
întotdeauna cănit dorim 
să ştim ce am fost şi unde 
am reuşit să ajungem ca 
naţiune şi spiritualita'te' na- 
ţională, e bine să ne în
toarcem cu faţa spre sat. 
Spre satul ancestral gene
rator şi continuator al u- 
nor tradiţii inegalabile, de 
o extraordinară specifici
tate. Aşa gândim noi de
spre satul apropiat nouă 
■»- cel hunedorean —, dar 
iată că aşa gândesc şi 
străinii despre acelaşi sat 
care „tn cea noapte te-am 
ales/ca ' prag de lume/şi 
potecă patimei". . Dovadă, 
cuvintele dlui Alexandr Vei-

Ediţia’a XXV-a a Festi
valului concurs interju- 
deţean „Căluşerul tran
silvănean"

gel, secretarul general al 
> Asociaţiei Internaţionale da 
folclor (1.0.V.) care a par
ticipat sâmbătă la întâi-" 
n i '- '» anuală de la Deva 
a Filialei Deva —  Româ
nia a I.O.V. şi la sărbă
torirea prilejuită de îm
plinirea unui secol de e- 
xistenţă a formaţiilor că- 
luşereşti de pe raza co

munei Mărtineşti, desfăşu- 
- rată la Dâncu Mare. Dftn. 

sul menţiona frumuseţea 
inegalabilă a folclorului 
românesc cu care am in
trat de mult în Europa şi 
In lume, fapt care trebuie 
să constituie un motiv de 
mândrie pentru noi, toţi.

A fost, aşadar, sărbă
toarea de la Dâncu Mare, 
prilej de cuvinte frumoase 
şi de recompense morale 
în numele păstrării obice
iului şi dansului căluşereso

MINEI, BODEA 

(Continuare In pag- a M în iureşul dansului, căluşerii din Orăştioara de Sus.
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la  patru ani de la Revoluţia din Decembrie '8 9  »—

Din culisele momentelor 
aniversare

cÂ fra ţi t  JU frţ, &  ăeiLLtt

TIMIŞOARA. De Ia tri- 
misUl nostru speciala ; ^

Rememorând manifestă
rile ce au avut loc în a- 
ceste zile la Timişoara 
consacrate sărbătoririi Re
voluţiei de acum patru ani, 
am considerat că interes 
pentru cititorii noştri . ar 
reprezenta şi următoarele 
chestiuni.

•  Au lipsit de aici atât 
prefectul «judeţului Timiş 
(plecat în concediu) cât şi 
primarul municipiului Ti
mişoara. Poate de aici şi 
lipsa de interes al altor 
factori (mai puţin presa), 
sala In care s-a desfăşurat 
acţiunea rămânând cu 
multe locuri goale, chiar 
dacă organizatorii au mai 
completat o parte din ele 
cu funcţionari ai Prefec
turii şi Consiliului Jude
ţean. « Din cuvintele pre
şedintelui Consiliului Ju
deţean a reieşit între al
tele faptul că trăim vre
muri deosebit de tulburi, 
că, atât în Europa cât şi 
în lume se prefigurează 
nqri negri. Tocmai de a- 
ceea mesajul aniversării 
trebuie să-1 constituie u- 
nitatea tuturor românilor. •  
Gândurile noastre trebuie 
sâ se îndrepte spre ceea 
ce se întâmplă în Rusia, 
la Tiraspol, să se îndrepte 
spre Moldova de dincolo 
de Prut, spre Iile Ilaşcu 
şi Bucovina. •  Reprezen
tanţii mai multor asociaţii 
ale participanţilor la Re
voluţie au arătat că situa
ţia este aproape aceeaşi ca 
în 1989, că puterea a fă
cut multe promisiuni neo

norate. •  Prezent la des
chidere, cunoscutul de a- 
cum Dan Iosif, prezentat 
ca un „autentic reprezen
tant al Revoluţiei Române1*, 
a spus între pitele: „Cei 
căzuţi în decembrie ’89 
n-au murit degeaba. Dar 
astăzi, revoluţionarii sunt 
mai mult decât dezbinaţi. 
Ei se împart în răniţi, în 
luptători, în şi mai mari 
luptători, participanţi eta 
•  Tehnica anilor ’47 de 
dezbinare a muncitorilor, 
intelectualilor, ~ tinerilor, 
este folosită cu succes şi 
astăzi. Copcret: răniţii din 
Timişoara sunt învrăjbiţi 
cu răniţii din Bucureşti, 
deţinuţii la fel. •  Trebuie 
să se ţină minte însă că 
Revoluţia au făcut-o toţi. 
Dacă la Târgovişte, de 
exemplu, populaţia îl o- 
crotea pe dictator, câţi 
oameni ar fi murit? •  
Poate ar fi fost chiar ci
fra spusă 'de Silviu Bru- 
can la televiziune, adică 
60 000. „Deşi l-am între
bat de unde ştie această 
cifră, nu a vrut să-mi 
spună. Adevărul este că 
cifra i s-a dictat de la 
Moscova, şi era cuprinsă 
în calculele lor ca să justi. 
fice revoluţia1*. •  Mai e- 
xistă semne de ’ întrebare 
când se rosteşte „cine a 
tras în noi?** Deşi nu s-a 
spus aproape nimic, uri 
lucru ştiu: în noaptea de 
21 decembrie 1989 la Bucu
reşti în noi au tras toţi, 
fără excepţie. •  Când aud 
de Jirilovski, se cutremură 
pielea pe mine®.

VALENTIN NEAGU

De foarte departe, toc
mai din Olandă, Moş 
Crăciun â venit în fapt 
de seară, La copiii din 
Asociaţia Handicapaţilor 
Neuromoton Hunedoara, 
Aproximativ 400 de copii, 
cât are asociaţia în ju
deţ, s-au bucurat să pri
mească de la Moşul da
ruri consistente (multora 
pachetul le era prea greu 
pentru forţele lor). Dul
ciuri şi jucării au venit 
de la Groningen, graţie

a dat* cadouri copiilor i  
care au  cântat şi au re. j 
ciţat„ în jurul unui brâ- } 
duţ frumos împodobit, ţ

O i
Tot de Crăciun, 20 de | 

tineri membri ăi asocia- 1 
ţiei vor petrece câteva / 
zile minunate, în peri- J 
oada 20—.27 decembrie, \ 
într-o tabără la Băile ţ 
Felix. Tabăra este orga- / 
nizată de Fundaţia Ro- 1 
mâno-Maghiară Huma- ţ

preocupării • Asociaţiei nitatea şi este sponsorizară i
de Fundaţia Illyes din 1pentru Ajutorarea Romă- de Fundaţia Illyes din ■ 

.  . . .  . ' - ta- \
fondatoarea asociaţiei o- berei va fi, normal, de t 
landeze, -a mai fost de divertisment, dar el va 1 
curând oaspetele persoa- omagia şi memoria dr. 1 
nelor cu nevoi speciale Kollar Joszef din Szol- 
din Deva. A revenit, îm- nok, unul din fondatorii i 
preună cu alţi doi co- Humanităţii, fundaţie me- J 
legi, cu daruri de Cră- nită să contribuie la dez- ) 
ciun. La -Deva, la sediul volţarea relaţiilor de ( 
Asociaţiei Handicapaţilor prietenie dintre cele două I 

_ Neuromotori, dna Lenie, popoare vecine, român şi l 
pe post de Moş Crăciun, maghîar. (V. Roman) |

_ i

P.U.N.R. şi P.D.A.R.
BUNau

’ Nici nu se putea un loc 
mai potrivit ca Sarmizege- 
tusa pentru o alianţă intre 
formaţiuni politice care vor
binele naţiunii, progresul 
societăţii — aşa cum au 
declarat semnatarii docu
mentului despre care vom 
relata în continuare.

