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Fenomenul alimentar de
clanşat, de curând, la Can
tina minei Barza, unde 75 
de persoane adulte şi patru 
eopii au fost victimele u- 
nei toxiihfecţii alimentare, 
a determinat organele ju
deţene cu atribuţii în do
meniul de faţă să ia mă
suri speciale. --.v

Măsuri

la cantina

Prezent la faţa locului 
acum câteva zile, dl Gheof- 
ghe Olteanu, şeful Poliţiei 
Sanitar-Veterinare a Ju
deţului Hunedoara, ne-a de
clarat următoarele: „Ur- 
mare a toxiinîecţiei _ ali
mentare recente s-a dispus 
Încetarea activităţii în to
talitate la cantină şi ser
virea hranei reci, până la 
rezolvarea tuturor aspecte
lor care contravin norme
lor igîenico-sânitare: zu
grăveli, vopsit, repararea 
tavanului, a agregatelor fri
gorifice, precum şi contro
lul medical al întregului 
persohal al cantinei. Sunt 
primele măsuri pe care le- 
am dispus. La finalizarea 
acfestor măsuri vom reveni, 
fri raport de felul eum se 
vor prezenta lucrurile, vom 
dispuhe sau na reluarea ac
tivităţii ia cantină".

CORNEL POENAR

Ce este şi ce face
— Pentru citiiorii ziaru

lui „Cuvântul liber", vi 
rugăm, dle director, să ne 
spuneţi ce este şi ce face 
acest nou organism iofiiii-f 
ţat de curând şi"în jude
ţul nostru.

— Aşa. cum se ştie, in 
baza prevederilor , Consti-

___  ca dl ec.
ÎAWfA. - directo- 

• judeţene de 
ar a Curţii 

de Conturi Hunedoara.
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cestui organism ? 
f !n anul 1864 s-a în

fiinţat înalta Curte de Cdn- 
î turi a României, iar in 

1929 s-a reorganizat cu noi 
atribuţii, fiind ulterior des
fiinţată. din cauze neînte- 

f meiate, în 1948. Apoi, în 
1973 s-a înfiinţat Curtea

exercită controlul astfpra "atribuţii sunt Îndeplinite 
modului de formare, dead* către Direcţia de Con-
ministrare şi de întrebuin
ţare a resurselor financia
re ale statului şi ale sec
torului public, fiind orga
nul suprem de control fi
nanciar şi de jurisdicţie in 
domeniul financiar de stat, 
singurul organism abilitat 
să descarce de gestiune pe 
utilizatorii banului public, 
începând de la Preşedinţie, 
Pariament şi Guvern, care 
exercită şl coordonează con
trolul financiar privind ad
ministrarea şi utilizarea 
patrimoniului public şi pri-

trol Financiar Teritorială a 
Curţii dc Conturi şi Came- 
ra Judeţeană de ' Conturi,. 
eare este formată, la acest 
nivel, dinfr-uh comparti
ment de contrei financiar 
şi un colegiu jurisdicţio- 
nal (condus de un preşe
dinte), îheadrat cu judecă
tori financiari, precum şl 
cu procurori financiari, fie
care având atribuţii distinc
te, fiind independenţi şi 
egali ca nivel de reprezen
tare.

— Care este istoricul a-

serie din atribuţiile foste
lor Curţi de Conturi. în 
ianuarie 1994 se vor sărbă
tori I30 de ani de activita
te a acestui organism. Aşa: 
cum rezultă din Legea nr, 
94/8 septembrie 1992, adop
tată de Parlament, se în
fiinţează Curtea de Conturi 
care funcţionează pe lângă 
acesta şi îşi exercită atri
buţiile în bâza- Constituţiei

A consemnat 
NICOLAE TlltCOB

(Continuare. In pag. a 2-a)

Prin câteva ateliere meşteşugăreşti din Că ian

Economia de piaţă a a- 
liniat la start numeroşi 
producători de bunuri in
dustriale şi prestatori de 
servicii. Intre ei şi meşte
şugarii organizaţi în coo
perative, care ocupă un 
loc distinct, încotro se în
dreaptă în prezent cei 
care lucrează în atelierele 
de mică serie ori în cele 
de comandă ? Am zăbovit 
într-una din zilele săptă
mânii trecute prin câteva 

secţii ale Cooperativei „Stre- 
iul“ din Căian, am discu
tat cu lucrători de aici. 
Inserăm câteva opinii, as
pecte, fără pretenţia de a

mandă pentru femei. „Com
parativ cu preţurile măr
furilor alimentare şi in
dustriale din, comerţ — a- 
preela dna Silvia Nistor, 
responsabila atelierului -*> 
tarifele noastre nu sunt 
mari, Spre exemplu, con
fecţionarea unei rochiţe cu 
mâneci scurte costă 5704 
lei. Eu zic că nu-j scump». 
Materiale nu avem, coope
rativa nu are bani”.

La „lenjerie” n-ăm re
uşit să intrăm deoarece uşa 
era zăvorâtă pe dinafară 
cu un lacăt. Aceeaşi si
tuaţie şi la „tricotaje". 

.Puţini blienţi de când
da4 răspuns numeroaselor* jgu T.V.A.-ul“ — considere, 
probleme pe care le ridică cineva de la secţia croito-
munca şi viaţa acestor oa- rfe edmandă pentru băr-
nieni. baţi. Se solicită stofa nea-

Odată cu sezonul rece, gră, cele patru sortimente
secţia confecţii din piele ţn culori deschise aflate
— blănărie, singura de a- aici nesaUsfăcând gustările.
cest profil din Oraşul Nou, 
a început să lucreze. Dar 
numai cu materialul adus 
de client. „Pentru că noi 
nu avem acum materiale, 
pielea fiind foarte scumpă” 
— preciza dna Lucreţia 
Silaghi. Cât' costă mano
pera pentru un cojoc? în
tre 10 şi 15 mii lei.,

Greu s-au acomodat cli
enţii cu preţurile prestaţii
lor şi la croitoria ■— co-

„Nu avem ce ne trebu*e, 
furnituri în sporiBL.. 4Â 
stofă îşi cumpără clientul” 
— spunea dl Toader C-tin. 
Dacă va câştiga la ... „Ca- 
ritas”, singura dorinţă a 
dumnealui /este să ia uni

tatea; in lţxaţie  ̂ ges-

ESTTERA SţNA

(Continuare In pâg. a 2-a)

© CONVOCARE. Asociaţia 
judeţeană Hunedoara a răniţilor 
Revoluţiei din Decembrie ’89 ţi  
a urmaşilor eroilor martiri. con
voacă membrii acesteia in ?e§ 

■ dinţă pentru ziua de sâmbătă, 16 
octombrie a.c., ora 10, la sediul 
asociaţiei din Deva.

© CURSURI DE DANS. Dans 
Club „Ema“ în colaborare cu Fi
liala de Cruce Roşie a judeţului 
deschid din 15 octombrie un curs 
de dansuri de societate. Cursul 
se va desfăşură la sediul filialei, 
penam copii între 6—10 ani. Re

laţii suplimentare > se pot obţine 
la telefonul 626358. (V.R.)

© NU DUCIIENE LA TOT 
PASUL. Am constatat la Hune
doara, Brad, Deva, -Orăştie şt în 
alte localităţi că numărul crâş
melor nu mal sporeşte. Ba chiar 
este în scădere. Este bine. In a- 
celaşi timp au apăruţ unele u- 
niţăţi prestatoare de servicii de 
mări căutare pentru cetăţeni i 
potCovărie ■— la Haţeg, ceasomi. 
cărie la Căian, geamuri, oglinzi, 
raflte la Sîmerla etc. etc. Aşa da. 
Nu dughene si iar dughene! (Gh.

