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Dnii senatori Andrei Pot- ţării şi. pentru asta 
coavă şi Mihaii Lădaruţ 
membri aj Comisiei Parla
mentare pentru Combaterea 
Corupţiei, au fost recent în 
judeţul nostru şi au ţinut

judeţe fiecărei subcomisii. 
Acestea, plecând de ia se
sizările ce au fost înregis-

FOCUL LEGISLATIVULUI

al presei locale. Am răs
puns cu plăcere invitaţiei, 
Ş*. eu acest prilej, am a- 
vut o discuţie — la care 
a fost prezent şi senatorul 
de Hunedoara, dl Octavian 
Munteanu. Consemnăm pen
tru cititorii,-ziarului „Cu
vântul liber" spusele dom
niilor lor, pe care le-am 
înregistrat pe bandă, deci 
le redăm cu fidelitate: 

S-a luat o hotărâre în 
cadrai Comisiei Parlamen
tare pentru Combaterea Co
rupţiei —- să .se creeze sub
comisii care să se depla
seze bi fiecare judeţ aî

la se- 
înregis- 

până acum, anali
zează ,pe baza unei tema-

persoaneie reclamate şi vom 
cristaliza nişte măsuri. -- 

•  Din judeţul Hunedoara 
s-au primit patru cazuri ce 

■ se încadrează în fenomenul 
de corupţie. Este vorba de
spre un caz d e  la Imperii 
âl lui Sos Iulian, asupra

DIALOG t f î  l ’ARLAMENTARI

tici, cu toţi factorii de> răs
pundere locali până la ni
velul prefecturii,' gărzii fi
nanciare, procuraturii, po
liţiei este., tot ce s-a făcut 
pe această linie,, in ce, sta
diu se află fiecare caz, pâ
nă Unde s-a ajuns cu cer- 
cetarea, cum se face Instru
mentarea -şi ee măsuri s-au 
luat In funcţie de asta şi 
având in vedere şi cazurile 
noastre pentru care am ve
nit, luăm declaraţii de Ia

unei hotărâri Judecătoreşti 
nedrepte privind, aparta
mentul în care a locuit. Un 
alt caz pe care vrem să-l 
audiem este cel al dlui Tâ- 
naşe din Brad, care cere , 
să i se dea un autoturism pe 
banii ce i-a depus. Din 
Hunedoara un domn acuză 
sentinţa dată intr-un pro
ces de divorţ.

•  Există nişte sesizări 
făcute de garda financiară 
ţi  do organele de urmărire

penală dm judeţ fe 
de It. care vizează nişte a-
bateri de la legislaţia eco
nomică — contrabandă, fal
suri de acte, înşelătorie.
cumpărare şi vânzare Ile
gală, abuz tn serviciu, în
călcări ale legislaţiei va
male ş̂ a. Ele sunt atestate 
de ' către garda financiară 
t» a  încheiat documentele 
ş̂  K-a daţ spre tratare Or
ganelor de Urmărire penală.

•  Rolul Comisiei An ti co
rupţie este acela de a se 
informa şi apoi a aduce la 
cunoştinţa Parlamentului 
situaţia concretă în care 
se găseşte judeţul Dorim 
ca prin prezenţa noastră 
şi prin măsurile pe care Ie 
întreprindem să impulsio-

TRAIAN BONDOR 
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ŞEDINŢA 
CONCILIULUI 

; „ DIRECTOR AL
FILIALEI „VETREI 

ROMANEŞTI»
’1 Vineri, 22 octombrie 
at avut loc, iaPeca, şnttnţa
Comitetului Director al F1- 
tiaici Hunedoara a  Uniunii 
Naţionale „V atra ****» 
nească". In cadrul acesteia 
smiu discutat « semnă de 
probleme referitoare Ia «C- 

teritoriali a

Duminică, tn satul Cfl*. rănilor români conduşTcfif ~— - 
«an. sub genericul JO- Horea, Cloşca şi Crişan". 
magiu Iui Crişan", s-a des- în cadrul căruia au pre- 
făşurat o tradiţidruilă ma- zentat comunicări dn il: 
nifestare organizată de loan Sicoe, consilier şef 
Inspectoratul Judeţean al Inspectoratului Judeţean 
pentru Cultură, Muzeul pentru Cultură, Ioachim 
Judeţean, Căminul Cui- Lazăr. Muzeul Judeţean, 
tural Crişan şi Primăria Vasile Tonaş, Arhivele 
comunei Ribiţa. Acţiunea Statului Deva, Gheorgheu 
s-a constituit într-un e- Petroy. Muzeul de Istorie f 
moţionant moment de «- al Transilvaniei, care au j 
magiere a personalităţii u- înfăţişat importanţa răs- j 
nuia dintre conducătorii coalei de la 1784, a revo- 
de seamă ai răscoalei de luţiei de la 1848 — eon- 
la 1784 din Munţii Apu- tinuare firească a răscoa- 
seni intrată In istorie sub lei ţărăneşti, precum şi u- 
denumirea de Răscoala Iui nele rezultate âîe cerce- I" 
Horea, Cloşca şi' Crişan, ţărilor arheologice de fa 
de Ia a cărui naştere se Mănăstirea Vaca 
împlinesc 260 de ani. Cri- In încheiere, a avut Ioc 
şan, m ilitar de carieră, a un spectacol artistic ofe- 
primit dificila sarcină de rit de interpreţi de la 
a constitui cetele de moţi Şcoala Generală Ribiţa 
ce luptau pentru libertate şi Căminul Cultural Cri- 
socîală şi naţională. şart, de ansamblurile-fol- '

în satul, care astăzi clorice „Doina Crişului" ale 
poartă numele luLCrimipiţ Casei de Cultură Brad şi 
au avut fee. fet curiei Cb-.» „Ftederul-' lasodaC  al Că- 
sei memoriale, un parase minutul Cultural Baia de 
ta» închinat eroului, la Crlş. Au evoluat bineco- 
bUstul căruia s-au depus noscuţl solişti vocali de 
coroane de flori. A urmat, muncă populară — Marta- 
la Căminul Cultural, un na Angliei, Eenuţa Evsef, 
simpozion ştiinţific ,JZa- Ana Bahciu, Mariana! 
rândul şi Manţit Appseni Deac ş.a.
— leagănul răseoalej ţă- ■ IONEL BODEA

„Omagia tui Cxişai

La Casa Căsătoriilor dfn Deva a fosf oficiată t  
503-a căsătorie de la începutul acestui an. Tânăra şf fe
licita faaafffe — CBISTWA şi VÂSLE FLORE. De do
rim cu acest prilej „Casă dc piatră". *

Foto: PAVEL LAZA

COMPLEXUL EXFOZXŞIOfiAL DC MOBILA 
ŞI BUNURI f>£ LARG CONSUM 
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UNIVERSITĂŢII POPULARE 
BRAD. La Casa de Cultură Brad 
s-au deschis cursurile umil nou

Populare. Intre cursurile care 
num fiuaum  de tntarea tu  afld 
cele de croitorie, contabilitate, 
gtmmasttc* aerobică, dans de so
cietate pentru coptt ş a  (M.B.)