Deci, duminică, 19 de
cembrie 1993, la orele a- 
miezii, sub protecţia unui 
soare generos,. în altarul 
neamului românesc de ia 
Sarmizegetusa s-a consem
nat un important act po
litic şi istoric: semnarea / 
pactului între Partidul U- 
niţăţii Naţionale Române 
şi Partidul Democrat A- 
grar» din România', consţi- 
tuindu-se într-o riouă şl 
puternică forţă .numită 
Blocul ‘Unităţii Naţionale.

După slujba religioasă o- 
ficiată la biserică din lo
calitate, la care au luat 
parte, alături de un mare 
număr de locuitori ai co
munei, şi liderii celor două 
partide aliate, prefecţi şi 
preşedinţi ai consiliilor ju
deţene din judeţul nostru 
şi din mai multe judeţe 
vecine, parlamentari, pri
mari ai 'P.U.N.R. şi 
P.D.A.R., simpatizanţi ai 
noului BUN, asistenţa s-a 
deplasat în amfiteatrul din 
Complexul muzeistic unde 
s-a desfăşurat ceremonia 
semnării alianţei.
Expunerea de motive care 
au determinat hotărârea' 
constituirii acestui pact 
politic şi istoric — între 
care comuniunea de idei, 
opţiuni şi aspiraţii în a- 
părarea fiinţei naţionale şi 
asumarea răspunderilor de 
guvernare a ţării —, a 
fost prezentată de dl. Cor
nel Brabaş, deputat, vice
preşedinte al P.U.N.R. si

i i
V .

purtătorul său de cuvânt 
Apoi liderii celor două 
formaţiuni politice — dnii 
Gheorghe Funar şi Victor 
Surdu — au semnat docu
mentul alianţei şi au ros
tit scurte alocuţiuni, prin 
care au criticat guvernul 
şi partidul, care-1 susţine 
— dl Gheorghe Funar ce
rând expres demisia gu
vernului Văcăroiu până la 
sfârşitul acestui an —, 
şi-au anunţat intenţiile de 
a participa cât mai cu
rând ia o guvernare nouă, 
puternică, eficientă.

Au urat succes Blocului 
Unităţii Naţionale dnii 
Mircea Druc — preşedin
tele Partidului Naţional 
al Reîntregirii şi Adam 
Corui — primarul comu
nei Sarmizegetusa.

Trei preoţi au oficiat o 
slujbă de pomenire şi de 
binecuvântare a eveni
mentului abia întâmplat 
S-a cântat „O, ce veste 
minunată", s-a rostit „Ta
tăl nostru", s-a strigat „li
bertate Iul Ilaşcu", s-a ju
cat „Hora Unirii".

La sediul primăriei, cei 
doi lideri politici, parla
mentari au organizat prima 
conferinţă de presă a Blo
cului Unităţii Naţionale 
Române, -de Ia care Vom 
prezenta amănunte în zia
rul nostru de joi, 23 de
cembrie a.c.

împodobit de sărbătoare, 
Complexul turistic de la 
Sarmizegetusa l-a primit 
apoi la masă pe membrii 
B.U.N. aflaţi duminică la 
Sarmizegetusa, care, în 
clinchet de' pahare, şi-au 
urat reciproc succes — în 
viaţă şi la guvernare — şi 
la mulţi ani!

DUMITRU GHECttÎEA

î 0  VA CREŞTE DENSITATEA
I TELEFONICA. O veste bună pen- 
î tru cei care doresc să-şi instaleze 
|  aparate telefonice la domiciliu, în 
* următorii ani, până în anul 2005. 
I» Am aflat-o de la dl, ing. loan- 
. Ovidiu Munteanu, directorul Di-
I reeţiei de Telecomunicaţii Hune-
J doara — Deva: „Prin retehnologi-

11 zarea întregii reţele telefonice se
va trece de la telefonia analogică

I* la telefonia digitală, ceea ce va 
aduce o serie de avantaje şi ser

vicii în plus pentru abonaţi. Se 
va face trecerea spre aparate in
teligente. Densitatea telefonică — 
număr de telefoane la o sută de 
locuitori — va creşte de la 10 la 
sută în prezent, Ia peste 25 la 
şută1*. (Gri; I N.)

o  SIRDO NE TRIMITE: „U- 
răm cotidianului „Cuvântul liber" 
Deva (ziariştilor si tipografilor) —- 
cu ocazia sfintelor sărbători de 
iarnă şi a Anului Nou 1994 —-
sănătate şi fericire, împliniri şi 

‘izbânzi şi un sincer „La mulţi 
ani!" Semnează dl Romulus Hu- 
iniţfi, preşedintele Filialei > jude
ţene Hunedoara a Societăţii In
dependente Române a Drepturilor 
Omului. Mulţumim. (D.G.)

© PESCĂRIE LA BRAD; In 
cadrul S.C. „Avram Iancu" din 
Brad, funcţionează şi unitatea 74, 
condusă de doamna Elena Geor- 
gescu. De puţin timp, în interio
rul unităţii s-a construit un bazin 
pentru păstrarea peştelui.: Unita
tea face aprovizionarea cu peşte 
viu de la Ineu, Seieuş, Cefa (Bi
hor), aducând caras,, crap, somn, 
ştxucă, şalău. (A1.J.)

© ATELIER NOU. La Şcoala 
Specială Săcel a fost inaugurat un 
atelier de tâmplărie destinat ac
tivităţii celor două clase de şcoală 
profesională, specială. Noul atelier 
a fost realizat prin forţe proprii. 
(V.R.J
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VATRA SATULUI
ţ(Jrtîii»f«' din pag l)

de pe aceste meleaguri, o- 
ferite de Inspectoratul Ju
deţean pentru " Cultură 
şi Centrul Judeţean al 
Creaţiei Populare, Emoţie, 
nant a fost cuvântul celui 
mai vârstnic vătaf de că- 
luşeri din Dâncu Mare, 
Ioan Popescu (Ciopică) de 
85 de arii, care considera 
âcest eveniment cea mai 
fericită zi din viaţa sa. 
Dorinţa sa poate fi consi
derată testamentară: „Cq- 
luşerul se juca la Crăciun 
ca şi acum, iar costumul 
popular strălucea pe fiecare 
dintre noi. Le doresc că- 
luşerilor de acum viaţă 
lungă, sănătate şi să-şi în
veţe Copiii şi nepoţii acest 
joc".

A urmat întrecerea prq- 
priu-zisă din cadrul festi
valului, desfăşurată (dumi
nică la. Orăştie în organi
zarea factorilor mai sus- 
amintiţi, cu sprijinul Mi
nisterului Culturii, Cen
trului" Naţional al Creaţiei 
Populare Bucureşti, al Con
siliului local Orăştie. Ma
nifestarea a' fost deschisă 
de o impresionantă paradă 
a  portului popular. Poate 
la nici o altă ediţie de 
până acum a „CălUşerului 
transilvănean" nu au fost 
atâtea formaţii, un alai pe 
măsâră, dovadă că orga
nizatorii judeţeni au forţa 
,de a oferi spectacole de 
anvergură, care necesită 
eforturi epuizante.

