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„ În t â ln ir e a  m o ţ ilo r

J
Am urcat şi no, pentru rămas, în schimb, locurile |  

a 22-a oafă în ţinutul de ce amintesc de strălucite I 
legendă d5 la Dupăpiatră, victorii ale moţilor în re- j 
pentru a fi alături de moţi, voluţia de la 1848—1849, |  
oameni adevăraţi, tari împotriva asupritorilor J 
ca şi cremenea. munţilor austro-ungari. au rămas |  
pe care o calcă, la „în- legende nemuritoare de- î 
tâlnirea cu istoria** şi co- spre „Craiul munţilor**. Şi I 
memorarea a 170 de ani a mai rămas un om — ! 
de la naşterea lui Avram profesorul Viorel Vulturar, I 
Iancu. Emoţiile au fost organizatorul manifestării J 
aceleaşi şi în urmă cu de cinstire a înaintaşilor, j 
peste două decenii, deşi Fără el nimic nu ar fi I 
oamenii s-au schimbat fost Pentru că întotdea- * 
între timp, alte şi alte ge- trebuie să fie un su- | 
neraţii venind să se a- ^ e*- arzand, pătimaş, un * 
dape' la izvorul nesecat DUMITRU GIIEONEA, I 
al multimilenarei noastre MINEL BODEA 
Istorii, Aşadar, 0amenii .■'■« 'TŢIVm. ..' / |V ~ 
s-au schimbat, dar au (Continuare fn pag. a 2-a)
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Triumf românesc la Los Angeles

RELATĂRI ÎN PAGINA A III-A ,

CONFERINŢĂ I)E PRESA

Acordul de parteneriat

•  P.S. Timotei, episcop 
al Aradului şi Hunedoarei, 
vorbind mulţimii; •  Mi
nistrul Apărării Naţionale, 
dl. Gheorghe Ţinea; •  
„Crucea tancului** — mo
nument; •  Spectacol folclo
ric.

Foto: PA VEL LAZA

' Filiala de Cruce'Roşie a 
judeţului Hunedoara a găz
duit recent, la sediul său 
din Deva, o conferinţă de 
presă. Au fost prezenţi 
membrii unei delegaţii a 
Crucii Roşii Germane, con
dusă de secretarul aceste
ia, dl Johann Wilhelm
Romer,preşedintele So
cietăţii Naţionale de Cruce 
Roşie din România, — di. 
Nicolae Nicoară, reprezen
tanţi ai filialei judeţene
şi ai principalelor subfili
ale, ziarişti.

Dnii Niooară şi Romer 
au făcut o prezentare a 
scopului vizitei delegaţiei 
germane, a bunelor relaţii 
care au existat în ultimii 
ani între cele două socie
tăţi, de Cruce. Roşie şi a 
obiectivelor colaborării vii
toare. Intre cele două so
cietăţi s-a semnat cu pri
lejul vizitei delegaţiei ger
mane un acord de partene
riat pentru 2 ani, ce con
sfinţeşte relaţiile excelenta, 
care există între ele. A- 
cordul presupune o extin
dere asupra mai multor do
menii “dar şi ca sferă geo
grafică. Până acum Crucea 
Roşie Germană a avut în

patronaj 6 judeţe, între 
care şi Hunedoara, ur
mând să-şi extindă aria 
asupra a încă Io judeţe cu 
probleme deosebite. Impor
tantă este dorinţa Crucii 
Roşii Germane de a con
tribui la fortificarea filia
lelor societăţii din Româ
nia, după ce a acordat un 
sprijin material de ur
genţă. Şi, trebuie -subliniat, 
sprijinul material german 
a fost de departe cel mai 
consistent. Pentru viitor, 
Crucea Roşie Germană va 
participa şi la pregătirea 
personalului salariat şi a 
voiuntarilor din activitatea 
de profil de la noi.

In cadrul conferinţei de 
presă s-au subliniat şi alte 
aspecte: •  în timp ce
Crucea Roşie Germană 
dispune de 80 mii persoane 
angajate şi 7 miliarde DM 
ca fonduri, cea română are 
125 de salariaţi şi depinde 
ele donaţii sau venituri din 
activităţi proprii; •  ger
manii beneficiază de up 

'sistem de asigurări sociala

VIORICA ROMAN ţ.
J, - ' ' ,?

(Continuare în pag. a 2-h)
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Mitinguri de protest

5 iulie

•  Au trecut 185 de 
zile din an; au rămas 
480; ;

... •  Proclamarea inde
pendenţei Republicii Ve
nezuela; ; *

•  114-ani de lă naş
terea actorului CON
STANTIN TĂNASE.

I \ u  râvni la avutul 
' altuia că e impozabil.

» t  «ir *

Vineri şi luni, la sediul 
Filialei de Reţele Electrice 
Deva au avut loc mitinguri 
de protest organizate de 
către Sindicatul energeti- 
cienilor, manifestări în care 
a fost prezentat un proto
col încheiat între sindica
tele din cadrul mai multor 
unităţi economice — Sindi- 
catul liber Secţia CT 4 de 
la C.F.R,,' Sindicatul mt- 

• nier independent din ca
drul R.A.C. Deva şi Fade-; 
raţia independentă a sindi
catelor mişcare -- comer
cial din S.N.C.F.R.

Prin protocolul înaintat 
de către aceste sindicate 
Prefecturii judeţului se so 
licită Tenunţarea ja pro
iectul legii 'Privind salari
zarea personalului din ca
drul regiilor autonome şi 
organizarea în cel mult 90 
fie zile a unei consultări 
cu salariaţii regiilor auio-

ebme privind'„necesitatea**- 
egstu; proiect. *
findicâtul energeticienî

lor, precum şi cele semna
tare ale protocolului consi
deră proiectul.de lege anti
constituţional şi contrave
nind legislaţiei actuale. De 
asemenea, se apreciază câ 
prin adoptarea noii legi 
Guvernul nu doreşte alt
ceva decât revenirea la o 
economie dinjistă-, iar adop
tarea proiectului are' impli
caţii directe în activitatea 
regiilor autonome, inclusiv 
o posibilă plecare a spe
cialiştilor care menţin în 
funcţiune utilaje vechi şi 
neperformante.

Adoptarea noului proiect 
de lege privind salarizarea 
personalului din regiile 
autonome va diminua sala
riile cu aproximativ 40 la 
sută, în prezent .salariul 
mediu brut lunar situân- 
du-se la 280000 de lei, rin' 
|a  sumele care sunt 
zentate uneori erbîiât 
către- presă. ş V

CORNEL PQENAR

s î â  S

© SFINŢIREA PIETREI DE TEME
LIE A UNEI NOI BISERICI. Dumi
nică, in satul Luncoiu de Sus a avut 
Ipc sfinţirea pietrei de temelie a unei 
noi biserici ortodoxe ce se Va construi 
aici. La slujba ce a avut Ioc cu acest 
prilej a luat parte un sobor de preoţi 
in frunte cu înalt prea sfinţia Sa Ti
motei Seviciii, episcopul Aradului şl 
îîuriedoarei şi un mare număr de ce
tăţeni ai satului şi al comunei. Pro
iectul de construcţie a noului lăcaş este 
întocmit, o mare parte din materialele, 
necesare au fost procurate şi în curând 
va începe lucrarea la care contribuie', 
cu bani şi muncă, toţi locuitorii satu
lui. (Tr.B.)

o  DIVERSIFICARE. Magazinul 109 
din Deva, str. Andrei Mureşanu, apar
ţinând S.O. „Venus“ S.A.. şi-a diversi
ficat gama de produse industriale. $e 
vând aici, pe lângă obişnuitele articole 
de papetărie, variate produse cosme
tice proaspete şi de calitate, poşete fliri 
piele, treninguri, articole vestimentare

pentru cei mici, detergenţi, ar acei, vop- I 
sele. (E.S.) .

