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•  „Mi-nta" de la 
Orăştic •  Poanta cu a- 
cuzaţiilc poliţiei •  Ter
tipuri şi mijloace frau
duloase •  înmatricu
larea ilegală •  Un nou 
împrumut de 6 000 000 
de Ici •  „Afacerile" 
continuă.

Ii plăceau foarte mult 
autoturismele Iu; Emil

tele. Este refuzat, dar 
după multe insistente 
primeşte fotocopii. Da, 
dar pentru ce vrea Josan 
să facă, nu-i suficient. 
Revine deci după o vre
me cu argumente, seri
oase : este acuzat de po
liţie că a furat autotu
rismul (! ?). Este crezut 
aşa că primeşte ceea ce 
doreşte atât do mult. Mai
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Acest gând îi vine ori
cărui trecător, cu interese 
directe ca vânzător sau 
ca simplu cumpărător, prin 
piaţa municipiului Pe
troşani. iDar. cei ma, a- 
fectaţi, cu adevărat bătuţi 
de soartă, sunt locatarii 
blocurilor din împrejurimi, 
obligaţi să trăiască aici, 
precum şi salariaţii insti
tuţiilor din zonă, condam-

că este normal ca unii să 
fie condamnaţi să suporte 
mizeriile altora.

Dl Octavlan Popescy,
şeful Circumscripţiei sa- 
nitar-veterlnare pentru 
controlul alimentelor tis 
origine animală, ne-a spus 
că de curând s-a luat
încă o dată în discuţia 
consilierilor această temă 
dureroasă — a organiză-

! IN a t e n ţ ia  c e l o r  c a r e  d o r e s c  SĂ-ŞI |

! PROCURE PLIANTUL MUNICIPIULUI DEVA J

A fa c e r iş t i  
în  ce a ţă  (II) 1

i ̂ S.C. „Cuvântul liber“ S.A. anunţă că PLI- . 
j ANTUL MUNICIPIULUI DEVA a fost pus în j 
J vânzare la chioşcurile proprii din oraşele D eva! 
|  şi Hunedoara, în librării, staţii de benzină, la j 
1 societăţile de turism, Muzeul Judeţean şi la fi-* 

lialele sale, în alte unităţi. Pliantul poate, d e l

Si-ţi iei lumea-n cap!
naţi să suporte toata mi
zeriile ce se produc intr-un 
astfel de loc unde guver
nează legea junglei, a 
haosului şl indiferenţei. 
Qbişnuindu-se cu un ase
menea peisaj dezgustător, 
autorităţile locale nu mâi 
sunt deranjate de nimeni 

: şl de nimic, deşi au pri
mit numeroase semnala şi 
sesizări de ia  cei ce nu 
mai pot -suporta necazu 
rile proviiifcţ«/dâ poluarea ■ 
fonică (generată de apara
tele de. radio sau caseto- 
foaneie date la maximum 
pentru reclamă şi atrage
rea clienţilor), de lipsa 
grupurilor sociale (singu
rul existent nefiind • soli
citat şi accesibil mai ales 
vânzătorilor de mărfuri) 
sau a locurilor de depozi
tare special amenajate 
pentru gunoaie.

Atmosfera insuportabilă 
este întreţinută de faptul . 
că, ; din pricina interese
lor unor persoane din 
rândul consilierilor sau cu 
alte încrengături, nimeni 
nu vrea să separe com
plet piaţa agroalimentar j 
de restul talciocului, deşi . 
există posibilităţi. Situa
ţia respectivă, devenita in
tolerabilă, mai ales pen 
tru locuitorii blocurilor, 
deoarece scările şi îm
prejurimile construcţiilor 
sunt transformate în g e- 
puri sociale, încălcârrdu-se 
price norme elementare de 
igienă, a fost sesizată în 
repetate rânduri la primă
rie, poliţie, administraţia 
financiară (dar cui nu î 
ş-au adresat plângeri ?), 
însă nimeni nu vrea să 
mişte un pai. Lucrurile se 
cunosc şi Ia prefectură (di 
^ubprefect nefiind străin 
aş ce se, întâmplă aici), 
M r nu se implică nimeni, 
toată lumea tace, crezând
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rii pieţei —, însă lucruri!* 
au rămas ca şi Înainte, 
consilierii neavând dorin
ţa să schimbe ceva. Dacă 
ar fi locatari în blocuril* 
din jur, sau dacă respecti
vul peisaj ar fi instalat în 
faţa primăriei, cu sigu
ranţă că s-ar face simţită 
ceva măsuri de îmbunătă
ţire a situaţiei. Faptul eă 
mai multe luni în şir. nu 
a existat nicj administra
tor Ia piaţă, denotă că 
preocuparea autorităţilor 
locale este periferică a- 
cestor probleme. Să nu 
mai amintim că ar putea 
să apară mari neajunsuri 
(ferească Sfântul de vreun 
incendiu sau alte eveni
mente în zonă, pentru că 
intervenţiile sunt foarte 
greu de realizat), chiar e- 
pidemii, ceea ce ar schim
ba cu siguranţă datele’ 
problemei faţă de care şi 
în presa locală s-a luat 
atitudine, dar a întârziat 
ecoul cuvenit.

Nu mai insistăm asu
pra necesităţii intervenţiei 
urgente, cu măsuri, eficien
te, - pentru asanarea: pieţej 
din municipiul Petroşani, 
considerând că aceasta 
este una din atribuţiile e- 
senţiale ce revine autorită
ţilor locale, până ce oa
menii nu-şj iau lumea în 
cap şi nu mai suportă 
lipsa de receptivitate !a 
apelurile îndreptăţite ce 
le fac.

N1COLAE TIRCOB,

asemenea, să fie cumpărat şl direct de Ia sediul { 
|  redacţiei. I
|  Fiind o lucrare cu drepturi rezervate, sin-4 
? gurul organizator al vânzării pliantului este S.O. |  
|  „Cuvântul Uber“ S.A. Deva. /  |
|  Imprimeria Gutenbierg, care a executat ti- j 
|  parul acestei lucrări la un Înalt nivel calitativ, I 
! ou dispune de exemplare pentru vânzare.

1

z « * a  pe n
f  •  Medicul:
I — Ştiu ci 
I nu vă voi a set 
I  nierge la servii

sunteţi curajos. De aceea 
ascunde nimic. De mâine puteţi 

serviciu...

Josan. Mai ales cele străi
ne. De aceea el va intra 
serios în afaceri în acest 
domeniu. Iar următoarea 
mişcare o va face la Orăş- 
tie. Ştie că Vergii Cocoş 
a adus din Germania un 
autoturism Renault 19. Se 
prezintă aşadar şi se o- 
ferâ să-l cumpere. După 
mai multe insistenţe, în
tre cei doi se încheie o 
minută, prin care Josan 
cumpără maşina cu suma 
de 12 000 de mărci. Pune 
jos 4 300 de mărci, 3 300 
ca avans, iar 1000 re
prezentând o mai vech* 
datorie pentru un alt 
autoturism Mazda.

Pentru a putea circula 
primeşte doar talonul ma 
şinii, Urmând ca celelal
te documente să le pri 
mească după achitarea 
întregii sume. întrucât 
Vergii Cocoş pleacă fn 
Germania, actele rămân 
la prietena sa din Orăş 
tie.„

Nu trece multă vreme 
şi omul nostru se pre
zintă la femeie, spu- 
nându-i eă s-a înţeles cu 
Cocoş să-i dea documen-

puţin contractul de vân- 
zare-cumpărare —- care 
luase drumul Germaniei. 
Cu toate acestea, prin 
diferite tertipuri şi mij
loace frauduloase, Josan 
reuşeşte să Înmatriculeze 
autoturismul pe numele 
lui.