, l.N.)

© SE AŞtEAPTĂ RACOR
DUL. Beneficiind de unele aju

toare, Căminul de bătrâni „de la 
Geoăgiu a primit şi o maşină de 
prelucrare a lemnului, care, pen. 
tru a fi pusă în funcţiune, tre
buie să fie racordată la reţeaua 
de curent electric. Plata lucrării 
respective s-a făcut integral. Se 
aşteaptă însă realizarea efectivă 
a racordului electric. Cu cât mai 
repede, cu atât va fi mai bine. 
(N.T.)

O PESTE un SFERT DE VEAC 
LA MINĂ. Cum au trecut cei 
peste 25 de ani de vagonetar, a- 
jutor miner, miner, artificier la 
Mina Deva şi Muncelu Mic, .dle' 
Mihai Tal, de scurtă vreme la 
pensie ? Nici dumnealui nu-şi

mai aminteşte exact. Ştie doar 
că a muncit conştiincios, cu dă
ruire peste tot unde a fost nevo
ie. In toţi aceşti ani a avut cea 
mai mare grijă şi de familie. A
crescut, împreună cu soţia, şt
dumneaei muncitoare, tr.el fete
frumoase, la .rândul lor încadra
te in muncă. Minerul-pensionar 
Mihai Tal munceşte şi astăzi. Ori
ce : zugrăveşte, pune faianţă, lu
crează în grădină, O viaţă de
muncă nu se încheie decât mun-' 
Cină... (Gh.I.N.) ; ’
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După 28 de ani de tru
dă şi aşteptare, satul Cin- 
ciş are o biserică ortodo
xă nouă. O construcţie 
monumentală cum sunt 
multe lăcaşuri de cult în 
Ţinutul Pădurenilor; Mo
numentalul este însă du
blat aici de frumuseţe, e- 
chilibru şi bun gust ofe
rite de pictura interioară 
şi exterioară. Ineditul re
zolvării soluţiilor de con
strucţie, lumina ce se stre
coară în incintă reţin in
teresul credincioşilor lo
calnic! sau al vizitatori
lor, care-i trec cu pioşe
nie pragul. înfiorat, ad
mir! pictura realizată de 
absolvenţi ai Şcolii de pic
tură de pe lângă Patriar
hia Română, conduşi de

profesorul-artist Bogdan 
M. Mociulschi. Cât de
spre peisajul în care a

DUMINICA 
■ LA CINCIŞ

fost ridicată construcţia, 
este unul de o neasemui
tă frumuseţe. Dealurile 
pe care se află, de altfel, 
întreaga aşezare, munţii 
din preajmă îţi aduc a- 
minte de mănăstirile Mol
dovei, de Tismana, de 
Prislop... Pe drept cu
vânt, părintele paroh O- 
prea Crăciun gândea cu 
glas tare: „Ce bine ar 
fi daăă aici, peste ani, 
s-ar ridica d mănăstire,

de fresce ce s-au ridicat 
tfin fosta -biserică ortodo
xă ce a fost acoperită o 
dată cu veehba vatră a 
satului Cinciş, de către a- 
pele lacului de acumula
re care asigură apă Hu
nedoarei şi 'mai cu seamă 
combinatului siderurgic”.
• Spre acest loc „Pe Cer- 
na în josi Pe un... deal 
frumos”, parafrazând le
genda, şi-au purtat paşii 
duminică o mulţime im
presionantă de Oameni 
spre a lua parte la sluj
ba. de sfinţire a Bisieririi 
Qrtodoxe. Au venit fiî̂ ~ 
ai Cincişului, localnici

MINEI. RODEA,
Gh. L NEGREA

dar şi un muzeu în cate ....
să fie amplasate zecile (Continuare In pag. •  *-a>

Un sobor de preoţi In frunte cu P.S. lor Timotei, Emilian, episcopi ai Aradu
lui şi Hunedoarei, Gherasim, episcop Iu cadrul Si nodului Bisericii Ortodo
xe Române. Foto PAVEL LAZA

A Z I
13 OCTOMBRIE

•  Au trecut 285 de zi- 
i e ^ c e s t  a„; au mai ^

•  1898. S-a născut G.
M. ZAMFIRESCU (ni.

1939). A publicat romane
le ..Maidanul cu dragoste", 
„Sfânta mare neruşinare”, 
„Madona cu trandafiri", 
piesele de teatru „Domni
şoara Nastasia", „Idolul şi 
Ion Anapoda", eseuri; 

1881. S-a născut; în 
■seov (Buzău), 

VASILE VOlCULESCU 
(m. 1963). A scris poezie 
de dragoste, teatru, , pro
ză de atmosferă ;
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Cititorii „Cuvântului li
ber" îşi amintesc, poate, 
de articolul „Dragoste în
cătuşată", în care era 
vorba de Imbre Petrovics 
din Ungaria şi Eva JVlar- 
ton, cetăţeancă, română, 
cş se află arestaţi preven
tiv în Penitenciarul de 
la Bîrcea, el pentru fals, 
uz de fals şi furt în dauna 
avutului particular, ea 
pentru complicitate la ac- 

, tele respective. Autorul 
acestor rânduri a asistat 
la câteva din dezbaterile 
asupra cauzei ce au avut 
loc la Tribunalul jude
ţean Hunedoara şi a se- 
isizat că între cei doi — 
el un băiat frumos, bru
net, ea fină şi gingaşă ca 
o floare—- există un sen
timent curat, este vorba 
de eterna dragoste. I-a 
văzut privindu-se cu du
ioşie, deşi pe furiş,’ căci 
în boxa acuzaţilor nu stă
teau unul lângă altul. în 
proces I.P. a încercat să 
ia asupra lui întreaga vină

şi s-0 salveze pe Eva de 
vinovăţie, fără să re
uşească însă. La rândul 
ei, Eva M. şi-a recunoscut 
participarea la faptele iul 
X.P., poate, se spune, din 
pricină că voia să sufere 
alături de el. >

Avem veşti noi în le
gătură cu cei doi tineri 
îndrăgostiţi de la Bîrcea 
şi ne grăbim să le adu
cem la cunoştinţa citito
rilor noştri. Miercurea tre
cută, un complet de ju- 
decată condus de dna Ro- 
diea Ghilea, preşedinta 
Secţiei penale a Tribuna
lului judeţean Hunedoara, 
a considerat cercetarea ju
decătorească încheiată şi 
s-a trecut Ia dezbaterea 
în fond. Procurorul de 
şedinţă — în rechizitoriul 
său bine argumentat — a 
solicitat pentru cei doj o 
pedeapsă pe măsura fap
telor, în vreme ce doam
nele avocate ale apărării 
au accentuat pe tinereţea 
celor doi, pe faptul că

sunt la prima lor gre
şeală, solicitând o pe
deapsă mai blândă. De 
remarcat, că, pe tot tim
pul dezbaterilor, s-a asigu
rat traducerea în limba 
maghiară a Jpt ceea ce 
s-a spus, ca şi în româ
neşte a ceea ce a zis I.P.

Un moment interesant a 
fost atunci când li s-a 
dat ultimul cuvânt celor 
doi inculpaţi şi am reţi
nut, în special, spusele 
lui Imbre Petrovics:

— Mi-e ruşine de ceea 
ce am făcut şi cer româ
nilor iertare. Ţin să mul
ţumesc autorităţilor ro
mâne pentru modul cum 
s-au purtat cu mine. în 
ce o priveşte pe Eva, o 
consider soţia mea.

