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are un conţinut foarte chema Epivat, din părinţi
bog#t f i complex. In ere- # macedo-români, drept 

- ca defineşte pe dîncioşi, care şbau
te i .viate 1 ipodobiT; W $& hbţ cu l

tenii *fcţă de cel sărâet ţi/deci tn HfWtOs.5» 
prin Hristos. Pentru creş
tinul care se nevoieşte ia 
aoestea, fiecare zi a sa e 
bftuinţă asupra propriei 
sale firi ţ i  fiecare biruinţă 
fi apropie de Dumnezeu. 
Sfinţii au biruit patimile 
egoiste din el şi au deve
nit aleşii lui Dumnezeu.

tn  această categorie de 
aleşi ai lttf Dumnezeu, a- 
şezată la loc de frunte, 
strălucind prin exemplul 
vieţii sale, de dragoste 
făt* de Dumnezeu şi faţă 
de aproapele se afla şi 
8f. Cuvioasa Paraschiva 
care a văzut lumina zQel 
tn pământul Traciei, a- 
proape de cetatea Cali-

cu multe faceri de bine. 
Părinţii, buni creştini.

ajrm-ge -Eptseop al Maţii- anî. Pe eâiid se rtigâ ttrt ' 
tieL înger i se arată şi i-a

Nu de puţine ort Cu- , zic: „Lasă ,pustiul Iorda- k 
.f# a ^ * ^ v a , | « * a n l b  rmlcd ş U t r  «ţgpepe } tn ' 
cejMfiŞrtei, «Sfeea hainei»; < patria ta*. Se '* iptoaroa - 
săle celtf ma! "bune copi- spre, meieapţjljfe natale, ' 
ilor săraci şi se îmbrăca iar în druinul său se o- 
cu ale acestora, ceea ce preşte la Constântinopol.
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s-au străduit şă-1 dea o 
educaţie aleasă, atât ei 
-cftt şi fratelui său Efti- 
tnie, crescându-i pe 8- 
mândoi In duhul Evanghe
liei lui Hristos. Această 
educaţie îşi va lăsa adânfe 
amprenta asupra cuvioa
se! şi a  fratelui ei, Intra- 
Cât ea. de tânără, va îm
brăţişa viaţa monahală, 
Iar fratele, Eftlmie, va

li atrăgea adeseori mus
trarea părinţilor. Din 
dorinţa arzătoare de a 
cunoaşte mai îndeaproape 
Ţara Sfântă, porneşte pe 
urmele Mântuitorului Iisus 
Hristos şi se opreşte în 
pustiul Iordanului hră
nind u-se deosebit de să
răcăcios, vieţuind !nîr>o 
mănăstire de călugăriţe 
până la vârsta de 25 de

unde se închină în Ca
tedrala Sfânta Sofia, apoi 
mai petrece doi ani în 
satul natal Epivat, unde, 
în Biserica Sf. Apostol! 
Petru şi Pavel, petrece în 
post şi rugăciune. Pe la 
anul 1050 se mută cu su
fletul din această viaţă şi 
este îngropată undeva In
tr-un loc necunoscut, a- 
proape de ţărmul mării.

* Sapâmdu-se groapa tmui 
corăbier, au fost găsite 
moaştele sfintei inţregi şi 
peputreate. fiindţ depuse 

?*n Biserică d H j% v h î4 i i  
D&tbritS vitregiilor vremii 
şi luptelor purtate între 
creştini şi turci, moaştele 
el au fost date domnitoru
lui Mlrcea cel Bătrân, a- 
poi îh anul 1641, cu cinste 
deosebită, moaştele au fost 
aduse de la Constantino- 
pol şi depuse în biserica 
Mănăstirii Trei Ierarhi din 
laşi, <

Cinstim pe Sfânta Cu
vioasă Paraschiva, alături 
de ceilalţi sfinţi, fiindcă 
„a învăţat să nu .se uite 
la trup, că este trecător, 
ci să poarte grijă de su
flet, de lucru cel nemu
ritor". .;  '•
Pr. ABSENTE CRIŞAN, 

Deva
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•  Au trecut 286 d e |
zile din acest,an ; ao* 
mai rămas 79; |

•  Cuvioasa Maică Pa- J
raschrva; Cuv. N aza-| 
ric : ' . J

•  1923. S-a născut, l a ţ  
Chîşinăn, VICTOR KES-J 
BACH, scriitor şi p u -î
blicist român. A 
poezie de factură ini*-j 
lectua listă şi literatei-1 
ră de sclence-fictton. î  

1

La sfârşitul săptămânii 
trecute, mai exact vineri, 
8 octombrie a,cv la b ra

şov a avut ioc o consfătuire 
pe tema procesului de 
privatizare în ţara noas
tră. sUb genericul, „Bună 
dimineaţa, România !". Ma
nifestarea face parte din 
campania de privatizare 
finanţată de Agenţia Sta
telor Unite pentru Dez

voltare Internaţională, lan
sate în Capitala ţării in 
ziua de 2 octombrie a.c.

La întâlnirea de la 
Braşov — prima din seria 
celor 5 prevăzute a se 
desfăşura în oraşele Bra
şov, Iaşi, Cluj, Timişoara, 
Bucureşti —, organizată 
de Camera de Comerţ şi 
Industrie Braşov, cu spri
jinul organelor locale, au 
participat şi dna Viorica 
Vălean, secretar general 
al C.C.I.. Hunedoara, Pe
tru Rădoane, directorul 
Direcţiei Teritoriale Hu
nedoara — Deva a  A.N.P.

t Liviu Tudor, directorul 
C. „Venus“ S.A. Deva. 

Au fost prezenţi repre
zentanţii mai multor so
cietăţi cu capital de stal 
şi privat din judeţul gaz
dă.

« |
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în  cadrul dezbaterilor |  
s-au reliefat preocupările. 1 
realizările şl problemele î  
Pe care le implică acţP ] 
unea de privatizare te*  
România, necesitatea c a l  
Guvernul să pună la Io- * 
dem&na agenţilor econo-j 
mici Instramentele ju rt-J 
dice necesare urgentâffll 
acestui proces. 1

Conduzia consfătuirii a 5 
fost că românii acceptă |  
şi susţin privatizarea, dai"» 
că, acţiunea fiind la în -1 
ceput de drum, mai sunt; 
greutăţi, neînţelegeri, ca-j

Următoarele consfătuiri J 
pe această temă vor aveai 
loc în 20 octombrie la Iaşi, î  
2 noiembrie la Cluj, l a |  
sfârşitul lunii noiembrie ,  
ia TJmişoara şi la  ji I 
tatea lunii decembrie la* 
Bucureşti, . \

In zilele de 27"—29 oe- » 
tombrie 1993 se va orga- I 
nîza, în Capitală, o con-* 
ferinţăspecială pe tem al 
privatizării prin metoda ţ  
MEBO, conferinţă, sponso- 1  
rizatâ de Fondul Britarrie J 
de Know-How, cu pârtiei- 
pa rea largă a mijloacelor I 
mass-media. 5
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EV LA V IO SU L  CU  A P U C Ă T U R I 
DE A N IM A L  (1)

Camera
Reprezentanţilor 
a  S.U.A- aprobă 
clauza pentru 

România

Ope ir
— Nu mai cântaţi, doamnă ?
— NU, mi-a interzis medicul.
— A, uitasem că e vecin cu dumneavoastră..

.-f*  :

Citiţi în xiarul nostru de mâine

âfaxim 
şl cultele religioase •  
Ataşamentul iaţă de co
pii •  Ciocolata, sSenl, 
guma de mestecat şi ba- 

■W m  O fetiţa de 8 aut 
violate •  încercări de
♦w-tr-rri ttitf fil l i iaalft ph
teta de 6 an ii •  Alte 
două copile de S ani 
violate şl supuse unor
perversiuni sexuale •  
Oroare, oroare, oroare i

DE GE S-A ÎNTRERUPT CARITASUL 
PENTRUDOUĂ ZILE? 

f l  Dl. loan Stoica răspunde in exclusivitate 
întrebărilor ziarului „Cuvântul Hber“„ ’

*  58 •

cent apărate titluri de 
carte muzicală reţinem pe 
cea intitulată Freddie Mer- 
cury de Richard Slty. <R.S.)