In‘ faţa juriului alcătuit

din cunoscute personalităţi 
artistice din ţară şi din 
judeţ — Teodor Vasilescu, 
Artist Emerit, Mihai Ră- 
ducanu, Ioan Sicoe, Vasile 
Molodeţ, Rodica Kromber- : 
ger, Ioan Boldea Velişcu, 
Dorina Raceu, Ioan Pum- 

nea, Titus Burducea, Mareea 
Ocoş, au evoluat numeroase" 
şi-bine pregătite formaţii. 
Au deschis căluşerii din 
Mada, Poieniţa,- Voia, 
Ardeu, tineri frumoşi şi 
viguroşi, dovedind că jo
cul în comuna lo r cu
noaşte perenitate. Au ur
mat căluşerii -Şcolii de 
Artă Cluj-Napoca, o" for
maţie de meseriaşi cum 
se spune, care a lăsat o 
splendidă impresie prin 
interpretarea fără cusur, 
prin modul în care i-a fost 
concepută evoluţia scenică. 
Au urmat căluşerii din 
Beriu şi Căstău cu vătafi 
aspri care ştiu să-şi con
ducă cum se cuvine cetele 
de dansatori. Pe căluşerii 
din Zăvoiu şi Armeniş (Ca- 
ras-SeVerin) i-am văzut şi 
cu alte prilejuri. Mersul 
de început cu tentă mili- 
tărească, jurământul, evo
luţia lor specifică au im
presionat şi de această 
dată.

Căluşerii din Geoagiu, 
Orăştioara de Sus şi Bo. 
şorod au venit fiecare cu 
câte trei generaţii nume
roase. Este recunoscută 
forţa lor interpretativă, pe 
impresia lăsată de ei con
tând şi organizatorii în 
atribuirea premiilor. în

fruntea . celor din Orăşti- 
oara de Sus a mai evo
luat doar un singur vătaf 
mai cunoscut, Traian Gri- 
dân, care a rămas cu a- 
eeeaşi dragoste pentru sat 
şi joc, acelaşi dansator 
spectaculos. Din Sibiu au 
venit căluşerii din Răşi
nari, iar de la Braşov cei 
din Iaşi'(Recea) cu o fru
moasă ţinută scenică. Fru
mos au evoluat sărbătoriţii 
din Dâncu Mare, Mărti- 
ncşti, Dâncu Mic, Tămă- 
şasa, cu o- menţiune a- 
parte pentru vătaful Da
niel Costa şi colegii săi 
care au interpretat ca la 
carte Romana.

Extrem de revelatoare 
s-a dovedit evoluţia călu- 
şerilor din Sălişte (Alba) 
care ne-au amintit de stră
lucitoarea evoluţie, altă
dată, a căluşerilor din Vi
nerea. Cât despre Romos 
— toată stima. Obiceiul co
lindatului adus de ei, în
soţit de Turcă şi mascaţi, 
s-a dovedit un spectacol 
complet şi complex de tea
tru popular care reţine a-* 
tenţia prin ineditul său.

Ediţia din acest an a 
Festivalului „Căluşerul 
transilvănean" a fost una 
de excepţie generată de 
calitatea evoluţiei şi a or
ganizării. In finalul mani
festării au evoluat, în re
cital, ansamblul folcloric 
„Doina Mureşului" Orăştie, 
solistele vocale Mariana 
Anghel, Ana Banciu, Le- 
nuţa Evsei, Mariana Deac.

„Strigăte din .singurătate*1
Promiteam celor însin

guraţi .şi trişti, care simţ 
nevoia :şă lanseze în - co
loanele ziarului nostru un 
„strigăt din singurătate", 
deplina discreţie privind 
numele cât şi unele ele
mente concrete din , viaţa 
lor intimă, prin care ar 
putea fi uşor ' recunoscuţi 
de cei din jur. v :

Consecvenţi promisiunii 
făcute, vom prezenta din 
scrisoarea unei cititoare 
care ni se destăinuia doar 
atât cât vălul discreţiei a- 
supra dramei pe care. o 
trăieşte să nu poată fi 
pătruns. Ii prezentăm du
rerea pentru că -întreabă 
la un moment dat ce să 

,facă, deşi în altă parte 
spune că nu vrea să se 
vadă în ziar. In faţa a- 
cestei dileme am ales o 
soluţie de compromis. Nu 
vom scrie despre propria-i 
viaţă, ci despre suferinţa 
celor care sunt condam
nate la... singurătate In 
doi._ Poate cele care/vor 
recunoaşte- în această po
veste (reală) propria lor 
dramă, se vor simţi, fie 
şi penţru o clipă, mai 
puţin singure şi nefericite.

De ce singurătate în 
doi?. Pentru că "poţi fi în 
fapt singură, chiar dacă 
în faţa lumii ai un soţ. 
Şi dacă a fi singur pe lu
me este trist, nu poate fi 
plăcut nici ştiind că pen
tru cel cu care te-ai cu
nunat eşti doar un fru
mos obiect de decor. ' Că 
oricât ar vrea sau ar în
cerca nu-şi poate depăşi

condiţia- Că târiără 
şi atrăgătoare te ştii 
tă şi .dorită de alţi 
baţi, nu poate fi p

■ A• • fe '
încă 1

curta- ’ 1
-bar. 1
con- ■ '

prin- 1
ire nu *

poţi abdica şi nU vrei să 
te compromiţi în faţa lu 
mii şi nici să le strici fa
miliile admiratorilor, ati
tudinea lor galantă nu 
poate decât să-ţi creeze 
alte suferinţe. ;

Ce-i rămâne unei ase
menea femei de făcut, mai 
ales când şi medicamentele 
devin ineficiente pentru 
a-i calma- suferinţele ? 
„Dacă,aş putea fi mai fri
volă—“ Nu, stimată prie
tenă, ..asta nu se poate. 
Nu poţi deveni frivolă 
dacă nu ţi-e felul. Iar o 
asemenea încercare ar pu
tea aduce şi mai 
decepţii.

Fireşte, răspunsuri la a- 
cest gen de - probleme ar 
putea da medicul, psiho
logul. Dar, din păcate, 
soluţiile practice — care 
presupun şi asumarea res
ponsabilităţii pentru deci-

21 DECEMBRIE
Au trecut 354 de *

. —  din an ; au mai 
| rămas 11.
* •  1375. A murit
1 GIOVANI BOCCACCIO 
! (ri. 1313), scriitor re-

i naşcentist Italian.
•  1861. S-a năsriut J 

î CONSTANTIN MILLE 
I (m, 1927), scriitor şi ! 
[ ziarist român. Directo'r |  
I al ziarelor „Adevărul"
» şi „Dimineaţa", întc- 
I meictor, împreună cu * 
* Ion şi Sofia Nădejde, |  
|  al revistei. „Contempora- J,

1

nul" (1881 — 1891). |
I •  1966. A murit I 
I V A L E M lf CIOBANII î
J (n. 1917), scriitor şi |

mari - |  istoric literar. *

0  întrebare:

( Cine răspunde ?

txpazi ţ ie

Formaţiile călusereş’ti centenare din Dâncu Mărie, Mărtineşti, Dâncu Mic,
ît>tTămăşasa. bto : PA VEL LAZ A

La întâlnirea organizată 
la sfârşitul „Săptămânii 
persoanelor cu nevoi spe
ciale" s-a amenajat şi o 
expoziţie artizanală. Obiec
tele prezentate sunt creaţii 
ale unor talentaţi membri 
,ai Asociaţiei Handicapaţi
lor Neuromotori Hune
doara. Diverse lucruri de 
mână pentru decorarea in
terioarelor, cusute de Ma
rfa Şortan, Bria Tomotaş 
şi Sofia Ardelean, toate 
din Brad, ’ sau- sticle arti
zanal îmbrăcate de Ovi- 
diu Rogalschi şi Viorel 
Certcjan, din Deva, s-au 
asociat fericit cu desenele 
viu colorate ale Mădălinei 
Andrada Lazăr (Deva) şi 
delicatele felicitări reali-