Văzându-se din nou 
proprietar de autoturism, 
patronul se apucă serios 
de afaceri. Bazându-se 
pe „experienţa" acumu
lată, la Banca Dacia Fe- 
lix, contractează G000030 
de lei. Gaj? Aţi ghicit I 
Renaultul pe care-1 ob
ţinuse ilegal şi pe care 
încă nici nu-1 plătise. 
Nu-i nimic. Afacerile 
merg înainte.

Pentru a nu mai re
veni însă asupra adhstui 
moment al afacerilor 
dlui Josan, este necesar 
să spunem că, ulterior, 
Banca Dada Felix se va 
constitui parte civilă cu 
suma de 8 000 000 de lei, 
iar Vergii Cocoş cu 7 700 
de mărci (va /urma).

VALENTIN NEAGU

A Z I
12 IULIE

Au trecut 192 de zile 
din an; au rămas 
173 ;
Sf. Mc. Proclu şi 
Ilarie; Sf. Vcronicaj 
1536. A murit DESI- 
DBKIUS ERASMUS 
DE ROTTERDAM (n. 
1466), umanist şi tco- 
lbg olandez;
1797. A murit 1E- 
NACIIIŢA VACA- 
RESCU, unul din 
primii poeţi români ; 
(n. 1730);
1882. S-a născut ma
tematicianul TRA- 
IAN LALESCU (in. 
1929);
1933. S-a născut 
scriitorul ALEXAN
DRU IVASIUC (in. 
1977). Alături, piatra străvechiului pod roman de 

supleţea betonuluj actualului viaduct.
la Ohaba de ab Piatră şi 
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•  TITLURI DE PROPRIETA
TE, _ intr-un cadru festiv, recent 
au fost înmânate primele 70 de 
titluri de proprietate la Bueu» 
reşci, pentru ţăranii din satul 
centru de comună şi din Şesuri. 
Alte 130 de titluri de proprie
tate sunt în lucru, în final nu- 
mărul jc c al m ) $ 
jungând la 441. (V. R.).

t  TURISM- Iată eâteva nou

W  “t e f & f  M

S.R.L. Deva. In staţiunea Sa
turn sunt oferite sejururi. de. 
eâte cinei zile la numai -14 000 
de, lei. Se asigură masă şi 
cazare, iar pentru grupări- or
ganizate transport cu autocarul 
dus-întors la 24 000 de lei de 
persoană. De altfel, în toate 
staţiunile de pe litoral, agenţia 
oferă bilete la cele mai avan
tajoase preţuri. (V, N.).

nl ^erbgn, din satul Lunca Ceti
nii dş Sus, aparţinător comu-

t i tune# Cernii de Jos, are- 
de ani, dar ltmreazij 6a qft 

:ior la froasă, la sapă, îngri

jeşte animalele ce le are în 
gospodărie. (TR. B.),

•  VÂNZARE EN GROS DE 
CARTE. Librăria „Garant" din 
Deva, str. Andrei Şaguna, nr. 
1, livrează en gros carte diversă 
(de Ia editurile Humanilas, Ne - 
mira şi firma Blosco Bucureşti), 
oferind condiţii avantajoase —■ 
comision 18 la sută/(N. T.).

•  DRUM IN LUCRU. Se lu
crează la : drumul dintre locali
tăţile Bueureşci — Rovina — 
Merişor, Anul trecut s-a făcut 
1 km de drum, iar în acest an

>unt pregătiţi 500 m pentru tur

narea asfaltului. Pună la sfârşi
tul anului se vor realiza 2 km 
de drum, pentru facili tarea cir
culaţiei între localităţile aminti
te. (V. R.).

•  PULSUL SECERIŞULUI. 
Mersul recoltării cerealelor se 
vede şi după cantităţile de cereale: 
păioase primite la bazele de re
cepţie. Până ieri, s-au..preluat 
Ia contract şi achiziţii peste 1200 
tone orz, orzoaica şi grâu. (N.T.).
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Transilvania, vatră universală a civilizaţiei
„M enirea unui popor este să contribuie 

în mod propriu , p rin  însuşirile  sale specifice, 
la propăşirea civilizaţiei un iversale” . (IUI.IU 
MANIUb

t I n f i m 1 « â a i i f

Transilvania, din punct 
de vedere geografie, este 
un ţinut armonios, întru
nind formele de relief in
tr-o unitate binecuvânta
tă, putând satisface toate 
aspiraţiile de afirmare şi 
realizare ale locuitorilor 
săi. Luând în considerare 
toate cele înfăptuite, Tran
silvania a fost şi rămâ
ne un tezaur glorios, păs
trând relicve ale primelor 
creaţii ale spiritului uman, 
ca şi ■: ale tuturor etapelor 
de civilizaţie, de care s-a 
învrednicit istoria neamu
lui omenesc. Datorită bogă
ţiilor şi frumuseţilor sale, 
Transilvania a fost un 
teritoriu al luptelor pen
tru stăpânirea şi adminis
trarea sa politică. Istoria 
civilizaţiei ne sugerează 
îndemnul spre o coopera
re constructivă a tuturor 
forţelor, spre continuarea 
îmbogăţirii tezaurului e- 
xistent, trecând cu vede
rea că istoria politică in
spiră disensiuni şi chiar 
duşmănii, de mai mică sau 
mai mare gravitate, după 
importanţa ce se acordă 
aspectelor negative ale 
trecutului.

întrucât Transilvania este 
o vatră eterogenă pentru 
istoria civilizaţiei umani* 1- 
tăţii, asigurarea tn con
tinuare a unei visţi civili
zate, corespunzătoare tu
turor posibilităţilor ce le 
oferă cuceririle ştiinţifice 
contemporane, nu se va 
împlini decât ţinând cont 
de stările de fapt prezen
te şi de imperativele vii
torului, Drepturile ce se 
cuvin nu se hotărăsc atât 
după ceea ce a fost în 
trecut, ci mai ales după 
ceea ce este în prezent şi 
faţă de ceea ce se impu
ne a fi în viitor. Să nu

uităm că noi şi ca de a lt
fel orice Stat suntem ju
decaţi şi ni se asigură 
cooperarea şi sprijin nu 
după ce-am fost în trecut, 
ci după cum asigurăm 
astăzi fiecărui om în parte 
şi mai ales comunităţilor 
etnice existente, condiţii
le de convieţuire, afirma
re, dezvoltare şi partici
pare la prosperarea unei 
vieţi civilizate şi a civili
zaţiei Ia scară mondială.

Tot ca stare de fapt 
prezentă, strâns legată de 
perspectivele conturate 
deja In parte ale viitoru
lui, se impune a ţine 
cent de evoluţia structu
rală a coiminităţiior et
nice spre noi forme de a- 
fkm&re şi cooperare, spre 
a se evita conflictele răz
boinice ţi dramatice din 
fostele Iugoslavia şi Uni
unea Sovietică, dar şi din 
atâtea alte puncte fierbinţi 
ale globului, de extremă 
gravitate.