O  COLABORARE. Re
cent, Cooperativa meşteşu
gărească „Streiul" din Că- 
lan a încheiat contracte cu 
marele magazin „Tarcus“ 
din Turda. Au fost livrate 
partenerului d^ afaceri eon- 
fecţii vestimentare, lenje
rie, plăpumi — confecţio
nate în secţiile de serie şî 
de comandă ale cooperati
vei —, colaborarea dove- 
dindu-se eficientă. (E.S.)

O  UNDE SUNT MATU
RATORII ? Ieri dimineaţă 

‘(nu este un caz singular —

RÂNDURI PEN TR U  
REFLECŢIA 

PĂ R IN ŢILO R

:!’;'13eşi, oarecum ©î^şnuiţi 
cu murdăria Şi degradarea 
umană, pentru că meseria 
ne obligă la contactul cu 
ele, mărturisim de la în
ceput : cazul pe care vi-1 
supunem atenţiei ne-a pus 
-în faţa anei serioase re
flecţii. Aceste rânduri le

m w m m

recomandăm în special păr 
rinţilor. Nu de altceva, dar 
suntem siguri că vor avea 
la ce reflecta.'

O
In căminul trei al uni

tăţii mjniere din Vulcan, 
vagonetarul Maxim Mnes- 
ciuc este cunoscut ca un 
om dus Ia biserică. Deşi cU 
inconsecvenţă, frecventează 
mai multe culte religioase. 
Le schimbă destul de des, 
chiar şî ta cartier oame
nii îl ştiu ca pe un om 
evlavios, cu un ataşament, 
deosebit faţă de copii. Le 
dă dulciuri, gumă de mes
tecat şi uneori bani Pă
rinţii nu-şi fac nici o pro
blemă, nu se gândesc lg 
nimic 'rău.
* Acest lucru, până intr-o 
zi de luni când, după ce 
•duminica se roagă pentru 
iertarea păcatelor, pleacă 
la plimbare Intr-un cartier 
vecte. Aici, în faţa blocu
rilor, un grup de copii s e , 
joacă. Intre ei, Ei vira, de

8 ani, sora ei Irina, de 6 
ani şi vărul Arpad , de 9 
ani. Ei nu au nici o sus
piciune când de grupul lot 
se apropie un nene care ii 
întreabă cum îi cheamă şi 
dacă le plac dulciurile şi 
sucurile. Bineînţeles că da, 
aşa că pe cei trei îi invită 
la o alimentara din apro
piere. Le cumpără câte Un 
suc. ■ .

De acum încrederea co
piilor este câştigată, deci 
nu refUză invitaţia de a fa
ce o plimbare pe dealul din 
apropiere. Nenea le promi
te şi bani. Plimbarea se 
prelungeşte până dincolo 
de cabana „Brazi", iar du
pă ce intră în pădure, com
portamentul bărbatului se 
modifică brusc şi radicaL 
Copiii sunt uimiţi când

VALENTIN NEAGU, : 
TIBER1U MEDEANU, 

procuror

(Continuare in pag. a 3-a)

© NOUTĂŢI LA.. „MU
ZICA". bţagâzinu] „Mu
zica" din strada Libertăţii, 
Deva, se bucură de afluenţă 
maţ cu seamă în rândul ti
neretului. Motivul î  Bo
gata aprovizionare cu ‘ca
sete, discuri sau carte mu
zicală, cu aparatură audio
vizuală, Notăm câteva din
tre cele mat noi apariţii de 
casete „Vivo“ : Billy Joeî- 
River of Dreams, Nirvâna- 
In Utero, . Scorpions-Face 
The Hiat, Paradise Lost- 
Icon. Dintre cele mai re-

9P999t.tttttt.Hl

n.n.), trotuarele din castrul 
Devei, de Ia Casa de Cul
tură până la Consiliul ju
deţean, aveau un aspect 
dezolant. Peste tot erau 
împrăştiate hârtii, resturi 
da ambalaje, cbiştoace de 
ţigări, frunze uscate şa. 
în  faţa unor firme s-a mai 
încercat câte ceva, udându- 
se trotuarul, fără a fi însă 
şi măturat. Cei ce răspund 
de curăţenia oraşului nu-şi 
pun oare întrebarea : unde 
sunt şi ce fac măturătorii? 
(N.T.)

CIUPERCILE — DIN NOU PE „BANCA 
ACUZAŢILOR**

De peste două săptămâni, pe la saloanele de te
rapie intensivă ale Spitalului judeţean sc perindă oa
meni în stare gravă de Intoxicare, unii chiar la fron
tiera dintre viaţă şi moarte, datorită consumului de 
ciuperci. Peste 10 asemenea cazuri se aflau miercuri, 
13 octombrie, numai la aeest spital, dar cu intoxica-, 
ţilie cu ciuperci au dc luptat din greu şi medicii din 
alte spitale ale judeţului.

Oameni bun i! Este de înţeles tentaţia mare pen
tru aeest aliment dat pe gratis de mama Natură, mai 
cu seamă acum la Vremea ghebelor, dar, pentru Dum
nezeu, trebuie să realizăm şi pericolul mare pe câre-1 
reprezintă ciupercile atunci când «unt procurate din 
locuri întâmplătoare, de către persoane necunoscătoare.

îndemnul, sfatul autorizat din totdeauna al medi
cilor a fost să consumăm ciuperci numai din surse 
autorizate medical. De ce nu-i ascultăm 7 Ce economie 
realizăm (n bugetul familiei recoltând ciuperci pentru 
hrană din locuri întâmplătoare, dacă prin consumul 

« lor ne punem viaţa în pericol 7

Marţi după-amiază, ta 
recomandarea executivului. 
Camera Reprezentanţilor a 
S.U.A. a aprobat Tratatul 
Comercial româno-american, 
inclusiv clauza nâţiunii celei 
mai favorizate - pentru Ro
mânia. Tratatul şi clauza 
au fost adoptate fără nici 
un vot contra. Exprimân- 
du-şi satisfacţia pentru vo
tul din Camera Reprezen
tanţilor, preşedintele Ro
mâniei, dl Ion fliescu, a 
declarat Agenţiei română 
de presă Rompreş că acest 
Important act semnifică o 
recunoaştere din partea a- 
utorităţilor americane a 
progreselor făcute de ţara 
noastră pe calea democra
ţiei şi economiei de piaţă.

Tratatul comercial *0- 
mâno-american şi acorda
rea clauzei urmează să fia 
aprobate şi de Senatul 
S.U.A. pentru a putea fi 
pdse in aplicare, (Gh. P.î

Apdir

Liga Revoluţiei 22 De
cembrie 1989 Craiova ne 
informează că in 1992 a  
instituit „Premiul Revolu
ţiei". Acesta e constituit 
dintr-o diplomă de onoare, 
placheta Revoluţiei din 22 
XII 1989 Craiova — Dolj 
şi o sumă de bani. Premiul 
se atribuie anual tuturor 
elevilor care au participat 
la concursuri internaţionale 
şi olimpiade la care au ob
ţinut premii.

Cei care simpatizează a- 
eeastă acţiune pot contribui 
la formarea fondului do 
premiere depunând ban! 
în contul Ligii Revoluţiei 
22 Decembrie 1989, ur. 
45110929, deschis la Su
cursala Judeţeană CEO 
Dolj. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la telefoanele; 
161625,131157,114740. (VJL)
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unitatea poporului român până la răscoala lui Horea, Cloşca şi Crişan
Premisele unităţii naţio

nale au fost prezente, chiaţ 
dacă nu totdeauna într-o 
formă deplin desluşită, dar 
;cu evidente posibilităţi de 
dezvoltare şi cristalizare, în 
întreg evul mediu româ
nesc. Dintre acestea, trei 
mai ales .au fost vii în 
conştiinţa poporului român 
de-a lungul veacurilor: o- 
riginea latină a limbii ro
mâne şi originea romană a 

.poporului român, permanen
ţa vieţuirii sale pe teritoriul 
său naţional şi Unitatea sa 
etnică, lingvistică, eultu-' 
rală şi politică. încă din 
sec. XII—XIII, dar mai 
ales la începutul sec. al 
XlV-lea, scriitori bizantini 
subliniau dovezile care a- 
testau existenţa conştiinţei 
romanităţii românilor. Ar
hiepiscopul, loan de Sulta- 
nieh afirma că „după cum 
se spune ■ românii se trag 
din romani şi ei înşişi a- 
firmă cu mândrie că sunt 
romani deoarece * vorbesc 
aproape ea romanii". Doi 
umanişti italieni, Poggio 
Bracciolini şi Flavio Biondo 
subliniau în acelaşi timp 
că „din spusele românilor, 
ei cunoşteau că, sunt de 
origine romană". Alţi buni 
cunoscători ai poporului 
român ca Goerg Reichers- 
torfer, Anton Verancsics, 
Giovannandrea Gromo, Ni- 
colaus Olahus subliniau, la
Y TrtV W lViVl. .  a u a »

mijlocul sec. al XVI-lea, nu 
numai originea latină a 
limbii sale şi a originii ro
mane a poporului româh, ci 
şi conştiinţa romanităţii a- 
cestui popor.