Dacă intenţia celor doi 
— pe oare o bănuim — 
se va materializa nu are 
importanţă. în orice caz, 
sunt amândoi tineri, fru
moşi şi alcătuiesc o pe- ” 
reche minunată,,

TRAI AN BONDOR
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„Pogorârea Sf. Duh"

(Urmare din pag. 1)

tiune. O considerăm fi
rească...

La „marochinărie" se 
lucrau sacoşe din fâş, mat- 
laşate. Dacă cineva ar rea
liza un studiu de ergono
mie, ar realiza că timpul 
necesar confecţionării unui 
astfel de obiect, cu cusă
turi, multiple, nu-i deloc 
puţin. Cât se plăteşte lu
crul pentru o sacoşă? 
„Cinci sute de lei" — vine 
răspunsul. „Este mult de 
lucru şi nu-i plătită munca" 
— era de părere una din
tre cele două muncitoare.

Am mai notat din spu
sele interlocutorilor noştri 
câteva realităţi, câteva re
flecţii şi nemulţumiri: 
slaba aprovizionare ori i- 
nexistenţa materialelor şi 
materiilor prime în unele 
secţii, procentul mic care 
le revine din preţul unei 
prestaţii, lipsa de comenzi 
câte a atras după sine in
cluderea unor ateliere; e- 
xistă diversitate <Je ser

vicii, „dar unele nu merg 
grozav"; în fine că una se 
hotărăşte în şedinţe şi alta 
e în realitate; s-a repetat 
că „dacă uzina' merge prost 
şi noî resimţim efectele".

La birourile cooperativei, 
discutăm câteva dintre a- 
ceste aspecte.

—1 Greutăţile cu care se 
confruntă cooperativa — 
spunea dna Aurelia Pascu, 
de la compartimentul pro
ducţie — au o cauză reală, 
şi anume neîncasarea ba
nilor de la unii dintre be
neficiarii noştri. Deci, a- 
provizionarea cu materii 
prime se face mai ane
voios. Se creează un gol 
într-o anumită perioadă, 
apoi se revine la normai

Altfel, toate secţiile func
ţionează în spaţiile coope
rativei, în condiţii optime 
de lucru. „Streiul" este o 
cooperativă mixată cu mai 
multe activităţi (28 de sec
ţii) şi cu foarte multe 
servicii. Nu mergem pe i- 
deea de a da oamenii în 
şomaj, doar vremelnic. 
Când găsim posibilităţi, a- 
dicâ avem materie primă, 
angajăm. Preţurile pe care 
le aplicăm nu sunt exa
gerate, dar lipsa bahilor 
are efecte negative şi bi 
sfera noastră. Dacă merge 
prost combinatul, trage de 
la sine şi pe ceilalţi.

încheierea de contracte 
cu parteneri din alte oraşe 
ale ţării, realizarea de o- 
biecte vestimentare de 
cele mai diferite dimensi
uni şi modele, inclusiv pen
tru copii şi nou-născuţi, in
troducerea comenzilor in
dividuale la mal multe a- 
teliere de mică serie — 
sunt câteva noutăţi care. 
vor aduce probabil căşti- . 
guri mai bune cooperatori
lor.

■*—• —• —• —•* -•—•

{Urmare din pag- t)

României, activitatea el 
fiind independentă.

— RefeHţi-vă la princi
palele atribuţii ale Curţii,
Direcţiilor teritorial* şi 

Camerelor de conturi#*
— Acestea constau în ve-

!n acelaşi context al 
preocupărilor se înscrie: 
verificarea modului de ges
tionare a patrimoniului pu- 
biic şi privat al statului şi 
al unităţilor administrativ- 
teritoriale de. către instiţu- 
ţli publice, regii autonome

Ci fS If  SI (1  FACE 
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rificarea contului general 
dţ execuţie a bugetului de 
stat, a bugetului asigură
rilor sociale de stat, a bu
getelor locale şi a bugete
lor fondurilor speciale (şo
maj, de risc etc.), a contu
rilor fondurilor do tezaur, 
urmând ca după verificare 
si se hotărască asupra des- 
eăreării dş gestiune. « în 
termen de 6 luni de la pri
mirea conturilor de execu- 
ţie bugetară. Curtea de 
Conturi elaborează raportul 
public anual pe care-1 I- 
naintează Parlamentului. La 
rândul lor. Camerele de 
conturi întocmesc rapoar
te anuale referitoare la fi
nanţele publice locale, care 
se înaintează autorităţii pu
blice deliberative a unită
ţilor administrativ-terito- 
riaîe, respectiv Consiliului 
judeţean.

şi societăţi comerciale cu 
capital Integral sau nia- 
joritar de stat, de Banca 
Naţională, de unităţi admî- 
nistrativ-teritoriale şi or
ganisme de asigurări socia- 
le.

— Concret, ce se verifi
că ?

— Exactitatea şi reali
tatea bilanţurilor contabile 
şi a contului de profit şi 
pierderi, îndeplinirea obli
gaţiilor financiare către 
buget sau alte fonduri sta
bilite prin lege, utilizarea 
fondurilor alocate de la bu
get sau alte fonduri spe
ciale potrivit destinaţiilor 
stabilite, calitatea gestiu
nii eeonomico-f inanciare, 
dacă prin aceasta se afec
tează drepturile statului, u- 
nităţilor administrativ-te- 
ritoriale sau instituţiilor pu
blice.

— Cam lucrează orga
nismele teritoriale ale 
Curii! de Conturi?

— Trecând peste unele 
neajunsuri legate de asigu
rarea spaţiului,, de dotare 
şi Încadrarea - cu personaj 
şorespunzător, noi ne-am 
început efectiv activitatea 
de control în luna august 
a.c„ cu 5 controlori finan
ciari, având ca obiectiv. 
principal controlul situa- 
ţiei, evoluţiei şi modului 
de «administrare a patrimo
niului la regii sau societăţi 
comerciale cu capital in
tegrai sau majoritar de stat. 
Asemenea acţiuni s-au des
făşurat la Direcţia judeţea
nă de drumuri R.A. Deva 
şi Ş.C. „Carmetaplast" SA. 
Deva. în această lună, po
trivit programului aprobat 
se află în desfăşurare con
trolul anual de execuţie a 
bugetului fondului pentru 
plata ajutorului de şomaj 
la Oficiul forţei de muncă 
din cadrul D.M.P.S. şi ve
rificarea contului de exe
cuţie şi a bilanţurilor con
tabile la ordonatori de cre
dite secundari şi terţiari ai 
Ministerului învăţământu
lui, ambele acţiuni având 
drept scop descărcarea de 
gestiune pentru activitatea 
anului 1992. Pe măsură ce 
ne vom completa schema, 
evident vom extinde veri
ficările şi controalele, a- 
vând în vedere şi cuprin
derea în tematică a unită
ţilor adminjstrathr-teritoria-
i®, ___... ...... —  - . . .  -

Altarul Bisericii Ortodoxe din Cinciş, o fericită realizare artistică.
lumânări învelite în fru- ' 
moaşe ştergare pe care I 
se afla scris. „Cinciş — J 
1993“, iar la sfârşitul > 
slujbei, tuturor celor pre- I 
zenţi li s-au oferit un j 
colac şi un pahar cu vin. | 