O cât de sumară tre
cere bi revistă a  plaiurilor 
Transilvaniei dovedeşte ori
cui că «a este tm teren 
Universal al civilizaţiei tu
turor timpurilor şi ale 
tuturor harnicelor neamuri. 
O vizitare a satelor şi a 
oraşelor, cu monumentele 
Ior impunătoare şi mai 
ales a muzeelor etnografi
ce, arheologice şi ,de artă 
va stârni admiraţia faţă 
de valorile trecutului şl 
va prilejui convingerea câ 
TRANSIVANIA ESTE O 
VATRA UNIVERSALA DE 
CIVILIZAŢIE, PROPICE 
AFIRMĂRII TUTURQH 
ŞI REALIZĂRII ORICĂ
ROR ASPIRAŢII OME
NEŞTI, SPRE BUNĂSTA
RE ŞI PROGRES, LA NI
VELUL PARAMETRILOR 
ACTUALI AI LUM1T 
CONTEMPORANE

A proclama Transilvania 
un monopol etnic este 0 
mare greşeală teoretică, 
ce practic poate deveni 
cea mai mare primejdie 
pentru integritatea şi vii
torul său. Un adevăr ştiin
ţific de necontestat şi 
unanim recunoscut u este : 
ireversibilitatea timpului. 
Deci, noj şi toată lumea 
nu mai putem trăi trecu
tul, întrucât trăim, cu 
fiecare clipă a vieţii noas
tre, numai in viitor. Cu 
toată sinceritatea, se impu
ne ca luând în considerare 
trecutul, trebuiesc recu
noscute şl respectate: pri
matul cronologic, majori
tatea şi prioritatea demo
grafici a etniei româneşti, 
îri aceeaşi măsuţă, s t  Im 
pune a  recunoaşte şţ vii
torul, privit prin prisma a 
două adevăruri — avertis
ment : X. Statele constitui
te după criterii etnice au 
se v ir mai putea apăra 
prin graniţe fortificate,: ci 
ntunai prin graniţe juridic 
convenite, recunoscute de 
opinia mondială, in baza 
principiilor dreptului in
ternaţional. 2. RSzboaiele 
civile. ’ ca şi cele intersta
tale, in perspectivă cu do
tare atomică generalizată, 
constituie sinuciderea tu
turor î beligeranţilor.

In concluzie, cunoscând 
că Transilvania a  consti
tuit, prin trecutul său, 
o vatră măreaţă dă civili
zaţie, VIITORUL SAU 
CUVENIT NU î>OATE FI 
DBCAT CA VATRA UNI
VERSALA IN eORTEX- 

, TUL GEOPOLITÎC - AL 
CIVILIZAŢIEI MONDIA
LE Umane, morale şi 
patriotice vor fi numai 
gândurile şi actele ce vor 
contribui la consacrarea 
Transilvaniei im ansam
blul întregii Ţări, ca co
munitate activă, aliniată 
sensului istorie' spiritual 
al societăţii şi al civiliza
ţiei contemporane,

VICTOR ISAC

A şti şi a vrea să faci ceva
Om cu îndelungată ex

perienţă şi cu vocaţie pen
tru agricultură, di mg. 
Eugen Lăzărescu, a rămas 
consecvent profesiei pe 
care şi-a ales-o, Ca şef 
al Fermei nr, 4 din Qrăş- 
tie (a S.C. „Agrosim" S.A 
Simeria), împreună'eu dl 
ing. Victor Pascu şj cu 
ceilalţi salariaţi fie
care bun meseriaş în creş
terea animalelor sau în 
mecanizarea agriculturii — 
asigură gospodărirea une; 
suprafeţe de 337 ha, din 
care peste 100 sunt 
pe acţiuni dat* restul â* 
parţine asociaţilor. Ca tea, 
te că se mai confruntă 
eu o serie de greutăţi da
torate în mare măsură şi 
dispersiei pământuiu; în 
zonă — ia Berîu, Sereea, 
Mărtineşti, Aurel Vlaicu 
şi Pişchinţi — ceea ce 
duce. implicit, la creşte
rea cheltuielilor de pro
ducţie, salariaţii ştiu bine 
ce ău de făcut şi fac cu 
adevărat producţie. Ca do
vadă. în anul trecut nu 
s-a cumpărat nici un kg 
de fân sâu de siloz. A» 
ceasta situaţie favorabilă 
se conturează şi pentru a- 
nui 1904, deşi efectivul 
cie animale al fermei de
păşeşte 500 capete bovine. 
Un semn pozitiv îl con
stituie şi, faptul că s-au 
însilozâţ, în prima fază, 
1200 tone de secară, iar 
acum se strânge şl se de
pozitează lucerna de pe 
5fi de ha.

Pe lângă producţia de 
furaje, în care ponderea 
6 deţin leguminoasele, fer

ma asigură, în înţelegere 
ea acţionarii şi asociaţii, 
producerea de cereale 
ţgrâu şi porumb pentru 
boabe), precum şi semin 
ţe- Drept dovadă că se 
munceşte cu pricepere stau 
recoltele ce se obţin. La 
grâu se estimează circa 
4000 kg/ha, existând u- 
nele suprafeţe chiar cu 
€000 kilograme, ceea ce 
asigură şi o rentabilitate 
corespunzătoare.

Vorbindu-ne despre mer
sul zootehniei, şeful fer
mei spunea câ *-a ajuns 
ca zilnic sâ fie predate la 
firma d« profil („Devii**
Deva) peste 1800 1 lap
te, reprezentând undeva 
în jur de 9 litri de la fîf- 
care vacă. Posibilităţile d« 
a spori producţia sunt 
mai mari, dar în unele 
perioade lipsesc eoneer>tr|* 
tele din hrana vacilor cu 
lapte. Fireşte, în raport 
de producţie şi d# rezul
tatele înregistrate de iâ 
fiecgre lot, sunt şi câşti
gurile îngrijitorilor, e&tf 
se situează, în medie, fe 
150—200 mii lej pe lună.

Cu toate că preţul de 
300 lel/litrul de lapte ci 
se acordă acum producăto
rilor se consideră că nu 
este suficient de acoperţţ 
tor, neavând posibilitâţ 
proprii de. pasteurizară 
desfacere directă, se mef 
ge totuşi pe soluţii, ml 
puţin avantajoase econfl 
mic pentru fermă, dai 
care asigură o prob 
socială a consumatorilor.

Preocuparea pentru VsK

lorificarea cât ma, bună 
a potenţialului fermei să 
regăseşte şi în accentul 
ce este pus pe selecţia şi 
reproducţia animalelor 
(natalitatea depăşeşte a- 
cum 50 la sutâ), pe orga
nizarea întreţinerii te 
tabără de vară a tineretu
lui femei, unde se asigu
ră şi monta naturali, pe 
urmărirea produeftei şl 
menţinerea te efectiv a ■«* 
xemplarelor cu valoare bio
logică ridicată. Chiar daci 
scopul imediat al activită
ţii nu este neapărat a ţ i 
nerea de profit ridicat, im
portant «ste că pământul 
nu rămâne nălucite, efl 
ferma fşî aduce o contri
buţie însemnată Ia asigu
rarea hranei pentru popu
laţia urbană a judeţului 
nostru.