Conturându-se tot mai 
clar, conştiinţa de neam ă 
românilor e exprimată con
cludent de izvoarele in- 
terne din a doua jumătate 
a sec. al XV-lea şi din 
întreg sec. al XVI-lea când 
legăturile 'de tot felul, in
clusiv cele economice, se 
intensifică şi când, pentru 
a conferi luptei pentru in
dependenţă o dimensiune e- 
uropeană, eforturile se u- 
nesc peste graniţele poli
tice care hotărniceau cele 
trei ţări româneşti. Este 
vremea când situaţia poli
tică şi militară a celor trei 
ţări româneşti era domi
nată de personalitatea vo
ievodului Transilvaniei, îan- 
cu de Hunedoara care se 
socotea, şi era socotit în 
acelaşi timp „căpitan" Işau 
chiar voievod şi al Ţării 
Româneşti, când Bogdan.? 
al II-lea al Moldovei îşi 
exprima, la 1450, dorinţa 
ea ţara sa şi ţara lui Iancu 
de Hunedoara „una să fie" 
sub autoritatea lui Iancu 
de Hunedoara, când Vlad 
Ţepeş, moştenitorul , pro
gramului poliţie şi militar 
ăl lui Iancu de Hunedoara, 
de solidarizare a ţărilor ro

mâne în lupta antiotomană, 
socotea Ţara Românească şi 
Transilvania „o singură 
ţară". Şi mai pregnant s-a 
manifestat ideea de solida
ritate a ţârilor române în 
vremea domniei lui Ştefan 
cel Mare, care decenii de-a 
rândul a încercat prin 
domni credincioşi ridicaţi 
de el în ceaun să-şi asigure 
dominaţia asupra Ţării 
Româneşti pe care o con
sidera ,;o altă ţară româ-

Unificarea politică a ţărilor 
române înfăptuită de Mi
hai Viteazul a constituit un 
exemplu pentru toate ge
neraţiile timp de mai bine 
de patru veacuri: Dovadă 
in acest sens sunt legătu
rile politice (amintim nu
mai înţelegerile dintre Ra
du Şerbân, domnul Ţării 
Româneşti şi Ştefan Pocs- 
kay, principele Transilva
niei sau Matei Basarab şi 
Gh. Rackoczi I) sau legătu-

Trei sferturi de veac de Ia Unirea cea Mare

neascâ" (Taltra Valachia), 
alături de Moldova, aşa 
cum spunea în 1478 solul 

iu i Ştefan cel Mare în faţa 
senatului venei iat>.

Ideea unităţii, fie a Ţării 
Româneşti şi a Moldovei, 
i'to a acestora si a Transil
vaniei, este exprimată tof 
mai,; frecvent şi susţinută 
prin argumente de ordin 
istoric (originea comună, 
comunitatea de neam) sap 
de Qjrdin politic ‘şi se con- v, 
cretîzează în timpul lui 
Mihai Viteazul, în anul 
1600, când pe temeiul pre
miselor de unitate reale,’ 
puternice, domnitorul ro
mân a, înfăptuit cea dintâi 
unire; politică a ţărilor ro
mâne,. Deşi Mihai a căzut 
victimă complotului mişe- 
lesc al generalului Bastâ,

rile economice care se in
tensifică în întreg sec. al 
XVIII-lea. Schimbul de' 
cărţi şi de cărturari dinţr-o 
parte în alta a Carpaţilor 
a continuat fără întrerupere 
în a doua jumătate a sec. 
al XVII-lea.

Se observă tot mai lim
pede că această conştiinţă 
de, rtoam este toţ..mai in
sistent exprimată şl în ti
păriturile sec. XVI şi XVII. 
Tipăriturile de toate felu
rile, operele manuscrise, 
circulaţia acestora au asi
gurat triumful limbii ro

mâne şi a culturii româ
neşti în toate domeniile. 
Sec. al XVIII-lea care cu
noaşte o intensificare a 
circulaţiei bunurilor şl a 
oameniior pe ambele 'ver
sante ale Carpaţilor sub

minează tot mai mult ba
rierele feudale. Urmarea 
acestor transformări can
titative şi calitative a fost 
intensifi«area legăturilor po
litice. Pare paradoxal că 
acest sec. XVIII dominat 
de fanarioţi, care indiscu
tabil. au dus la înfeudarea 
mai mare a ţărilor române 
faţă de Poarta otomană, să 
cunoască consecinţe pozitive 
cu privire la ideea de u- 
nitate a poporului român. 
Şi totuşi acest fapt este 
real. Schimbarea deasă a 
domnilor fanarioţi dintr-un 
principat în altul a în
semnat o oarecare unificare 
a practicilor politice, ad
ministrative şi judiciare. în 
acelaşi timp, îţi .Transilva
nia ,ideea luptei pentru re
cunoaşterea ..naţiunii ro
mâne capătă o . amploare 
deosebită ca urmare a ac
ţiunii Tui Ion Inochentie 
Micu, Susţinând drepturile 
naţiunii române (economice, 
sociale, culturale şi politice, 
Inochentie Micu demonstra 
adevărul că naţiunea ro
mână nu este mai prejos 
niqi uneia din celelalte 
naţiuni ale Transilvaniei. 
Argumentele sale sunt că
utate în realităţile vremii: 
triaj oritatea românilor, de
monstrată cu date statistice 
verificate, contribuţia ro
mânilor faţă de stat mai 
mare decât a tuturor celor- •

lalte naţiuni la un.loc. Con
cluzia logică: cine suportă 
obligaţii să se bucure şl 
de avantaje.: Argumentele 
sale coboară îii sfera isto
rie i: originea romană a 
poporului român, vechimea 
poporului român pe terito
riul său naţional şi conti
nuitatea neîntreruptă, cel 
mai vechi popor din, vre
mea lui Traian care nu 
şi-a părăsit vatra nici o 
clipă vor sta la baza cere
rilor lui Inochentie Micu, 
care în 1744 le va sintetiza 
într-un Supplex LibeUus şi 
îl va înmâna împărătesei 
Maria Tereza. Meritul iul 
Micu constă în faptul, că 
a pus bazele unui program 
politic cu mijloacele . care 
i-au stat la îndemână. în
văţaţii Şcolii Ardelene vor 
dezvolta cu argumente fi
lologice şi istorice ceea ce 
Micu enunţase sî susţinuse: 
în acest context este expli
cabil că în 1784, ţăranii 
răsculaţi sub conducerea lui 
Horea, Cloşca şi Crişan ma
nifestă o adevărată con
ştiinţă naţională, limpede 
înţeleasă în momentul în 
care îşi exprimă intenţiile 
de a scoate pe nobili din 
ţară şi de a înlocui admi
nistraţia străină cu alta 
românească, de a întrona 
stăpânirea românească.

Prof. VIOREL VÂNATORU
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La Agrolransport 
„mişcarea" este spre bine
Societatea Comercială „A- . 

grotransport" Ş.A. Deva este 
una dintre firmele specia
lizate îndeosebi pentru 
transporturile din agricul
tură, având o autobază la 
Haţeg şi coloane de profil 
la Ilia, Orăştie, Brad, Hu
nedoara şi Petroşani (ulti
mele două aflându-se în 
locaţie de gestiune — n.n.). 
Oferta firmei are o largă 
deschidere spre toată ga
ma de prestaţii şi servicii 
pentru diverşi beneficiari, 
Inclusiv pentru firme şi 
persoane particulare.