O  IN CREŞTERE. Până în prezent, 
localitatea Crişcior deţine un total de 
670 capete bovine, în creştere cu 76 ca
pete faţă de aceeaşi perioadă a anului 
trecut. Din totalul vacjlor montate prin 
punctul de reproducţie, s-au obţinut 
210 viţei. Pe anul în curs s-au montat 
144 vaci şi 38 juninci. (Al.J.)

© 35. Da, 35 de ani au la un loc 
Martin Ştefan şi Ioan Muntean, din 
Orăştie. Ambii fără ocupaţie şl tot 
ambii cu condamnări, dea din urmă 
ispravă a lor a fost furtul din Catedrala 
oraşului. Ce-or fi având în cap? (V.N.)

Q  CIZMARUL. La „Bucura** Haţeg 
ciziriar era şi Nicolae Biro, Un fost con
damnat. Şi dacă a mai fbst, de ce să 
nu mai fie? Deci s-a apucat de treabă, 
într-o săptămână a dat trei spargeri 
în unităţi publice şi private. Ce a că
utat, a găsit! (V.N.)

.



mâ MMM* Miim iiM**... r.î .Mi ■YiiViwiii.i.. ■■iiii.n.i^S^itaii

v v . 'A V W V J W .V W M V /A W W <W V W /. ,W . ,i 
A

/

JJ
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. om care se dăruieşte, ri- 
, şipindti/se puţin câte puţin 
fpentrU ca noi ceilalţi să ne 
‘btţcurăm că existăm . şi 
corteinuăm o operă fără

■ .-' Pentru ai cinsti pe 
"iancu şi poporul său, >a 
Dupăpiatră s-a ridicat o 
nouă Cruce măreaţă din 
marmură albă, prin grija 
„Vetrei Româneşti" şi a 
Partidului Unităţii Naţio
nale Române. Aici a fost 
oficiată o slujbă de sfin
ţire şi pomenire a eroilor 
de către un sobor de pre
oţi în frunte cu P.S. Ti- 
motei, episcop' al Aradu
lui şi Hunedoarei şi Ioan 
Jorza, protopop de Za- 
rand. P ţ cruce sunt să
pate cuantele: „Aici ro
mânii sub conducerea lui 
Avram lancu şi a tribuni
lor săi au luptat şi au 
învins în revoluţia ro
mână de la 1848—1849. 
Românul ţine minte". In 
continuare s-au depus co
roane de flori din partea 
prefecturilor Hunedoara, 
Alba, Arad, TiiniŞj Consi

liului judeţean Hunedoara, 
„Vetrei Româneşti", con
siliilor locale Buceş, Brad,

CU ((

Partidului Democrat. Au 
mai depus coroane minis- ' 
trul Apărării Naţionale, 
dl. Gheorghe Ţinea, dl. 

Gheorghe Funar, preşedin
tele P.U.N.R., Organizaţia 
Orăştie a P.U.N.R., prilej 
cu care s-au organizat o- 
noruri militare, s-a into
nat Imnul iraţional „Deş- 
teaptă-te române".

In amfiteatrul natural 
de la Dupăpiatră s-a or
ganizat apoi o adunare 
festivă la care au luat 
parte dnii: Gheorghe Fu
nar, prcşedintele^P.U.N.R., 
Gheorghe Ţinea, ministrul 
Apărării Naţionale, Costel 
Alic, preşedintele Con
siliului judeţean Hune
doara, Avram Crăciun, 
prefectul judeţulu; Arad, 
Ioan Paştiu, prefectul ju
deţului Timiş, Iulian 
Costescu, subprefect al 
judeţului Hunedoara, con
ducători de instituţii ju
deţene şi asociaţii, parla
mentari, generali şi ofi
ţeri superiori, înalte feţe 
bisericeşti. Manifestarea a 
fost deschisă de dl. Viorel 
Vulturar, care a vorbit 
cu patos despre semnifi
caţia manifestării.

Evenimentul a fost a- 
poi evocat în cuvinte în

flăcărate de dnii Viorel 
' Jorza — primarul comunei 

Buceş, Gheorghe Ţinea, 
Timotei Seviciu, Gheorghe 
Funar, Iulian Costescu, 
Avram Crăciun — prefec
tul judeţului Arad, Ioan 
Paştiu — prefectul jude
ţului Timiş.

A urmat un impresio
nant spectacol folcloric 
susţinut de ansamblul de 
cântece şi dansuri „Sil- 
vana" al Casei de Cul
tură Deva, „Doina Crişu- 
iui" al Casei de Cultură 
Brad, „Fluierul Iancului" 

al Căminului Cultural Baia 
de- Criş. In acompania 

mental tarafului dirijat de 
Ionel Coza au evoluat a- 
preciaţii solişti vocali: 
Drftgan Muntean, Mariana 
Anghel, Sava Negrean 
Brudaşcu, Rodica Hadadi, 
Ana Banciu, Viorel Costin, 
Carmen Novac, Maria 
Tudor. S-a păstrat un mo
ment de reculegere în 
memoria cunoscutului ta- 
ragotlst , Aurel Stângă, 
trecut prematur în eter
nitate, O clipă de durere 
şi regret pentru un om 
adevărat, într-un noian 
de bucurie, aşa cum, de 
altfel, e toată viaţa noas
tră. '

VEŞNIC IN CONŞTIINŢA NOASTRÂ

Comemorarea Iui Avram 
lancu, erou al românilor, 
la 170 ani de la naşterea 
sa, a reunit in simpozio
nul de la Deva şi Brad 
personalităţi ale ştiinţei şi 
culturii naţionale. Mani
festarea a f°st organizată 
de Inspectoratul Judeţean 
pentru Cultură, Muzeul 
Civilizaţiei Dacice şi Ro

mane, Departamentul Deva 
al Astrei, societăţile cul

turale „Avram lancu" Deva 
şi Brad.

Deschizând lucrările în 
plen ale simpozionului, dl 
Ioan Sicoe, consilier şef 
al Inspectoratului Jude
ţean pentru Cultură, a 
arătat că „a vorbi despre 
Avram lancu este o în 

treprindere foarte riscantă, 
întrucât marele erou este 
o personalitate extrem de 
complexă. Avram lancu 

şi Horea au înălţat poporul 
român la o demnitate pe 
care nu o ma; atinsese 
până atunci. Avram lancu 
s-a aflat-mereu în frun
tea moţilor, continuatorii, 
aşa cum pomeneşte Octa- 
vian Goga, vechilor aşe
zări daco-romane care 
şi-au păstrat permanent o 
undă de libertate. Moţii 
şi-au adus partea cea mai

mare de contribuţie la is
toria naţională, au dat 
jertfe de sânge extraordi
nare".