Istvan PIri şi Sandu 
Vass, din Vulcan, 
e r a u  prieteni, iar 
primul dintre el avea 
o prietenă, pe M.R* 
elevă la liceul din lo
calitate. Intr-o seară, 
I. P. sa întâlneşte cu 
fata şi se plimbă cu 
ea un timp, ducân 
du-i gentil cărţile şi 
caietele. Plimbându- 
se,' au ajuns in drep
tul blocului unde lo
cuia băiatul şi acesta 
â poftit-o să-j facă o 
vizită. Firesc, la în
ceput fata «-a codit, 
dar mal apoi a ac
ceptat să intre în 
bloc. Aîd se cere a

Cii
li

Clipă de 
uşurinţă

j  Jurăm ânt sub tric o lo r I
Sâmbătă, la Grupul judeţean de pompieri Deva I  

a avut loc un semnificativ moment din viaţa celui I  
mal tânăr contingent de recruţi — depunerea jură- ■  
mfintului Din partea Comandamentului de pom- I  
pieri a participat col. Emil Gavrilă. Au mai fost ■  
de faţă reprezentanţi ai unor instituţii, un impor- I 
tant număr de părinţi, ■

Cu acest prilej a fost avocată semnificaţia! 
deosebită a legământului faţă de patrie şi popor, ■  
profundul respect faţă de eroii neamului, ale căror § 
fapte vor constitui permanent un îndemn te  ţot |  
eeeace vor face tinerii recruţi. (V. N.j. f

Moment deosebit în viaţa celui mai tânăr con-g 
tingent de jandarm i: depunerea jurământului m i-1 
litar. Sâmbătă, 8 iulie a.c., la Orftştie s-au reunit I  
Intr-un cadru solemn, deopotrivă, tineri recruţi, re- |  
prezentanţi ai MinisterulU; Apărării Naţionale, ai ■  
Ministerului de Interne, organelor administraţiei |  
judeţene şi locale, şi bisericii, părinţi, fraţi, rude, ■  
Cunoştinţe, veterani. 'I

'în  cuvântul rostit de către dl colonel Ion Bei- |  
boacă, reprezentantul Comandamentului Trupelor |  
de Jandarmi, precum şi al tinerilor aflaţi sub tri- |  
color, s-a reafirmat rolul unităţilor de jandamii in |  
apărarea ordinii te statul de drept, a liniştii cetăţea- g 
nului, a valorilor materiale şi spirituale ale naţin-1 
nii române şi nu in ultimă instanţă 
(C. P ).

O făcută o precizare 
şi anume aceea c i  
unele femei, în ca
zul - nostru o fatâ, 
acceptă cu prea mare 
uşurinţă să dea curs 
unor invitaţii ; cu ca
racter dubios.

In fine, M.R. a 
intrat te locuinţa ce
lui pe care-1 socotea 
prieten sincer, unde 
l-a gâsit ş îp e S : Va*». 
Primul dintre cei doi 
a închis locuinţa cu 
cheia". Fata a „ ob-

' Ce aveţi de gând, 
a întrebat ?

— Să ne dlstaâm un
1 , pic, i-a zis I. Piri.

Fata a fost dezbră
cată cu forţa, cei 
doi şl-«u satisfăcut 
toate poftele cu ea şi 
au ţinut-o sechestra
tă până a doua zi.
Actele celor doi au
inclus perversiuni de 
toate felurile. Când a 
scăpat de cei doi, 
M. R. s-a dus direct 
la poliţie şi a po* 
vestit ce â păţit Cei
doi, I. Firi fi 8.
Vass, au fost ridicaţi 
imediat şi 11 s-a în
tocmit dosar penal. 
J-am văzut recent te 
sala de judecată 8 
Tribunalului judeţean. 
Sunt doi tineri fro  
moţi, cu înfăţişare co
pilăreasca şi parca no 
pricepeau de ce «tifit 
învinuiţi. P icat că 
şi-au început viaţa de 
adult cu o faptă re
probabilă cum este 
violul. Tinereţea. i 
doleseenţa este vâr
sta dragostei, a afec
ţiunii sincere faţă de 
un suflet, nu a ac
telor barbare cum au 
procedat cei doi.

Depunerea jurământului la Grupul Judeţean de 1 
|  pompieri Deva. Foto PA VEL LAZA “
•  - u : . . ............ ____________  I

Informaţii • liote « Opinii
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Alimentare cu apă
Firma „Metal-Expres“ <•- 

Deva execută lucrări d« 
alimentare cu apă In zo
na Haţegului. Cele mat 
avansate sunt tn satele 
Strttămăria-Orlea, Subce- 
tate, Plopi. Lucrările sunt 
coordonate de dl tng. Oc- 
taVian Motrescu.

Transport comod, 
în siguranţă

Cu 47 de autobute acti
ve, S.C, „Coratrans" S.A. 
Deva asigură zilnic uri 
transport comod ţi  te  si
guranţă pe trasee judeţe
ne, inter judeţene, inter»
naţionale. tn  medie, tefrso 
lună sunt transportaţi a» 
proape eOOăOO de călători.

Acum, in sezonul estival, 
numărul loc creşte.

M oştenitoare 
de drept

„Locuiesc In satul Cîjn- 
puri Surduc, la casa cu 
numărul 66. Am folosit 85 
ari de pământ, tn primă
vara acestui an am rămas 
doar cu 3 arL A Intrat 
tn- pământul meu Mieria 
Mari.?. Fără nici un drept. 
Cer dlui primar Cornel 
Şioisin, ca preşedinte ol 
Comisiei comunale de a- 
plicare a Legii fondului 
funciar, să facă dreptate. 
Eu sunt moştenitoarea de 
drept, după părinţi, a a- 
ţestui p&mănt”. (IULIANA
m p  a ş ).

Grupaj de 
GH. 1 NEGREA

TRAIAN SONDOR

NICOLAE ttrcos,

. . . . .  .

itiPREZEM ANl l  ţ. L'ÂTC L\
’ / JUDEŢUL HUNEDOARA«Tv _

• • m v £ \  

P R A F U R I D E  ÎN G H E Ţ A T A

- * . . k * * ■ *  * • ,14 !» « in
calita te şi la  cel mai mic i

1LA,G.C&» SIMEBIA I
Anwtţâ consumatorii stradali racordaţi la t  

ieţeaua de apă potabili, care nu au montate * 
aparate «le măsură (apometre) că pentru stropi- j 
tul grădinilor plata se va face conform noim a-- 
tivelor In vigoare, 300 Htrl/mp/sezon. |

____________________*_______________ i
ăol  gg- i T W g n M  ' rafe f f l  g> ăUăm tenii Uliii'""Regia Autonoma a cuprului 

Deva
Cu sediul în DEVA, Piaţa Unirii, nr. 9, 

judeţul Hunedoara 
Anunţă lansarea ofertei pentru ocuparea j 

funcţiei de J
•  manager j

Temeiul de drept: Legea 66/1993 si H .G.! 
263/1094. i

Ofertele se vor depună in pHe Închis, te l 
sediu! regiei, până in data de 5 august 1994.1

Documentaţia poate fl consultată la sediul j 
regiei. Informaţii suplimentare la telefon 054]

615932
> mm • MSe • mm • mm • mţm tmjm-mm^



III
In sferturile de finală, după 
prelungiri şi după loviturile 

de la 11 m
ROMÂNIA -  SUEDIA 6*7
Aşteptat cu un interes 

enorm de cătşe români, 
dar şi de către specta
torii şi iubitorii fotbalu
lui de pretutindeni, me
ciul din sferturile de fi
nală ale Campionatului 
Mondial de fotbal dintre 
România şi Suedia a avut

nea, cî trimisă «la În
tâlnire", In careu, lui
Brolin, ascuns în spate
le zidului echipei noastre, 
şi acesta îl execută din 
apropiere pe Prunea: 
1—0. Pare de necrezut, 
(tor suedezii au luat con
ducerea Şi când ne ere-

WORLD CUP USA '94

I

a  desfăşurare dramatică, 
fiind necesare prelungiri 
si executarea loviturilor 
de la 11 m.

