
principal al
Foarte important pentru "toţi -producătorii 

agricoli

Prin privatizarea agri
culturii, ţăranii au deve
nit cu adevărat stăpâni 
pe pământ. Pentru a a- 
junge însă la bunăstare, 
numai aceasta nu este su
ficient, deoarece recol
tele neprotejate de boli 
pot fi compromise, pro
fitul fiind minim. In ur
ma controalelor efectua
te de specialiştii de la 
Inspectoratul Judeţean pen
tru Protecţia Plantelor s-a 
semnalat în culturile de 
grâu, în special pe lotu
rile particulare, atao de 
mălură comună şi pitică. 
Asemenea situaţii există 
în localităţile Bretea Strei. 
Sălaşu de Sus, Călan, 
iBretea Română, Cîrjiţi, 
Brănişca, Banpoioc, Bîr- 
pea, Strei, Măceu, Chi- 
miiiclla,' ZTam, Tîăcia, Ba- 
tiz, Sibişel şi în toată 
zona Bradului. In • comu
na Zam s-a depistat atac 
.chiar d e : 25 lâ sută, Iar 
la Măceu de '40 lâ sută.

In căzui atacului de 
mălură comună, în tim- 
I«il recoltatului boabele 
sunt strivite* iar sporii li
deră la su p ra fa ţa ” ' se- 
njlhţgloir sănătoase, reali- 
iăndu-se astfel trasmiterea 

(bolii de la Un an la altul, 
Plantele" cu atac. de mă
tură pitică,, având talia 
foarte redusă, rămân ne- 
recolţate, sporii ciupercii 
răspândiudu-se la supra
faţa solului, unde, în con
diţii optime,” infectează 
plantele din noile culturi.

Pagubele produse de a- 
eeste două ciuperci sunt 
multiple. Pe de'o parte,7se 
reduce cantitativ produc
ţia, calitatea boabelor înne
grite de spot-,- este slabă, 
iar bazele de recepţie re
fuză primirea loturilor mă- 
1 urate. Pe de altă parte, 
an de an se produce in- 
fectarea a noi şi noi' par
cele, astfel că, neluându-se 
măsuri drastice de com
batere, in câţiva ani nu 
se va mai obţine grâu 
de calitate. Pentru a evita 
astfel de situaţii, aducem 
>n atenţia producătorilor 
agricoli măsurile ce tre
buie luate pentru pregăti
rea recoltei viitoare.

In primul rând, nu se va 
folosi ca sămânţă grâu din 
Producţ'e proprie, chiar 
dacă nu s-a depistat atao

•  Fericit e omul banal, 
întâmplă decât banalităţi...

în lan. Infecţia se 
te produce chiar şi 
combinele car® au recoi* 
tat un lan cu grâu mătu
rat, sau în semănătorila 
care au semănat sămânţă 
infectată/- /■>.

Se va face în mod 
gatoriu tratamentul se
minţei cu Panoctine >
21 la tonă, produs a- 
flât în stoc la Romcereal 
şi la Inspectoratul pentru 
Protecţia Plantelor. Grâul 
tratat poate fi păstrat In 
saci, chiar şase luni, fără 
a pierde din germinaţie. 
Se mai pot utiliza şi 
produsele Criptâd!n 1,5 kg/ 
t  sau FB 7 — 2 kg/t, dar 
aceste produse fiind ex
trem de toxice, tratamen
tul--. se va .executa numai 
sub supravegherea ingine
rilor de la centrele 
cole.

De âsemenea, se impu
ne o rotaţie'de 3—4 ani a 
culturilor, mai ales în caz 
de atac de mălură pitică. 
Totodată se va fac# dez
infectarea combinelor 
SCţfUţie de' formalină fu 
concentraţie de 2 iasu tă.