Dialogul purtat cu dl 
Nicolae Bota,. directorul so
cietăţii amintite, ne-a edi
ficat asupra faptului că 
salariaţii' şi-au făcut, un a- 
devărat crez din gospodă
rirea judicioasă a patrimo
niului şi onorarea comenzi
lor beneficiarilor, în ciuda 
greutăţilor cu care se mai 
confruntă, acestea fiind 
generate de unele goluri 
in aprovizionare sau de 
lipsa zile în şir a combusti
bilului, â unor piese de 
schimb sau de preţurile e- 
xagerate ale acestora.

învingând asemenea ne
ajunsuri, s-au lichidat; da
torii de peste 140 milioane 
lei acumulate din anii an
teriori, existând premise 
pentru o activitate tot mai 
profitabilă.

Nu este deloc de invidiat 
faptul că, înfrutând multe 
greutăţi, şoferii cu bogată 
experienţă şi cu respect 
pentru muncă şi clienţi
realizează frecvent câşti

guri lunare ce ating 300 000 
de Iei şi chiar mai mult, 

dintre ei distingându-se loan 
Nelega, Gheorghe Bouraş, 
Aron Baie, Anton Tudoran, 
Petric Viţionesc şi alţi 
aşi ai volanului.

Cu prioritate se răspunde 
solicitărilor agenţilor eco
nomici cu activităţi în do
meniul agriculturii şi ali
mentaţiei, cum sunt cele 
ce vizează aprovizionarea 
cu legume şi fructe, cu 
profil de panificaţie, de 
fabricare şi desfacere ~ a 
berii, transportul recoltei şi 
furajelor la destinaţiile sta

bilite, asigurarea utilajelor, 
materialelor şi pieselor de 

schimb necesare agriculturii. 
De asemenea, mai există 
şi alţi beneficiari cum 
sunt „Energoconstrueţia", 
R.A.G.C.L. etc. Dovedind 
flexibilitate şi deschidere 
spre cerinţele economiei de 
piaţă, consiliul de admi
nistraţie a hotărât să în
chirieze şoferilor o bună 
parte din mijloacele de 
transport, a stabilit relaţii 
sigure şi permanente cu 
firme de turism intern şi . 
internaţional, cu agenţi e- 
conomici care. au ca obiect 
de activitate importul şi 
exportul de mărfuri. Toto
dată s-au închiriat în con
diţii avantajoase unele spa
ţii disponibile pentru par
care.

Merită relevată şi preocu
parea de diversificare" a 
prestaţiilor, în sensul •’ că; 
la sediul firmei s-a ame
najat uri poligon pentru 
formarea şoferilor amatori 
şi profesionişti, precum şi 
faptul că aici s-a început 
de curând o activitate co
mercială (bufet) care satis
face cerinţele salariaţilor 
din zonă. De asemenea, prin 
atelierul propriu se fac di
verse reparaţii la mijloa
cele de transport ale soli
citanţilor.

Adevărul este că şi a» 
cestei firme i se mai fac 
greutăţi de către unii be
neficiari care nu şi-au a-, 
chitat integral costurile 
prestaţiilor de -transport, 
acestea însumfind circa 25 
milioane lei, cap de afiş 
fiind „Reva" Simeria, 
„Suinprod" Orăştie ş.a E- 
xistă şi unii chiriaşi de 
maşini (cum este Adămuţ 
Biro) care nu-şi onorează 
prevederile contractelor în
cheiate cu firma, provo- 
cându-i greutăţi financiare.

Dominanta şi deviza mun
cii şoferilor şi salariaţilor de 
la Agrotransport o constituie 
seriozitatea în afaceri şi 
practicarea celor mai scă
zute preţuri la prestaţiile 
de transport.

NICOLAE TÎRCOB

FAPT...

DIVERS?!
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Vremuri noi. Animaţie î

Imare pe bulevarde. |  
Multe magazine particu- j 

J Iare. Spaţii comerciale |
I care mai de care. Se *
I vinde, Se cumpără. In |
|  magazine se strâng bani, ,
* Seara, banii se adună şi I 
|  se duc la bancă. Aşa-I«
■ j  şi la magazinul România I 
I Holland, de" pe bdul De- J 
* cebal din Deva. Spre |
|  înserare, vine dinspre Si- J 
» meria maşina băncii cu t 
|  numărul 32 CT 1626, se I 
! opreşte în -dreptul maga- î 
I zinului. Claxonează 
* disperare. Se fac semne J 
I între cei din maşină şi I 
J cei din magazine. La un J

I anumit semn, coboară > 
din maşina băncii ' un I 

* domn important Cred J 
|  că este important pen-1 
, tru că dânsul nu vede î 
I decât uşa magazinului, |
! aşa că zona verde şi [
|  gardul viu nu constituie f 
J nici o problemă de tra- »

J versat pe scurtătură, doar I 
dânsul nu are timp d e l

: l a  Ferma ,nr. S Simeria a S,C. „Sansere" Sîn- 
tandrei, se sortează Ultimele cantităţi de cartofi din re
colta acestui an. După cum ne spuneau dnele ing, E- 
milia Drăghia şi ec. M. Buciuman, proprietarii terenu
rilor, asociaţi, sunt mulţumiţi de produsele primite, tn 
curând va începe recoltarea morcovilor şi a Verzei 
de toamnă.

Foto: PA VEL LAZA

Oficiu poştal desfiinţat

i- ocolire.»
I Un fapt divers, deşi-« 
J gur, dar... nefiresc. A- I 
|  dică şoferul de pe ma- J 
J şina cu nr. de mai sus |  
I claxonează seara, într-un I
* oraş unde claxonatul > 
|  este interzis, Iar inso- I 
'  ţitorul lui nu a învăţat j 
|  Ia vârsta la care a a- |
* Juns că zonele verzi şi J 
I gardul viu sunt realizate |  
J cu un scop şi nu pen- *

Itru a fi Călcate. Poate!
dnii de la Poliţie îi vor < 

I pune la punct sau poate I 
I conducerea- Băncii Co-, 
J merciale la care Iu- j 
|  erează cel doi. (UN LO- J 
* CATAR din zonă). i
I  1

Până acum câteva zile, 
locuitorii comunei Bueu- 
reşci şi cele patru sate 

aparţinătoare situate pe deal 
beneficiau de 'servirile o- 
fidului poştal local. Prin- 
tr-o măsură aberantă, a- 
cesta a fost desfiinţat, fiind 
aremdaţi oficiului poştal din 
Brad.

Motivul invocat este că 
localul nu mai corespunde 
— el prezentând umezeală. 
Astfel, oamenii sunt nevoiţi 
să meargă la Oficiul din 
Brad sau la cel din Criş- 
cior, zeci de km, cheltuind 
timp şi bani.

Deşi primăria a pus la 
dispoziţie un alt local, cei 
de „sus", fără a se gândi 
la locuitorii comunei, sus
ţin sus şi tare cum că aici 
nu trebuie oficiu poştal. în 
aceste condiţii, factorii, poş
tali existenţi transformân-

du-şi fiecare casa persona
lă într-un oficiu poştal pro
priu (oare unde este si
guranţa valorilor poştale), 
pentru a fi menţinuţi în 
serviciu, .

Dar cum în fosta clădire 
este instalată şi funcţionea
ză de câţiva ani şi centra
la telefonică a comunei, pe 
bună dreptate oamenii se 
întreabă cum ROMTELE- 
COM-ul nu a sesizat ume
zeala — cape este mult 
mai dăunătoare instalaţii
lor telefonice decât coteţe
lor, corespondenţei său 
ziarelor. -■

Ni se pare anormală a- 
ceastă măsură, dar este un 
fapt real, la care oamenii 
comunei aşteaptă reanalî- 
zarea situaţiei ea şi ei să 
aibă oficiu poştal propriu, 
(AL Jurca).