In continuarea simpo
zionului au prezentat co
municări (în plen) dnii 
dr, Florian Dudaş (Ora 
dea) — „Neamul iui A- 
vram lancu"; Ioachim La- 
zăr (Deva) — „Avram 
lancu — promotor al .- 
deiior revoluţiei europ-me
de la 1848“; dr. Gelu ■ 
Neamţu (Cluj-Napoca) — 
„Tribuna", în apărarea 
memoriei lui Avram 
lancu". Extraordinar de 
emoţionant a Înfăţişat 
personalitatea vCraiului 
munţilor" academicianul 
Ştefan Pascu (Cluj-Na
poca. „Cinstită adunare, - 
s-a adresat patriarhul isto

ricilor români, participanţi
lor la simpozion, ne-am a- 

dunat la acest mare praznic 
pentru o comemorare de 
suflet, pentru a cinsti în 
fond dreptatea şi liberta
tea. Pentru câ la doar 24 
de ani, Avram lancu se 
gândea la schimbarea lu
mii". Cunoscând- viaţa 
grea a românilor din 
Transilvania, el cerea în 
primul rând desfiinţarea 
iobăgiei, drepturi egale.

Pentru a aduce aceste în
dreptări, el a ajuns la  con
cluzia că „nu cu argu
mente filozofice se poate; 
face acest lucru, ci doar 
cu lancea lui Horea**.

„Vulturul Carpâţilor**, 
cum îl numea Mihai E- 

mlnescu în „Geniu pustiu", 
a arătat nu o dată „câ 
pe noi ne-au răsculat ne
dreptăţile nobilimii", pen 

tru că, altfel, el credea că-sr 
poate convieţui foarte bine 
cu alte etnii, „dacă ne-a 
aşezat Dumnezeu să tră
im dimpreună cu aceştia". 
Şi îşi mai dorea ceva 
lancu — realizarea uni 
tăţii tuturor românilor — 
făurirea Daco-Romaniei.

Lucrările simpozionului 
au continuat apoi pe sec
ţiuni la Brad. Au prezen
tat comunicări cercetători 
din Arad, Bucureşti, Si 
biu, Alba îulia, Hune
doara, Deva, Brad, Timi
şoara. A fost o generoa 
pledoarie pentru păstrarea 
memoriei Iancului In rân
dul celor de azi, a gene
raţiilor care vin. Pentru 
că aşa cum spunea Nico- 
lae Iorga: „Un om nu 
trăieşte doar atât cât a 
fost în viaţă, ci trăieşte 
cât va rămâne în con
ştiinţa noâstră".

MINEL BODEA
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După „Toamna muzi
cală hunedoreană", iată 
că municipiul Hunedoara 
vin» cu o altă superbă 
iniţiativă artistică capa
bilă să contribuie la edu
caţia estetică a  localnici
lor sau să aducă doar o 

. bucurie, o satisfacţie îm
pătimiţilor frumosului a r
tistic. Ideea „Zilelor chi
tarei clasice" aparţine 
dlui Mik Szekely din ca
drul „Siderurgica" S.A. 
şi a fost îmbrăţişată de 
Casa de Cultură, cu spri
jinul Primărie; locale. 
Sunt programate specta
cole la Castelul Corel* 
fteţtilor şî in mod excep
ţional un recital extraor
dinar la sala mică a Ca
sei de Cultură din Deva;

„Astfel de manifestări

Zilele chitarei clasice
sunt doar câieva in ţară, 
ne spunea, dl Mircea Go- 
ian de la Casa de Cul
tură din Hunedoara, dar 
noi avem în plus Caste
lul Corvineştilor cu am
bianţa şi acustica sa deo
sebită. li mai avem pe dl 
Vasile Jianu, un mare ad
mirator al genului, care 
a luat personal legătura 
cu diverşi sponsori pen
tru a asigura partea bă
nească necesară, fapt pen
tru care îi mulţumim 
foarte mult".

In cadrul manifestării 
vor oferi recitaluri inter
preţi de valoare dlp 
feueureşti şi Ploieşti * A  
dnii Vasile Colţea şi Cor
nel Voicescu. In Intenţia 
organizatorilor se doreşte 
ca de la ediţia următoare 
a manifestării să se or

ganizeze un festival- 
concurs de interpretare 
deschis tinerilor inter
preţi, dar aceasta mai de
pinde şi de posibilităţile 
băneşti pe care le vor 
avea organizatorii la acea 
dată. Şi pentru că a ve
nit vorba de sponsori, să-l 
amintim pe cei care acum 
sprijină manifestarea la 
prima sa ediţie: S.O. 
Mercur — Corvinex S.A., 
$.C. Panicor S.A., S.G. 
Corvin S.A., S.C. Pamiro- 
Ş e rv ice  S.R.L., S.C. Prod- 
Com S.R.L., S.C. Aurora 
— Auto Corn S.R.L. Hu
nedoara. Sperăm că pu
blicul să recepteze pe 
măsură o astfel de ma
nifestare, care debutează 
azi, 5 iulie a.c.

MINEr. BODEA

Cel mai bun mod să vă economisiţf 

banii îii siguranţă şl să obţineţi 

câştiguri: maxime 1

Fondul Dacia
Fără prejudecăţi pentru persoane fizice şi juridice.
Situându-se în avangarda operaţiunilor financiare specifice economiei 

de piaţă, Banca Dacia Felix împreună cu alte societăţi au constituit Fon
dul Dacia Felix ca un fond deschis de investiţii care este cea mai modernă 
formă de plasament a banilor, larg răspândită în ţările dezvoltate; numai 
în SUA volumul total al banilor investiţi în astfel de fonduri trece de 800 
de miliarde dolari.
DE CE SĂ INVESTIM ţN FONDUL DACIA FELIX ?

Pentru că se obţine un Câştig mai tnare decât dobânda bancară echi
valentă unui depozit pe termen In condiţiile în care nu trebuie să vă ţineţi 
banii blocaţi o anumită perioadă.
BANII SUNT IN SIGURANŢĂ?

DA, pentru că banii vă sunt gestionaţi de profesionişti care în activi
tatea lor se supun Unor reguli foarte stricte privind investiţiile.

Banii sunt păstraţi şi manipulaţi numai de Banca Dada Felix.
CE TREBUIE FĂCUT PENTRU A FI MEMBRU AL FONDULUI?

Sim plu: Vă prezentaţi la mice filială a Băncii Dacia Felix unde sem
naţi Declaraţia de Adeziune şi depuneţi suma dorită pentru cumpărarea 
de titluri de participare Ia Fond, cu o valoare nominală de 10 000 lei fie
care, şi aţi făcut un salt spre un câştig de peste 135 la sută/an.

Din acest moment, grijile DVS. au încetat: oricând, la cerere, veţi 
primi informaţii privitoare la situaţia investiţiei la zi, investiţie a cărei 
valoare creşte, lQând-o înaintea dobânzilor.
DACA DORIŢI SĂ RECUPERAŢI BANII ?