După-masa, in preajma J 
bisericii a avut loc o dez- -J 
batere moral-religioasă, J 
purtând genericul „Oirto-, | 
doxia r- adevărata - ere- > 
dinţă creştină ; simbol şi I 
tradiţii strămoşeşti", ia J 
care au luat parte dom- j  
nii Georgel Răican, Pe- I 
tru Iacob, Ioan Diniş, Cos- . î 
tel Alic, prof. Gheorghe - |  
Alimpescu, Silviu Her- » 
ban, primarul comunei I 
Teiiuc, părintele Miron « 
Stencoane. Au luat parte, |  
de asemenea, P.S. Timo- * 
tei şi Gherasim, episcopi» » 
în continuare, s-a prezen- • 
tat cartea „O rază a spe- I 
ranţei noastre", semnată J 
de preotul Nicolae Gher- | 
man, s-a vernisat Muzeul * 
de etnografie şi folclor I 
„Valea Cernei", coordonat J 
de TinecIUbul UNICEF |  
Cinciş şi Cenaclul literar * 
„Muguri" al Clubului co- ~ 
piilor din Hunedoara. A I 
mai fost prezentată pu- ! 
blicaţia „Ucenicit cunoaş-

Se aşază pentru eternitate un document al noii Bi- terii", ce va deveni pe-
AmÎaJaw* JLa AinAie Ium JaIuI ÎmawÂmI! - _ a-J • A Ja -4!aÎ /^Îa( serici Ortodoxe din Cinciş. In fundalul imaginii — riodic al subredacţiei „Gla- 

părintele Anton Rudeanu, cei care a pUs piatra de sul tinereţii". In holul că- 
I temelie a noului edificiu. Foto PAV'EL LAZA minului cultural s-a deschis
|  o interesantă expoziţie de i-
* (Urmare din pag. 1) sericii şi. Oprea Crăciun, coane pe' sticlă, realizate
| —  «"■— . ■» 1 ..—... cel care a definitivat con- de artişti-copii de la CIu-
5 strucţia acestui lăcaş bui elevilor din Deva,
|  sau stabiliţi în întreaga sfânt precum şi o expoziţie de
J pădurenime, ori mai_ de- După sfinţirea apei, în sculptură în lemn a mem-
I parte în ţară. Pâlcuri-pâl- dangăt de clopot, , noua brilor Cenaclului din De-

curi urcau pădurencele biserică ă fost înconjura- va, condus de prof, Mir-
în neasemuitele lor cos- tă de trei ori. Liturghia cea Lac. Duminica, deo- » 
tume populare. Ini care s-a oficiat în aer liber, sebit de bogată in marii- 
albul este impresionant corul Catedralei Ortodoxe festări culturale, a mai 
împodobit cu roşu şi ne- din Hunedoara, pregătit cuprins deschiderea Ti
gru. Cu toţii erau stăpâ- şi dirijat de prof. Marin rieclubului UNICEF Cin- 
niţi de emoţie, Patru î- Dârvă, a dat replica. La ciş şi un spectacol folclo- 
nalte feţe bisericeşti — ceremonie s-au aflat pre- ric. Ca vrednic fiu al sa- 
prea sfinţiile lor Timptei fectul judeţului Hunedoa- tulul, dl Ioan Vlad s-a’ J 
şi Emilian, episcop şi, res- ra, di Cfeoigel Răican ţi implicat serios Ip orgahb- |  
pectiv, episcop vicar al preşedintele Consiliului zarea tuturor acestor mă- J 
Aradului şi Hunedoarei, Judeţean,'dl Costel Alic; nifestări. I
Gherasim, episcop  ̂ venit Pline de patos, de a- jpuminică. Ia Cinciş, a î 
din partea Sfântului Si- dâncă credinţă ţi simţi- fost o zi a <Hrtodoxismi4ul I 
nod al Bisericii Ortodoxe re romănească au fost co- românesc, o zi a mândrie! * 
şi al Patriarhului Romă- vintele părintelui proto- penttu localnici care prin |  
niei. Alexandru Hotăran, pop Alexandru Hotăran contribuţia lor, cu spriji- 1 
protopop de Deva şi Hu- şi Prea Sfinţiei Sale Ti- nul C.S.H., I.C.S.H„ I.M.H., J 
nedoara, alţi 20 de preoţi motei, episodul Aradului Ocolului Silvie ş.a., al E- | 
sosiţi din judeţe din în- şi Hunedoarei -Flori, mul- pisoopiei Aradului şl Ho- |  
treaga ţară au oficiat te flori, miresmare cu a- nedoarel, Patriarhiei, Pro- |  
slujba de sfinţire. Intre rome de tămâie s-au a- topopiatulai Deva să ridi- »
Anton Rudeanî^elPrcare flat Pe fiecare din lata- ce o biserică, minunat loc |  
acum 28 de ani punea rile bisericii. Gazdele a- de închinăciune şi recule- j 
piatra de temelie a bi- tente au oferit oaspeţilor gere. O zi a bucuriei 1 I

S ; 1 ' I t v i ' V \ V , 1 Vi l 4 \ i i \



In toiul pregătirilor fă
cute de cele două forma
ţii ce se confruntă azi pe 
stadionul Steaua din Ca. 
pitală, România şi Belgia, 
ambii antrenori — Anghel 
lordănescu şi Paul Van 
Himst au căutat să ţină 
în mare secret formaţia 
care o vor aUnia, precum 
şi starea ireală de sănă
tate a unora dintre cei 
mai valoroşi componenţi 
ai loturilor, făcând să pla
neze nesiguranţa până în 
ultimele ore ale zilei de 
azi. Dacă la noi, cel mai 
indisponibil poate fi Ha- 
gi (se pare că Gică Po- 
pescu, Sabău şi Răducio- 
iu vor fi recuperaţi), in 
schimb, e sigur, belgienii 
îi vor avea în teren Ş* 
pe Scifo şi Van der Elst. 
Belgienii au acordat o a. 
tenţie cu totul deosebită 
pregătirii acestui meci, 
susţinând o întâlnire a- 
micală, dar şi antrenamen
te cu o intensitate spori

tă şi multe şedinţe pe te. 
me tehnico-tactice. Ai noş
tri, după studii video ale 
unor meciuri de-ale bel
gienilor, antrenamente pe 
„secţiuni", unii cu inten
sitate crescută — cei va. 
Uzi —, alţii menajaţi, e- 
chipa alcătuită ih princi
pal din jucători „interni“ 
a evoluat în compania 
Constructorului CFRBTA, 
căruia Ucr administrat 7—
0. Dacă, în mare, forma, 
ţia belgiană era cunoscu
tă de ieri, lordănescu a 
precizat că nu se poate 
pronunţa asupra echipei 
ce va intra pe teren de
cât azi, cu câteva ore i- 
nainte de începerea parti- l 
dci. 1

îji orice caz, aşteptăm \ 
cu emoţie şi interes e- ţ 
norm meciul de azi, me. i 
ciul anului pentru trico- ) 
lorii ' noştri, cărora le u- j 
răm, din inimă, izbândă!^

SABIN OERBU

DIVIZIA B, SERIA A III-A

Minerul Urlcani, la 
înălţime

Dintre cele patru echipe 
hunedorene ce activează în 
Divizia B, seria a 'Iii-a, Mi- 
ncrul Uri câni ocupă cel mai 
bun loc în clasament şi se 
află într-o dispută dârză 
pentru supremaţie cu echi
pe ce bat de ani de zile la 
poarta promovării: Petro
lul Stoina; C.S, Târgoviş-

te, Dacia Piteşti. E greu 
pentru minerii din Uricani, 
dar nu se lasă. Un loc me
ritoriu ocupă proaspăta pro
movată Parângul Lonea. 
Deocamdată, cel mai' slab 
loc îl ocupă, dintre hune
dorene, A.S. Paroşeni. Dar, 
mai are timp să iasă din 
subsolul clasamentului.