• • • • • • • • • • • • • •

DREPTUL LÂ REPLICĂ
Referitor la articolul pu- 

blicat In data de 6 octom
brie 1993, ou titlul „La De
va, punerea în posesie a 
pământului înaintează spre 
finalizare", doresc*să"mi a- 
cordaţi dreptul la replică 
publicând în ziarul 
d-voastră Următoarele:

In cadrul discuţiilor pur
tate la sediul Primăriei De
va, în prezenţa presei re
prezentată prin dl Bondor 
Traian. nu am afirmat că 
se discută asupra faptului 
că şefa de fermă de la nr. 
2 ă comercializat în folosul 
ei zahărul luat pe sfeclă 
sau că ar fi comis alte fapte 
Ilegale sau dăunătoare so
cietăţii. Este regretabil că 
aceste afirmaţii au fost 
puse In seama mea, deşi 
eu nu le-am făcut, nefiind 
în cunoştinţă de cauză.

Sunt obligat să solicit 
acest lucru pentru a nu 
crea confuzii, aşa cum s-a 
mai întâmplat prin consem
narea unor fapte inexacte 
cu privire la activitatea 
noastră.

Ing. OVIDIU HAGEA,
Prim-iru! municipiului Deva

mmmmm mm m m m m m m t
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J O I ,  14 OCTOMBRIE 

RTL
7.00 Ştiri şi magazin matinal; 10,00 Şe

ful; 11,00 Frumos şi bogat; 11,30 „227“ 
(situaţii comice); 12,30 Duelul fam iliilor;
13.00 Magazinul amiezii; 13,30 Springfield 
Story; 14,20 California Clan; 15,10 Vremea 
dorinţei; 16,00 Uona Christen; 17,00 Hans 
Meiser Show; 18,00 Cine e şeful aici ?; 1840 
O familie foarte drăguţă; 19,00 Chemarea 
inimii; 19,45 Ştiri; 20,10 Exploziv-magazin; 
20,40Vremuri bune, vremuri rele; 21,15 A- 
pel de urgenţă; 22,15 Strigăte în pădure; 
0,15 Gottsohalk Show; 1,00 L.A. Law.

PRO 7
5,55 Seriale; 1035 Pumnii morţii; 12,10 

Seriale; 13,10 Vegas; 14,10 Perry Mason 
şi~ ; 1535 Adderly; 1635 Mr. Belvedere; 
1735 Visez la Jeannie; 17,55 Desene ani
mate; 19,25 Cei trei; 1935 O casă zgomo
toasă; 20,25 Roscanne;-21.00 Ştiri; 21,15 Că
lătorie în Islanda; 22,25 Vrăjitoarele din 
Eastwick; 0,45 Răspuns armat; 2,25 Perry 
Mason.

SAT 1
7.00 Bună dimineaţa cu fotbal; 10,15 Re

luări; 13,25 Umbrele pasiunii; 14,15 Trap- 
per John, M.D. „Nevroza naşterii"; 15,10 
Vecinii; 15,40 Bonanza; 16,40 Star Trek; 17,45 
Şă riscăm; 18,20 Totul sau nimic; 19.30 
Femei cu cap. „Experienţa sălbăticiei";
20.00 Ştiri, sport, meteo; 20,30 Roata no
rocului; 21,15 Comisarul Wolff. „Miraco
lul"; 2245 Schreinemakers live; 0,00 Cei 
7 vampiri de aur; 1,35 Star Trek; 2,25 Fe
mei cu cap.

TNT & TOONS
10.00 Desene animate; 12,30 Povestiri

pentru pitici; 13,00 Capodopere ale anima
ţiei; 14,30 Isprăvile Penelopei; 16,00 Super 
aventuri; 17,30 Captain Planet; 18,00 A- 
venturile lu i J. Quest; 19,30 Fred şi Bar- 
ney; 20,00 Bugs şi Daffy; 21,00 Zboară cu 
mine; 23,05 deturnarea; 130 Teroare în 
tren; 2,25 Complotul împotriva lui Lin
coln; 335 In goană; 5,20 Tractoarele.

MTV

8.00 Mic dejun muzical; 11,00 V J. Ma- 
rijne; 14,00 Mari hituri; 15,00 V.J. Simone;
17.30 Coca Cola Report; 17,45 Noutăţi ci
nematografice; 18,00 Ştirile zilei; 18,15 3 
din 1; 18,30 Topul MTV al telespectatori
lor; 19.00 Muzică soul şi reggae; 19,30 Vi- 
deoclipuri non-stop; 21,00 Beavis & But- 
thead; 21,30 Cel mai dorit: VJ.R. Cokes;
22.30 Lumea creatorilor de modă; 23,00 
Mari hituri; 0,00 Coca Cola Report; 045 
Noutăţi cinematografice; 0,30 Ştirile nopţii; 
0,45 3 din 1; 1,00 Party Z one: muzică de* 
dans.

ITALIA 1

7,30 Bună dimineaţa; 10,30 Webster; 11,00 
Casa Keaton; 11,30 Adam 12; 12,00 Ştiri;
13.30 Studiau deschis; 1330 Desene ani
mate : Candy, prinţul viteaz şi cărţile jun
glei; 15.30 Nu e Rai; 17,30 Unopaania; 18,10 
Studio sport; 19,00 Supervicky; 19,30 Bay- 
side school; 20,00 Willy, prinţ de Bel Air;
21,00 Karaoke; 21,35 Film; 23,30 Exageraţii; 
0,30 Playboy; 1,50 Film; 4,00 Webster.

TV 5

7.00 Coajă de banană; 7,30 Teledimi- 
neaţa; 11,05 Spaţiu francofon; 13,40 Jurnal;
14,05 Coaja de banană; 14,30 Magazin cul
tural; 15,50 M gellan; 17,00 Jurnal TV5;
17,10 Vision 5; 17.50 Culinară; 19,00 Cam
pionii; 19,30 Jurnal TV5; 20,00 Imperiul

comunicaţiilor; 20,30 Jurnal; 21,00 Maga
zin ştiinţific; 22,00 Jurnal; 22,30 Magazin; 
0,45 Jurnal; 1,15 Şapte zile în Africa; 2,00 
In noapte.

V I N E R I ,  15 OCTOMBRIE 

RTL

7.00 Magazin matinal; 10,00 Seriale; 13,30
Springfield Story; 14,20 California Clan;
15,10 Vremea dorinţei; 16,00 Sfaturile Ile

nei Christen; 17,00 Hans Meiser Show; 18,00 
Cine e şeful aici ?; 18,30 O familie drăguţă;
19,00 Chemarea inimii; 19,45 Ştiri; 20,10 
Exploziv-magazin; 20,40 Vremuri bune, 
vremuri—; 21,15 Melodii nemuritoare; 22,45 
O căsnicie ciudată; 23,15 Showuri; 1,00 
Superobsedatele; 2,45 Femei năprasnice; 
3,50 M — magazinul bărbaţilor; 4,20 Se
riale. ■ ,

PRO 7

5,55 Seriale şi d.a.; 10,40 Bărbaţi tineri; 
12,15 Reluări; 13,15 Perry Mason; 14,15 

Marinari pe Volga; 15,55 Adderly; 16,55 
Mr. Belvedere; 17,25 Visez la  Jeannie. „O 
pereche de lunatici"; 17,55 Desene ani- _ 
mate; 19,25 Cel trei; 19,55 O casă zgomo- 
ioasă; 2045 Roscanne;.. „Examen de matu
ritate"; 21,15 Autobuzul uriaş; 23,05 Raven; 
0,10 Pisica neagră; 2,00 Răspuns armat; 
4,40 Perry Mason.

SAT 1

7.00 Bună dimineaţa; 10,15 Seriale în 
reluare; 13,25 Umbrele pasiunii; 14,15 
Trapper John, M.D.; 15,10 Vecinii; 15,40 
Bonanza; 16,40 Star Trek; 17,45 Să ris
căm; 18,20 Totul sau nimic; 19,30 Femei cu 
cap;, 20,00 Ştiri, sport, meteo; 20,30 Roata 
norocului; 21,15 Karate Kid III; 23,15 Fot
bal; 0,10 Nopţile Angelinei; 1,50 Electric 
Blue; 2,30 Drauf & Dran; 2,55 Comisarul 
Wolff; 3,45 Star Trek.