\ Până nu de mult î 
l accesul în Policlinica i 

zme xume—  uu jfa. Dacia -  Deva se )
ţme decât, fiecăreia în \ făcea prin două p ă r ţi .
Payîe". Nimeni nu Poate i din strada Erriinescu şi l
hotărî'în locul nostru fie- ) din strada Carpaţi. )
care este obligat sa-şi ţ Raţiunea constructorilor, ţ
poarte propria Cruce. De i dar mai ales a benc-
la, prieteni (cei adevăraţi > ficiarilor, a fost
şi sinceri) putem primi o ţ justificată de. factori .
vorbă bună, o mângâiere l obiectivi, fapt ce nu mai \

~ Sfntnri . impiica un remember i
) al acestora. >
) . Cum însă se întâmplă ţ
1 multe minuni care sur- i
l prind prin dimensiune )
) şi „fantezie", nici ) 
 ̂ Policlinica Dacia nu l 

i face excepţii. Astfel, i 
' de curând, . accesul la -J
ţ etajele superioare a ţ
l fost blocat prin con- l
7 struirea unui zid la 7 
\ parter, în care s-au ţ 
1 irosit banii şi muncă f 
( fără folos. ’i 
i De ce totuşi această ) 
ţ inutilitate, rămâne o t
i întrebare deocamdată i
J fără răspuns. I
\ CORNEL POENAR \

sau o îmbărbătare. Sfaturi 
însă în astfel de cazuri 
e greu, dacă riu chiar im
posibil de dat.

’V'V vc. / ...şs-.,
VIORICA ROMAN

zate de Feliciă Bedea (De
va)..

Fiecare dintre obiectele 
expuse trădează sensibili
tatea celui care l-a creat, 
aspiraţie spre puritate .şi 
frumos. Exprimă, în ace
laşi timp, bucuria reali
zării, mai limitată 'în ca
zul semenilor noştri . cu 
nevoi speciale. (V. Roman).

PRIMIM DE LA CONSILIUL JUDEŢEAN
Ca urmare a articolului 

dv. intitulat „Garajele şi 
zonele verzi" (publicat în 
nr. 965/24 septembrie 1993 
— n.n.), am pus în discu
ţia Comisiei judeţene dă 
urbanism şi a Delegaţiei 
permanerţte a Consiliului 
judeţean ideile şi propune
rile din acest articol. In 
consecinţă — a fost emisă 
circulara cu conţinutul ce 
urmează, privind necesi
tatea adoptării unor. mă
suri pentru promovarea 
realizării de către organele 
administrative locale a u- 
nor garaje colective, adre- 
sată-* Consiliilor municipale 
şi orăşeneşti. ^

„în legătură cu construc
ţia de garaje, cu toate că 
un Studiu elaborat în a- 
nul 1990 de Institutul ju
deţean de proiectare a pre
văzut - realizarea a mai 
multor garaje pe 2, 3 şi 
4 nivele, numai în muni
cipiul Hunedoara se află 
în prezent în execuţie un 
astfel de garaj. în rest, au 
fost numai propuneri de 
modificare a prevederilor 
din documentaţiile de ur
banism de realizare în lo

cul unor garaje colective 
a unor garaje pe parter, 
cu boxe individuale, înşi
ruite. Numai că această 
puzderie de garaje, mai 
mult realizate decât cele 
avizate şi construite legal, 
a început să aducă pre
judicii în confortul urban 
din ansamblurile *' de blo
curi.

Dată. fiind această Si
tuaţie, trebuie, să se pună; 
Întrebarea dacă garajul 
individual este soluţia po
sibilă pentru toţi posesorii 
de autoturisme din oraşe. 
Aceste construcţii, autori
zate sau nu, se realizează 
aproape fără excepţie în 
detrimentul spaţiilor libere 
şi plantate sau. -al locurilor 
de joacă pentru copii din 
cartierele de blocuri. De 
la intrarea în vigoare a 
Legii nr. 50/1991, consiliile 
locale municipale şi oră
şeneşti au avizat peste 800 
de garaje individuale con- 
cesionându-se deja peste

' 700. v -. - . .. :
Diminuarea contiriuă a 

spaţiilor plantate din' in
travilanul municifiiilor şi

oraşelor prezintă şi un 
pericol ecologic, distruge
rea vegetaţiei pentru am
plasarea construcţiei în
semnând un grav atentat 
la potenţialul plămân 
verde al cartierelor de 
blocuri. .

Garajele individuâle rea
lizate până în prezent, în 
cele mai multe cazuri sunt 
realizate inestetic, neglijent, 
consiliile locale nereuşind 
să ţină în mână aceasta 
problemă.

Problema garajelor este 
de larg interes social pe 
care autorităţile adminis
traţiei locale trebuie să 
o rezolve. Este timpul însă 

să se acorde atenţia cuvenită 
şi să se promoveze cu mai 
mult curaj garajele co
mune, cu locuri de parcare 
dispuse pe mai multe ni
vele, soluţii care se prac
tică ,în toate marile aglo
merări urbane ale lumii; 
altfel, ansamblurile de 
blocuri vor fî în continu
are sufocaţe.

Recomandăm consiliilor 
locale, municipale 'şi oră
şeneşti, ca în continuare

să ceară întreprinzătorilor 
particulari promovarea rea
lizării unor garaje colec
tive, ca fiind singrira so
luţie de stopare a aglo
merării dintre blocuri. Se 
propune de asemenea Co
misiei judeţene de urba
nism şi amenajarea teri
toriului să analizeze pro
punerile organelor locale, 
cu mai mult discernământ 
şi să încurajeze promova
rea unor soluţii de garaje 
pe parter în sistem înşi- 
ryit, numai în cazul în 
care nu se afectează spa
ţiile de joacă, platformele 
gospodăreşti şi nu există 
condiţii pentru realizarea 
unor construcţii pe mai" 
multe nivele".

Conţinutul acestei adrese 
circulare a fost aprobat 
de delegaţia permanentă 'a  
Cohsiliului judeţean în şe
dinţa din 24 noiembrie 
1993. în ceea ce ne pri
veşte, salutăm receptivita
tea şi promptitudinea de 
care organul executiv ju
deţean dă dovadă atunci 
când presa îi pune la dis
poziţie idei şi propuneri 
de larg interes.

PENTRU CEI MAI MICI ŞCOLARI
Librăria „Garant" S.R.L. Deva are în vânzare: 

„Caiet alfabetar" şi „Scrierea" (ambele pentru clasa 
I — trimestrele I{ şi III). De asemenea, „Gramatica 
practică pentru ciclul primar", de Mădălina' Bog
dan, şi „Cunoaşterea mediului înconjurător" (clasa 
a IlI-a), de Ana Terebenţ şi Eugenia Şintan. Toate 
aceste publicaţii sunt apărute la Editura Coresi. Şi 
pentru că vacanţa şi sărbătorile de iarnă bat la 
uşă, celor mici le recomandăm şi, „Poveşti de Cră
ciun", semnată de Manuela Cernat. (V.R.) *

H A I T A
Sorin- Toderaşeu din Pe

troşani a avut o idee care, 
credea el, îi va aduce 
bani mulţi fără prea mare 
efort. Cum avea timp be
rechet, că era „liber pro
fesionist", mai precis nu 
avea o ocupaţie stabilă, 
îşi petrecea după-amiezile 
şi serile prin localuri de 
alimentaţie publică. Nu 
făcea treaba, asta dezinte
resat, dimpotrivă. Trăgea 
cu coada ochilor în dreap. 
ta şi în stânga şi observa 
ce consumă fiecare şi cam 
care este starea bahică a 
acestora. îşi aţegea în cele 
dirt urmă un ins, de obi
cei singtir la masă, şi-şi 
zicea în gând: „Asta este", 
îl pândea pe insul respec
tiv atent, iar când acesta 
se ridica şi pleca spre 
casă, de obicei pe cărări 
mai multe, se lua după el. 
într-un loc întunecos îl 
ataca fără nici o vorbă, 
ÎI trântea la pământ, după 
care Îi golea buzunarele.' 
Căuta în special bani, dar 
lua orice i se părea că