0  n o v . f»  to m  fir#  m  De*

va, în loaU fostului magazin JDa- 
Ra*, s-a deschis da curând un 
nusgcadn de textBe ed Şocant „Mu. 
reştft*. \& vând stofe de lână 
de ee* med bună eaUtate, mStd- 
smi, articole vesttrnentare pentru 
copii, CO$tMffUtŞ̂ € din
fdş sunt cele mai căutate. (E.S.f

0  VALORIFICARE. In cele 
nouă tuni trecute din acest an, 
Agenţia Deva a S.O, Strtd. Româ
nia S.R.L. a valorificat bilete de 
tratament şt odihnă tn valosre d e 
m m m  iet. (Vjt.p

0  PERMIS NU — ALCOOL, 
DA f La n  de ank loan Mcrider- 
ferm, din CSîan, nu prea avea ce
ee se îndeletnici Aşa d t  s-a de
cis să circule cu maşipa proprie
tate personală, chiar dacă nu a- 
vea permis de conducere. Când a 
fost oprit de poliţie, el era şt 
sub influenţa alcoolului! (V W

o  COPIII VA  ROAGĂ! Ani 
primit veşti care ne-a» întristat, 
de la «item din satele GadtneştL 
Petreşti, Brădăţal, Glodghileşti şi 
altele, care fac şcoala la' IHa şt

Zdm. Dimineaţă de dimineaţă e i, 
cu abonamentele achitat? la st, 
fac drumuri pe jos. Nu vin rado. 
buzele. CoptH ne întreabă ce vor * 
face la iarnă ? (Gh. T.N.ţ

0  NESUPRAVEGHEAT. Scă. 
pat de sub supraveghere, Zotum 
Kalanyos, de patru ard 'd in  Hu
nedoara, a încercat să traverseze 
fit fugă strada. A  fost fitsS ‘Site- 
prim şi accidentat brav de " un- 
autoturism. (VJf.J -
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Situaţia creată Ia. Şcoala 
posţliceală sanitară Hune-; 
doară — Cursori ţie Stat: —; 
este mai pOţin obif nuitcţ. 
Mai precis. In urmă con
cursului de admitere dib 
anul, acesta - Tiu s-au ifl.re-
gistrâi decala 14‘ elevi a.d-;
mîşi — 13 în prima fază, 
iar al 14-lea, după contes
taţie.' - .

Neîridepli n indu-se însă
numărul minim de 18 ad
mişi, necesar pentru consti
tuirea unei clase, în urma 
concursului, cei declaraţi 
reuşiţi au rămas deocamda
tă pe nicăieri.* De ce s-a 
ajuns, totuşi, aici şi, mai 
ales, care sunt cauzele ce 
au generat drama actuală 
în rândul admişilor ? Dna 
Maria Micşescu,- director 
adj. al instituţiei, tie-a pre
cizat: ; „Conform regula-

€Jevi f ără.»ţK)rt0 fo|i(f faHunedoara
meniului desfăşurări! exă* 
menulu; dip amu acesta a  
apăîtot condiţia ca, pentru 
admitere, candidaţii să ai
bă pe lângă media 5 şi mi
nimum nota 5 lâ fiecarejo- 
biect în parte, lucru ce 'a 
făcut să fie admişi pentru 
anul în curs doar 14 elevi. 
Discutând despre pregăti
rea candidaţilor, adevărul, 
este că nivelul acesteia a 
fost foarte scăzut. Eu cel 
puţin de, câţi ani ştiu că 
s-au dat examene de admi
tere la 'liceu sau postlicea-' 
lă, admiteri organizate de 
Inspectoratul Şcolar Jude
ţean, nu s-a . înregistrat 
niciodată o situaţie asemă
nătoare. Efectiv, jumătate

dih lucrări sunt numai cu 
subiectul pe ele, fără nici' 
un rfinduieţ.. : '
. -— Câţi candidaţi' an * fost 
pc toc ?

1 — Şapte. 212 s-au prezen
tat la primă probă. Au fost 
înscrişi mai mulţi, unii re
nunţând Intre timp. Dacă la 
prima disciplină s-au pre
zentat 212, la a doua . au 
fost doar 170. Subiectele au 
fost din manual, nu s-a mers 
pe teste griîfc Cert este-că 
ne aflăm intr-o situaţie de
licată. Cu cei admişi nu 
se poate constitui o clasă, 
v >— jDe se va întâmpla in 
această -situaţie ?

— S-au făcut demersuri 
din partea Inspectoratului la

Ministerul învăţământului, 
soluţia care ne-a fost anun- 

r ţaţă, de curând a fost re
distribuirea de la alte şcoli' 
de profil a candidaţilor cai 
re întrunesc condiţiile de 
admitere. ~ s

Personal am încercat re
zolvarea situaţiei create 
însă şansele deocamdată 
sunt minime..Păcat este că 
pjeţdfm o «lasă la stat. Co
piii sunt intraţi dar prac
tic clasa nu se poate, fa
ce. Este exact precum In 
vorba : ■ „operaţia" a reuşit 
dar pacientul a murit". ~
, •  Nu ne-am propus să 
comentăm situaţia neplă
cută pentru cel 14 elevi ca
re au trăit "bucuria reuşi
tei la examen. Intr-o primă 
fază, iar acum, drama vi
selor spulberate.

CORNEL POENAR
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Licitaţie pentru execuţia Obiectivului de Ji
j investiţii: -
î — EXTINDERE LICEU TEORETIC 
|  HUNEDOARA > ' ’

Forma licitaţiei: publică deschisă, fără 
|  precalificare.

I

I

I
Obiectul licitaţiei: executarea lucrărilor j 

I de construcţii şi instalaţii pentru obiectivul:*! 
j •  Extindere Liceu Teoretic Hunedoara, |  

Ordonator principal de credite: Ministe- J
I n il învăţământului.

Investitor şi organizator: Inspectoratul I
i Şcolar al judeţului Hunedoara - ■  Deva, cu I 
* sediul tn municipiul “  * .......  “

cine cumpără aamt
Rigorile economiei de piâ- 
au arătat că orientaţi şi 

sunt cel care 
COmpără când alţii ■>; vând. 
Constatarea respectiva ieste 
valabilă şi atunci când vor* 
bim despre animale, £du- 
terea în atenţie a acestei 
problema am considerat-o 
necmafi pdmind de la 
nete idţăaţli .ae se semna
lează tn s p te ia lîn  zona 
Brad unde, cd fateufii mai 
mult sau inel puţin curate, 
vin muiţloMlcitanţ» (din 
ju d eca  Albă ţi Arad) să 
cumpere bovine şi ovine. 
Tentaţia crescătorilor de a- 
nimale Kfaalnki * de-a vin
de este lAare, sporită fiind 
şi de mirajul Caritasuhii. 
Ut urma urmei, fiecare fa
ce ce vrea cu ^marfa" lui, 
nu? . '

Evident că cei ce vând a- 
cum In final vot pierde, 
chiar dec# ie  invocă une- 
le greutăţi provocate de lip
sa furajelor. Secetă a deter

minat ca up kg de fân să 
coste 1Ş0—200 lei, tot atât 
cât un 'kg de porumb boa
be. Pornind de aici, un cal
cul simplu ne arată că pen- 
ţru iemarea u^ei bovine 
se vof cheltui cel puţin 
200 000 iei, reprezentând tot 
atât cât preţul actual al 

: animalului. In afară de .a- 
ceasta, negocierea preţului 

■0Sl vânzarea bovinelor des
tinate sacrificării lasă loc 
Ia incertitudini, crescătorii 
particulari, şi nu,numai * 
neştiind dacă vor " 
sau vor câştiga la pr 

; animalelor.
tn asemenea împrejurări 

nu este deloc de mirare 
dacă la pijanSvai* preţul 
pentru q bovină adultă SC 
va ridica undeva la peste 
un milion de lei. De alei 
rezultă că, reprezentând; 
permanent o valoare care 
chiar clacă acum nu eşte a- 
preciată aşa cum se cuvi
ne, oripe animal ţinut şi 
crescut în eosnodărie va

constitui un capital cert, 
„reabilitarea", acestei specii 
fiind dictată de nevoile şl 
cererile permanente de lap
te şi came.