Vă prezentaţi, oriunde In ţarii, la filialele Băncii Dacia Felix, unde vi se 
va răscumpăra numărul de titluri de partldpare pe care doriţi să le vindeţi 
la noua lor valoare.

Nu uitaţi efi cel tare vor cumpăra la Început titluri de participare Ie 
vor achiziţiona la valoarea lor cea mal m iei — cea nominală — după care 
valoarea lor va creşte.
NU PIERDEŢI ACEST MOMENT FAVORABIL ŞI PREZENTAŢI VA 
CHIAR ACUM LA GHIŞEELE BĂNCII DACIA FELIX.

PE LA INSPECTORATUL PE POLIŢIE AL JUDEŢULUI HUNEDOARA

ÎN  A T E N U A  V Â N Ă TO R ILO R
în  perioada 26 iulie — 

31 august 1994, va avea 
loc viza permiselor de ar
ta* deţinute de membrii A- 
soclaţiei Judeţene a  Vână
torilor şi Pescarilor Spor
tivi din judeţul Hune
doara. Titularii de permise 
sunt obligaţi sâ se prezintă 
la datele şi locuri!* m u 
tate mal jos, având asupra 
lor actul de identitate» peo- 
misul de armă, permisul 
de vânătoare din cm* . sft 
rezulte că este membru 
al A.G.V.P.&, armele de
ţinute şi cererea tip cu tim
bru fiscal d* 10 lei, com
pletată personal d$ titular 
ţi semnată .

Viza se va efectua după 
cum Urmează:

LUPENI — 26. 07. 1994, 
între orele 8—14 şi 10—18, 
la sediul Poliţiei Oraş Lu- 
peni, pentru deţinători; de 
arma din Lupenl, Vulcan 
şl Uricani;

PETROŞANI — 27 şi 28. 
07. 1994, orele 8—14 şi 1 6 - 
18, la sediul Filialei de Vâ
nătoare din Petroşani, pen
tru deţinătorii de arme din 

Petroşani, Petrila, Aninoasa, 
Băniţa, Baru şi Pui.

HAŢEG — 2 şi 3. Q8. 
1994, orele 8—14 şi 16—18, 
la sediul Poliţiei Oraş Ha
ţeg, pentru deţinătorii de

arme din Haţeg şi din co
munele Sălaşu de Sus, 
Sântămăria Orlea, Toteşti, 
Unirea, R&ehitova, Den- 
suş, Sarmlzegetusa şi Râu 
de Mori;

HUNEDOARA -  4 şl 5-

S 1994, orele 8-14 si 1 6 - 
1* sediul Filialei ăe Vâ

nătoare Hunedoara, pentru 
deţinătorii de arme din Ha- 
nedoara, PeştlşU Mie, Ţfc- 
liuc, Ghelari, Lunca Cernii, 
Bunda, Topliţa, Lelese ţi

SIMKRIA -  9, 08. 1994, 
orele 8—14 şi 18—18 , lâ 
sediul Poliţiei Oraş Sime- 
riS, pentru deţinătorii d<* 
arme din Simeria, Rapolt 
şi Băcia*

ORĂŞTIE — 10 şi 11. 08, 
1994, orei* 8—14 şt 16-18, 
jâ sediul Filialei de Vâ
nătoare Orăştie, pentru de
ţinătorii de arme din O- 
răştie, Romos, Geoaglu, Be- 
fiu, Balşa, Orâştioara, Măr- 
tineştl şl Turdaş;

CALAN — 12. 08. 1994, 
orele 8—14 şi 16—18, la se
diul Poliţiei Oraş Călan, 
pentru deţinătorii de arme 
ain Călan, Bretea Română 
şi Boşorod;

ILIA — 16. 08. 1994, o- 
rele 8—14 şi 16—18, la se
diul Poliţiei Iha, pentr*

deţinători; de arme din I- 
iia, Dobra, Lăpugiu, Vorţa, 
Gurasada, Burjuc şi Zam;

«RAD — 17 şi 18. 08, 
1994, orele 8—14 şt 16—18, 
la sediul'Poliţiei Oraş Brad, 
pentru deţinătorii de arme 
din Brad/Crlşcior, Vaţa, 
fiucureşd, Buceş, Blăjsni, 
Bulzeşti, Luneoi, Vălişoara, 
Tomeşti, Ribîţa şi Baia de 
Criş;

DEVA — 23, 24 şl 25. 08. 
1994, orele 8-14 şi 16-18, 
la sediul Filialei de Vâ
nătoare Deva, pentru deţi
nătorii de arm* din Deva, 
Cârjiţi, Certej, va;el, Şoi- 
muş, Hărău, Bălţa şi Eră- 
hişca.

Persoanele care din mo
tive întemeiate nu se pot 
prezenta la datele şi locu
rile de mai sus vor solicita 
efectuarea vizei în data de 
30 şi 31. 08, 1894, la sediul 
inspectoratului de Poliţie 
ăl judeţului Hunedoara, 
serviciul arme, explozivi, 
substanţe toxice, camera 
16, orele 8—14.

La viza permiselor de 
armă vor fi prezenţi de a- 
iemenea şi membrii aso
ciaţiilor de tir din judeţ, 
precum şl cei care deţin 
pistoale de apărare cu gaze 
iritant lacrimogene.

Acordul de parteneriat
(Urmare din pag. 1)

vechi de peste 100 de ani, 
dar situaţia din Germani^ 
nu se poate transpune auto
mat la  altă ţară; •  Crucea 
Roşie Germană răspund* 
de aproximativ 80 la sută 
din colectarea şi prelucra
rea d* sânge, 60 ia sulă 

• din serviciul de salvare şl 
are o paletă de activităţi 
sociale ce merge de la sta

ţiuni sociale la ajutorarea 
oamenilor săraci; * la noi 
Crucii Roşii nu-i este per
misă organizarea de acti
vităţi medicale, nu dispune 
de spitale, cămin* de bă
trâni sau de copil că fh 
Germania. * deşi este uni 
dintre cele mai vechi so
cietăţi din cete 18l exis
tent* in lume şi între pri
mele 3 ca mărime, Crucii 
Roşii Germane nu trebuii

„să i se supraevalueze po
sibilităţi]*" fiind solicitări 
(jun foarte multe ţări, în 
unele „murind oameni fără 
ca publicul 1bi«  «â ştie";
* Filiala de Cruce Roşie a 
judeţului Hanâdflirâ a fost 
apreciată ca un adevărat 
„centru dă activităţi so- 
Mate”, o „celuia matcă" de 
ui oare se pot dezvolta 
ţiuite activităţi, „filiala 
noastră de top ten", _^ .. f



UN RĂSUNĂTOR SUCCES AL TRICOLORILOR NOŞTRI -
ÎN SFERTURILE DE FINALĂ ALE CM. DE FOTBAL

ROMÂNIA -  ARGENTINA 3-2!

!

Duminică, în noaptea 
de 3 spre 4 iulie 1994, tri
colorii noştri, prezenţi 
pentru a şasea oară la u« 
Campionat Mondial de 
Fotbal, au înscris la 
World Cup USA *94 cea 
Didi glorioasă filă din 
istoria fotbalului roma» 
nesc, reuşind să învingă 
în optimi pe dubla cam
pioană mondială Argen
tina —  tina dintre cele 
mai renumite echipe de 
fotbal din lume. prezen
tă de zece orj la C.M, 
echipă pare pe lângă ti
tlurile câştigate de două 
ori, a mai Jucat tot de 
atâtea ori şi finala.