„are valoare. O vreme a 
acţţortat singur, dar mai 
apoi i-a atras în acţiune 
şi pe alţi indivizi de a. 
ceeaşi teapă cu el: Mugu
rel .şi Cristinel Sinea, Vio
rel Munteanu, Marian Sâr- 
bu, Ştefan Szilagy, Nico- 
lae Paralescu şi alţii; Ac
ţionau când câte doi, când 
câtre trei, când mai mulţi, 
în haită, cum se zice. în 
scurtă vreme şi-au înscris 
la activ nouă tâlhării. La 
poliţie însă se adunau, me
reu reelamaţiile legate de 
faptele lor, aşa că poliţia 
a organizat pânde şi i-a 
înhăţat pe rând, pe toţi. 
Am scris despre „activita
tea" haitei din Petroşani, 
pentru a sublinia că nu 
este bine ca unii clienţi 
ai localurilor să bea până 
se clatină pe picioare şi 
să părăsească barurile şi 
cârciumile după ce se în
tunecă, fiindcă astfel pot 
deveni victime ale indivi
zilor de teapa celor ca S. 
Toderaşeu şi ai lui.

TRAIAN BONDOR
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GRUPA A
S.U.A.
ELVEŢIA
COLUMBIA

' ROMÂNIA v.
GRUPA B ’

BRAZILIA
' RtJSIA ■ ■

-Primul meci al turneului final al 
Campionatului Mondial de fotbal 
ce se va desfăşura anul viitor in 
S.U.A. va avea loc între Germania 
şi Bolivia, în ziua de 17 iunie. Sor

ţii au hotărât ca reprezentativa noas
tră să fie în grupă cu S.U.A. Elve
ţia şi Columbia şi românii vor sus
ţine primul joe  îri ziua de 18 iunie 
în compania Columbiei, apoi în 
22 iunie vor întâlni pe Elveţia .şi 
la 26 iunie are loc jocul cu formaţia 
S.U.A. - 7v

Nici nu s-au'încheiat bine trage
rile la sorţi şi au început comenta
riile oamenilor de fotbal din con-

CAMERUN 
SUEDIA

GRUPA C 7 ■
GERMANIA 
BOLIVIA
SPANIA ‘ ■ ■ '

, COREEA DE SUD 
7 ’ ■ GRUPA D

ARGENTINA 
GRECIA.
NIGERIA 

„ BULGARIA
. GRUPA E 7 ' 

ITALIA 
IRLANDA 

-  NORVEGIA 
MEXIC

GRUPA F .
. BELGIA 

MAROC 
OLANDA
ARABIA SAUDITA

ducerile Federaţiei şi echipei repre
zentative,^ ale jucătorilor de fotbal 
şi, bineînţeles, ale suporterilor. An
trenorul Anghel Iordănescy, preşe
dintele F.R.F. Mircea Sandu ' au 
declarat imediat după tragerea la 
sorţi că, grupa A este echilibrată, 
că fiecare formaţie poate aspira la 
calificare. S.U.A. sigur ţinteşte cât 
mai sus dar şi marea surpriză a a- 
nului. acesta, Columbia (a învins pe 
Argentina acasă cu 5—01), Elveţia 
şi nu în ultimul rând România vor 
lupta pentru calificare. Urmează o 
perioadă a pregătirilor, a comenta- 
riilor de tot felul. Timp este sufi
cient. ' ■

DIVIZIA NAŢIONALA i

i

T re i r e m iz e  in ţ r -o  e ta p ă  c e n u ş ie
Nici cea mai mică sur- tul şi Farul — Steaua, 

priză în etapa cu nr. 20 Cel puţin de la Bistriţa, 
din Divizia Naţională, după ce in sfârşit în min. 
Continuarea competiţiei 78 gazdele dau speranţe 
fotbalistice cu încă patru publicului că vor să căş- 
etape din retur n.a reuşit tige (Lazăr înscriind pen. 
să mai învioreze cât de tru Gloria),-4 minute mal 
puţin echipele aflate în târziu s-au auzit huidu- 
primiil eşalon. Dimpotri- ielile tribunei, când oas- 
vă, pafuă se lărgeşte sfera peţii reuşesc egalarea prin 
„înţelegerii", a meciurilor Năstase. La Ploieşti, după 
de „familie". Ceea ce a ce la începutul paftidei
sesizat şi antrenorul re- se scanda 
prezentativei noastre de U.E.F.A.! spre

U.E.F.A.!,
sfârşitul

fotbal, supărat că pur şi meciului, petroliştii, deşi 
simplu nu are ce jucă- beneficiază de o lovitură 
tori să urmărească, când de la 11 m, dar Ştefan 
rezultatul este pe înţele. Matei trage mult peste 
gere. Trei meciuri s-au bară, suporterii scandează 
încheiat la egalitate şi vânzătorii, vânzătorii. Şi 
toate trei la acelaşi scor: Steaua a egalat greu la 
1—1, Gloria Bistriţa — Constanţa, în min. 89, 
Dinamo, Petrolul — Spor- prin Ilie Dumitrescu.

REZULTATELE ETAPEI a . 20-a: Oţelul 1 Ga
laţi — Dacia B răila 4—3; Gloria B istriţa —«Dinamo 
li—l ;  F.C. Braşov — Elecţroputere 1—0; Universita
tea Craiova — Ceahlăul P.N. 3—0; Poli. Timiş. — 
„U“ Cluj-N. 1—0; Progresul — In ter Sibiu 2—0; 
Rapid — U.T.A. 3—1; Petrolul — Sp. .Stud. 1—1;

DEVA, Două zile 
de fotbal

In Sala Sporturilor din 
Deva, se desfăşoară tim p 
de două zile — 22- şi 23 
decembrie a.c. — Cupa 
„Star 91“ la  fotbal la care 
participă copii pe două 
categorii de vârstă  de la 
echipele: Sportul S tudetu 

ţese, Corvinul Hunedoara, 
Viitorul Mediaş, Şoimii 
Sibiu, M etaloplastica Orăş- 
tie, Fotbal Club „Aliman* 
Brad. M ureşul Deva şi 
„S tart 91" Deva,

P rin tre  sponsori am io- 
tim  pe S.C. Sanserc Sap- 
tandrei, M etalotext OG- 

TANPETROCOM Deva, 
S.C. Cothinco Deva, Bucfc» 
reşti Berlin — firm a B rata 
şi Tabacu Deva, Liceul 
Auto Nr. 5, Oficiul^Jude» 
ţean de Sport (S.C5

ÎJJRONOŞPORŢ

Concursul din 19 dec. *93“  
A talanta —

Genoa 2—1 1

I 1

I
I

F arul — Steaua 1—1. , /
CLASAMENTUL

1

J

Cremonese — , 
Udine.se i —i a»

t .  STEAUA. , 20 13 5» 2 31— 8 Foggia —; A
2. Dinamo 20 10 4 6 40—23 24 ! Torino 1—0 a
3. Iţniv. Craiova 20 10 4 6 39—29 24 \ Juventus —
4. Petrolul Ploieşti 20 10 4 G 23—16 24 ţ

23 l
Piacenza 2—0 a

5. Gloria B istriţa 20 10 3 7 35—27 - Leece —-
6. Farul C-ţa 20 9 4 7 30—25 22 1 Lazio 1—2 2
7. Progresul , Buc.” 20 9 3 8 31—21 21 \