CLASAMENTUL
1. Minerul Uricani . 11
2. Petrolul Stoina . .11
3. C.S. Târgovişte 11
4. Dacia Piteşti 11
5. Jiul Rovinari 11
6. Metalurgistul Cugir 11
7. Parângul Lonea 11
8. Minerul Mătăsari 11
9. Minerul Lupeni \ 11

.10. Constr. ,,U“ Craiova 1-1 •
'11. Rova Roşiori 11
12. Vict. Electr. C. Argeş 11
13. Unirea Alexandria 11
14. Cimentul Fieni 11
15. Metalurg. Sadu 11
16. Chimia Găeşti 11
17. Metalurg. Slatina 11
18. A.S. Paroşenj 11
Iţi. Petrolul Fieni 11
20. F.C. Olt ’90 11

6 2 3 
70 4 
6 2 3 

.6 14 
6 1 4 
6 14 
6 0 '5 
5 2 4 
5 1 
5-1
4 3
5 0 
4 2
4 2
5 0 
4 2 
3 3
3 2
4 0
3 1

20— 9 
20—11
20— f3 
18-*10 
20—12 
22—15 
18—11 
16—11 
13—15
13— 17
14— 19 
17—13
21— 17 
19—18
9—10

12—30
16—31
12—15
7—14

12—19

, DIVIZIA C
CLASAMENTUL ECHIPELOR DE JUNIORI

REZULTATELE ETAPEI Nr. 8 din 10 octombrie 
1993 :• Armata Auriţi Brad — C.FJÎ. Simeria 3—0 ; Min. 
Certej — Mureşul Deva 0—12; Dacia Orăştie — Cer- 
na Cristur- 4—0; Minerul Bărbăteni — Haber Haţeg 
7—0 { Minerul Aninoasa — Metalul Crişcior 11—0 ; 
Victoria ’90 Călan — Minerul Ghelari 1—1 Minerul 
Teliuc — Jiul Petrila 11—0; Constructorul Hunedoa
ra — Min. Şt. Vulcan 0—5.

CLASAMENTUL
1. Min. Şt. Vulcan 8 6 1 1 55— 3 13
2. Mureşul Deva, 8 6 1 1 44— 5 13
3. Armata Aurul Brad 8 6 0 2 37— 7 12
4. Dacia Orăştie '  8 5 2 1 18— 5 12
5. Minerul Ghelari" 8 3 2 3 15—12 10
6. Minerul Certei 8 4 2 2 19—27 10
7. C.F.R. Simeria 8 4 1 3 29—17 9
8. Victoria Călan 8 3 3 2 20—16 9
9. Minerul Aninoasa 8 3 1 4 23—16 7

10. Minerul Bărbăteni 8 3 1 4 23—20 7
11. Constructorul Hunedoara 8 3 1 4 16—23 7
12. Haber Haţeg 8 3 0 5 14—27 Jo
13. Minerul Teliuc 8 2 1 5 16—20 5
14. Metalul Crişcior 8 2 1 5 14—44 5
15. Cema Cristur 8 1 0 7 4—35 2
16. Jiul Petrila 8 0 1 7 5—75 1

ETAPA VIITOARE, Nr. 9, din 17 octombrie 1993:
C.FJEL Simeria — Minerul Certej; Min. Şt. Vulcan — 
Armata Aurul Brad ; Jiul Petrila — Constructorul Hu
nedoara ; Minerul Ghelari — Minerul Teliuc; Mine
ral Aninoasa — Victoria ’90 Călan ; Cema Cristur — 
Minerul Bărbăteni; Mureşul Deva —.Dacia Orăştie ; 
Metalul Crişcior — Haber Haţeg, * -

Magazinul „Ulpiţa" al 
Societăţii' Comerciale „Sa- 
nex Com“ S.R.L., situat în 
str, Kogălniceanu, din De
va, a devenit cunoscut în 
rândul cumpărătorilor de
veni şi din localităţile ju
deţului datorită gamei bo
gate de articole gospodăreşti 
şi sanitare comercializate, 
însuşi orarul (deschis zil
nic între orele 8—19, iar 
sâmbăta între 8—13) este 
un prim indiciu al respec
tului cumpărătorului, o do
vadă că personalul care lu
crează aici şi-a adaptat pro-. 
gramul astfel încât cei ca
re se deplasează din alte lo
calităţi pentru mărfurile a- 
cestui magazin să poată 
cumpăra în timp util. Este , 
un semn al bunei cuviinţe, 
al respectului pentru se
meni. Acestea se mai con
cretizează şi în solicitu
dinea, în promptitudinea şi 
receptivitatea vânzătoare
lor Gabriela Sajin şi Ca
melia Florea, cu o expe-

SOLICITUDINE, ORDINE
rienţă de peste uri- deceniu 
in comerţ, a mai. tinerelor 
absolvente de liceu Elena 
Ceapâru şi Emilia Botă, a 
dnei Ilona Moldovan, mai 
recent angajată. Dacă un 
articol anume a lipsit din

cum îl aveam cândva. Ori 
de câte orj este neuoie, ră
mânem peste program. Dar 
nu ne plângem. Dimpotri
vă.

Specificul magazinului es
te diferit de al majorităţii,

S.C. „S anex  Corn" S.R.L. Deva
rafturi în momentul solici
tării, el poate fi găsit în 
zilele următoare.

— Ca salariat al unei 
societăţi cu răspundere li
mitată — stimată dnă Ga
briela Sajin, dar şi cu o 
experienţă anterioară ' de 
mai mulţi ani ca vânzătoa
re în comerţul de stat, aţi 
putea să ne spuneţi oare-i 
diferenţa ?

— Câştigul este mult mai 
bun acum. E drept că şi 
munca este mai grea, " că 
orarul nu-i doar de 8 ore,

I Seminarii
Convenţia Democratică oct., între orele 10—16, J 

din România, în colabo- va avea loc seminarul cu | 
rare cu partidele Social- tema „Comunicare, Pu- * 
Democrat, Creştin-lîemo- blicitate şi Relaţii pu- I 
crat şi Ecologist din Belr blice“, la care vor lua * 
gia 
cu
Ebert“ din Germania şi 
Comunitatea Europeană 
organizează seminarii de 
educaţie civică în sala 
mare a Consiliului jude
ţean, cu următorul pro
gram :

— In ziua de 17 oct, 
ora 8, va avea loc o con
ferinţă de presă pe te
matica „celor două semi
narii, lai care îi invităm" 
să iâ pârte reprezdhtanţi 
ai mess-mediei locali 
centrale.

aproape , toate obiectele 
comercializate fiind con
fecţionate din fier sau fon
tă. Deci foarte grele. A- 
ceasta presupune eforturi fi
zice mari. O vână, spre e- 
xemplu, nu poate fi mişca
tă decât de către 4—5 per
soane. în atribuţiile sala
riatelor de aici cade ma
nipularea lor, adică des
cărcarea din maşină şi a- 
şezarea lor în rafturi şi în 
spaţiile de depozitare. Zil
nic sunt ridicate, spre a 
fi reaşezate ori vândute, cri 
bîecte în greutate de zeci 
de kilograme.