După clasarea pe pri
mul loc în Grupa A, ro
mânii noştri aşteptau să 
vadă cu cine vor juca în 
optimi: Italia, ' Bulgaria 
sau Nigeria? Şi soarta 
ne-a hărăzit pe ARGEN
TINA. începând de la

WorldCup

conducerea tehnică a r̂e
prezentativei noastre, până 
la ultimul suporter, o oa
recare stare de nelinişte 
s-a instaurat în inimile 
lor. Fiindcă şl fără Mara- 
dona (suspendat pentru 
droguri) şi Caniggia (2 
cartonaşe galbene), Ar
gentina este foarte greu 
de învins. Mulţi dintre 
noi gândeau insă şi aşa: 
„E mai bine să cazi de 
pe un cal de rasă' decât 
de pe un... asin". Şi tri
colorii au Jucat fără Ră- 
ducioiu — vârful nostru 
de lance. Şi trebuie să 
o sptutem că ambele for
maţii au jucat cu mult 
aplomb, şi-au pus în va
loare toate resursele lor 
tehnice şi tactice pentru 
a obţine victoria. Şi AI 
NOŞTRI AU FOST MAI 
BUNI ŞI AU ÎNVINS <•'). 
CLASANDU-SE între cele 
mai hune opt reprezenta
tive din lume, intrând în 
galeria marilor echipe de 
fotbal!

CU HAGI LA „TIMONĂ" ŞI ILIE DUM ITRESCU  
IN  FORMĂ EX TRAO RDINARĂ

întâlnirea dintre formaţiile ROMÂNIEI 
— o frumoasă şi aplaudată surpriză a 
World Cup-ului ’94 din SUA, după vic
toriile obţinute în faţa columbienilor, a 
americanilor şi a ARGENTINEI —  aure
olată de 2 titlurj mondiale şi numeroase 
prezenţe la Campionatele Mondiale — a 
avut o puternică încărcătură emoţională 
pentru jucătorii ambelor echipe şi supor
terii lor. Era vorba de importanţa reali
zării victoriei şi, deci, a rămânerii in com
petiţie sau de... drumul înapoi . spre casă. 
Peste 90 000 de spectatori au fost prezenţi 
la acest meci, din care 50 000 erau supor
teri argentinieni. .

Şi jocul ă început aşa cum era de aş
teptat: cu atacuri rapide iniţiate de argen
tinieni, în care excelau eu driblinguri de
bordante, pase dintr-o bucată şi şuturi ia 
poartă — Ortega, Batistuta, Balbo şi Si- 
meone. Apărarea noastră a făcut eforturi 
serioase, remarcându-se Prunea prin in
tervenţiile sale sigure şi exactitatea ju
cătorilor Belodedici, Lupescu, Prodan, Mi-" 
hali, D. Munteanu şi Gicâ Popescu, şă şto* 
peze acţiunile adversarilor. Treptat ai 
noştri încearcă să culce mingea şi să în
chege acţiuni periculoase mai ales prin 
Hagi şi Iile Dumitrescu, dar şi pe partea 
stângă unde Dorinei Munteanu şi Sely- 
mes conlucrau excelent în ambele faze de 
apărare sau atac. Şj n-a durat prea mult 
ca să vedem că tricolorii noştri au de gând 
nu numai să se apere, ci să şi atace, să 
marcheze goluri. Şi a venit minutul 12. 
Atunci ei beneficiază de o lovitură liberă 
laterală cam într-o poziţie asemănătoare 
cu lovitura liberă executată de Hagi în 
meciul cu Columbia. NumaLcă de această 
dată o execută Iile Dumitrescu şi, cu un 
şut excelent plasat, „a la Hagi", înscrie 
1—0. Tricolorii nici nu-şi revin bine din 
bucuria adusă de gol, că în minutul 16 
argentinienii beneficiază de o lovitură li
beră de la 11 m. Execută Batistuta şi 1—1. 
Nici adversarii noştri n-au prea mult timp 
să trăiască mulţumirea că au egalat, că 
Hagi îi trimite o minge ideală la acelaşi 
Iile Dumitrescu care, din nou „i-o face"

lui Islas şi, prin ricoşeu, îi strecoară min
gea în plasă 2—1. Ilie Dumitrescu zburdă 
pe teren, driblează, pasează cu precizie, 
ca în zilele sale de mare formă! împre
ună cu Hagi, cu toţi ceilalţi coechipieri, 
au pus la grea încercare redutabila for
maţie a Argentinei. Adversarii’lor n-au 
renunţat nici. un moment la luptă, ini
ţiind mereu, susţinut, atacuri după atacuri 
la poarta „Iu; Prunea, Nici românii nu 
s-au lăsat mai prejos, I. Dumitrescu, Hagi, 
dar şi D. Munteanu, Ionuţ Lupescu, p. 
Petrescu sau Selymes producând câteva 
breşe în apărarea adversarilor ce i-au pus 
serios pe gânduri.

După pauză, atacurile se succed de la o 
poârtă la alta. Tricolorii ies destul de bine 
din apărare şi în min. 61 ne bucurăm de 
o excelentă fază de atac a românilor. I. 
Dumitrescu, cu mingea Ia picior, porneşte 
vijelios spre poarta lui Islas, driblează 
câţiva jucători şi când mingea ajunge iri 
preajma careului de 16 m, puţin în stânga, 
11 vede venind pe centru In viteză pe Hagi, 
îi pasează magistral „printre" şi „Maradona 
Carpaţilor" înscrie cu un şUt puternic, 
bine plasat al treilea gol al nostru: 3—11 
Şi în continuare ne ţinem bine până în 
min, 75 când Balbo înscrie din apropiere: 
3—2! A urmat o perioadă foarte aprinsă 
la poarta noastră, argentinienii luptând 
din răsputeri să egaleze. Nu numai câ 
n-au reuşit, dar românii au fost în câteva 
situaţii de a înscrie încă lin goi.

A fost un meci de mare luptă, epuizant 
pentru ambele combatante, pentru prima 
oară România a învins Argentina, reali
zând cel mai frumos capitol al fotbalului 
românesc. Bravo tricolori, bravo antrenori'

ROMÂNIA: PRUNEA, D. PETRESCU, 
PRODAN, BELODEDICI, MIHALI, SELY
MES, D. MUNTEANU, G. POPESCU, LU- 
PESCU, HAGI, I. DUMITRESCU. Au mai 
intrat pe teren Gâlcă şi Papură.

ARGENTINA: Islas, Chamot, Ruggeri, 
Gaceres, Sensini, Basualdo, Balbo, Re» 
nondo, Simeone, Batistuta, Ortega,

A arbitrat la centru Pier Luigi Pairetto, 
Italia.

Victoria de mare presti
giu a românilor în faţa 
Argentinei şi calificarea 
lor in sferturile finalei 
C.M. a produs o explozie 
de bucurie în rândurile 
tuturor românilor, oriunde 
s-ar afla ei, greu de de
scris în cele mai meşte
şugite cuvinte.