TNT & TOONS

10,0(î Desene animate; 12,30 Povestiri pt. 
p itic i: Pam Dora; 13,00 Capodopere ale

animaţiei; 14,30 Isprăvile Penelopei; .16,00. 
Super aventuri; 17,30 Captain Planet; 18,00 
Jonny Quest. „Păpuşa"; 19,30 Pred si Bar-* 
ney; 20,00 Bugs şi Daffy; 21,00 Abbot ş i  
Costello la Hollywood; 22,35 Pierduţi în* 
tr-un harem; 0,20 Atenţie, pozăm! ; 1,45
Şase zile pe bicicletă; 3,05 Să vorbim c o 
rect; 4,40 Ţi-1 prezint pe baronul Muncffi- 
hausen.

MTV

8.00 Mic dejun muzical; UDO V.J. Ma- 
rijne; 14,00 Mari hituri; 15,00 V.J, Simon
17.30 Coca Cola Report; 17,45 Noutăţi 
nematografice; 18,00 Ştirile zilei; 18,15 . 
din 1: 3 videoclipuri ale unei. formaţ
18.30 Topul MTV al telespectatorilor; 19,< 
Muzică soul şi 'reggae; 19,30’ Vidcoclipo 
non-stop; 21,-00 Metalmentary document 
despre muzica heăvy; 21,30 O i  mai dor 
VJ.R. Cokes; 23,00 Mari hituri; 0,00 Co 
Cola Report; 0,15 Noutăţi cinematografic 
0,45 3 din 1; 1,00 Beavis & Butt-Head; 2,( 
V.J. Marijne.

ITALIA 1

7,30 Bună dimineaţa; 1040 Webster; 11,0 
Casa Keaton; 11,30 Adam 12; 12,00
13.30 Studio deschis; 13,50 Desene 
m ate: Candy, prinţul viteaz şi cărţii 
junglei; 15,30 Nu e Rai; 1740 Unoii
18.10 Studio sport; 19,00 Supervicky; 
Bayside school; 20,00 Willy, prinţ de 
Air; 21,00 Karaoke; 21,25 Film; 23,30 i  
geraţii; 0,30 Playboy; 1,50 Film; 4,00 We* 
ster.

TV 5

7.00 Coaja de banană; 7,10 Teledimineaţa
10.05 Informaţii; 11,00 Magazin de ştiinţa
12,00 Magazin literar: 14,05 Coajă...; 143 
Sport profesionist;. 15,15 Şcoala fanilos
16.05 Scoubidou. l'mor; 17,00 Jurnal TV3
17.10 Vision 5; 17,50 C di nară; 20,00
periul comu nca iilor 
în numele legii; 0 '
dedicată fra 
presei din ţările dc e.,. 
ţici.

'20 Jurnal; 21,0 
'i iunc specială 
Kiosk. Revisfc 

... *5 Dosarele just

UN CAZ 
NIREZOIVAT
■Prezentându-se de mal 

multe ori la redacţie In 
ultima vreme, deşi despre 
acest caz s-a mal scris In 
ziarul nostru (petentul po
sedând acte de vânzare- 
cumpărare dar nu notariale, 
aşa cum s-a specificat — 
ju j.), dnul Gheorghe Mâl- 
comiş din Simeria reclamă 
faptul că încă nui i s-a re
zolvat cazul, convins fiind 
că dreptatea este de partea 
sa cu privire la împărţirea 
pământului.

In esenţă, este vorba de
spre o diferenţă în minus 
de 70 mp dintr-o parcelă 
care a fost atribuită altul 
proprietar. După cum ne-a 
relatat petentul, el a făcut 
toate demersurile la comi
sia locală de împroprietă
rire, inclusiv la comisia 
judeţeană şi la prefectură, 
dar nu i se atribuie în
treaga suprafaţă pe care 
a folosit-o timp de 31 de 
ani şi susţine că, în con
formitate cu prevederile 
Legii fondului funciar, i 
s->ar cuveni de ţjrept. Este 
deci cazul să se facă lu
mină şi să fie aplicată le

gea în situaţia la care ne-am 
referit, pentru a se pune 
odată capăt reclamaţiilor 
şi nemulţumirilor. (N.T.)

Se aşteap tă  

dărâmarea zidului?

De aproximativ 15—18 
luni, conducta care trece 
prin peretele holului scării 
nr. 1 a blocului D 8, din 
cartierul Gojdu, Deva, este 
spartă. Din această cauză 
cade tencuiala, se deterio
rează părămizile.- Se aş
teaptă oare dărâmarea zi
dului pentru ca. R.A.G.C.L. 
să dea curs comenzii fă
cute de asociaţie ? (Ion 
Bădescu, Deva).

Evlaviosul cu apucături de animal (I)
(Urmare din pag. I)

Văd d i nenea scoate un cu
ţit de vânătoare şi loveşte 
puternic de câteva ori în
tr-un copac. Tot atât de 
neaşteptat se repede la El
vira; şl o loveşte cu pum
nul în cap, iar când fetiţa 
începe să plângă şi să stri
ge îi pune mâna pe gură. 
In acelaşi timp, celorlalţi 
doi le comandă să se cul
ce şi să nu mişte până le 
va da el voie. Altfel îi o- 
moară. înspăimântaţi, co
piii se supun. Şi acum a- 
tenţie la ce-i în stare evla
viosul Maxim. Pe Elvira o 
târăşte într-o groapă, o 
trânteşte pe iarbă şi o vio
lează. Sărmana fetiţă reac
ţionează doar prin plâns 
datorită durerilor, apoi 
sperieturii când vede sân
gele. Mai târziu Elvira 
este părăsită în groapă, iar 
bestia merge la Irina, cu 
care încearcă perversiuni 
sexuale. Apoi, pe cât de

repede au fost acostaţi, tot 
pe atât de repede copiii

: sunt părăsiţi. Nu înainte de 
a-i ameninţa că îi ucide 
dacă povestesc ce s-a îrt- 
tâtnplat.

ţ  Cum violul se petrecuse 
într-o groapă, Elvira nu 
poate ieşi singură de aco
lo. La orice încercare alu
necă şi cade. Norocul ei 
este că vărul şi sora nu au 
fugit, aşa că o ajută şi în 
final reuşesc să iasă lâ o 
potecă. Probabil din in
stinct au luat-o la vale, aşa 
că nu se rătăcesc şi, spre 
seară, cei trei ajung la 
Vulcan.

Intre timp, părinţii se 
alarmează şi încep să-şi 
caute copiii. Bucuria de a-i 
regăsi este însă imediat în
lăturată de oroare. Văd 
starea în care se găseşte 
fetiţa. Ceilalţi- doi copii 
confirmă ceea ce povesteş
te Elvira. De altfel,' violul 
este confirmat şi de me
dici, astfel încât fapta este

reclamată la poliţie.
In ziua următoare, fetiţa 

reuşeşte să conducă echi
pa de cercetare la locul 
violului Este găsit copacul 
cu tăieturi şi înţepături de 
cuţit. Pe traseu, de circa 
trei km, nu se găsesc însă 
urme clare şi indicii în pri
vinţa autorului. De aseme
nea, în afara celor trei, ni
meni nu reţine înfăţişarea 
şi îmbrăcămintea celui cu 
care copiii plecaseră din 
faţa blocului. Şl descrierea 
făcută de copii este super
ficială; contradictorie. Cer
cetările continuă cu asidui
tate. Sunt verificaţi sute 
de suspecţi. Nimic concret. 
Nimeni nu se gândeşte că 
evlaviosul Maxim ar putea 
face aşa ceva. El este ata
şat şi cu mare dragoste 
pentru copii! în  cămin con
tinuă să facă dese referiri 
la păcatele lumeşti, reco
mandând : colegilor de ca
meră să nu păcătuiască, in
clusiv eu femeile...

O zi frumoasă de toamnă a fost pierdută de la lucrul câmpului de către 
cei 75 locuitori ai satului Ocolişu Mic. Cauza ? Ei au fost prezenţi la un proces 
la Deva, pe rol fiind unele neajunsuri privind modul cum s-a făcut lichidarea 
patrimoniului fostei C.A.P. din localitate. Sentinţa n-a fost pronunţată.

1. CAGLIARI — NAPOLI *
Jucătorii din Napoli vor şti să-şi ia măsurile ne*|

I cesare preîntâmpinării unui rateu pe terenul sardi- j 
nierulor.
2. CREJdONESE — PARMA 1 X

I Cei din Cremona fac faţă (până acum) cu brio
cerinţelor primei divizii. Au moralul ridicat după o ] 
victorie la Roma.