21 1
Miian — -

8. F.C. In ter Sibiu ^0 8 5 7 27—27 Cagliari 2—1 a
9. F:C. Braşov 20 9 - 3 8 23—23 21 l Parm a — * î :.

10..U.T. A rad 20 8 5 . 7 19—26 21 S N apoli, 1—3 a
11. Rapid 20 8 3 9 20—23 19 i Roma ;—
12. Oţelul G alaţi 20 7 4 9 20—28 18 

16 }
In ter i - i  m

13. „U“ Cluj-N. 20 5 6 9 24—28 Sampdoria — ■ .77 ■ ' / 7
14. Dacia Brăila 20 6 4 10 22—28 Reggiana 1—0 >*
15. Electroputcre 20 5 5 10 16—23 15 l Ancona —

2—616. Poli Tim. 20 7 1 12 21—34 1 5  1 Ascoli a
17. Ceahlăul P.N. 20 5 5 10 14—30 15 ) F. A ndria —
18. Sportul Stud. 20 5 4 11 16—31 14 l Padova

ETAPA VIITOARE, AZI, 21 DEC. ORELE 11,00 : i Pisa — >Î7t17v
Ceahlăul — Poli. Timiş.; Steaua — F.C Braşov; IJ« 1

r t u n
Cesena 1—1 8jl

Cluj-N. — F arul; U.T.A — Uhlv. Craiova; Spo Venezia —
— Progresul; In ter — Rapid; Dacia — 
n a m o — Oţelul; Electroputcre — Gl.

Petrolul;
Bistriţa.

Di- ţ
i

Brescia . ^ 2*—0 
Fond de câştiguri:

1 ,

__ ____j v W W W W M W W W A W iW W W W W  — ,  _  .  —  ,  _  . _  . - — ■ -—  • —  • —  • —  - —  - —  - —  .  —  - —  - —

LA 2 IANUARIE 1994

.TRAGERE EXTR A O R D IN A R Ă  LOTO '
Eveniment de seamă la 

LOTERIA
n a ţ io n a l a

r?:

... . . . . . . .  . , , 1 :
Nou 1994 şi ca de obi- \ 
cei, Regia Autonomă Loto  ̂
Pronosport doreşte să i 
constituie un prilej deo- J 
sebit pentru participanţii 1 
la loterie şi iată, la 2 1 
ianuarie 1994, va îi or. } 
ganizată o TRAGERE 1 
EXTRAORDINARA LO- \ 
TO — pentru prima oară 1
— în sistem automatizat. )
' — Un prilej foarte bun ţ

pentru numeroşi pârtiei- 1 
panţi lâ TRAGEREA i 
EXTRAORDINARA de ) 
lă 2 îănuarie 1994. ţ 

— Bineînţeles! Se vor 1 
efectua 6 extrageri de 1 
âte 10 numere. în total 1 
;0 de numere. Se poa’.ş \ 

irticipa . pe bilete de /
J de lei — cu drept de J 

câştig la prima extragere \
— şi pe bilete de 200 de L 
iei care asigură pârtiei- , 
părea la toate cele 6 ex- 1 
trageri. Aş vrea să sub-  ̂
liniez că la Faza a IlI-'a i 
se acordă premii fixe .* 
în bani, din fondul su- ţ 
plimentar. Şi o ultimă l 
precizare : Vânzarea bi- i

La Sucursala judeţului leteloj- de-participare la V 
Hunedoara Loto Prono- tentanta loterie a Noului J 
sport, în agenţiile din An se efectuează în pe- 1 
judeţ are loc în aceste rioada 23 decembrie 1993 \ 
zile o animaţie deosebită. — 1 ianuarie 1994. Mai i 
Ne lămureşte dl Ioan multe bilete, şanse spo- >' 
Stănilă, directorul filialei: rite "pentru câştiguri ) 

— Şe apropie Anul mari! (S.C.) (

CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE
- 7;7 w7 7 77: FOTBAL

CLASAMENTUL SERIEI V. MUREŞULUI

I Divizia C  - |:i7 .̂;'7:7:77..77v':':.
j ŞI CONTRIBUŢIA OBSERVATORILOR POATE SPORI...
•»

I

K* ’

1. E.G.C.L. Căjan 10 9 0 1 63— 8 18
2. Favior Orăştie 10 9 0 1 62— 9 18
3. Recolta Rapolt 10 7 0 3 27—12 14
4. Favior II Orăşt. 10 6 1 3 39—23 13
5. Min. II. Ghelari 10 5 1 4 24—20 11
6. Vict. Dobra 10 5 0 5 20—29 10
7. Mec. Sîntand. 10 4 1 5 40—32
8. Gl. Br. Română 10 3 1 6 19—33
9. Mureşul Uroi 10 2 1 7 15—53

10. Artemis Hărău 10 1 0 9 8—71
11. Recolta Băeia 10 0 1 9 5—32

CLASAMENTUL TURULUI 
' JUNIORI I

LA

1. Min. Şt. Vulcan 15 12 2 1 .77— 6 26
2. Mureşul Deva 15 10 2 3 64—16 22
3. Dacia Orăştie 15. 10 2 3 39—10 22
.4. Aurul Brad 15 10 1 4 61—19 21
5, Min. Ghelari 15 9 2 4 29—19 20
6. Constr. Huned. 15 8 3 4 34—29 19
7. -Vict. ’90 Călan 15 7 4 4 42—25 18
8. C.F.R. Simeria 15 8 ’7i'- 6 52—33 17
9. Min. Certej 15 7. 2 6 -33—34 16

101 Min. Aninoasa 15 6 2 7 42—30 14
11. Min. Bărbăteni 15 5 1 9 32—35 ^1
12. Haber Haţeg 15 5 0 10 26—43 '10
13. Met. -CrisciOT 15 4 1 10 27—74 9
14. Min. Teliuc. 15 3 2 10 26—59 8
15. Jiul Petrila 15 3- 1 11 20—109 7
16. Cerna Cristur 15 2 0 13 6—69 4

■-AW»*

: i

■v s

în analiza turului campionatul- ' 
lui Diviziei C — faza judeţeană, 
efectuată în numărul 1020 - din 
14 decembrie a.c. din ziarul nos
tru, subliniam câteva dintre mi
nusurile semnalate în organiza
rea şi conducerea unor meciuri 
de fotbal şi cauzele ce le gene
rează. Revenim la " un capitol 
foarte important pentru desfăşu
rarea normală a unei partide, în 

limitele Regulamentului, care poate 
controla cum s-au ocupat gaz. 
dele de organizarea jocului, dar 
şi imparţialitatea asupra efec
tuării arbitrajului. Estef vorba 
despre observatorii delegaţi la 
unele dintre' meciuri trimişi de 
Asociaţia judeţeană de fotbal.

Şi putem afirma, că spre deo
sebire de competiţiile anterioare, 
Asociaţia Judeţeană, biroul său 
au căutat să întărească corpul 
de observatori care ‘în tur se 
compune din 22 persoane, în 
marea lor majoritate oameni de 
fotbal cum îi numim pe aceia 
care au fost jucători legitimaţi, 
foşti -arbitri etc. Aş a se face că 
turul campionatului Diviziei C, 
1993—1994, din cele 120 de me
ciuri ^programate s-au .bucurat 
de prezenţa a 68 de observat Ti 
(deci 56 la 'sută) aproximativ 4 
jocuri „observate11 într-o etapă. 
Au mai fost delegaţi observator 
doar la 3 meciuri in Camp-ona 
tul Judeţean şi două jocuri în 
Cupa României.