Începând cu capitala, nu 
a fost oraş din ţară în 
care lumea să nu se re
verse pe străzi şi bule
varde, după încheierea

d e  b u c u rie
partidei România — Ar
gentina, să nu-şi mani
feste bucuria pentru ma
rele succes internaţional 
ai tricolorilor noştri. Sute 
de oameni din toate col
ţurile ţarii -  bărbaţi, fe
mei, tineri şi vârstnic! — 
au ţinut să felicite pe 
fotbaliştii români pentru 
neasemuita lor perfor
manţă, şă le mulţumească 
şi să-i îmbărbăteze tn 
continuare pentru ««• du
minică, 10 Iulie, bt me
ciul cu Suedia din sfer
turile de finala, «fi lupte 
pentru gloria fotbalului 
românesc. Sute de per
soane din ţară au purtat 
un dialog de mare încăr
cătură emoţională cu ne
obosiţii reporteri de Ia j 
Radio-actualităţi, care ■ 
ne-au adus, pe calea Un
delor, secvenţe din sâr- i 
bătoarea românilor aflaţi | 
la Los Angeles, declaraţii I 
ale marilor noştri fotba-1 
lişti şi oficiali, realizând 
o emisiune mult apreciată ! 
de sute de mii de ascultă- [ 
teri.

IN MECIUL DE BARAJ PENTRU 

DIVIZIA C — FAZA JUDEŢEANĂ

Favior I Orăştie-Utilajul Petroşani 6-1
In urma măsurilor stabilite de 

Biroul Asociaţiei judeţene de fot
bal ca numărul echipelor ce vor 
evolua in viitorul campionat 'de 
fotbal 1994—1995 Să fie de 18 e- 
chipe (E.G.C.L. Călan locul î în 
seria Valea Mureşului şi Mine
rul Livezeni locul I V. Jiului în 
Divizia C), s-a stabilit ca forma
ţiile de pe locul-H Utilajul Pe
troşani, Seria Valea Jiului, şi 
Favior I Orăştie tot locul II, Va
lea Mureşului, să dispute un meci 
de baraj, pe terenul din Simeria, 
duminică. 3 iulie ’94.

întâlnirea dintre cele două e- 
chipe a dat câştig de cauză fot
baliştilor din Orăştie, la un scor 
care ne scuteşte de prea multe 
comentarii 6—i! Insă să nu cre
deţi că meciul a fost jucat doar 
la o singură poartă, că Favior 
a demonstrat o superioritate ne
tă. Jocul a fost de o slabă fac
tură tehnică şi tactică, reliefând 
doar slăbiciunile fotbaliştilor din 

Petroşani, a căror apărare aproape 
M  n-a existat, deseori portarul 
ieşind fără nici o noimă fn afara 
careului de 16 m , adică acolo 
unde ar fi trebuit să se afle fun
daşii centrali şi laterali, de multe 
ori depăşiţi cu mare uşurinţă de 
înaintarea Faviorului. In aceste

condiţii, înaintarea Favioruluj a 
început seria golurilor chiar din 
min. 1, când Lazăr (cei mai pe
riculos în prima repriză) profită 
de bâlbâială apărării din Petra-- 
şanj şi înscrie. în  min. 4 Lazăr 
scapă din nou singur şi măreşte 
scorul la 2—0, In continuare „U- 
tilajuP e o victimă uşoară pen
tru Favior, care nu profită de
cât în min. 16 de o nouă gafă a 
apărării — portarul lese in afară 
careului de 16 m, nu poate reţine 
şi Josan taxează greşeala 3—0. De 
aici înainte Favior se vede în
vingătoare, şi, fără să strălucească 
deloc, învinge cu 6—1 prin go
lurile înscrise de Lazăr min. 44, 
Oancea min. 75 şi Popa mift. 88. 
Pentru petroşăneni a redus din 
handicap. D. Stoica în min. 34.

Favior Orăştie s-a calificat a- 
şadar pentru a evolua în Divizia 
G — faza judeţeană. Fără să-i 
descurajăm pe noii promovaţi, 
trebuie să le spunem că este ne
cesar să se pregătească serios
pentru începerea noului cam- 

• ' Să-şi intre
. va jucători

petitivi, , să elimine lacunele teh- 
mce,

pionat, să-şi întregească loturile 
cu câţiva jucători valoroşi, com-

tactice şi disciplinare exis
tente în aceste formaţii şi Să-şi 
formeze echipele de juniori!

Etapă judeţeană 
la box seniori

-------1  C O M P R IM A T E

Recent la Casa de cultură din 
Petroşani, într-o bună organi
zare asigurată de Sindicatul li
ber al Minei Dâlja şi Oficiul 

Judeţean«#entru Tineret şi Sport, 
s-a desfăşurat etapa judeţeană 

■ din eadruLcampionatulUi naţio
nal individual de box seniori, 
cu participarea pugiliştildT de 
la A S. Minerul Dâlja, Construe- 
torul Hunedoara, A.S.A. AuruP 
Brad, Metalul Hunedoara şi Mi
nerul Vulcan.

în  urma disputării, galelor fi
nale au fost desemnaţi următorii 
campioni judeţeni pe anul 1994:

— Categoria 54 kg CLAUDiU 
MAXIM — A.S. Minerul Vul
can;

— Categoria 57 kg FLORIN 
TANASE — Metalul Hunedoara;

— Categoria 60 kg MUIA! 
DAN — A.S. Minerul Dâlja;

— Categoria 63,5 kg IOSIF 
. MULER -  A.S. Minerul Dâlja;

i — Categoria 67 kg C’TlN 
PIVNICERU — A.S. Construc
torul Hunedoara;.

t  — Categoria 71 kg IOAN AN
DREI — Minerul Vulcan;

— Categoria 75 kg DRAGOŞ 
DULII AC — A.S. Minerul Vul
can; - .

— Categoria 81 kg SERGIU 
ROMAN — A.S. Minerul Dâlja;

— Categoria 91 kg IOAN 
ŞTEFAN LAZAR — A.S.A. 
Aurul Brad.

'Paralel CU acest concurs s-a 
desfăşurat şi etapa I din cadrul 
^Criteriului speranţelor" la box 

, juniori, unde s-au remarcat în 
tnod deosebit sportivii Cătălin 
Ştancu, Laszlo Cszeler şi Mihai 
Dorofte (Metalul Hunedoara), 
Daniel Pap şi Florin Ilunyadi 
(A.S. Minerul Dâlja) şl Florin 
iitean de la A.S. Minerul Vul- 

’ can. .9:

MIRCEA SÎRBU, 
colaborator

oă cum 
rincipaS 
u. Pâoă

•  La Steaua, după 
se ştie, antrenor princip 
va fi Tuţi Dumitrescu. 
la sosirea sa din SUA, 
baliştii militari îşi vor re
lua pregătirile sub îndru
marea secunzilor MifeăJ 
Stoichiţă şi Radu Troi. A« 
fost promovaţi de Ia

, niori portarul Dan Anca şl 
jucătorii de câmp H. Sd- 
dreanu şi D. Baîaban.