Deplasările la furnizorii 
din judeţ şi din ţară presu
pun eforturi considerabi
le : cheltuieli mari cu trans
portul, oboseală, mult timp 
pe drum. Cu toate acestea, 
ele se realizează ritmic, 
frecvent. Zilnic, maşina so-şi Olanda, împreună parte 15 cursanţi din par- I frecvent. AUnic maşina so-

Funtfaţia „Friedrich tea C.D.R., sindicate si* cietaţn soseşte încăfeata de
a;- rtc. „ î  indenendpnti ’ î la zeci ori sute de km dis-

-  în zilele de 23 şi 24 l tanţfi, cu faianţă, chiuvete,
oct., între orele 10—16, J sobe. unelte de grădinărit,
va avea loc al , doilea se- |
minar cu tema „Dezvol-1 
tarea şi Extinderea De- | 
moctaţiei". Ia care vor« 
participa 30 de cursanţi. I 

Cei ce doresc relaţii su- J 
plimentare se pot adresa* 
zilnic, între orele 11—13, I 
la tel. 619294, la dl. Mo'J 
cănită Constantin, pre-1 

şi .şedinţele Filialei Hune-*
, . , >-•< doara a Convenţiei De-1

— In zilele de 17 şi 18 mocratice din România. ,

Dna Maria Bozan, ad
ministrator unic al societă
ţii, prezintă câteva dintre 
articolele care-şi aşteaptă 
cumpărătorii: „Avem so
be de încălzit, unelte agri
cole cum sunt greble, furci,

sape ; jaluzele, faianţă, ba
terii inox, chiuvete pentni 
băi şi bucătării, vane, ■: Ih | 
noleum în culori deosebitul 
muşama, fitinguri pentraf 
instalaţii saftitare şi în
treaga gamă de fitingurî 
pentru instalaţiile de gag 
metan, arzătoare pentni 
gaz, funii, frânghii, lan
ţuri. Toate expuse în ordi-’ 
ne şi etichetate, spre inform 
marea rapidă şi corectă a 
solicitanţilor. Zilnic, prin 
intermediul nostru, de la 
furnizor la beneficiar tre
ce un volum însemnat da 
mărfuri".

Au fost angajate din- şo
maj, în ultima vreme, două 
tinere absolvenţe de liceu, 
care s-au integrat repede; 
exigenţelor cerute aici, tn 
prezent existând între sala
riate spirit colegial, bună 
înţelegere, colaborare.

Permanenta legătură ' cu 
principalii agenţi- economici 
producători, interesul pen
tru acele articole solicita
te de populaţie care au lip
sit vremelnic din aprovizio
nare se află în atenţia_con- 
ducerii societăţii. Această 
colaborare secondată de 
modestia şi corectitudinea 
salariatelor, a făcut ca ac-1 
tivitatea comercială de aicţ 
să fie apreciată pozitiv de‘ 
către beneficiari. Se poate 
afirma că micul coleetiv de, 
la .S.C. „Sanex Com“ SRfip 
Deva s-a înscris în exigen
ţele unui comerţ civilizat şl’ 
modern, cu beneficii atât; 
pentru cumpărători, cât şi) 
pentru cei care-i servesc.

Reportaj, publicitar 
realizat de 

ESTERA ŞINA

* _

DONAŢII

° \>e-/
ti- )

Filiala de Cruce Ro
şie â judeţului, cu se 
diul în Deva, conţi- . 
nuâ acţiunea de ăju- ţ 
t ora re ă asistaţilor. Prin i 
bunăvoinţa Consiliului fi 
Local Dobra, care a j 
donat. 300 kg mere în l 
valoare de 45 000 lei, 1 
şi a S.C. „Ulpia“ S.A. I 
Deva, care a oferit dul- | 
cjuri valorând 57 000/: 
lei, aceste alimente, ?

, împreună cu cartofi 1 
i  dintr-o mai veche do- i 
- naţie, au fost distribui- ţ 

te asistaţilor de la Can- ? 
tina de ajutor social I 
Deva şi altor persoanei 
nevoiaşe din nîunici- 1  
Piu. ' 1

Tot celor cu proble- ţ 
me materiale deosebi
te, le-au fost destinate 
şi articolele de îmbră- 

i căminte şi încălţăminte,
» de peste 150 000 lei,
\ dăruite de S.C. Corn 
( Lux SRL Deva. 
i Filiala de Cruce Ro- 
1 şie mulţumeşte şi fir- 
V melor care au donat 
i bani-: SC Cristîna Pă- 
/ -ţării SRL Deva fl00 000 
\ lei), SC Vinalcool SA 
‘ Deva (50 000 iei), şi 

SC Impex Corn Herţeg 
SRL (25 000-lei); Aces
te sume sunt utilizate 
pentru plata celor- 8 
milioane lei, datorie o- 
cazionată de construc
ţia noului sediu. De a- 
semenea, pentru o- 
biectele de artizanat 
donate, filiala este re
cunoscătoare SC Ar- 1 

tizana Com SRL Deva. \
- I

Puţini sunt cei ca
re-şi pot permite, mai 
ales la noi, să posede 
un tablou semnat de 
nume celebre în pictura

ALBUME „ DE ARTA

universală. Dar iubi
torii de artă îşi pot 
procura albume cu te- - 
produceri ale creaţii
lor unor pictori de 
marcă. La Casa Cărţii 
Deva, pot fi găsite, 
printre altele, albume 
cu operele lui Botti- 
celli," S. Dali, Rem- 
brandt, Renoir, P. Gau- 
guin. Un album de ar
tă este binevenit în 
Orice bibliotecă perso
nală, poate fi un dar 
care să bucure şi cele 
mai exigente persoa
ne. (V.R.)

OFICIUL JUDEŢEAN DE CALCUL 

HUNEDOARA -J?EVA

A N U N ŢĂ :
deschiderea CURSULUI DE 

CONTABILITATE INFORMATIZATĂ ( noul plan de 
conturi cu aplicaţie pe microcalculatoare PC) la 
daţa de 48.10.93 orele 16 30 la sediul unită|ii 
Pentru această serie s-â aprobat suplimehtarea* 
cu încă'10 locuri; ■ i i ' . ■■■'/:■

-  începerea înscrierilor pentru CURSUL 
DE FORMARE ANALIŞTI-PROGRAMATORI 
ASISTENŢI pe microcalculatoare PC compatibile 
IBM cu specializare în sistemul de operareDOS, 
utiljtare şi exploatare bănci de date . Cuc&ut se  
desfăşoară în perioada 01.11.53 - 0&.94.

Cursurile vpr fi susţinute ile cadre 
universitare din Cluj-Napoca şl de lectori atestaţi 
de Centrul de Pregătire în Informatici  ̂
Bucureşti. Iar diplomele sînt recunoscute de 
C.P.I. şi Ministerul Ştiinţei şi invăţămîntuliii.

înscrieri şi Informaţii la sediul firmei din 
str 1 Decembrie, nr 28 (în curtea Prefecturii) 
sau la telefon 095 / 615431

BANCA ROMANĂ PENTRU DEZVOLTARE 
Face cunoscut că deschide conturi de depozit pe termen de 3, 6 şi 12 

luni persoanelor fizice şi persoanelor juridice în scopul depunerii sumelo» 
disponibile temporar pentru care acordă dobânzi avantajoase astfel:

Dobânda exprimată in procente
' anuale :•

3 luni 6 luni 12 luni
•  pentru persoane juridice (suma 5d % 55 7o 60 %

minimă a depozitului este de 500 000 
Iei). ■ ■

•  pentru persoane fizice, persoane 
juridice, fără scop lucrativ (asociaţii : 
de locatari, sindicate, case de ajutqr 
reciproc etc.), suma minimă a depo
zitului fiind de 100 000 lei» 50 % - 60 % 66 %

Doritorii se pot adresa unităţilor B.R.D. din Deva, Hunedoara, 
ţeg, Orăştie şi Petroşani.