Dacă se poartă intermina
bile discuţi» in prisdnţa-pro- 
tecţiei consumatorului - sau 
a producătorului, un adfr 
văr este -obtse poate de 
simplu. Anume acela că 
cea mâi bună protecţie a 
consumatorului, este protec
ţia in primul rând a pro
ducătorului. In acest oaz 
este de la sine înţeles că 
dacă producătorul este sti
mulat să crească mai mul
te' animale şi să realizez® 
producţii mai bune, atunci 
şi oferta de produse va 
spori, ceea ce, implic», va 
detemtbte o scădere a fire
turilor la lapte şi carne.

Rămâne .de văzut ‘ 
pentru care variantă 
opta diriguitori» agriculti

DSn dosarele Poliţiei
UNDE-I MILIONUL?

In piaţa din Petroşani a 
poposit şi Valeriâ Şerban. 
A venit tocmai dhv Teiuş 
pentru A comercializa 
mărfuri străine. Doamna nu 
avea însă documente legale 
pentru acest lucru, aşa că: 
30 000 de Mi amendă şi 
confiscarea mărfii (blugi) 
în valoare de mat bine-de 
«00«00 1ei.x

NECUNOSCUT 
FOST ARESTAT

_____  s tr . G heorghe Ba-.
|  riţiu , n r. 2, telefoane 613315, 6157 55. I 
* F in a n ţa to r: Banca Rom ână - de Dexvol- ! 
|  ta re  D eva. ,
î  Term en lim ită de depunere a  o fe rte lo r: ;  
|  •  O fertele se po t depune p la i  la  data de 16 f 
J noiem brie 1993, o ra  14, la  Sediul organ i- ; 
I zatoruhii. I
î  D eschiderea lic ita ţie i: data de 17 noim a- J 
J b rie  1993, d fa 10. I

i
D ocum entele lic ita ţie i: se po t cum ţ 

,  de' la  sediul organizatorului, începând cu data . 
I de 19 octom brie  1993, eontras urnei de 92 600 |  
% exem olar. M2A\ *

i

ru.

NICOLAE TlRCOB

- După aproape trei «ni de 
la comiterea spâigerti ma
gazinului dm Săcămâş, auto
rul a fost arestat. Este vorba 
de Necuial Mâvnpfan, din 
Deva. Poliţia a stabilit, de 
asemenea, că tot d  este -te
utonii spargerilor săvârşite 
fa btaj 1992 la magazinele 
din Bretea Mureşaâă şi Bă- 

. jeia, pretun» şi a l cmm ̂ din 
mai-1993 tot la Băciaf Era 
.specialist" băiatul, ce mai.

C in e  d e p is te a z ă  t r i c h in e lo z a ?

Corupţia sub focul tegislativiriu
(Urmare din pag. I)

i năm derularea cercetărilor, 
pentru a se ajunge mai re
pede Ia finalizarea lor.

•  Privind Regia ' Auto
nomă a Huilei Petroşani a- 
colo sunt lucruri de an
vergură ce presupun cerce
tă» minuţioase, de aceea 
nu ne pronunţăm. Feno» 
menele din Hunedoara sunt 
specifice acestui judeţ ŞŞ- 
zavi de specificitatea ac
u ită ţii economice. Ele im
plică- folosirea patrimoniu- < 
lui ţării în raporturi cu 
partener; străini care,- în a- 
fara faptului că favorizează 
6 nejustă îmbogăţire a u- 
nora, afectează avuţia ţării 
in favoarea străinilor. Cer- 
eeţările in. ahuroite cauzeji 
sunt 'de amploare, de »ceea 
nu sjB pot da detalii.

- #  Ne bucurăm că toţi cei 
ce 'fac  parte din conduce
rea Judeţului sunt angajaţi

, şi lucrează efectiv la clari- 
fioarea situaţiei, ceea ce ne 
fade sâ credem că vor fi 
printre primele cazuri re- 

| zoi'yâte. pe ţară.'Se depun 
efezduri şi pe linia depistării 
distrugerilor din-agricultură.

•  In ceea ce se înţelege 
prin corupţie intră patru 
fapte $  anume : primirea 
şi darea de mită, însuşirea 
de foloase necuvenite şi 
traficul de influenţă care 
sunt sancţ.onate de Codul 
penal. Acestea synt infrac
ţiuni mai greu de demon
strat, fiindcă activitatea in
fracţională se petrece intre 
patru ochi. In corupţie pot 
fi cuprinse şi lezarea inte
reselor unor societăţi, con-- 
curenţă neloială, furt in 
dauna avutului public, e- 
vaziune fiscală, bancruta 
financiară ş.a. Omul simplu

încadrează şi aceste feno
mene total in corupţie. Este 
o greşeală. Ele sunt afa- ■ 
ceri De aceea presa ar fi 
bine să prezinte opiniei pu
blice ce este corupţia, cum 
se poate depista, ce ar tre
bui să facă un om — Să se 
prezinte la funcţionarul pu
blic să sesizeze, care ar fi 
modalitatea de a sesiza or
ganele abilitate, să facă 
discernerea între corupţie 
Şi afaceri de genul celor 
Spuse înainte care pot să 

; includă şi corupţia. Con
curenţa neloială, de pildă, 
poate cuprinde şi \  mita, 
abuzul ş.a.

•  Apropo de concurenţa 
. neloială, judeţul - Hune
doara este primul unde pre
fectul a tenis un ordin tn

acest sens, perfect legal, con
form Legii nr. 31. Ce În
seamnă concurenţă nelo
ială ? Un om nu poate fi 
manager la o societate ou* 
capital de stat şi să albă 
o firmă particulară cu a- 
C l̂aşi profil.

•  La ora actuală se află 
în lucru la Parlament un 
proiect de lege privind Sţa* 
tutui- Funcţionarului Pu
blic, care va preciza drep
turile,'obligaţiile şi răspun- 
derile care atrag sancţiuni 
în căz de nerespectare.

•  Un om, oricât de ca
pabil, nu poate face două 
treburi odată. In actul nor
mativ Cu privire la mana- 
geriat ce se află în lucru, 
nu-i va da, probabil voie 
managerului din unităţi de 
stat să facă şi afaceri pri
vate. .. '

•  Este bine ca fiecare om 
să-şi măsoare corect capa
citatea de muncă şi poten
ţialul fizic ee-1 are şi să 
rtu se angajeze la două lu

cruri ce nu le poate re
zolva. . ,
' •  Este adev&raţ că cer

cetarea fenomenelor de co
rupţie este dificilă, durează, 
dar se şi* iroseşte timp, iar 
oamenii şi-au pierdut răb
darea ţi unii chiar încre
derea. In ce priveşte sena
torii care au ,venit In ju
deţe, am precizat, ay«m ro- 

j lui să impulsionăia cercetă- 
: rile organelor fa drept să 
se ocupe de corupţie. Ca
zurile mari de care piesa se 
ocupă foarte insistent sunt 

■ Cele numite" „Flbrică", „Ţi- 
• gareta", „Căpăţănă" ş.Â
Comisia antieprupţie te o- 
cupă de ele cu toată seriozi
tatea şi le va soluţiona cât 

i se'poate' de curând. -•
• •  Sesizările cetăţenilor 

pot fi depuse la biroul se
natului, la birourile senato
riale din teritoriu in fie
care zi' de" lucrii. Pot " fl 
abordate organele de ceroe-, 
tare penală, care trebuie să 
ia in seamă orice sesizare, 
dar organele ce se pronunţă 
asupra vinovăţiei sau ne
vinovăţiei unui jndivid sunt 
numai instanţele de jude
cată.