Sigur, în ultima perioadă, s-h 
'reuşit o selecţionare nui atentă

a observatorilor din rândurile u- 
nor oameni de fotbal competenţi 
cu un ^tagiu şl activitate meri
torii, cei mai mulţi burii cunos
cători ăi jocului de fotbal. Insă, 
loc pentru mai bine există şi 
în această privinţă. Suntem con
vinşi dă mai pot fi atraşi în rân
durile corpului de observatori, 
din rândurile unor foşti fotba
lişti, cunoscuţi pentru probitatea 
lor, oameni cu* prestigiu. Fiindcă, 
din retur, se impune creşterea 
numărului de jocuri la care să 
fie delegaţi observatori atât in 
Divizia C, cât şi în cele două 
serii ale Campionatului judeţean 
de fotbal. Observatorii trebuie 
(şi pot) să vegheze la respecta
rea strictă a regulamentului de 
joc, să vină mai mult în spri
jinul arbitrilor, ca oamenii de 
ordine să-şi facă datoria, să ia 
atitudinea . cuvenită faţă de ne
regulile generate de arbitraje in
corecte, a nerespectării îndatori
rilor ce le revin de către orga
nizatori — delegaţii echipelor 
gazdă, să prezinte în rapoarte 
cu toată obiectivitatea modul în 
care este respectat regulamentul 
pentru a se putea crea o ima
gine cât mai veridică asupra 
desfăşurării fiecărei partide şi 
pentru a se putea lua toate 
măsurile în vederea întăririi cli
matului de sportivitate pe teren 
şi în tribune.

SABIN CERBI, 
MIRCEA SÎRBl;

Pagină realizată dc SABIN CEUBU * —  ' *“  ' ' ' **”
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•  Cu prilejul pensio- 
nârii.fratele Nicu şi ne
potul Adrian urează dom
nului Ionel Bedea, din 
Deva, sănătate şi „La mu4i 
ani!"

•  Vând tractor O.T. 
1010, stare perfectă de 
funcţionare, an fabricaţie 
1990, preţ convenabil. Tel. 
0960/57474, după ora 17.

•  Vând garnitură tacâ
muri argint. Tel. 627318.

(1061414)
. 0 Vând VW Bus, 9 

locuri, cu motor Dacia 
1300. Tel. 629951. (1062377)

•  Societatea Comer
cială Rial S R.L. De
va vinde frigidere de 
240 1 — 270 000 lei şi 
de 140 1 — 200 000 lei. 
Tel. 612Ş29. (1061931)

*-.* — *»—*-*-*•—★ — ■*r-r~.ţ~rT+

•  Vând tractor chine
zesc ' şi remorcă, motor 
tăiat lemne Deutz, grup 
de sudură autogen 5 kW. 
■Deva, str. Al. Vlahuţă, nr. 
4, dUOă orele 15. (1<)62321)

•  Vând convenabil î» 
Iei formulare Dollarjet 
Vienna. Tel. 617146.

(1062365)
•  Vând autoturisme Da

cia 1310 Ungaria, stare ex
celentă, 1987 si 1991. O-

■răştie. tel. 647291. (1062356)
•  Vând în localitatea 

Şoimuş (fost CAP) spaţiu 
comercial, spaţiu produc
ţie. 800 mp amenajat, e- 
nergie electrică trifazic 75 
kWh, apă curentă, posibi
lităţi termoficare, plus te
ren aferent, 960 mp. In
formaţii tel. 623139.

(1062368)
. j» Vând televizor color, 
diagonala 63 cm, preţ in
formativ 240 000. Tel. 
621848. (1061909)

•  Vând maşină de în
gheţată, stradală. Tel. 
624878. (1061934)

•  Vând BMW 318 ne
înmatriculat. Tel. 623838, 
625368. (1061895)

•  Vând Oltcit, 18 000 km.
. Informaţii tel. 615530, după

ora 16. (1062372)
•  Vând apartament două

camere sau schimb cu gar
sonieră. Deva, tel. 622098, 
după ora 17. (1062371)

•  Vând porci de 80 kg
şi vin. Tel. 628905. între 
17—20. (1062376)

•  S.C. Esteuroeom S.RL. 
Deva vă oferă prin maga
zinul en-gros din str. îm
păratul Traian, nr. 11, ţi
gări, cafea, dulciuri etc. 
la preţuri avantajoase;

(1062378)
•  Societatea Agricolă 

Aurel Vlaicu organizează 
licitaţie pentru vânzare 
de mijloace fixe zootehnice. 
Licitaţia va avea loc la se
diul societăţii în data de 
22 şi 29 decembrie 1993.

(1062373)
’ 0 Vând Dacia 1410 şi

Seat Malaga avariat. Tel.
612016., - (1062379)

•  Vând apartament două
camere cu telefon, şi mo
bilă, preţ convenabil. Tel. 
612028. (1062393)

•  Vând maşină . spălat
automaţi import. Tel. 
622098. (1062380)

■.y3 *  Vând televizor color 
Chromat, preţ negociabil. 
Tei. 622943. (1062383)

•  Vând punte faţă 
Ford Taunus. Tel. 625746.

.(1062381)
•  Vând mobilă dormi

tor, canapea extensibilă,
..cameră combinată nuc, 
dulapuri frigider. Deva, 
Horea, 94. (1062384)

•  Vând boiler gaz, în
călzire centrală, Opel Re- 
kord, an 1979, neînmatri
culat, stare perfectă. In
formaţii Hunedoara, tel.
714361.. :; (1062385)

•  Vând garsonieră con
fort I. Deva, tel. 629536;

(1062390)
•  Vând televizor color.

* S.C. MAGIKA -  IMPEX S.R.L. BRAŞOV !
I PROGRAMUL PLĂţllOR IN CADRUL 

SISTEMULUI DE ÎNTRAJUTORARE

•  luni s-au efectuat plăţile pentru 
tanţele nr. 4605—4615;

•  marţi, 21 decembrie 1993 — chitanţele 
nr. 4616—4625;

•  miercuri, 22 decembrie 1993 — chitan
ţele nr. 4626—4635.

Plăţile se efectuează la Hanul „Bucura** 
din Haţeg.

I
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|  PESTE 100 SORTIMENTE DE CARNE ŞI PRE- j 
j PARATE DIN CARNE VĂ OFERÂ j

I C O M T I M  |
j în oraşul Haţeg, str. T. Vladimirescu, bl. nr. 15, j 
I (vizavi de spitalul orăşenesc). I
j - DESCHIDEREA vă avea loc Joi, 23 decern- j 
I brie 1993, ora 9. Vă aşteptăm eu bucurie. J 
j SĂRBĂTORI FERICITE! (1062032) j

I
NOU PE PIAŢA! 

DISPOZITIV PENTRU 
DEPRESAT 

ANVELOPE!

I

Tel. 624200. (1062387)
- •  Vând apartament două
camere. Deva, Al. Moţilor, 
bl. P 4, et. 1, ap. 68.

(1062388)
•  S.C. Miralex S.R L.' 

Hunedoara, tel. 095^713861, 
714316, 714736, vinde dul
ciuri import. Austria. 
Preţ importator, adaos co
mercial zero. (1062123)

•  Cumpăr bară spate
şi stop stânga spate pen
tru Lancia Prisma. Tel. 
712748. 716424. (1062116)

•  Vând urgent aparta
ment două camere cen
tral Orăştie. Tel. 618516, 
după ora 15. (1062397)

•  Vând convenabil aur.
Tel. 614436. (1062395)

•  Vând apartament două
camere. Deva, Dacia bl. 
23, sa I, ap. 20, orele 19— 
21. >  (1062898)

•  Vând magnetofon, te
levizor Sirius 222, boxe 
Unitra, orgă de lumini, 
semicursieră, cizme damă. 
Tel. 613815. (1062399)

•  Vând Citroen Visa, 
înmatriculat, stare perfectă, 
preţ convenabil. Tel. 4521011.