Folosiţi această şansă pentru prosperitatea dvs.

Ha-



C O M U N I C A T
DIN PARTEA BÂNCII NAŢIONALE A 

ROMÂNIEI

In conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1991,
_iii-j Naţională a României va retrage din circulaţie,
începând cu data de 15 octombrie 1993, bancnota cu va
loare nominală de 100 lei, emisiunea 1966 şi moneda me
talică cu valoare nominală de 5 lei, emisiunea 1978.
' După data de 15 ianuarie 1994 încetează puterea cir* 
«datorie a acestor bancnote şi monede metalice, ele; 
nemaiputând fi utilizate ca mijloc legal de plată.

Retragerea din circulaţie a bancnotei cu valoare no
minală de 100 lei, emisiunea 1966 şi a monedei (metalice 
cu valoare nominală de 5 lei, emisiunea 1978, se va face 
astfel: ' _ .

•  începând cu data de 15 octombrie 1993, până la 
31 decembrie 1993 aceste bancnote şi monede metalice 
var fi primite de la populaţie, în mod obişnuit, de către

toate casieriile agenţilor economiei, inclusiv casieriile 
subordonate, pfeetim şi de casieriile celorlalte Instituţii. 
Acestea sunt obligate să primească bancnotele’ şi' mone
dele metalice menţionate, să nu le mai pună în circdla- 
ţie şi să le depună zilnic la unităţile bancare unde îşi aii 
deschis contul, odată cu vărsămintele de numerar.

• •  în perioada 1—15 ianuarie 1994, bancnota cu va
loare nominală de 100 lei. emisiunea 1966 şi moneda me
talică cu valoare nominală de 5 lei. emisiunea 1978, 
vor fi primite la plăţi şi pentru preschimbare numai de 

‘ către casieriile unităţilor bancare. Casei de Economii şi 
Consemnaţtuni şi Oficiilor PTTR.

în legătură cu această acţiune, unităţile bancare vor 
urmări ca bancnotele cu valoare nominală de '100 lej şi 
monedele metalice eu valoare nominală de 5 lei, care 
vor intra prin casieriile băncilor, să fie reţinute indife
rent de gradul lor de uzură şi să nu mai fie repuse în 
circulaţie. . (812)

CONSTANTIN'MARACU 
. * Director,

Sucursala Judeţeană Hunedoara 
— Deva a Băncii Naţionale a 

României

VANZARl-
CUMPĂRĂRI

9  Vând TV 12, izotermă, 
fel 618678.

•  Vând casă şi grădină 
(A Băiţa. Deva tel. 619306.

(922479)

•  Vând presă cără
midă, 10 000 buc&ţi/zi, 
garanţie un an. Rela
ţii tel. 647097, între o- 
pe!e 8—15. (922440)

•  Vând videorecorder Hi
tachi, informaţii telefon 
629843, după orele 15.

(921342)
f •  Vând Opel Kadett Die
sel, fabricaţie 1983, înma
triculat, consum 5 1/100 km, 
4 milioane, negociabil. -Tel. 
8|1656. (922431)
‘ 9 Cumpăr două butelii 
irmale, ofer 50 000 lei/ 

JC. Tel. 641133. £932427)
!•  Vând dulap cu vitaină 

şt recamier. Tel. 622141. 
jj (922430)

•  Vând pui Teckel sâr-
mos. Tel. 622141. (922430)

•  Vând sufragerie stejar
veche. Orfiştie, stav Crişan, 
O*. 19.. (922444)

■ Vând-butoaie 500 litri 
stejar. Deva, str. I.L. 
igiale. 10. tel. 619336 — 

Hprtzeg Alexandru. (922456) 
’•  Vând segmenţi Audi- 

VW originali, microbuz — 
preţ 1000 DM. Tel; 824935.

(922459)
/•- Vând/maşină de în

gheţată, preţ avantajos. In
formaţii 627931. (922461)

•  Vând vîdeoplayer, nou.
Deva tel. 629320. (922465)

•  Vând butelie aragaz
şt covor persan- 2/3 nou. 
fel. 618346. (922468)
I •  Vând teren Deva, str. 

'fjfeMgărehî şi Dacia făbrî- 
caţie 1980, la preţuri con
venabile. Deva tel. 617610, 
i (922472)
•  Vând apartament două

camere, teatru, etaj I, preţ 
convenabil, ţel. 728433, 
716641. (922047)

•  Vând Dacia 1310 TLE,
Ungaria, 40 000 km la bord, 
fabricaţie 1990, informaţii 
(Hunedoara, V. Babeş, 4, 
tel. 724364. ' (922048)

•  Vând convenabil Com
pact disc, sony, sistem pa
rabolic şi boxe Unitra, 146 
waţi. TeL 729280. (922056)

•  Vând urgent aparta
ment 2 camere,' Orăştie. str. 
Pricazului, 4/13, informaţii 
tel. 092/421406. (922202)

•  Vând apartament 3 
camere. Hunedoara, ţel. 
721617, după ora 16.

(922203)
*_*—*_*—*—*-*—•—•—•—*—

•  Vând Fiat Ritmo 
Diesel, consum 5,8 la 
100 km. Informaţii De
va, 625325, (922475)

ÎNCHIRIERI

•  Persoană serioasă, do
resc să găsesc garsonieră 
pentru închinat, confort 
minim, plata anticipat, pen
tru o lună de zile. TeL 
717310. (922205)

DIVERSE
•  'Solicităm 1000 DM îm

prumut, pentru 6 luni, cu 
dobândă'30 %, acte avocat, 
sau notariat. Tel. 629714.

(922451)

SCHIMBURI 
- OE LOCUINŢE

•  Schimb apartament g 
camere, central, Petroşani 
cu similar Deva. Informa* 
ţii Deva, tel. 619052.

(922474)

OFERTE DE 
SERVICII

•  Angajăm următo
rul personal: zidar, 
tâmplar, măcelari- 
preparatori, electrician, 
muncitori necalificaţi. 
Relaţii Orăştie, str. 9 
Mai, nr. 00. (922440)'

•  • Decantez AFA au
toturisme. Ungaria. Tel. 
621543, seara, diminea
ţa. (922452)

•  Angajez muncitori ne
calificaţi, pentru lucrări 
construcţii (pensionari). Tel. 
622333. ’ (922453)

•  S.C. Comtour Lowe
Deva, str. Sântuhalm, nr. 1 
angajează urgent croitori 
calificaţi. Informaţii, la

tria.

S.C. „ALI AK“ S.A. ARAD 
Calea Zimanduhii, nr. 3, Arad 

Vinde en gros 
•  Zahăr rafinat din sfeclă, import — Aus- ţ

tel. 621113, sau la adresa 
amintită. (922428)

•  Căutăm urgent o fe
meie serioasă, pentru în
grijire doi copii, prefera
bil sat, său casă. Reiaţii la 
tei. 629714. (922451)

•  Caut femeie îngrijire
copil la domiciliul meu. In
formaţii la tel. 620083, în
tre orele 17—20. (922458)

•  SC 21 Impex SRL De
va achiziţionează prin ma
gazinul său din Deva, str. 
Libertăţii, bL 4, mărfuri în 
regim de consignaţie (co
mision 10—15 %). (922462)

•  Angajez şofer catego
ria D. TeL 611618. (922404)

•  Firmă particulară an
gajează doi băieţi, . absol
venţi de liceu, pentru distri
buitori marfă. Informaţii 
tel. 617536, orele 9—17.