Suedezii au lovitura de 
începere, şi atacă din 
start şi trimit o dată 

, mingea în bara porţii 
lui Prunea. A j noştri ies 
repede din această atare 
şi încep atacurile la 
poarta ; experimentatului 
Raveli. încet, pun stă
pânire pe joc şi chiar 
dacă prima repriză se 
termină cu scor alb, tri
colorii aveau un ascen
dent moral asupra sue
dezilor, dominându-i mai 
mult şi creându-şi si
tuaţii de a înscrie. .

Şi In repriza a doua. 
Ilagi, Răducioiu, Dorinei 
Munteanu, Ilie Dumitres* 
cu, Dan petrescu se văd 
mereu In atac, încercând 
Vigilenţa portarului Ra
veli, case, în câteva si
tuaţii, a reţinut cu difi
cultate şuturile la poar
ta lui. Şi totuşi, cel 
care înscriu primul gol 
sunt suedezii. In min, 78 
ei beneficiază de o lovi
tură liberă din preajma 
careului de 16 m, trico
lorii nu le sesizează com
binaţia, ftunger, nu este 
şutată la poar*a lui Pru-

deam învinşi, în min. 88, 
tot la o lovitură liberă, 
o splendidă combinaţie 
Ilie Damitrescu — Hagi, 
— mingea ricoşează din- 
tr-un apărător la Rădu
cioiu, care aduce egala- 
rea : 1—1 !

Scorul rămâne aşa 
până la sfârşitul regula
mentar de jbeşi urinează 
pnâungirîie, te  care ro
mânii se află mai mult 
la cârma jocului. în min. 
101, mare bucurie în 
rândurile noastre. Rădu
cioiu intră tp posesia 
mingii şi, pe linia de 16 
metri, face un dribling 
scurt şi şutează în stân
ga portarului: 2—1, de 
ia 0—1! Suntem îij a* 
7-lea cer. Suedezii, r ă 
maşi în 10 oameni 
(Sehwarz fusese eliminat 
imediat după începerea 
prelungirilor), parcă nu 
maj aveau nici puterea 
să se apere şi românii 
profitau, iniţiind noj ata
curi, rămase însă fără re
zultat. Şi când ne aş
teptam mai puţin, în 
min. 110, Anderson este 
deschis cu o minge înaltă 
în careu, Prunea se 
înalţă, dar nu poate nici 
măcar să atingă balonul

şi suedezul egalează: 
2—2. Deşi reluăm ata
curile la poarta lui Ra
veli, ele nu mai au vi
goarea din primele două 
reprize regulamentare de 
joc şi cedăm psihic.

Urmează loviturile de 
la 11 tn. Prima lovitură 
a suedezilor este ratată 
de Miid şi, deşi ai noştri 
înscriu prin Răducioiu, 
Hagi, îonuţ Lupescu, Ilie 
Dumitrescu, din păcate 
doj dintre cei mai buni 
apărători ai noştri de-a 
lungul întregului turneu 
final, Dan Petrescu fi 
Miodrâg Belodedici, ra
tează şi astfel suedezii 
obţin -vietejâ şi, deci, 
calificarea In semifina
le, cu scorul general da 
6—7 !

Tricolorii noştri rămân 
împietriţi, unii plâng. Să 
nu fim supăraţi pe ei, 
pe insuccesul din acest 
meci, in  care, deşi s-au 
aflat mai mult la cârma 
acestui joc greu, şi-ap 
creat jnult mai multe si
tuaţii de a înscrie, au 
părăsit până la urmă te
renul ; învinşi! Ei au 
miinciţ pe teren cu o 
dăruiri greu de descris, 
n-au tecetat ,nl0î iin mo
ment lupta, reuşind să 
egaleze în ultimele mi
nute şi apoi să preia 
coaduoereâ. Din păcate, 
şansa n-a fost de partea 
tricolorilor oaoHt-
pe cei mai buni, tiu 
am învins în această par
tidă. dar Mieţii noştri 
au dovedit că îşi mărită 
aprecierile deosebite la 
adresa lor, fiind una din
tre, cele mai bune forma
ţii fotbalistice din lume. 
Să-i cinstim cum se cu
vine pe aceştj minunaţi 
sportivi, ce au adus 
Cinste ţării noastre, să-i 
primim cu flori, cu bra
ţele deschise.

ROMÂNIA: Prunea, 
D. Petrescu, Belodedici, 
Predau» Gh. Pepescu, Se- 
lynaes, ;D. Munteanu (min. 
89 — Pandurul, X» Lu
pescu, Hagi, Răducioiu, 
Ilie Dumitrescu.

Cu toate că părăsim 
America înainte de a se 
încheia actul final, trico
lorii x> fac cu f  runtea sus, 
după evoluţii de excep
ţie, în faţa unor prestigi
oase . echipe, bine cota
te pe plan internaţional, 
cum sunt Columbia, SUA, 
Argentina şl Suedia. For
maţia noastră, : presta
ţiile ei la Campionatul 
Mondial de fotbal din 
SVA deţin un loc de frun
te tn presă, la televi
ziune şi radio, România

v a w w n v w w v w w w y s

SUNTEM, TOTUŞI, 

PRINTRE CELE MAI 
BUNE ECHIPE 

DIN  LUME!

v n w v w w w w w v w w

fiind apreciată ca una 
dintre cele mai bum e- 
chipe din lum e!
: $1 nu numai atât. E- 

nemplara comportare a 
ECHIPEI a dat străluci
re unor jucători de marş 
paloare, extraordinar de 
bine cotaţi la ora actuală 
% fotbalul \ mondial: 
a  AGI, RĂDUCIOIU, fU E

fUMJTmSCU, dar ' şi 
. PETRESCU, g r . po- 
PESCU, BELODEDICI, f. 

LUPESCU, D> MUNTEA
NU, P m p Â R , SMLYAf£% 
STEI.EA, PRUNEA,' ăff» 
&ALI, mulţi dintre ei 
intrând in galeria marilor 
jucători internaţionali de 
fotbal.

Avem o echipă de 
aur, care ne va mai a- 
duce şi alte satisfacţii. 
Urmează Campionatul 
European de Fotbal, ce 
se va desfăşura tn 1996, 
in Franţa. Avem încre
derea că tricolorii, se
lecţionerul ANGREL 
tORDANESCU ne vor 
aduce «Sa nou bucuria 
f i  fericirea unor noi şi 
prestigioase succese spor
tive.

Bulgaria - Germania 2 -1
CEA MAI MARE SURPRIZA 

A CAMPIONATULUI

Duminică seara (după 
orarul nostru), bulgarii 
au realizat cea mai mare 
surpriză din actualul 
Campionat Mondial, în
vingând-o cu 2—1 pe 
Germania, posesoarea 
titlului mondial cucerit. 
în 1990, în Italia! Ger- ■ 
manii, bucuroşi că întâl
nesc o echipă europea
nă mai slab cotată, se 
dădeau sigur învingă ton. 
La rândul lor, şi bulga
rii declarau că or fj ger
manii campioni mondiali, 
dar ei pot sări învingă. 
Şi aşa a fost. începu
tul a fost mai bun pen
tru germani, dar, ttep- • 
tat, bulgarii devin tot 
mai periculoşi în atac, 
îndeosebi prin Balakov, 1 
Stoicikov şi Kostandinov.

