4 lei. î
|  Înscrierile se fac zilnic la sediul societăţii I 
î până la data de 28. X. 1993, ora 15,30.

Informaţii suplimentare se obţin la sediul I 
societăţii sau la telefoanele -613373 şi 618256.

T
buc. |  
buc. J 
buc, j 
buc- * 
buc. |

r

! !
! 1

S I
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ADMINISTRAŢIA FINANCIARĂ 
A MUNICIPIULUI DEVA 

; . ţii sediul în Piaţa Unirii, nr. 2 
XV ORGANIZEAZĂ CONCURS 
in data de 29 octombrie 1993, ora 10, la sediul 
unităţii pentru ocuparea următoarelor posturi:

•  3 economişti — pentru funcţia de inspec
tor la serviciul impozite şi taxe persoane juri- 
dice; .

•  2 economişti —pentru funcţia de inspec
tor la biroul taxe pe valoare adăugată-

Informaţii privind actele necesare şi con
diţiile de participare la concurs se pot obţine la 
sediul unităţii, camera 34. (810)

R./\.M.U.C.L. h u n e d o a r a

Aduce la -cunoştinţa abonaţilor, agenţi eco 
nomici şi populaţie, că începând ca 1. 11. 1993,. 
va majora preţurile la prestaţiile ce le execută.

Majorarea este influenţată de nota Ministe
rului dc Finanţe nr. 2813/2. 08. 1993 privind 
majorarea costului energiei electrice. (CEC)

SC. MELODY SERVICE S.R.L.

Orăştie, Piaţa Victoriei, nr. 13

Telefoane : 642783 şi 642640.
91 Vinde CASE DE MARCAT de prove

nienţă japoneză, omologate pentru T.V.A.
Preţ de vânzare 520 000 lei, inclusiv T.V.A
Asigurăm service în termen de garanţio şi 

pdstgaranţie. (809)

COOPERATIVA „UNIVERS" SIMERIA 

Seoăte la licitaţie un
•  TV (motor Diesel) în vederea valorifi

cării subanşamblelor şi piesclof.
Licitaţia va avea loc în ziua dc 15 octom

brie 1993, ora 10, la sediul cooperativei situâtă 
în str- 1 Decembrie, bloc 104.

Informaţii suplimentare la telefon 660520.
(811)

x QUASAR ELECTRO S.R.L.

Deva, bdui Decebal, bl. R, parter 
Tel; 611261, 614983.

Vă oferă :
•  Frigidere 240 1. *
•  Lăzi frigorifice 160 1, 120 1. (922091)

Doriţi o aprovizionare promptă, cu produse 
de calitate superioară, la preţuri rezonabile? A- 
dresaţi-vă cu încredere la cunoscuta firmă

S.C. CRĂCIUN <S COMP S.N.C.
COMPLEX „BACHUS"

Piaţa Unirii, nr. 4 DEVA

care vă pune la dispoziţie un bogat sorti
ment de produse printre care :

■DIN IMPORT (BELGIA) en- gros la cel mai 
ieftin preţ din ţară —% 3000 lei mp plus TVA,

•  MOBILIER pentru sufragerii -— biblio
teci, vitrine, colţare. Şe pot comanda şi alte 
piese pentru sufragerii.

•  BERE DIN ANGLIA de calitate extra,
la cutii de 440 gr. ;X •

*' •  Făină albă (iinporţ) Ungaria 385 lei 
kg; •  paste făinoase (import) — 926 lei kg; 9  
gris (import) — 581 lei^kg; 9  PEPSI; COLA la 
cutie de 330 gr —  220 lei» La toate aceste pro
duse alimentare sfeadaugă TVA.?'; * ■■

-*&©. „CRIŞBUŞ" SrÂ. BRAD

Anunţă intenţia de modificare a tarifelor 
pentru serviciile prestate publicului călător fi 
celorlalţi beneficiari, începând eu data de 1 
noiembrie 1993. Modificarea este motivată de 
majorarea preţurilor la diferite produse şi ser
vicii, combustibili, anvelope, piese; materiale şl 
a altor elemente componente alo costurilor.

■ (922093)

Ziar editat de S.C. „CUVÂNTUL LIBEE“ S.A. DEVA J/20/618^1991. Cont 30 70 50 601 B.O. Deva, 2700, str. i  Decembrie, 35, jud. Hunedoara.
Telefoane : 611275. 612157. 611269, 625904, fax 618061. Consiliul de administraţie: Dumitra Gheonea —* preşedinte. Minei Bodea, VirgU 
Crişan, Tiberiu lstrate, N icolae Târcob — administratori. întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor publicate o poartă autorii acestora
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