•  Puterea legislativă, în 
speţă Parlamentul, nii se 
poate implica în puterea 
executivă. Ea poate trage 
la răspundere Guvernul a- 
supra modului cum işi face 
datoria: cum acţionează 
pentru aplicarea legilor.

•  Deplasarea în ţară a
membrilor Comisie» Parla
mentare pentru Combaterea 
Corupţiei ne permite să ne 
informăm ^supra situaţiei 
concrete a corupţiei şi cum 
se acţionează şi se va solda 
cu un Raport ce va fi pre
zentat în Parlament în luna 
decembrie, 1

Dl Lucian Gavrilă, di» 
Deva, ne scrie că «te un 
porc pentru' sacrificare, dar 
se ţeioe că aresta ar putea 
să fie infestat de trichine- 
loză, deoarece prin zona 
unde .« re  adăposul se gă
sesc mulţi şobolani. Pfentru 
a risipi această temere, eşte 
bine, dle Gavrilă, ca după 
sacrificarea porcului (el fi
ind In viaţă atest lucru nu 
este posibil — na».), să fa

ceţi analiza cărnii fie la 
Cireumscripţia sanitar-vete
rinară pentru controlul ali
mentelor din Piaţa centrală 
a braşului, fie. la -laborato
rul Direcţiei sanitea^rteerf- 
nare a judeţului-Hunteîoara, 
situată în. Deva, str. # 22 
Decembrie, w .226. jtetefoU- 

yarareve-

dteaiil
(N.T.)

pe această temă.

MANAGEMENT CONSULTING  
OPPORTUNITIES

1

I

THE ITAUAN MANAGEMENT CONSULZNG COMPANY 

. „CONSORZIO PROGETTOIAZIO" (CRI) I
j h l  contrate (or the „ăertniteuring Regional Integrated Wtei . _

II  tos carrted out în Am MaramuraV, Coraş Sevcrin ond Hunsdoara countite, on betonţl, of | 
Miniitry oi lndvntri«>, in cooperation with the local Auihoritios, whhin lăo flame « (■

Ithe EEC-Phare program. ' !
Ta staK «hrea „»usineu Advitory Canton" te  ba set up fa foia Maro, Oova and |

I  1 SENIOR CONSULTANT -  A lUM OR CONSUtTANTS I
I

I  Witl be hired, immedkrtely, for the dtiratioti of 16 monflit (extendoblo) j

I  AppKcants must bo roddent fa dho mterottod rogions (or bo roadjr to ro-facafaî and |

I
I

AppNeoms nvn d# fvnww Hnerww f#ţ}ioiis
ba portstely llateit .fa English t fcafain and Srdncb tericomo. 1

THE SENIOR CONSULTANT wittt twva a Umrenity Dogiaa (technical or oconmOt-1 
cal), 'fano' iA teBntr# tetţiortotite : fa trointng, havo no toii than Avo yoars otarking ox 
porionco os Managomoid Cotwahants or Manogon. ' I

1. fotîdo wtrainingH thoy oro abo oxpoteed to carry owt administrativo funtebm. I

I

!

THE JUNIOR CONSULTANTNS vrt»« bo na oldor than 40, havo a LfaivonHy degroe j 
(tpdmical fa oconomical), havb basic hnowtodga of EC applicationf, havo no Iote tbano 
two yoan worfcing ozporionco pottibly fn consuHing, or in managerial positions. I

The romuneratfan package ofiorod Is very interosting (indvding possibfa help In re-| 
faeating). Writton applicafions (in English) wiJh dofatlod eurricukim and photo mart bol 
addressed, by rogistorod moli, to CPL’s eorrespondont m Remaniat ■

CONSORZIO PROGETTO LAZIO l
1

Str» 1 Decern brie nr. 28 {Prefectura judeţului Hunedoa ra) 1

ATTENTION, PLEASE
short-lişted Applicants will be contacted dîrectly; it is very important

that they indicate their address and telephohe nutnber
(1060453) j

)) Vi, "  ’< \ \ \ N ' "
. . . . . . .  ; i li
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EXCEPŢIE...
„a  fost în etapa tre

cută : rezultatul obţi
nut de Rapid cu d a 
ria Bistriţa. De fapt, 
în afara partidei de la 
Braşov, dintre gazde şi 
Universitatea Craiova, 
era greu de prevăzut 
că oaspeţii au oarecare 
şanse de reuşită. La 
Bistriţa, era previzibil 
ca Rapidul să-şi regă
sească vigoarea, puter
nic stimulată de noui 
său antrenor IIm>, cu- 
noscut - pentru plrofesio- 
talinnu! şi tenacitatea 
sal Dar mai «des, "a 
contat şi „repRca” slabă 
.. a gazdelor, ce o it â§i 
«găsescform a (nici pe 
deşattd  dbr tempfone- 
tul trecut, lăsând şi 
p« itr^  „Hb*r~
nu pe calea ferată, ci 
spre poarta iui Tene, 
care va regreta pleca
rea pripită de la Di- 

■ namo (supărat pe -an
trenor) când manifdStaţ 
0  bună formă, fiind 
devoit acum să înca
seze goluri. i r  
. Steaua a reuşii in faţa i: 
student ilor^din Timi
şoara O victorie şi deci 
cefe' două .puncte care 
if  asţgurl reluarea lo
cului în fOtolife Dar, 
Jtonî**» fl purtat am- 
prenb din cupa euro
peană. poţi n-a fost 
(poate odată s i fte?) 
Monaco, fu schimb.1 

studenţii dipJBănie n-an 
putut să sb opună nici 
măcar braşovenilor. E 
grea povara unui «peei, 
(pierdut) d e mare t niză. 
Să ne resemnăm, că 
asta este valoarea fot
balului din campionă- 
tul nostru ? Returul 
dfis cupele europfene i) 
aşteptăm cU interes Şi 
cu oarecare speranţă 
(măcar pentru o victo
rie de palmareş), dar 
cel mal mult ne gâri- 
dim la un succes a l ' 
Naţionalei ţării, noastre 
laC ardtf.

Deşi n-a jucat deloc rău, 
aşa cum era de aşteptat, 
gazdele nu puteau rata vic
toria, dat fiind locul lor in 
clasament. Corvinul a tre
buit să părăsească terenul 
Învinsă la limită, cp. 1—0, 
prin ' golul inscris de cefe
rişti încă din prima * • re
priză, în ndn. 11. Hune- 
dorenir, ^  excepţia gdlyţui, 
şi-au organizat bine jocul, 
şi-au creat şi sttuaţii~d£ a 
înscrie, •ct»m au fost cele 
din min. 30 şi 31, când B ar-; 
dac a greşit cu puţin ţinta, 
dar . şi în repriza a H-a, 
după ce In atac a Intrat şi 
Şumudieâ. Corvinulare In : 
continuare toate şansele să 

. urce in clasament, chiar de

•  DIVIZIA' A t

sâmbăta vitoare, . după ee 
primeşte' vizita formaţiei 
Phoenix din Baia Mare, 
proaspăt^ promovată în Di
vizia A. Lupta e strânsă 
pentru urvtoc cât mai bun 
în clasament De Iatacurile 
5 la 15, echipele -sunt des
părţite doar de 3 puncte !