Pauza je găseşte pa 
cele două echipe la ega
litate. Dar imediat după 
reluare, în min. 49, ger-, 
manii beneficiază de o 
lovitură de la 11 m şi 
Mattheus înscrie : 1—<3. 
Bulgarii nu sfe deseura-' 
jează şi, in min. 77, 
Stoicikov egalează : 1—1. " 
Cu trei minute Înainte 
de încheierea partidei, 
lovitură de teatru — 
Letcikov (cel care comi
sese faultul) înscrie g 
Iul victoriei s R-al fi §s#7 
majnii se întoro acasă cu 
capetele plecate.

Italia - Spania 2-1

Meci maj greu decât 
: s-au aşteptat italienii, ia 

care au asistat 54 000 de 
spectatori.^ Şi în această 
partidă. Italienii n-âu 
arătat ceva deosbit, no
roc că spaniolii au pier
dut multe .mîngj în fa
zele lor de atac, fie că 

erau deposedaţi cu uşurin
ţă, fie că greşeau la pre

luări. A reieşit însă şi 
în acest meci experienţa, 
rutina italienilor, puterea 
lor de mobilizare In si
tuaţiile critice. In min. 
26, Dino Baggio îl în
vinge cu un şut de la 
distanţă pe Zubizarreta şi 
1—0. La reluare, în 
min. 58, Caminero rea*, 
duce egalitatea (î—ă). Şi 
când toţi aşteptau £.-£*• 
lungirile, Bertl R mm.M- 
de excelent pe Roberto 
Baggio şi acesta aduce, 
din nou, o preţioasă vie* 
tor ie pentru Italia: 2—1;

Olanda - Brazilia 2-3

O primă repriză echili
brată, In care olandezii 
s-au ţinut destul de bine, 
demonstrând eă îşi vor 
vinde scump pielea. în 
repriza a doua, brazilienii 
măresc vitera acţiunilor 
de atac şi înscriu de -două 
ori, prin Romario şi 
Bebeto, dar nici olande
zii nu se lasă şi ega
lează prin Bergkamp ţi 
Winter, Brazilienii Im 
scriu golul victorlsi «U 
nouă minute înaintea în
cheierii partidei, prin 
Branco, dtetr-o lovitură 
liberă : 3—2 şi obţin ca
lificarea în semifinale.

CORVINUL HUNEDOARA
In urmă cu o săptămâ

nă, mai precis luni, 4 
iulie, pentru jucătorii 
Corvinului Hunedoara a 
sunat , gongul" întâlni
rii Ta stadion, în vede
rea declanşării pregătiri
lor pentru Campionatul 
1994—1995, pe care, con
ducerea clubului, pre
şedinte sing. Ioan Petcu, 
noul antrenor principal, 
prof. Rcmus Vlad, spon
sorul principal ai F.C. 
Corvinui, S.C. „Stdorur- 
gica" S.Â.. director ge
neral dl dr. ing. Silviu 
Samoilesca, îl privesc cu 
mare încredere, preconi
zând revigorarea fotba
lului hunedorean.

Antrenorul principal, 
dornic să facă tot ce 
depinde de el pentru ca 
fotbalul hunedorean sâ 
redevină pe prima scenă 
fotbalistică a tării, şi-a 
început munca la eempa 
sa preferată, de suflet, 
unde a început fotbalul 
de performanţa, unde apOj 
a fost o perioadă secun
dul lui Mircea Lucescu, 
timp ce a coincis cu

formarea „echipei de aur“ 
— CORVINUL — care a 
adus cele mai mari sa
tisfacţii publicului iubi
tor de fotbal din Hune
doara.

La revenirea lotului 
s-au adunat peşte 30 de 
jucători! De ce aşa de 
mulţi ? Fiindcă antrenorul 
principal Remus Vlad a 
convocat aproape toţi 
jucătorii ce au jucat lâ 
Corvinui (seniori şi ju
niori) ce evoluează la 
alte formaţii. Sigur, mulţi 
chemaţi, puţin; aleşi. Se 
vrea o selecţie făcută cu 
competenţă, rigurozitate, 
fără nici o prejudecată. 
Fiecare jucător hunedo
rean sau nou venit la 
selecţie trebuie să pro
beze valoarea. Se a- 
cordă tuturor şanse ega
le. Dar rămân ta  . iot 
numai cei mai buni. Este 
decizia p« care a luat-o 
conducerea clubului, an
trenorul principal Re
mus Vlad, «ari doreşte 
din tot sufletul să for
meze o ECHIPA competL 
tivă, ce trebuie să-şi 

ţJwVŢ’jiy.1;!” 1 . ...;■1 o.1,>  ai*Wf**

reocupe cât mai curând 
locul in Divizia Naţio
nală, să readucă din nou, 
masiv, publicul la sta
dion. să retrăiască din 
plin bucuria fotbalului 
— spectacol.

Despre seriozitatea cu 
care se lucrează la defi-, 
nitivarea iotului, o spun 
şi căutările ce se între
prind pentru aducerea şi 
unor jucători experimen
taţi, cum sunt Majearu, 
Şuvagâu, Halostâ, dar fi 
alţii pe care Remus Vlad 
îi are în atenţie. Oricât 
âr fi de bogată „pepl-

HUI PETROŞANI
Este bine cunoscut că 

în această vacanţă fot
balistică. în câteva mart 
centre fotbalistice ale 
ţării, oraşe reşedinţe de 
judeţ, unde au activat 
formaţii bine cunoscute 
in prima divizie a ţării, 
cum sun t: Corvinui Hu
nedoara, Pol. Timişoara, 
F.C. Bihor, Unirea Alba 
Iulia, Tractorul Braşov, 
se întreprind măsuri deo
sebite pentru reorganiza

CE FAC DIVIZIONARELE A?

niera“ unui club, nu se 
Pot acoperi toate postu-

flle numai cu jucători 
utohtonl. .

tn rubrica sport <fe 
mâine, vom publica. o 
ampli convorbire . cB 
antrenorul REMUS 

V L A D .

rea activităţii cluburi
lor, pe plan superior, 
$e caută şi se aduc noi 
antrenori, toţi cu o bună 
carte de vizită, se între
prind şi sunt ta  cure dş 
desfăşurare acţiuni d | 
completare a loturilor eu 
tloi Jucători.