3. FOGGIA — MILAN X
Raportul de forţe converge spre un „X“.

4. INTER — TORINO 1
inter ar putea să-şi valorifice avantajul terenului I

propriu.
5. JUVENTUS — ATALANTA 1 X Zl

JuventUş porneşte favorită, ţinând cont că n-au !
dat nimic, până acum pe teren propriu, iar Atalanta I 
n-a „ciupit" nimic în deplasările sale. Dar, pot apărea I 
şi surprize...
6. LAZIO — PIACENZA 1 g

Probabil că deplasarea Piacenzei la Roma va fi ■-
sortită eşecului. g.'
7. LECCE — GENOA 1 2®

Gazdele speră la un (prim) succes, însă cu mo- g
destul lot ce-1 au, n-ar fi exclus un nou eşec. J
8. REGGIANA — UDINESE 1 1

Reggiana are mare nevoie de victorie, altfel vor 5
zăbovi mult în partea inferioară a clasamentului. g
9. SAMPDORIA — ROMA ” >Jr ' £

Roma trece printr-o perioadă mai dificilă, iar la I
Genova ar putea înregistra un nou insucces. >
10. ASCOLI — BRESCIA I X ft

NU este exclus un egal al Bresciei la Ascoli. ■
11. ANDRIA — FIORENTINA • X g

| Este puţin scontată înfrângerea liderului.
12. PADOVA — MODENA ' J f '

Padova are resursele necesare apropierii am belor*
puncte puse în joc. g
13. PÂLERMO — BARI X 2 §

‘ Bari pare hotărâtă în a reveni pe marile stadioane, g
i ţsssstsu stîteas»- «asssi izmat ,

PENTRU CEI INTERESAT!
Deoarece unele numere 

de telefon ale centralei Spi
talului judeţean (care fi
gurează în cartea de tele
foane tipărită în 1984) nu 
mai corespund, publicăm 
pentru dv stimaţi cititori, 
numerele la care puteţi 
suna spitalul: 615050, 615051, 
613120, 613121, 616277,
612458, 616688, 611828.

Prin telefoanele 621850 şi 
625917 (ale vechii policli
nici^ puteţi suna la Inspec
toratul de poliţie sanitară 
şi medicină preventivă, laţ 
secţiile dermato-venerice gf 
neuropsihiatrie infantilă, 
precum şi la Circa de copii 
din cartierul Dacia. - f
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ANl VFHsAUl
•  „La* mulţi a n i!“ pen- 

|tru Cosmin Rusu, la împli- 
Inirea frumoasei vârste de 
it4 an i Familia. (922449)
■ •  Celui mai bun soţ, tată,
ţfiu. ginere, bunic, cumnat 
ţ i  prieten, Gheorghe Tuza, 

Iun sincer „La mulţi a n i!“
eu oeazia împlinirii fru- 

imoasei vârste de 50 ani.
(922208)

VANZARl-
c u m p ă r ă r i

j - ii Vând TV 12. Izotermă. 
teL 618678.

«’ Vâhd casă, sat Banpo- 
»np nr. 105. Informaţii la 
domiciliu, zilnic. (921345)

•  Vând teren livadă in
travilan, Almaşu Sec. tel. 

,€89309. (922485)
«'Vând: maşină Suzuki 

-$i maşină tâmplărie univer
sală. Cnformaţii la tel. 
($5131 660000, după ora M.

(922493)
« Vând apartament două 

camere, str. A. Iancu, bL 
H 1. sc. C. et. î, ap. *,\Oe* 
«Şu (922487)

« Vând urgent apartament 
"i ® camere, str. Aleea Roma

nilor, nr. 6, bl. 14, şc. HI. 
ap. 1. zilnic Intre orele 17—

• 80. , (922481)
?f « Vând ARO 326 plat

formă (camionetă), str. Vul
can, nr. 1, tel. 625717.

(922483)
« Cumpăr casă cu gră

dină In Deva, Informaţii 
V»1 0968/25188. (922412)

« Cumpăr Opel Ascona 
şl Opel Kadett, avariate sau 
taloane, tel, 619401 sau 
618676, după ora 19.

(922486)
- v«- Vând mobilier bar : 

«ţese. scaune, pu lt Relaţii 
teL 661674 şi 661446.

(933489)

« Vând mobilă ' cameră 
zi, preţ 200 000 lei, negocia
bil. Tel, 713496, (922204)

•  Vând pieae Dacia 1100, 
fflstw: R 1, cutie yitej$, 
roţi comptete. TeL 711496.

- (92220Z)
« Cumpăr apartament sau 

'garsonieră, exclus Micro 7. 
Informaţii tel. 724991, între 
orele 18—20. (922211)

•  S.C. Incomex S.R.L.1 
cu sediul in Orăştie, str. 
G. Barîţîu, nr. 1 oferă spre 
vânzare, la preţuri avanta
joase: televizoare color Nei 
(90 programe; teletext. ga
ranţie trei ani), aspiratoare, 
radiatoare şl alte produse 
electronice şi Mectroeasnice.

(922506)
« Posed viză Germania 

definitiv, vând Mercedes 
Diesel 200 D — motorină, 
model 243, preţ negociabil. 
Geoagiu — Sat, tel. 287.

(922506)
•  Vând garsonieră con

fort I Orăştie, str. Pricazo- 
luL bL 75, ap. 3. informaţii 
la tel. 555044. prefix 093. 
după ora 15. (922504)

•  Vând casă Hunedoara,
tel. 712261. (922457)

« Vând Opel Kadett. 1,3. 
Informaţii Orăştie, tel. 

647103. (922499)
« Vând ARO 244 cu re

morcă. Haţeg, tei. 776115,
. (922501)

•  Vând presă cără
midă, 10 006 bucăţi/zi, 
garanţie un an. Rela
ţii tel. 647097, între o- 
rele 8—15. (922440)

•  Cumpăr două butelii 
normale, ofer 50 000 lei/ 
buc. Tel. 641133. . (922427)

•  Vând sufragerie stejar
veche. Orăştie. str. Crişan, 
nr. 10. (922444)

« Vând autoturism Da
cia break, berlină, Aro cu 
motor de Braşov, fabricaţie 
1989 şi apartament 2 ca-

m£re. bucătărie.. baie, etaj 
- II, Deva, t e l  ‘'623050.

* ‘ (922512)
PIERDERI

«Pi e rdu t  permis condu
cere, categoria B, seria 
11014420. pe numelfe Mâgda 
Ana-Monica, 11 declar nud.

(922477) 
OFERTE DE 

SERVICII
*• Căutăm femeie Îngri

jire copil la domiciliu, str. 
N. Bălceseu, teL 622279, 
după ora 17. (922482)

•  Angajez merceolog pen
tru piese auto, posesor auto. 
Tel. 714191, Hunedoara,

(922488)
«  A.M.T.C.F. Deva scoate 

la concurs pentru data de 
18 octombrie 1993 două 
posturi de şoferi pentru 
autoplatforme la  coloana Do- 
bra. (9224%)

«  Caut femeie Îngrijit 
copil, la domiciliu. Hune
doara, Tppâreeanu, 3/14, 
(cartier OM). (922209)

•  Decontez AFA au
toturisme Ungaria. Tel. 
621543, seara, dîminea- 

(922452)

S-C. ROMCAMION S.A. DEVA j
str. Depozitelor, nr. 17, tel. 613030, 613031 J

: o r g a n i z e a z ă  }
Concurs pentru ocuparea următoarelor) 

posturi: \
•  1 ECONOMIST — sp. financiar-eontabil, ^

studii superioare de specialitate, vârstă max. ţ 
35 ani, cunoscător al unei limbi străine (ger- ţ 
mană, engleză). t

•  1 INGINER sau SUBINGINER, speciali-» 
tata auto, vârstă max. 35 ani.

înscrierile se vor face la sediul S-C. ROM
CAMION S.A. DEVA, Serv. personal, până la 
data de 27. X -1993, iar concursul va avea loc 
in data de 28. X. 1993, ora 10.