In fnmtea clasamentului. 
Unirea >Bba lulia s-a dis
tanţat de principalii ei ad
versari; LC  Maramureş şi 
CS.M. Reşiţa, după victoria 
ii) faţa ceferiştilor clujeni' 
fn timp, ce C.S.M. Reşiţa a 
pierdut 1*. Reşiţa in meciul 
cu Gloria, iar F.C. Mara
mureş a obţinut -vrt egal 
la Î.C.I.M. Braşov. Insă de
calajul poate;, fi din nou 
redus faţă de um |tritoareîe

sale întrucât chiar în e- 
tapa următoare, Unirea 
joacă la P.C. Bihor ca apoi 
să se deplasezi la... F.C. 
Maramureş. Deci nu îi va 
fi uşor să-şi păstreze pri
mul loc Sp clasament, ur
mătoarele două clasate fi
ind mereu gata să o de
troneze. Oricum, lupta se 

-va .da între aceste formaţii 
şi e gretŞrde prevăzut cine 
va încheia s e  râvnitul toc 
care le-ai* aduce promova
rea pe prima scenă a fot
balului românesc.

Pierzând acasă eu Gate 
_1 Metan Mediaş, ^rm ătura 
. zalău a : mai • căzut un loc 

în clasament şi cum în e- 
tapa următoare se. deplasea
ză îa  Tractorul Braşov, e 
greu de crezut că va putea 
evada de pe tocul ce îl o- 
cupă Acelaşi- lucru se în
tâmplă şi cu Metalul Bocşa 

■ şi cu PhoeB*xj.feiiaM are, 
Insă atenţie, Phoenixpoate 

! face zile grele Şi Corvinu- 
luî-1

j u d e ţ e a n ă

Primul, loc „ameninţat" 
de Mureşul Deva

Derby-uî etapei Minerul 
B&fbăteni — Mureşul Deva 
s-a încheiat eu victoria me
ritată a oaspeţilvr, Mureşul 
Deva urcând încet dar sigur 
pe primul loc şi lasă să se 
întrevadă în continuare o 
luptă strânsă între deveni 
şi m inerii din Ceftej;- tniă 
nici cil A.5.A. Aurul Brad 
riu e de glumit, venind pu
ternic în ultimele etape 
când a şi înscris multe po
luri.- Aşa cum toţi o re
cunosc, MUreşul Deva are

totuşi cea mai puternică er 
cKipă din judeţ şi numai 
unele „accidente" o pot o» 
pri din cursa pentru titlu.

tn subsol, Gemă Cristur 
şl C.F.R. Simeria zbătândti
se cu greutăţile financiare 
fac cu -greu faţă echipelor 
care, cu toate că nu stau 
pe roza, au totuşi aBe po
sibilităţi materiale, luptă 
totuşi sporii» pentru apăra
rea şanselor de supravie
ţuire in Divizia C. (£.<£■)

DIVIZIA C

:,18EZULŢATELE -ETAPEI: Autobuzul 
(Rocar) — F.C. Selena Bacău 1-4-0; Callaiis 
Mfc.—-AJKA. Tg. M. 0—0; FortulC -ţa —' 
Gloria Buzău 1—1; Gl. CJF.R. Galaţi — 
Metalul B işM iâ> -l, Chimia Km. V. —  
Steaua Mz. 3—1; Poli. Iaşi — Constr. Jţaşi 
1—0- Foresta Fălticeni. — Faur Buc. 0—0; 
CAM. Bucovina — Acord Focşani F # ;  
Flacăra Morem*— F.C. Argeş 1—1.

CLASAMENTUL
V F.C. Argeş * 11 7 3
z. Chim. Bm. V. M 8 t  
3. Steaua MUU J1 î  3 
4  Cailatis Mg. v i l  5 3 
5, FolL Iaşi - .11 5 j t
8. Aegrd Focşani U  4 .4
7-8. Flacăra M. U  5 -2 
, F )« r Bac. v  - 11  5 2
9. CAM. Bucovina Ur S t  

10. Metalul Plopenl 11 5 1 
ÎL A.S.A. Tg. M
12. Selcna Bacău *
13. Gloria Buzău-
14. Constr. Iaşi 
ÎS. Foresta FăM. J 
18. Portul C-ţa '
17. Gl. CJML GL
18. Rocar Buc. .1 1  2

£
11
U
ri?
i i
u

4
4
3
4 
4 
1 
4

1 23— 7 17 
3 1#—12 Ş4 
i n - * »
3  u —ie  ia
4 18— 8 12 
3 * l^ * * L t 
4 ÎS—13 U  

'•4^4S—M-tT--
4 17—22 I f
5 15—11 l t  

13~>14 18 
15—17 10
11— 14 10 
10—17 10
12— 19 9

4 10—12 •
7 19—31 8 
7 7—19 6

•  DIVIZIA A 2 ♦  ' -

REZULTATELE ETAPEI: Armătura — 
Gax-Metan 0—2; C.F.R. Timişoara — Cor- 

; vinul 1—0; Phoenix MfetMOa Bv. 1—1; 
Metalol Bocşa — Tractorul Bv. 2—1; 
I.C.IJM, By. — F.C. Maramureş 1—1; Glo- 
ria. Beştea. — CSM : Reşiţa C l^ ; • D»Uer 
AJL—-3E.FJL Cliii. 2—0; Jiul Pettbşani — 
F.C. Bihor 0—0; F.C. Drobeta — fiul Cra
iova 2—1. - "7 -a>

CLASAMENTUL ..
% 1 24-i'O 18

5
S
5
5
<

’ ITUuiaea.; A,I. ■'*
2. FAX. Maramureş 

• 1  CAM. B oilu r'X 
. 4. Gloria Rotefă 
,5 . Tractorul Bv.
' A LfUAABy. -~ 

7. F.C. Drobeta ne 
- 8. Gaz Metani- 'î*1 
9. c.f :r . auj-N . 

10. fiul Petroşani 
ÎL  F.C. Bihor ,
12. «u l „Craiova
13. Metrâm Bv. r
14. Corvinul
15. CJFJK. Tiadş^ - ■
16. Phoenix B.M, 

-gl. Armătura1 *Z.
18. Metabst Bocşa

<2 ____
3174414$ 
2 20—10 14
5 15—12.12

4^12—13 12
4 12—17 l t  

2. 5 tă -^ il 10 
4. 413—10 10

6 15—17 9
5 11—15 9
6 10—15 9 
5 9—14 9
7 11—20 7
8 11—22 7 
7 9—28 6

H a b e r  H a ţe g
fn  r e p r iz a  a  d p u a

ETAPA VIITOARE; COnstr. Iaşi— Chi
mia Rm. V.; A5.A. Tg. ML-'.— Pontul^ GL 
Bu23u — Poli. Iaşi; Selena — Cailatis; 
Met. PIopeni — Autobuzul; Faur —* GL 
C.F.R. Bl; Steaua Mz; — FL Moaani; Ar 
cord — Foresto; FA4 Argeş — C.SJML Bu
covina. ' ' V-;. •

ETAPA VIITOARE; CAM  Reşiţa -  
I.C.I.M. Bv.: F.C. Corvinul — Phoenix; 
Metrom — Gl. Reşiţa; Gaz Metan — CJPJL- 

. Timişoara; Tractorul — Armătura; C.F.R. 
t iz i  —. Met. Bocşa; T.C. Maramureş — 
Drobeta; F.C Bihor — Unirea A.I.; Jiul 
Craiova — Jiul- Petroşani.