•  Matinca de ia Daci, 
Brăila este curtat de echipţ 
turcească Petrol Ofis dil 
Divizia secundă. Turciţ 
feră 120—150 000 de dala: 
dar clubul brăilean cert 
300 000 de dolari, Târgu' 
continuă-

O Fostul fotbalist Lucia! 
Bălan de la Steaua a 
luat postul de antrenoj 
principal la F.C. Maram: 
reş, care a promovat 
Divizia Naţională, Tânăr! 
antrenor (35 de ani) are 
bogată experienţă corn] 
ţipnală în ţară dar şi i< 
echipe din Belgia şi Sp; 
nia şi maramureşenii 
teaptă cu interes evoluţt 
tânărului antrenor, fost 
scurtă perioadă şi antren 
la Phoenix.

Pagină realizata de 
SABIN CERBy ^
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MICA 1 
PUBLICITATE
« S;C. „Mohica" S.R.L.
rad \ iuda haine en-gros, 

Ijîiport Olanda, 3029 lei'/kg 
fS TVA inclus Brad, tel. 
655476. 650365. (6833)

•  Vând sau schimb a-
partament 3 camere, şi gar
sonieră în Timişoara cu 
Deva, Informaţii tel. 627188 
Deva. (6853)

•  Vând apartament 4
camere, garaj, boxe, îm
bunătăţiri. Oituz, tel. 621115 
Sau 059/123035. (6834)-

•  Vând talon Renault 9. 
Tel. 715962, după ora 16.

(6833)
•  S.C. Vinalcool Arad,

prin depozitul său din De
va, - vinde băuturi: alcoolice 
şi. răcoritoare. Informaţii. 
ţel. 616980. T ... .(6832)

•  Vând apartament - 2. 
camere Deva, Minerului, 
bl. 36, ap. 11, sc. 1, etaj 2.

: /  : : (6826)
•  Vând butelie aragaz.

Deva, tel. 628811. (6828)
•  Vând grădină in Deva,

suprafaţă .900 mp. Deva,; 
tei 618269, între -orele 17— 
22. (6827)

-» Vând. Dacia 1100, stare

6.00 BBC; 6,30 Maraton
matinal; 9,00 Ştiri; 9,05 
Muzică, publicitate; 9,15 

Morning music; 11,00 Mica 
publicitate radio; • 11,30 
Muzică; 18,00 V.O.A.E.;
13.00 Ştiri; 13i,05 Muzică;
14.00 BBC; 14,30 Secretele 
frumuseţii; 15,00 Muzică; 
•16,00 Sport; 16,30 Mu
zică; 17,00 Ştiri; 17,05 
Mica publicitate radio;
18.00 BBC; .19,00 Portret 
muzical; 20,00 Muzică;
21.00 BBC; 21,30 Oglinda

bună, preţ convenabil. Tel. 
633123. .■ • .. . ■ (6775)

•  Vând apartament două 
camere, lângă AstdTiâ, preţ 
6 500 000. Tel. 629527. (6781)

•  Vând convenabil casa
şi grădină, 5200 mp, 1.5 
ha teren arabil Nojag, 117, - 
corn. Certej, jud. Hune
doara, , (6915)
■■■"■* Vând Urgent, convena
bil fân cosit. Deva, tel. 
619146, 625072. (6816)

•  Casă de vânzare în 
Orăştie, str. Arcului, nr. 24. 
Informaţii la tel. 642151, 
preţ negociabil. (6822)

•  Vând apartament 4 
camere. Tel. 623066. (6814)

•  Vând apartament două 
camere, deosebit, Ultracen
tral. Deva, tel. 614151.

(6842).,
•  Vând casă Grigorescu 

51 şi apartament 4 camere, 
zona pieţei. Tel. 618772. . ’

(6824)
—* —* —• — —n — »

Vând Lancia .Pris
ma Turbo piesei,’ fa
bricată 1989, unic pro- 
prieţar, 64 000 ' km, 
servo direcţie, uşi auto
mate, geamuri electrice, 
Capacitate cilindrică 
1929, cmc, preţ 5700 
DM, negociabil. Tel. 
625707. (6808)

sufletului (partea I); 22,00 1-  1 
Ştiri; 22,05 Oglinda sufle- 1 
tului (partea a 11-a); 24,00 l 
V.O.A.E. ţ

E 3 M 1
21,00 Desene animate; jl 

„X—Man“; Ştiri; Sport- \  
magazin; Publicitate; l 
Front runner; .Dedicaţii /  
muzicale; Documentar; 1 
„Legenda" (ultimul epi-  ̂
sod); Film: „Manitu" cu: ( 
Tony Curtis; Michael An- 
sara. Regia William Gi- 
roles; Program sexî.

_ • Vând ARO 243, fabri
caţie 1993, cu remorcă şi 
Lada 1200. Informaţii tel. 
651947, după ora 21. (6811)

•  Vând Dacja 1310 din
Ungaria, an fabricaţie 1985.. 
Tel. 619450. (6848)

•  Vând Citroen Piesei, 
plus. caroserie. Tel-. 713881, 
sau Lipscani, nrl 64. (0938)

•  Vând apartament 2
camere. Hunedoara, bd il 
Dacia, 15/2, deasupra de 
Tosca. ' (0937)

•  Vând două Audi 80
(unul înmatriculat), ambe:e 
stare bună, 713447. (0934)

•  Vând apartament 2
camere,- Hunedoara, bdul 
Dacia, nr. 11, ap. 29, re
laţii după ora 16. (9932)

•  Vând urgent şi foarte 
convenabil televizor color, 
videoreeorder. Tel. 71,2339. .

;■/: (0939)

. •  Caut femeie îngrijire 
fetită 3 ani, la domiciliu. 
Tel 629926 , (6825)

« Asigur cazare vilă K 
forie Sud, preţ unic. ,Infor
maţii zilnic tei. 611999, după 
ora 9. (6851)
•  S.C, Miniprodcom S.R.L. 

Orăştie, str. Morii, nr. 32, 
anunţă intenţia de majo
rare a preţurilor (6829)

DECESE

« O moarte fulgerătoare 
a răpit dintre noi pe scum
pul nostru soţ, tată, socru 
şi bunic care a‘ fost 

AUGUSTIN BRAIC 
în vârstă de 66 atu. Cere
monia şi înhumarea au loc 
azi, 5 iulie, ora 14, la.Ca
pela Cimitirului Gh. A- 
postol' Hunedoara. , Nu te 
vom uita niciodată. (6826)

.• Ansamblul Folcloric

„Doina Crişului" al Casei 
de Cultură Brad şi sala
riaţii acesteia regretă moar
tea tragică a celui care a 
fost un extraordinar cola
borator şi OM

AUREL STÂNGA

•  Colectivul redacţio
nal al ziarului „Cuvân
tul liber" îşi exprimă 
adânca durere la- tre
cerea în eternitate, în 
urma unui tragic acci
dent rutier, a nease
muitului artist popular, 
taragotistul

AUREL STÂNGA 
un om de neasemuită 
omenie şi modestie, 
preţuit şi stimat de 
toţi cei ce l-au cunos
cut. Sincere, condo
leanţe. familiei şi ră- 

■ de lor. ■ »• -

•  Un ultim omagia 
din .partea salariaţilor 
Secţiei pietre.' semipre- 
ţioase Brad, pentru 
cea care a fast o bună 
colegă. ".