(922467)
, •  Execut instalaţie elec
trică. Informaţii tel. 718956.

(922201)

PIERDERI
•  Pierdut autorizaţie A. 

523017, nr. 8017, emisă de 
Consiliul Judeţean Hune
doara, pe numele "Cătărău 
Vasilc. Se declară nulă.

(922455)
•  Pierdut legitimaţie ac

ces, eliberată de Renel Min
tia, pe numele Betea Mar-5 
cel. Se declară nulă.

(922438)
•  Pierdut cinci chitan

ţe Garitas Braşov — Filia
la Cluj, eliberate ia data 
de 2 iulie 1993; pe numele 
Brîznican Laurean-Comel. 
Se declară nule. (922483)

•  Pierdut carnet şomaj,
pe numele Ciureium Lu
miniţa, eliberat de Oficiul 
de muncă Hunedoara. Se 
declară nuL (922049)

DECESE

•  Familia Păvălea-
nu anunţă cu adâncă 
durere dispariţia ful
gerătoare a scumpei lor 
fiice şi soră 
DORINA PÂVALEANU 
în vârstă de 17 ani. în
humarea va avea loc 
joi, 14 octombrie 1993. 
la Cimitirul din Be- 
jan. (922469)

% Colectivul Atelie
rului Calcar din ca
drul S.C. Casţal S.A. 
este alături <j® fami- 
lia P&văleanu, greu în
cercată prin pierderea 
fiicei dragi
DORICA PAVALEANU

(922460)

.•Familiile Şerban, 
Oprişa, Cotonogu, Boan- 
că sunt alături de fa
milia Păvăleanu . la 
greaua pierdere, Ia nu
mai 17 ani, a fiicei 
dragi, . ■
DORINA PAVALEANU 
şi-i transmitem since
re condoleanţe.

• (922466)

•  Soţia Felicia,şi fii
cele Lţa şi Dfelia â- 
nunţă încetarea din 
viaţă, după o lungă 
şi grea suferinţă, a so
ţului şi tatălui lor

TOMA IOAN 
din Săcămaş.

înmormântarea, va 
avea loc astăzi, 13 oc
tombrie 1993.

Dumnezeu să-l odih
nească în pace!

(922480)

Relaţii la telefoanele 966/34512, 35601, 
1 35701, interioare 122, 124, 144, 166, 172- Fax

0966-21583. (922097)JII

S-e CARnffiŢAPLAST S-A. DEVA 
str. E. Gojdu, nr. 73

Organizează Iii condiţiile Ordinului Minis
terului Transporturilor nr. 150/22. 04. 19913, la 
sediul societăţii, în ziua de 22 octombrie 1993, 
ora 15, şi apoi In fiecare zi de joi, ora 15, lici
taţie publică pentru vânzarea de utilaje şi mij
loace auto disponibile. Lista eu mijloacele fixe 
supuse vânzării poate fi consultată la sediul so
cietăţii-

Informaţii Ia telefoanele 627106, 627107, 
biroul mecano-energetic-investiţii. (922102)

UNIVERSITATEA SPIRU HARET 
FILIALA BLAJ

Primeşte înscrieri în continuare pentru e- | 
xamenul de admitere Ia :

•  Facultatea de Geografie - Istorie de 5 ani (
•  Colegiul de Comerţ — Contabilitate şi * 

Turism de 3 ani
Pentru admitere se dau relaţii la secreta- t 

Hatul Universităţii din Blaj, str. Dr. Vasilc Su- J 
ciu, nr. 4, telefon 096/711231;  ̂ |

INSPECTORATUL

A N  U N Ţ
Inspectoratul Şcolar al judeţului Hunedoa

ra organizează în ziua de 27. X. 1993 concurs 
pentru ocuparea următoarelor posturi vacante :

— referent-salarizare-normare (studii su
perioare)

— revizor contabil —- 3 posturi —- control 
financiar Intern (1 — studii superioare; 2 — 
studii medii)

— operator calculatoare — studii medii 
Relaţii suplimentare la sediul instituţiei,

str. Gheorghe Bariţiu, nr. 2, Deva. (0549385)

\

ELECTRO S.R.L.
DEVA, bdul Decebal, bl. R, parter, 

tel. 611261, 614983 
VA OFERĂ:
•  TV color MEGAVISION, GOLDSTAR
•  CALCULATOARE de birou
•  INSTALAŢII DE SATELIT complete 
Executăm firme «luminoase. (922091)

S.C. COMPPIL S.A- 
SUCURSALA HUNEDOARA — DEVA 
cu sediul In Deva, str. Griviţei, nr. 37. 
Achiziţionează prin centrele sale de colec

tare din judeţ (Deva, Haţeg, Orăştie, Brad, Pe
troşani) următoarele categorii de piei crude o- 
vine:

PIEI OVINE CU LĂNĂ, TOATE RASELE 
CATEGORIA C, calitatea I — 1660 lei realita

tea II — 1160 lei; calitatea IU — 460 Iei. 
CATEGORIA D, calitatea I — 2120 lei; calita

tea n — 1620 Iei; calitatea III — 750 Iei., 
Relaţii suplimentare la telefoanele : 095/ V

613117, 095/614305.

COOPERATIVA „SILVANA" DEVA 
cu sediul în.Deva, bdul Decebal, bl, C, parter, 

telefon 095/616736
Scoate la licitaţie in etapa a Ii-a următoa

rele utilaje: i
' •  Autofurgonetă TV 14F — preţ pornire i

— 3 000 006 Iei ?
■■■■■• Autocarosată 5 to cu macara —-preţ por- .’ 

nire — 2 500 000 lei
•  Motor cu cutie viteză completă — preţ \ 

pornire -— 1 500 000 lei- V
Utilajele pot fi văzute la secţiile coopera- \ 

tivei, iar licitaţia va avea loc la data de 5 no- ’

l

iembrie 4993, ora 11, la sediul cooperativei.

S.C. COM INFSYS SJtX. 
tel. 095/618182, 095/615617 j

Vinde următoarele produse:
— hârtie pentru tehnică de calcul (toate 

tipurile)
— hârtie copiator
— hârtie împachetat
— hârtie cerată
— vin MURFATLAR
— anvelope auto (1100, 1200) (922096)

- : -- ■ .

LICEUL CU PROGRAM DE EDUCAŢIE 
FIZICĂ ŞI SPORT DEVA

Organizează concurs pentru ocuparea pos
tului de paznic şi îngrijitor i şofer eateg. B, C. D.

Relaţii suplimentare la telefon 617015,
(922098)

S.C. „HORTICOLA" DEVA
Ferma viticolă din Şoimuş, str. Viilor, vin

de zilnic, între orele 9—17, strţiguri şl must le 
preţuri accesibile.

Informaţii la sediul fermei sau la' telefoane 
615125 şi 614318.

TRANSLOC S.A. DEVA
Anunţă agenţii economici şi persoanele fi

zice intenţia de majorare a tarifelor de transport 
ca urmare a majorării de preţuri de achiziţie pen
tru piese de schimb, materiale, anvelope etc., 
In urma creşterii preţurilor la carburanţi din 
10.10. 1993.
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