•mmm «arf

REZULTATELE ETAPEI: Dacia Brăila — U.T.A. 
2—0; Dinamo — Ceahlăul P.N. 4—0; Elcotirogutere — 
„U" Cluj 2—0; Sportul Stud. — Inter Sibiu Iwflţ FAX. 
Braşov — Univ Craiova 2—0; Steaua — Poli Timi
şoara 2—0; Petrolul — Farul Cţa 2—0; Oţelul Calaţi 
— Frogresul Buc. 1—Or Glorla Blstriţa — Rapid 1 -4 .

i CLASAMENTUL 
L Steaua -
2. Univ, Craiova
3. Petrolul 
4-5. Farul C-ţa

Sportul Stud.
8. U.T. Arad
7. Inter Sibiu
8. Gloria Bistriţa
9. Progresul Buc.

A  Dinamo
11. F.C Braşov ,
12. Dacia Brăila
13. Rapid 
ÎL Electroputere
15. Oţelul Galaţi
16. wu -ap * .N .
17. Foii Timişoara 
t8wCeahlăul P.N.

ETAPA VIITOARE: --------------- - -----
Timişoara — F.C Braşov; Ceahlăul P.N. — Electro
putere; „U" Cluj — Steaua; U .Tjl. — Dinamo; Inter 
Sibiu — Dacia Unirea Brăila; Farul — Sportul Stud; 
Univ. Craiova — Gloria Bistriţa; Progresul — Petro
lul; Rapid — Oţriul Galaţi. -

m 7 I . 17— 3 16
ii • 6 3 :.2 25—15 15
10 5 2 3 12— 9 12
ii ■ 5 2 4 14—12 12
u 5 2 4 14—12 12
10 5 2 3 12—12 12
io 4 3 3 12—11 11
10 5 2 4 13—17 11
U 5 ; 0 ■&M* 15—13 10
10 4 2 4 18—14 10
11 4 2 5 11—10 10
11 3 4 4 11—11 10
11 4 ■ a.-î s 9—11 19
u ■ 4 * 8 11—U .*
11 4 î « 10—18 9
*i 2 . 4 5 13—17 , 8
81 4 0 7 12—23 »•
11 2 3 6 9—20 7

30—31 octombrie: Poli.

wa TURIR KU S-A MCHBAT...
încă acum câteva etape cău), .dar sunt şi denumiri 

mai multe foţm ap şi-aii schimbate în  p ri^ , puţin 
schimbat tdirma“. Unirea adecvate pentru încurajă- 
Focşani a d^verriţ,: ,;Acprd r|le M ar trebui Să le facă
Fbcşanl" iar CAM. 
ceara este,.de câtva tin^>, 
„F.C.- Biw</vina Suceava”. 
Măi de ctuând şi Autobu
zul .B ucure^; poartă o 
nouă. denumire; „ROCAR” 
Bucureşti. Sigur, .unele 
schimbări au avut Ioc dă-

^iporteriLin timpul desfă
şurării năeerârfteri şi deci, 
neagreate de public. Nici 
acum, după atâţia ani, 
suporterii craioveni nu 
scandează „U" (sau „Uni- 
versitateâ") ci „ŞTIINŢA”, 

tontă cerinţelor impuse Aşa că un mai mare dis- 
de sponsori (cum a fosL-cemâmânt lâ alegerea nu-'f 
şi căzui F.C. Selena Ba- melui formaţiei n-ar strică;

** Deşi a  plouat înainte de 
meef; tribuna acoperită" a.-, 
stadionului din Haţeg a fost ; 
dfestufc de populată- de un 
poMfc pasionat de fotbal, 
d^ruitor cu ' aplauze la fa - - 
zde de^poart* ate»speetaco- . 
luiui fotbalistic. In r dada f 
cmvbredteldr greutăţi fiitşîh- !" 
ciare, Asociaţia sportivă dîrr 
tonalitate a mai adus la 
stadion două .corpuri mer - 
Uâţce de trUatftă cauce ău şi 
fost instalat» în spatele unei 
potţi, urmbnd ca- încă- 2> 
corpuri să Ge âmptasate îh 
incinta stadionului. Vorba 
unui -tocâir^;‘''Specte;tef#Mi': ■- 
fie, că locuri- vor f i ! Insă 
gospo^rii stadionului au şi 
âlte g riji: refacerea gazo- 
nuîui, a reparării vbstiăre- 
tor şi a ‘bnbnnătăţirii con
diţiilor de refacere după 
meci. Sunt destule griiL 
dar din păcate, nu sunt., 
bani. Lucru valabil la multe 
aite echipe, nu numai ia 
Haţeg.

... Jocul între cele deufi for- 
;ntaţ|9«^ . Haber mai expe- 
rişnentată —>,hv.ciuda mul
tor jucători tineri,-;dâr toţF’. 
localnici — şi ,o formaţie 
nou promovată confruntată 
cu multe greutăţi, a oferit 
specţatorilor o partidă viu \ 
disputată, dăr in limitele 
sportivităţii, echilibrată-'în

prima repriză şi mai do
minată dă; gazderin partea * 
a deu»î când au- şi reuşit 
^  -înscrii «ioe»- g<aurL fi» . 
Urma unor frumoase reUşitp . 
pe atac, 4e către AftiteescUj ' 
Mihăltescu, de 2 ori j-ţ. jţr* 
aw ^dln-11 m .—, Niculescu :■ 
ş^Blatitesie ‘frr ciuda razul- ! 
tet»ilui,-oăspeţU susţinuţide 
inimosul sponsor, dl BMtel I 
Ţepeş, de antrenorul 0. 
Sebâstian, şi nu în ultima) 
rând de fotbaliştii cu adet < ’ 
vărav ««maiori, ce mure esc f
îri produeţ*eţ-fără atâtea
cendiţiri de care se bucură

«i confraţi, se. străduiete 
şi” apere şansete Spwtiv, •

corect. . ; g..t <
Bun arbitrajul - brigăzii 

din Petroşani, condusă de 
Ionel Cîrstea, A. CioiCa, GL ■< 
Cirstea (FetroşaniL ; '  i 

Haber: Silion, Jurcovâţ, 
Pădure, Mihăilescu, Anisto- • 
roaie, Axinescu (Moldovan), 
Păcurar, Păun, Oprea (Buz- 
garu), Ursache, Niculescu. 
Cerna Cristur: Rusu. Hegyl, ; 
Darvas,' Gozeteci (Klein), ' 
Sfcvu; Sm , Găipă. Biriş, 

GaşparL -

W W W .  ■

Pagină realizată de 
SABIN CERBU

W W W ..W W W w v u v

CONCURSUL PRONOSPORT din 24 octombrie 1993

I Atalanta — Foggia I—I X
n Cremonese — Cagllari 3—1 1
m Genoa — Piacenza 6—1 2
IV Milan — Juventus (nocturnă) 1—1 X
V Napoli — Lecce 3—1 1
VI Parma — Regglana 1—0 1
vn Roma — Laz io 1—1 X
VIII Torino — Sampdoria 2—3 2
DC Udinese — Inter 6—1 2
-X Aeireale — Ascoll 1—1 X
XI Anco na —  Cesena 4—1 1
XII Medena — Verona 1—0 1
XIII Vicenza — Padova 1—1 X