ŞOFIA STÂNGĂ'
Sincere ’ condoleanţe 

familiei. îndoliate;
-- (6868)

•  Suntem alături de 
familia Flqrea, supusă 
unei grele încercări.

. prin -pierderea, fiului - 
. ALIN

Sincere condoleanţe. 
Familiile Furcă, * Ianev 

Resiga şi Ţăndău.' (6889)

•  Familia Florea 
mulţumeşte din inimă 
cu recunoştinţă' celor 
care au fost alătur] de 
ea, la cutroinurătoarea 
dispariţie a iubitului 
fiii.

AI.IN
(6859)

V Â N D
Maşină preparat îngheţată tip laborator. 

Informaţii Ia telefoanele: 615630, 619583.
(c. 66821)

N O U !  SC. „COMIXT MASTERS“ S.R.L. 
DEVA

prin magazinul său, situat pe bdul Decebal, bl. 
A 1 (lângă LIDO),
primeşte şi desface mărfuri în regim de Consig- 
paţie, cu un comision de numai 10 la sută. In
formaţii la telefon:'621058. (c. 6831)

S.C. MERIDIAN ALCOM S.R.L.

•  Ulei floarea-soarelui la sticle de 1/2
•  Zahăr ambalat la 1 kg şi la sac
•  .Alte produse alimentare şi industriale

la unitatea din Orăştie, str. Pricazului, lângă 
spitalul nou. " r- ‘

Informaţii la telefonul 647144. (921129) »

DIRECŢIA DE POŞTA HUNEDOARA 
cu sediul iu Deva, str. Libertăţii, nr. 2, orga
nizează

45E

MţS

SC - IM PERIA L IM PEX 
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P R A F U R I  D E  Î N G H E Ţ A T A

ZjunTirttcu t>l Q? (ci

in tr-o  g a m ă  do  14 so rtim en te  d e  în a ltă  
ca lita te  şi la  cel m ai mic p re ţ .

(3000  lel/kg)  

COMTACTATt-ME SI VA VETt CONVINGE

SOCIETATEA COMERCIALA 
„REVA“ S.A. SIMERIA

A N U N Ţ A

s
■s  
s 
\ 
\ 
\ 
\ 
\

~ ~ 1  \
I  i

f*UW UCA
în vederea vânzării următoarelor mijloace fixe 
amortizate: , r

•  ARO 10 — 1 buc.
•  Microbuz T V -12 C (18 lociyi) — 1 buc. 

Licitaţia va avea loc în ziua de 19 iulie 1994,
ora 10, precum şi în flecare mgrţi, ora 10, la se
diul .dire.cţiei, până la vânzarea mijloacelor fixe. 

Condiţii de participare:
— taxă de participare — 10 000 lei; l
— garanţie, de participare — 500000 lei. 

Informaţii suplimentare la Direcţia de Poştă
— biroul tehnic. Tel. 614227.

R.A.G.C.L. SIMERIA 
str. 1 Decembrie, nr, 103, tel. 60935. 

judeţul Hunedoara
Organizează, în baza H.G.R. nr. 5920993. 

prezentarea ofertelor şi adjudecarea pe bază 
de licitaţie publică a execuţiei lucrărilor de 
construcţii şi instalaţii la obiectivul:

•  „Rezervor 2500 mc Simeria" •  
Construcţia este pentru înmagazinarca apei 

potabile, în soluţia seini îngropat, cu perete 
prefabricat, precomprlmat, cu torsoane dispu
se Ia exterior cu cameră de vane din beton 
armat, pentru instalaţiile hidraulice.

Documentele licitaţiei pot fi procurate, 
contra cost, de la organizator.

Data până la care se depun ofertele la se
diul organizatorului licitaţiei este 9 august 
1991, ora 14. Licitaţia va avea loc în ziua de 
10 august, ora 10. ia sediu] organizatorului 

Se solicită depunerea prealabilă a unei ga
ranţii de participare la licitaţie de 1 500 000 
lei, sub formă de garanţie bancară.
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In data de 22. 07. 1994, ora 10, pentru în -}  
chirierea unui spaţiu de 40 mp, in care urmea- j 
ză a fi amenajat un bufet de incintă.

înscrierea şi depunerea taxei de participa » 
re se face până la 19 iulie 1994, la sediul socie- J 
taţii, din Simeria, str. Atelierelor, nr. 32. j 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul . 
societăţii sau - telefonic la nr. 60 17 80. I

(1966322) j

SX. SARMISMOB S.A. 
D E V A

\

■ v

V
5

SOCIETATEA METCOM S.R.L. DEVA

Str. îm păratu l Traian, nr. 34.

Anunţă intenţia dc majorare a preţurilor Ja 
produsele fabricate,^ ca urmare a majorării ta
rifelor la materii prime; energie electrică, inde
xare salarii. - ; (6830)

ORGANIZEAZĂ
I

I pe data de II. 07. 1994, lă ora 10,

i
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pentru închirierea spaţiului situat ultra
central, pe strada M. Eminescu, nr. 48 — muni
cipiul Deva, judeţul Hunedoara, în spatele 
Casei de Cultură, la aceeaşi adresă (fosta Sec
ţie de Mobilă), incluzând clădiri diferite, spa
ţiu curte, magazii multifuncţionale.

Informaţii suplimentare la telefon 627900, 
interior 118 sau 114, .. —

O ŞANSĂ UNICA de a vă asigura elegant 
intrarea în centrul vieţii economice hunedo- 
Tene, la câştiguri mari şi sigure, ofertă gene
roasă.' ■

NU O RATAŢI, NU VEŢI REGRETA !

UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE 
GOLDIŞ“ DIN ARAD

Organizează probe de preselecţie pentru 
examenul de admitere ce va avea loc în data 
de 8 iulie 1994,

Informaţii suplimentare Ia telefoanele: 
057 — 218093 — 220720 — 219980. (1966331)

1 ) SOCIETATEA „ATENEUL ROMAN * — »
înfiinţată în 1865

, l UNIVERSITATEA ECOLOGICA
I ) FILIALA DEVA

FACULTATEA DE MANAGEMENT IN 
ECONOMIA TURISMULUI SI COMERţULUI 

INTERNAŢIONAL

|  i România, Deva cod 2700, bdul 1 Decembrie, 
t hr. 28, tel.: 004054611816; 619076. Fax:
’ 004054614747

UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DEVA 
; ANUNŢĂ

CONCURS DE ADMITERE 
LA FACULTATEA DE MANAGEMENT IN 

ECONOMIA TURISMULUI ŞI 
COMERŢULUI INTERNAŢIONAL 

ÎN DATA DE 19 IULIE 1994. 
înscrierile se fac la sediul facultăţii din 

Deva,.bdul 1 Decembrie, nr. 28. 
i Relaţii suplimentare la tel. 611816 sau 
S 619076.
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11 lei

Crişan, liberiu Istralc, Nicolae l'ircub — ad-ni i.i-u.ii» ti întreaga răspundere’ pentru conţinutul
î  lparul .executat la S,C. „POLIDA VA“ n,rv
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