Nicţ Jiul Petroşani nu

se iasă mai prejos în a- 
cest început de nou an 
competiţional. Dimpotri
vă. Ne place să credem 
că şi aici se reconside
ră întreaga activitate a 
Conducerii clubului, a vie
ţii fotbalistice din Va
lea Jiului, unde acţio
nează încă patru echipa 
de Divizia B (la Lupeni, 
Vulcan, Lonea şi Uri- 
cani), precum şi trei în 
Divizia C — la Aninoasa, 
Bărbăteni şi Petrila. Aşa 
se explică faptul că, 
în urmă cu câtva timp, 
la Petroşani s-a înfiinţat 
o societate comercială 
non-profit, cu personali
tate juridică, şi a fost 
ales şi consiliul de admi
nistraţie, compus din 13 
membri, di Miron Coz- 
ma fiind ales preşedin
te de onoare, dl Petru 
Drăgoescu preşedinte e- 
kecutiv, precum şi patru 
vicepreşedinţi — direc
tori de la unităţi 
miniere din Valea Jiu
lui, cunoscuţi oameni de

fotbal, iar ca secretar ai 
consiliului de adminis
traţie a fost «Mi -fi 
Marian Spiru. , 

Pregătirile pentru noul 
campionat s-au reluat 
marţea trecută, eu obi$* 
nuita vizită medicală. 
Conducerea clubului, cu* 
noscută pentru tenadtfi* 
tea sa ta formarea unei 
echipe competitive, cu 
fotbalişti care apără cu 
cinste culorile clubului, 
caută acum întregirea 
lotului cu noi valori. An
trenorul principal Vasilo 
Grossu îl va avea ca se
cund pe cunoscutul GogU 
Tonca, care îl înlocuieşte 
pe Florian Dumitrescu. 
Militaru, cel mai valo
ros produs al Jiului dta 
ultimii ani, va evolua 
Ia Steaua, dar s-a reta* 
tors la Jiul portarul Ghî* 
ţan. Sigur, lotul Jiului 
va cunoaşte îmbunătăţiri. 
Conducerea noii societăţi 
vizează marea performan
ţă, adică promovarea pe 
prima scenă fotbalistică a 
ţării. Depinde de echipă, 
de evoluţia ei, pentru ca 
şi spectatorii să revină 
în număr mai mare lâ 
stadion...



CUMPĂRĂRI 
VÂNZĂRI —

•  „Monica" SRL, Brad
vinde haine en gros, im
port Olanda, 3029 lei/kg. 
(TVA încins). Brad, tel. 
650961, 655476. (6838)

•  Vând casă şi grădină 
mare. Brad, tel. 651667.

(7357)
•  Vând frigider Zill, 

nou. Tel. 611266.
(7359)

•  Vând apartament trei 
:amere. etaj 2, cărămidă,
archet. gaz, str. Zaran-

dului, tel. 624629, orele 21 
—23. (7099)

•  Vând casă nouă, curte, 
grădină. Banpotoc, nr. 172.

(7100)
•  Vând piese eamion, 

cabină şi caroserie cu pre
lată marca MAN. Ilia, In 
curtea vechiului CLF, In
tre orele 9—16.

(7091)
•  Vând minimotoretâ

Carpaţi, nouă. Informaţii 
.telefon 615358, între orelft 
16—20. (7089)

•  Vând tractor U 443 şi
motocositoare cu anexe. 
C'ăstău, nr. 32. (7087)

•  Vând autoturism Da
cia 1100, In perfectă ste- 
t e. Telefon 054/013359.

(7075)
•  S.C. Palmara Goni

SRL Deva, str. O. Qogg, 
nr. 2, vinde en gros, 
coinborare cu firma romi 
no-Mtaliană Colonna Bată 
M are: vodcă*. lichioruri» 
r<v:\ faianţă ţi gresie Ita
lia ~â la preţuiri avanta
je;- s e .  orice cantităţi. Re
iaţii ia . tel. 617113, intre 
ortvvB—16. (7080)

•  vând teren arabil in

tre Orăştie şi Prlcaz. In
formaţii tel. 647247.

(7054)
•  Vând combină Diesel

germană pentru păioase, 
masa de 3,6 m. Telefon 
056/166286. (7052)

•  Vând casă cu grădi
nă, Certej, sat Hondol. In
formaţii Deva, tel. 614187.

(6874)
e Vând casă, Hunedoa

ra, str. Toamnei, 15.
(7053)

•  Vând motor de ARQ 
Câmpulung, cu piese <3[e 
ţichlmb, la preţ convena
bil. Telefon 618446.

(7356)
•  Vând urgent aparta

ment 4 camere, zona 
Gojdu, parter, balcon, piv
niţă, posibilităţi privati
zare, 17 milioane negd- 
Siabil. Telefon 628082.

(7354)
•  Vând apartament 4 

>. camere, două băi, bucătă
rie, faianţate, hol mare, 
(n localitatea Gurabarza, 
Relaţii la telefon 660737, 
Simeria, preţ informativ 
T 500 000 lei.

(7355)
•  Vând teren jntravilan 

5000 mp, Orăştie. Infor
maţii tel. 627375.

(7368)
•  Vând teren intravilan, 

Deva, « tel, 626630.
(7383)

•  Vând apartament 2 
camere, deosebit, piui 
proiect garaj. Eminescu, 
bl. C 2, preţ 10 500 003 lei 
Telefon 026636.

(7382)
•  Schimb (vând) apar

tament două camere cu 
garsonieră, diferenţă. Vând 
convenabil scaune autp 
faţă, bibliotecă, birou. Tel. 
628471. . (7370)

•  Vând combină ce
reale, germană, marca 
Claas, pe motorină. Tel. 
717431. (0982)
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COOPERATIVA PRESTAREA 
SIMERIA

închiriază prin contract de asociere teren 
■ şl curte pentru depozit materiale de construcţii, 
In suprafaţă do 175 mp, în oraşul Simeria. 

Informaţii telefon 660281. (921132)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„RETEZATUL44 S.A. DEVA 

înm. în reg. cam. sub nr. J 20/10/1991
A N U N Ţ A

1) închirierea unor spaţii comerciale pen
tru depozite en gros, producţie, prestări servi
cii în Deva, Brad, Hunedoara, Petroşani.

2) Vânzarea prin licitaţie a unor mijloace 
fixe şi piese de schimb.

Licitaţiile vor avea Ioc conform H.G. 1228/ 
90 şi H.G. 140/1991, după următorul program:

1 Deva — 5 august a.c. şi în fiecare zi de î; 
vineri, ora 11 ;

Petroşani — 4 august şi in fiecare zi de 
joi, ora 11;

Hunedoara — 3 august şi în fiecare zi de 
miercuri, oră 11 ;

Brad —  2 august şi în fiecare zi de marţi.*! 
ora 11.

înscrierile pentru licitaţii sc fac până in data fi 
xată, ora 9, în ceea ce priveşte închirierea spaţiilor ;! 

Ofertanţii, odată cu depunerea cererilor pentiu 
! închiriere, vor anexa chitanţa de participare la licita 
! ţie dc 30 000 Ici şi a garanţiei de participare de 

£  50 000 lei. Pentru vânzarea unor mijloace fixe şi ’• 
!« piese de schimb taxa dc participare la licitaţie este*! 

de 1500 lei. ţ
Lista spaţiilor de închiriat, cât şi a mijtoncelor% 

Jjfixe şi pieselor de schimb pentru vânzare se poate i  
consulta la sediul societăţii din Deva, str. Depozite-5<
lor, nr. 11. J

Relaţii suplimentare la telefon 623030 — diree-î
3j *or economic sau consilier juridic. ,■
?  ,
^ / •  n V iV iy rfV iV . » V xW  **b*V*VW  iVV«VVVVV*»VV,«V%f

•  Vând Skoda 120 L, 
roşie, an fabricaţie 1980, 
Stare foarte bună. Telefon 
711923, după ora 17.

(0981)
•  Vând Citroen Diesel, 

înmatriculat, plus carose
rie. Tel. 713881.

(0979)
•  Vând Opel Aşcona, 1,3

S, an fabricaţia 1981. Tel. 
715338. (0974)

•  Vând videorecorder 
Philips, cu telecomandă, 
stare perfectă, preţ 290 000. 
Telefon 718177.

(0978)
•  Cumpăr ladă frigori

fică şl presetupă polone
ză. Telefon 714524, după 
ora 16. (0953)

OFERTE DE 
SERVICII

•  Caut urgent femele 
îngrijit copil 3 ani. Tel. 
718028, după ora 18.