:-f.
Fond de câştiguri : x10 0  866 648 lei.
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• REZULTATELE ETAPEI: Ai5.A. j«irul Brad — Jitii 
Petrite 4—0; Minerul Certej ~ 'Miri. Şt- Vulcan 3—2; 
Dacia Orăştie — C.FJL Simeria 3—1; Minerul Bărbă- 
teni — Mureşul Beva' 0-i-î; Haber -Itoţeg -—-ăterha 
Cristur. 5—0; Vtot. ’90 Călan — îvtetohil Crişotor 2—1; 
Min Tcii-.if' — Min. Anihoasa 1—1;'
Min. Ghelari 1-̂ 0. ' ' ..........

cgasam entue.
1. Minerul Certej 10 i ; 7 2 • X:.. 22—12
2. Mureşul Deua f i 10 7 .1 2 30— 5

j 3. Minerul Ghelari M 6 3 i 2l— 6
4. A S.A . Aurul Brad 10 5 3 2 ' 26—10
5. Constructorul Hd. 10 r 6 1 3 16— 9
6. Min. Aninoasa 10 5 . 1 - 4 26—19
7. Haber Haţeg 10 4 3 3 Î7—10
8. Min. Bărbăteni 10 . 5 1 4 15—12
9. Dacia Orăştie 10 4 i- 2 17—16

10. Min. Şt. Vulcan io 3 3 4 17—14
11. Jiul Petrila 10 4 0 6 12—33
12. Min. Teliuc ' » 10 3 5 î l —15
13. Vict. ’OO Călan 10 2 3 5 11—16
14. Metalul Ţirişctor 10 2 3 5 11—17
15. C.F.R. Simeria ' 10 i 2 7 5—25
16. Cerna Cristur 10 i 8 4—42

ETAPA VIITOARE : C.F.R. Simeria — Min. Bar
bă teni; Min. Şt. Vulcan — Dacia Orăştie; Jiul Petrila 
— Min, Certej; Min. Ghelari — AB.A. Aurul Brad} 
Min: ATiinbasa*?*- Constructorul;:Vict. ’90 Călan —• Min. 
Teliuc; MureşuJ Deva >— Haber Haţeg: Metalul Criş- 
, cior— Cerna Cristur. ;
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DE ZIUA ARMATEI ROMÂNE ■;>*

DEPUNERI DE 

COROANE

fn semn de aleasa * pre
ţuire şi profund omagiu a- 
dUSe celor ce s-au jertfit 
pentru libertatea şi iude- 
pendenţa patriei» ieri, cu 
prilejpl Zilei Armatei Ro
mâne, la Cimitirul Eroilor 
din municipiu! Deva au fost 
deouse coroane de flori.

împodobite cu scumpul; 
tricolor al patriei străbune, 
la monumentul eroilor ro
mâni au fost depuse co
roane din partea v Prefec
turii judeţului. Consiliului 
judeţean. Armatei Române, 
Veteranilor de război. Con
siliului local municipal De
va. Inspectoratului «te po
liţie a judeţului. Unităţii 
militare 05062, Inspectora
tului pentru cultură, a unor 
tagŞuţii şt formaţiuni po
litice.

t)ţi sobor de preoţi a o-

MICA PUBLICITATE

m art, 1» Itrăf şr .fem eia' - 6

venabiL Suneria, str. Mi- 
hal Viteazul, 30, teL 6G1793.

f:' ■ m e m t)
•  vând bostani pentm a- 

nŞnate. Deva, str. Sântul 
halm, nr, 28 D. te l 821383;

(1060357)
mm mm mim m mm mmm m f

o Vând en groscar- 
te f i răp i»  sau  a leşi, 
«SBcepţîonaii. foarte si
va rt tăios, cant colabn- 
« a to i cu  p o sib ilită ţi d e  

vânzare Tel 0921155816.
(10602901

e Vând antenă-satelit 
6b cai pins două reetn- 
vete, 180 programe, 700
DM şi un joc Nitendo 
Atârn, 1») DM. Tel 
«7960. (10603581,

e Vând Audi 100. 4 
cilindri, model 1337, 
Turbo, injecţie benzidă, 
ttOOtt DM, expus to 
Deva la  auto-moto. In
formaţii Deva» te l 
«7963. (10603395

•  Vând sfeclă furajeră to
Deva, str.- ArdeaMte» m . 
12, (1660365)

•  Vând apartament trei 
camere, cu multiple îmbu
nătăţiri. situat to zona 
Bankcoop-oîtti. Tel. (83305.

. , (1660366)
•  Vând ’ camion ‘

- .i f Ş#*

Aspect de fa depunerea de ee«vane PA VEL CAZA

ficiat o slujbă de pomenire 
în memoria celor căzuţi. O 
gardă militară constituită cu

•  l^n d  pian vienez, de
zacorda^ preţ 850 000 lei, 

,; negpcfalitt,' HijnetlpJlrtt 'stf. 
Dorobanţilor, 32, tel. 713802.

(922231)
mmmmmmmmmmmm-

•  Vând set 
Dacia 1300, tip Boţea 
65193' tei, garanţie 6 
Ioni şi elemente carose
rie Dacia, feţe uşi. a- 
rips etc., pe ;baaă de 
comandă. Relaţii te l 
627152. (1060271)

•  • • • • . «  • • • • • © • •
8 Vând autoturism BMW 

525, state excepţională. În
matriculat, televizor color 
Grtmdig, frigider Anctie —• 
mijlociii, aparat ultraviolete 
Sola mim. T el 612463. <

- (1060330)
•  Cumpăr apartament san

garsoniera, ofer eventual a* 
parlament central etaj t  
T el SI 2908 O060311)

•  Vând Fite Regata Die
sel. fabricat 1965. stare toar
te bonă. Deva teL 626462.

. (1060343)
•  Vând urgent Mercedes.

25® Diesel . fabricat 1937. 
geamuri automate, aer cod-. 
diţionat, uşi automate, sta
re toarte bună. Deva tel. 
6223631 (106030)

•  Cumpărăm grâu. preţ
negociabil. Tel 669242. ora 
8—ţM, , (1060339)
WftftMWftflWăWWWMWWt

«  60» fa».:Pcet j j ţ :  
Reiaţii la te l 7fB«H.

orele t o - a .
:.r-v-y.Mî
Cumpăr levinţi, M lei. 

te l 622635. (106337%
«-V ând- tractor China» ,

Pfu*. remorcă. Gothatea,.
nt. 5, Gurasada, tel. 1S3 
d ta tea . (1069380)

•  Vând Renauăt 2® TS 
şl aparat Boentgm — Sco- 
pi». Informaţii Geoagin-Sat» 
teL 128. orele 20—22.

, (1060382)
Vând căţei Ciobănesc 

german gup). de 6 sâptă- 
mâni. informaţii tel. 717292.
. ; ,V‘ (922243)

•  Vând In oraşul Câlan 
grădină intravilan, 143» mp» 
(M aţii Braşov, tel. 148057,

(922247)
•  Cumpăr urgent certifi- 

cat înmatriculare Dacia 
I m , preţ convenabil TeL

(S22243Î

•  S.C Adeda SUL» 
cu sediul to Hunedoara, 
str. Dorobanţilor. 32. 
execută lucrări de If- 
s ith k w i» auto. făcăr 
tuşărie, confecţii meta- 
fios» lucrări d e ; stnm- 
gărie, vulcanizare anta. 
Informaţii te l 720623» 
n3Ma. /  (922230)

acest praej a prezentat o- 
norul
, Coroane de flori ad fort

Soeom Deva anunţă inten
ţia majorării tarifelor înce
pând cu data de 1 decem
brie 1993. - (148BI1)

» Pierdut legitimaţie han
dicapai pe numele Oişte 

' Emil. Se declară nulă. i
•  Pierdut legitimaţie ser

viciu eliberată de Skterur-, 
gtea Hunedoara, pe manele 
Petrnţ Uşii». O declar nulă.