- (1062401)
•  Vând Ford Transit, 9 

locuri, 1600 cmc, benzină, 
stare excepţională, televi
zor color Universum, dia
gonala 68 cm. telecomandă, 
maşină de cusut electrică 
industrială, preţuri con
venabile. '  Tel. 724393.

(1062115)
•  Vând Audi 100 S,

BMW 320, piese rezervă, 
preţ convenabil. Tel. 
712229. (1062121)

•  Vând butelie aragaz
nouă. Informaţii Hune
doara, tel. 720301, dimi
neaţa. (1062122)

a Vând televizor Ph!- 
lips,* telecomandă iadă 
frigorifică 240 1, frigider, 
congelator mic, video- 
recorder, aparat ultravio
lete Solafium. Tel. 612463.

(1062369)
•  Vând autoturisme pen

tru piese de schimb „Ni
ssan" Diesel 1980 şi Ci
troen ' CX 2400, benzină, 
1984, preţ negociabil. De
va, tel; 621285 sau 613345, 
zilnic orele 8— 10

(1062366)
•  S.C. Sepco Proiertind

S.R.L. Deva proiectează şi 
execută: amenajări interi
oare, mobilier comercial, 
tâmplărie din aluminiu, 
construcţii industriale şi 
civile. Relaţii tel. 095/ 
625722, orele 8—15 şi 18— 
20. (1061796)

•  Ofer servicii contabi
litate (studii- medii sau 
superioare), informaţii tei. 
711154. (1062117)

•  Schimb apartament 
două camere contra casă. 
Hunedoara, tel. 721540.

(1062120)
•  Schimb (vând) apar

tament trei camere. Hune
doara cu similar Oradea. 
Tel. 721617. (1062118)

•  Ofer apartament trei 
camere (Micro 7) în schim
bul unei garsoniere, pre
ferabil centru. Tel. 717563.

(1062119)

•  Pierdut filă CEC nr. 
B. 1 844963, aparţinând S.C. 
Rial S.R.L. Deva, «nisă la 
data de 8 septembrie 1993. 
Se declară nulă. (1062346)

•  Pierdut în zona Pati-
bar căţeluşa „Puşa*, nea
gră, cu guleraş şi şosetuţe 
albe. Aducătorul căţelu
şei va înveseli un băieţel 
care plânge mereu după 
ea. Tel. 612538. (1082375)

•  Pierdut cercel aur.
Găsitorul va fi recompen
sat. Tel. 611981. (1062394)

•  Caut pentru închiriere
garsonieră sair apartament 
două camere mobilat. Tel. 
616205, 627450. (1062367)

COMEMORĂRI

•  Cu adâncă .durere 
în suflet, reamintim 
tuturor celor eare l-au 
cunoscut, că astăzi, 21 
decembrie 1993, se îm
plinesc şase luni de la 
trecerea în nefiinţă a 
celui care a fost un 
om deosebit 

Ing. GHEORGHE
z u d o r

Dumnezeu să-l odih
nească. în pace! Nu 
te vcm uita niciodată. 
Familia. (1062308)

DECESE

•  Familia îndurerată 
mulţumeşte tuturor ce
lor care au împărtă
şit durerea pricinuită 
de pierderea celui caro 
a fost

Dr. ALEXANDRU 
TISU

soţ şi tată de o bună
tate nemărginită. Dum
nezeu să-l odihnească 

-în pace! (1062382)
•  Suntem alături de 

familia îndoliată, re
gretând din inimă 
dispariţia distinsului 
nostru coleg

Dr. ALEXANDRU
TţjSU

Colectivul Stomato
logiei Deva. (1061416)

•  Cu adâncă durere 
soţia Ana, fiii Sandu, 
Liviu şi Adrian, nora 
Angelica şi nepoţica 
Roxana anunţă înce
tarea din viaţă a dra
gului lor .soţ, tată şi 
bunic, cel care a fost

ION SAMSON 
Nu te vom uita nicio
dată. Slujba religioasă 
va avea loc la cimiti
rul catolic din De
va, astăzi, marţi, ora 
14. v  (1062396)

•  Pentru toţi cei care 
l-au cunoscut si preţuit, 
anunţăm decesul dlui 

SITARU ŞTEFAN 
din Simeria.

înmormântarea va avea 
loc marţi, 21 decembrie 
1993, ora 13.

Cu adâncă durere, fa- ■ 
milia îndoliată. Dumnezeu 
să-l odihnească!

(1061415)

S.C. AGROMEC S.A. CĂLAN 
Anunţă

{ j: -: y » •’j r rfeay

Informaţii telefon 095/650529.
(1061983)

{ pentru' 0 Vânzare tractor şi utilaje agricole în
ziuă de 29 decembrie 1993 şi în 5 ianuarie 1994,
ora 10, la sediul Agfomec S.A. Călan. :

! •  Vinde din stoc pluguri, grape disc şi
maşini de împrăştiat îngrăşăminte chimice.

I Informaţii telefon 730478 Călan. (1062024)

!

S.C. „BOGDANA ALIMEX" S.R.L. 
(Restaurant „Mioriţa") 

O R Ă Ş T I E  
ORGANIZEAZĂ

REVELION 1994
muzică şi meniuri deosebite Ia preţ foarte 
avantajos;
rezervări de locuri la sediul restaurantului 
„Mioriţa**, telefon 64 27 90.

(1061998)
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S.C. rFreedom Star Hoîding“ S.R.L.
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Oferă spre vânzare 
agenţilor economici

ORZ -FURAJER IMPORT
de origine europeană 

la preţul de 
150000 lei/t, plus TVA

CONSTANŢA, str. Depozite, nr. 22.
TELEFOANE: 091/618200, 615466.

FAX 01/3121476.'

S.C. „FAVIOR “ S.A.
O R Ă Ş T I E

str. Gh. Lazăr, nr. 2, judeţul Hunedoara
Achiziţionează la sediul său
•  piei crude ovine şi vânat — diverse: 

caracul, vulpi roşii şi polare, nurci, nutrii, di- 
hori, bizani, iepuri etc.

Preţuri avantajoase, plata în numerar sau 
in compensaţii cu produse.

Informaţii suplimentare la telefoanele 095/ 
647050; 095/641560,v int/ 393, 380, serviciul 
comercial.

FIRMA DE COMERŢ ,,EN GROSS**
Caută persoane/fîrme dinamice, hotărâte 

pentru postul de „REPREZENTANT PERMA- 
NENT LOCAL** ’: ^

Informaţii: 099/735542, 717402, SATU
MARE, 00F7i CP 35.

SUNAŢI/SCRIEŢI-NE.
CHIAR ACUM ! ! !

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„DEVIL** S A.

D E V A
str. Dorobanţilor, nr. 32 A

Organizează în ziua de 5" ianuarie 1994, 
ora 10, la sediul societăţii

t
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pentru preluarea în locaţie de gestiune a 
autodubei izoterme nr. 21 .HD 453.

înscrierile se pot face până în data de 31 
decembrie 1993.

Relaţii suplimentare la sediul societăţii şi 
Ia telefon 62 05 09, Deva. (1062021)

S.C. CREEAMOD S.R.L. DEVA 
VA AŞTEAPTĂ

Începând de luni, 20 decembrie, ora 15, la 
MAGAZINUL deschis în bolul Hotelului SAR- 
MIS.

•  Puteţi cumpăra CONFECŢII DE LUX 
cu un adaos comercial de numai 8 la sută.

PRIMELOR 20 CLIENTE 
firma le oferă gratuit o bască model Jessica. (899)
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