(922113)

•  Angajăm următo
rul personal: zidar, 
tâmplar, măcelari- 
preparatori, electrician, 
muncitori necalificaţi 
Relaţii Orăştie, str. 9
Mal nr. 90. (922440)

-

•  Căutăm urgent o fe
meie serioasă, pentru în
grijire doi eopu, prefera
bil sat, sau casă. Relaţii ta 
teL «29714. (922451)

•  Angajez şofer catego
ria D. TeL 611618. (922464)

ÎNCHIRIERI
•  Caut apartament sau

garsonieră de închiriat In 
oraşul Simeria. Informaţii 
la fostul magazin Optica — 
Simeria- (922463)

DIVERGE
•« R.A.T.P. Hunedoara a- 

nunţă intenţia de majorare 
a tarifelor pentru serviciile 
prestate publicului călător 
şi celorlalţi beneficiari.

(922206)
•  Solicităm 1000 DM îm

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

(922451)

. * Cu nemărginită du
rere soţia, copiii, gi
nerele şi nepoţii anunţă 
încetarea din viaţă a  
celui rare a fost 

b Al a n  g h it A 
In vârstă de 64 ani 

înhumarea va avea loc 
astăzi. 14 octombrie, 
ora 14. la cimitirul or
todox din Orăştie.

(922484)

« Personalul din ca
drul R.A.G.CX. Deva 
şi atelierul de proiec
tare împărtăşesc tris
teţea colegei Marean 
Elena, greu Încercată 
prin pierderea tatălui 
şi-i transmit sincere 
condoleanţe şi întreaga 
lor compasiune.

(922497)

•  Colectivul A.N.P. 
Direcţia Teritorială a 

Judeţului Hunedoara es
te alături de familia 
Cpmaciu Nicolae la 
greaua pierdere pri
cinuită de decesul ta
tălui şi-l transmite sin
cere condoleanţe.

. •  Profund îndureraţi 
soţia Paulina, fiicele 
Neli şi Huţa, ginerii 
Petiîcă şi CorneL ne
poţii Alin, Paul şi An- 
dra anunţă Încetarea 
din viaţă a celui rara 
a fost soţ. tată şl bu
nic v

to s n c A  
TAllAlANU 

înmormântarea va a- 
vea loc vineri, I s  oc
tombrie, la Cimitirul 

Ortodox din Deva. Dum
nezeu să-l ierte!

•  Colegii din Direc
ţia de Telecomunicaţii 
Hunedoara — Deva 
suntem alături de dna 
P e t r o l ■ Mihaela La 
greaua pierdere a ta- 
tăluj

p a v e l  a n g h e l
Odihnească-se în pace!

(922568)

TRIBUNALUL HUNEDOARA — DEVA 
Scoate la concurs:
•  1 post inspector de specialitate (contabil; 

şef) în probleme finaneiar-contabile.
Condiţii: studii superioare economice, vc 

chimea minimă, 6 ani în activitatea financiar

Relaţii suplimentare: tel. 611574, 618045.

S.C. „CONDOR** S.A. DEVA 
Cu sediul în Deva, str. Avram Iancu, bloc4 

H 3. * .
Organizează concurs pentru ocuparea ur

mătoarelor posturi, absolvenţi promoţia 1993, 
de preferinţă băieţi-

•  ingineri C.C.I.A. — 3 posturi
•  ingineri Instalaţii —  1 post
•  ingineri mecanici sau electromecanici —

2 posturi ;! ‘ ■
^•econom işti — 4 posturi

Concursul va avea loc în ziua de 20. 10. 
1993, la sediul societăţii.

Relaţii suplimentare la telefon 616267, in
terior 139. ' (922116) l

FILIALA SILVICA DEVA 
I Aduce Ia cunoştinţa agenţilor economiei |
* autorizaţi că scoate la licitaţie masă lemnoasă * 
|  pentru exploatare Ia Ocoalele silvice Geoagiu şi I
* Brad. . • . ■ *
1 Licltaţîa va avea Ioc la sediul FIlialei silvice ţ 
: Deva, str. A. Şaguna, nr. 1, marţi 19. 10. 1993, - 
I ora ÎL ■ f
* Fot participa la licitaţie agenţii economici j
* care nu au datorii faţă de Filiala silvică. I
I Relaţii suplimentare se pot obţine de f a |  
î Filiala silvică Deva, telefon 616020, respectiv * 
1 Ocolul silvic Geoagiu, telefon 648151 si Oco- |  
5 Iul silvic ‘Brad, telefon 650882. (922107) *

BANCA ROMÂNĂ PENTRU 
DEZVOLTARE 

Face cunoscut că are posibilitatea de

i

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

S.C. CRĂCIUN A COMP S.N.C.
COMPLEX .JBACHUS"

Piaţa Unirii, nr. 4 DEVA

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

DIN IMPORT (BELGIA) en- gros Io cel moi 
ieftin preţ din ţară — 3000 fei mp plus TVA.

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

•  BERE DIN ANGLIA de calitate extra, 
Ia cutii de 440 gr.

•  Făină dfea (import) Ungaria — 385 lei 
* *  •  paste făinoase (import) 9 2 6  lei kg; ~ 
gris (import) — 581 lei f̂eg ; •  PEPSI COLA la 
cupe de 330 gr — 220 (el. La toate aceste pro
duse alimentare se adaugă TVA.

1
%

1

QUASAR ELECTRO S.R.L.
Deva, bdol Decebal, bl. R, parter 

TeL 611261, 614983.
Vă oferă:
•  Frigidere 240 1.
•  Lăzi frigorifice 160 1, 120 I. (922091)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„COMIXT MASTERS“ S.R.L. DEVA 

J 20/1306/1992 
VĂ INVITA

Să vizitaţi noile unităţi comerciale din ora 
şui Brad, amenajate în cadrul „AUTOSERVICE 
DACIA", din str. Avram Iancu, deschis zilnic 
Intre orele 8—20 :
- •  DEPOZITUL EN GROS
bine aprovizionat cu zahăr, conserve, dulciuri, 
cafea, băuturi spirtoase, vinuri, bere la doză, 
băuturi răcoritoare, paste făinoase, articole cos
metice, detergenţi etc.

•  MAGAZINUL DE PIESE SI ACCESORII 
AUTO

•  MAGAZINUL DE MOBILA din Deva, 
str. A. Mureşanu, nr. 2 (în spatele Casei de Cul
tură) ttnde s-a primit o gamă largă de vopsele 
şi substanţe pentru izolat şi vopsit,, la preţuri 
convenabile, cum sunt:

— vopsea sintetică de lux albă şi diferite 
culori — 15 340 lei/kg;

— Iac Incolor — 24 622 lei /ambalaj 2 kg;
— diluant nitra — 3 820 Ieî/1;
— şpriţ chit — 8 989 fe i/k g  • * >
— antifon 930 —> 15 730 lcâ/ambalaj 5 kg;
— vopsea de pereţi acrilica — 16107 iei/  

ambâlaj 5 I;
— mastie 999 — 8 090 lei /kg;

■:v.;v.-r* mljiţie >d@ lipit Keder pentru parbrize 
<319 g) _  6136 lei/ambalaj. (922110)

.  a  i
î  acorda CREDITE IN VALUTĂ pentru export J 
|  şi pentru investiţii societăţilor comerciale pri- t 
î  yătlzate, precum, şi celor ce urmează a fi î 
|  privatizate şi se află pe listele Fondulhî Pro- I
* prietăţii de Stat publicate în Monitorul Ofi- *
| cial- /  \
j Creditele se vor acorda pe termen de până j
* la un an pentru export şi de 2 la 4 ani pen- f
î tru investiţii, cu o dobândă in Valuta de 9 — |  
I 12 la sută pe an. j

Relaţii suplimentare se pot obţine la se- j 
|  diile Băncii din Deva, Hunedoara, Haţeg, Oraş- J
* tie şi Petroşani. I

 ̂ SJB. INFGMIN SĂ - DEVĂ 
Organizează in data de 28 octombrie 1998 

concurs pentru ocuparea a.
■  2 posturi de analişti-programatori. 
Condiţii de înscriere : - 
— absolvenţi ai facultăţii de matematlcă- 

informatică sau cibernetică economică; 
Informaţii Ia telefon 61 39 15.

(922109)

S.C. DECEBAL — FABRICĂ DE CONSERVE 
DEVA

Scoate la licitaţie butoaie de fag — 200 
litri, folsite la pasta de tomate la preţul de por
nire de 2 700 lei/buc. (922114)
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