(922243) ,
•  Pierdut legitimaţie ser

viciu, pe numele Rotaru 
Florin, eliberată de Side
rurgica Hunedoara. O de
clar nulă, (922244)

m , Pierdut iapă .roşie» 
vârsta 3 ard, Gheiari» teL 
735165 sau 735267. #2245)

:S  •  Schimb apartament trei -; 
camere « I două şi garso- 
rtierâ. TeL 312754». după ora , 
i20t; (1060279)

ş  Schimb apartament trei 
camere z«*a Asttoiâ cu, a* 
partam eat doui cantore sau 
garsonieră confort uite spo
irii exclus âficro 15 şi Da
cia. TW. 624035 Deva

(1660360)
•  Ofer. spre închiriere a-

partament două camere, ne
mobilat .parter, str. Sălci- ' 
inilor. tal 32» apt. 63, lângă. f 
liceteateo , bun «1 pentru 
birou sau magazte» ?8 inţ v ' 
Informaţii zilnic intre 12-14 
şi 16-lă 006035*)

•  Ofer de
sonieră, zonă 
formaţii după ora 15, la teL 
61534».. • -  (10683.7»)

1. •  Azi» se âwpBnrse: d<mă 
luni de la tip icu l accident 
unde şi-au pierdut viaţa 

TEOTOC-VrOK

depuse ş! la Monumentul 
eroilor sovietici. !

V. NEAGU

•  Cu nemărginită 
durere şf reconoştinţă 
aplec fruntea asupra 
mormântului reCe care 
nu îmi poate alina du
rerea, azi 26 octombrie, 
când se Împlinesc pa
tru Iuti de eând m-al 
părăsit, to nuntai Hf tftr 
artl, dragte meu soţ

GYUS23 : 
Dormi, în  pace l Do-, 
rica. 0066363)

•  La 25 octombrie 
s-aw teipftoit 4 anţ de 
ladîsparîţia fu l^ ră - 
toare a drt^ultd nostru 
soţ, faţă şi bunic ' 

'O rt. (r) SIÎKA 
CrtSTlCA

■ » ; U06035D)

rete, s s te ttn  e te r  a t e  
l-an cunoscut că mâ„> 
3* octombrie, se ten- 
pltoese şase săfdătelal 
de când ne-a părăsit 
pentru totdeauna cel 
care ts to rt^  " . ■* " 

avscat FASILE • 
CMHHEA-

Dumnezeu să-l odih
nească to pace f 
■ Familia. CB5251)

S.C MAGCKA -  IMPEX SJt.ţ BRAŞOV

PROGRAMUL PLAŢILOR FN CADRUL 
SISTEMULUI DE ÎNTRAJUTORARE

Y 1 T A l !  S
•  morţi, 26 octombrie — chitanţele nr. 

1752—1846.
•  miercuri, 27 octombrie — cfiHcmţeîe 

m. 1847—1946.
Precizăm ca circuitul nostru de întrajuto

rare asigură câştiguri de 8 ori sumo depusă. 
Depunerea minimă — 10 000 lei Plata după 
3 luni.

Plăţile' se efectuează la Hanoi „Ba* 
cura* (fin Haţeg.

«***■
DIRECŢIA SANITARA DEVA

Organizează concurs în data de 2 noiembrie 
1993, pentru ocuparea posturilor vacante d e:

#  economist, la serv. eontabiittate;
•  economist» inspector financiar la care pol 

participa ş i economişti debutanţi
Relafff suplimentare la telefon 

174, 11IL (829)

RF.GIA AUTONOMA ^ACTIVITATEA" 
OHĂŞTEE 
Anunţăm

Furnizarea agentului termic ţîncShirea) 
pentrif iarna 1993—-1994 şi a apei calde Mena
jere se vor face numai Ia agenţii eeonopski şi 
asociaţiile de {•catari eare şft-au aHritet în  to
talitate prestaţiile efectuate de tă tre  Regie. 
" “  * drţrjTrlrEventualele contestaţii privind 

xistente la ^ ta  de  30. 9- 1993 se 
până la dafa de 39. Î0. 1993» 1»

cm
■PAUSRI1 CWSŢ1NA- 
str. A. Vlaicu, ru. 19

Societatea Comerciali 
„Pălării Cristiaa" Deva. 
str. Aurel Viate», nr- 19, 
telefon 613964. angajează 

csmisvoiajor, cunoscător' 
de limbă btdgară, pentra 

tranzacţii comerciale pe te

ritoriul bulgar.
C&fhnietefc de deplasare pe teritoriul

(92ZT2*)
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♦  S.C. Comtour Lo- 
we SJtX» Deva» ; str. 
Sntuhaim» nr. J, anga
jează urgent croitori şi 
marochineR eaSficaţi» 
salari** deosebit. Infor- 
maţii, el 62US3.

- •  < gB de serviri*! da? 
to depozftrie De
va. piufaml teduimaţl de 
dtepwfpa f d p a t o t r  a 
cedri caro a tort ■ .7

h h Ail A  AKA 
tranşan t 
teanfe fa

PB1MARIA MUNICIPIULUI DEVA j

 ̂ T s o r o a m s  andkex
to a te

Vă vom plânge veştec. 
Tata. mama, soţia, fiul. 
naşa şi torte Dumnezeu să 
vă ieste şi să vă pttawaaei 
to  pace t
:f toito»' #: «âte  ̂rpaar m ****.&**#>

\
cota

•  S.C. Anpaneom S Jti.. 
Deva, cSutăm. tineri din 
zona Pui. sap oraşul Haţeg 
pentru calificare şi anga
jare în mesmaa de c a te te  
Informaţii Haţeg, str. Bise
ricilor, nr. 36ţ după ora t t

(1698323) \
•  Soctetafea btoreşul

I ^ ___ ______ __
I  constitterti* comitetelor patent instalarea gazului pe f  
« cartiere şi sfrifzl se «mnweS ta sedfc* tofitebtei nm- J 
I nteipiutte Deva, sala mare de şedinţă, repnszenţaoţi te |  
« ertăţetetoe din aceste zone Aatit enm «ratează: %

1. Cartier Viile Noi cu toate 
27 oct. a.a» oca 15. .

* 2. Cartier Ceangăi cu toate
I joi, 2» ort. a.c., ora 15.
J 3. Str. CâlugSreni — vineri, 29 oct. aX* mut tX  |
I 4. Str. A. Vlaicu — vineri S t met, aJt~, ora SSL t

MAGAZINUL P/tftAOîS DEVA

eterne •  televizoare color -
Unâtwteii Tă stă far dispoziţie zilnic iatre 

oţele 9,39—19,00. Sâmbăta: 9—13.

S C  „EUROM ABKEP4 OBAŞTIE 
ste. Gh. B toriţin, n r. 1

•  CASE DE MASCAT „RO¥AL"
•  televizoare cotor „NEf“ (diagonal» Sd 
99 program e m em orabile, telecom andă, 9 
garan ţie  — p re ţ 618 569 l e i ; cBfagonala S i

OK C tttd r ter i^  preţ 492 060 lei. -
•  ARAGAZE, FMGHKRE, C&tKXBLA- 

TOARE. CUPTOARE CU MICROUNDE şl alto
m
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