(0980)
•  Asigur cazare vilă 

Eforie Sud, preţ unic. 
Informaţii zilnic, după ora 
17, telefon 611999.

(7360)
•  Firmă particulară se

rioasă execută binale mo
bilier, lambriuri scări in
terioare, . cif materialul 
firmei sau al clientului, la 
preţuri avantajoase. Rela
ţii la telefon 058/743525, 
Petreşti, jud. Alba.

(7371)

DIVERSE
•  S.C. Simlo'r S.A. Si

meria, str. Ion Corvin, nr. 
28, tel. 660591, scoate la 
licitaţie în data de 25' iulie 
1994, ora 10, autocamion 
de 5 tone SRD.

(7394)

DECESE
•  Colectivul Consiliu

lui local Hârău este ală

turi de colega lor Sptnean 
Natalia, J a  greaua în
cercare pricinuită do 
decesul tatălui său 

MIHAI ALBU, 

şi-i transmit pe această 
cale sincere condoleanţe.

•  Gu adâncă şi ne
mărginită durere, so
ţia, copiii, ginerii, nu
rorile şi nepoţii a- 
nunţă trecerea In ne
fiinţă a Iubitului lor 
soţ, tată şl bunio

GHEORGIIE 
MUNTEAN 

înmormântarea are 
loc astăzi, 12 iulie 
1994, ora 16, la - ci
mitirul baptist din 
Deva. Nu te vom uita 
niciodată.

(7364)

•  Mulţumim tutu
ror celor care au fost 
alături de noi, In 
special Direcţiei Sani
tare Judeţene Deva. 
rudelor, prietenilor, 
vecinilor, care au fost 
alături de noi la marea 
durere pricinuită de 
decesul bunului nostru -

LAZ AR PANTA 
Familia.

(7384)

•  Familia îndurera
tă anunţă încetarea 
din viaţă, după o grea 
suferinţă, a celui caye 
a fost soţ, tată şi bu
nic

MIHAI ALBU
înmormântarea va 

avea loc miercuri, la 
cimitirul ortodox Hâ
rău. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace.

DEVASAT
12 IULIE

21,00 Desene animate:
„X — Men“ •  Ştiri •  Webb. Regia 
Publicitate »  Front run* ton.

ners •  Muzică •  Docu
mentar : „România trecut, 
prezent şi viitor44 •  Film: 
„Dumnezeul morţii", cu: 
Tim Sullivan; VVendy 

S.P. Son-

II ISOCIETATEA COMERCIALA 
„SIDERMET44 S.A. CALAN I

I cu sediul în Călan, str. Furnalistului, nr. 17 ■
ORGANIZEAZĂ c o n c u r s u l  d e  se l e c ţ ie  I 

PENTRU OCUPAREA POSTULUI a 
DE MANAGER |

I Condiţiile de participare sunt cele prevă- I 
■  zute de Legea nr. 66/1993, şi Normele Meto- ■  
I dologicc nr. 1/1994, publicate în Monitorul I 
I Oficial, partea I, nr. 54/02. 03.1994. I
! Documentaţia de prezentare a societăţii J 
|  poate fi consultată la sediul acesteia. Candi- f

I daţii vor depune ofertele în plic închis şi si- I 
gilat, cu îndeplinirea condiţiilor legale, până * 

I Ia maxim 30 de zile de la data ultimei publi- |

I cări. I
Relaţii suplimentare Ia telefon 054/730560 ■  

|  sau 054/730561, interior 525. |

DETERGENT „SILUX“
Calitate germană la preţ românesc 
En gros cutie de 1 kg — 1053 lei.
Deva, Aleea Crinilor, 6 (Zamfirescu). Tel. 

62 53 85.

S.C. „HAŢEGANA44 S.A. 
cu sediul în HAŢEG, 

str. Progresului, nr. 29 
Judeţul Hunedoara

ORGANIZEAZĂ

* .

m

pentru postul de
•  MANAGER
la 30 de zile de la apariţia anunţului, cf. 

Legii nr. 66/1993.
Relaţii Ia telefon 054/770550.

(1966349)

S.C. „PĂLĂRII -  CRISTINA44 S.R.L.
D E V A

Str. A. Vlaicu, nr. 19, tel. 054/613964, 
între orele 8—16 

,CUMPARA .
•  MAŞINI DE CUSUT SINGER, BRAŢ

STANCA, PENTRU CIZMĂRIE, TIP: 17/1; 
59/1, (1966289)

S.C. „ATELIERELE CENTRALE44 S.A.
CRIŞCIOR

cu sediul în Crişcior, str. Uzinei, nr. 1, 
judeţul Hunedoara

Organizează concurs pentru postul de 
manager, în conf. cu Legea 66/1993, în data de 
15 august 1994.

Alte informaţii la telefon 651407, int. 145.
(Chit. 921133)

ÎN ATENŢIA AGENŢILOR ECONOMICI!
DIRECŢIA DE MUNCA ŞI PROTECŢIE 

SOCIALA HUNEDOARA—DEVA
OFICIUL DE CALIFICARE/RECALIFICARE 

Solicită societăţilor comerciale, asociaţiilor 
cu scop lucrativ, instituţiilor de învăţământ, 
persoanelor fizice autorizate oferte privind 
organizarea unui curs de calificare în meSeria 
de bucătar, pentru zona Orăştie, curs organi
zat în baza Legii nr, 1/1991 si H.G. nr. 288/ 
1991.

Ofertele dvs. se vor depune, până miercuri, 
20 iulie 1994, la D.M.P.S. Hunedoara' — De
va, biroul califieare/recalificare, din Deva, str.
1 Decembrie, nr. 12, telefon 617048; 616088.

A N U N Ţ
Potrivit Dispoziţiei nr. 194/1994, plivind 

unele măsuri operative pentru desfăşurarea co
merţului ambulant pp raza municipiului Hu
nedoara, emisă de primarul municipiului Hu
nedoara, comerţul ambulant: -

— este autorizat pentru agenţii economici 
în incinta Bazei sportive dc pe strada 
Viorele.

Pentru alte locuri, agenţii economici vor 
putea desfăşura activitate comercială ambulant 1 
numai în urma aprobării eliberate de primarul 1 
municipiului Hunedoara.

T U R  S E R V IC E  " S P E C IA L ’  O R G A N IZ A T  D E  “G O L D S T A R ’
1 G O L D S T A R  efectuează un T U R  S E R V IC E  în u rm ăto are le  oraşe în  penoadele

Oraşul Adresa centrului ELECTRONICA SERVICE S A Telefon Perioada
ORADEA Str Splaiului 3. bl M3 . . TeMi 52 76 1) 14 iulie 1994
DEVA Bd.Libertăţii, bl.12 tel 62 22 96 1Ş 18 iulie 1994
IAŞI Str Grigore Ureche 1. bl Valter Mârăcineanu tel 11 85 81 20-22 iulie 1994
CONSTANTA Aleea Dâliei 2. bl LHB1 .■ Tel 63 33 81 25 29 iute 1994
2  in tim pul acestui program  de  serv ice  toţi beneficiarii p roduselor G O L D S T A R  suni b ineveniţi si nu 

vor trebui sâ p lă tească d ecât mici cheltuieli de m a n op eră  (co m p o n en te le  vor fi gratu ite)

3. in specia l în a ce a s tă  perioadă, clienţii vor ave a  ş an $a  d e  a  cum păra  produse G O L D S T A R  la preturi

reduse.
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