Grâul mălufat obţinut 
in acest ah, pentru a pu
tea fi cât de cât utilizat, 
se vâ spăla, în mod re
petat în apă, aporii şi boa
bele atacate ridicândii-se 
lâ suprafaţă. Apa reziduală 
se va îngropa -la 40—50 cm 

■ adâncime. Utilizarea grâu
lui mălurat şi nespălat In 
hrana animalelor duce la 
contaminarea bălegarului, 
sporii care trec neatacaţi 
prin tubul digestiv al ani*

' malelor ajung în contact 
' tu seminţele din Sol, in- 
’ fectându-le. Produsele 
menţionate pentru ~ trata
rea grâului * pot fi procu
rate de către producătorii 
particulari prin centrele a- 
gricole şi centrele da 
protecţie a plantelor din 
Haţeg, Iiia şl Orăştie. Este 
bine ştiut că unele pro
duse nu pot fi folosite de-

(Material publicat la ce
rerea Direcţiei Judeţene 
pentru Agricultură şi Ali
mentaţie şi a Inspectora
tului Judeţean pentru Pro
tecţia Plantelor nnnedrta- 
ra—Deva).

(Continuare tn pag. a 2-a)
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ridicat 
Zam în 

cinstea eroilor căzuţi 
la datorie între anii 
4914 şi 1945.

Foto
PAVEI, LAZA

De vorbă cu tânărul primar al Brănişcăi

om ul ce vine la

In ziua de 14 iulie a.e. 
s-au împlinit şapte luni 
de când a fost instalat, în 
urma alegerilor, în func
ţia de primar al comunei 
Brănişca,' dl Cornel Gh. 
Corneapu, " niembru âl 
P.U.N.R. Şapte luni re
prezintă o perioadă scurtă 
de timp şi nu se poate 
aştepta nimeni să se fi 
produs înfăptuiri de an
vergură. Totuşi, unele lu
cruri s-au realizat, alte
le au demarat, ceea ce a 
relevat şl discuţia purtată' 
cu tânărul dih fruntea - 
comunei Brănişca. 
p-L Când aţi.fosţ instalat' 

„Cuvântul liber** . fiind de 
faţă, aţi afirmat că în pri
mărie nu trebuie şi nu se 
va face politică;

— Ba se face. Nu poli
tică de partid, ci politica 
intereselor cetăţeanului. Un

I (  a ju ţi ş i f l a t a i
om când are o problemă, 
încearcă să i-o rezolvi fără 
să ţii seama de convinge
rile ' sale politice. ' '

• — Cu ce aţi ‘ început ac
tivitatea ca primar,- dle 
Corneanu ? • <
> “ — Am constatat că erau 
mari întârzieri . In aplica
rea Legii fondului fun
ciar, erau m ulte alte - ne
reguli. Am reluat măsura
rea pământului şi tarla
lelor unde' s^au îvit ne
mulţumiri. S-a acţionat in 
locurile 'numite Baltă, Tău 
şi Sălcet. Ar mat' fi- vreo- 
2-3 cazuri ‘ încâlcite, dar, 
Sh linii mari, Legea nr. 18 
este aplicată. ' Am distri- ■ 
buit primele titluri de 
proprietate şi în curând 
vom mai înmâna 120. Vrem 
ca până la 30 septembrie 
să încheiem această mare 
lucrare, care este restabi-

fa ce .

lirea dreptului de proprie
tate asupra pământului.
■ — Un cetăţean din -Boa 
ne <spunea :®că: s-a Imas* 
mult în ultima vreme pe 
drumurile de Interes co
munal. ■ <>, - ■<& ■.

'•M■— Da, am transportat 
foarte multă piatră — te
nii < susţin că mai mult 
decât în anii trecuţi > de 
la revoluţie. Toate dru
murile spre Rovina, Tîr- 

• nava, Tlmăviţâ, Furcşoa* 
ra şi Gialacuta sunt cir- 
culabile, umblă autobuze
le pa ele. Măi avem d# 
rezolvat drumul spre Bă- 
răştii Iliei. 1 Am început 
regularizarea Văii Boz. Am 
realizat iluminatul publi# 
în Brănişca, Boz, Tîrna-

TRAIAN SONDOR

(Coniinâare io pag. a 2-a)

‘ PAGINA A m-A ! 
I •  Ce fac, cum şi cu i 
! c in e  se pregă- J
|  tesc „europenele*' j

noastre ? 4

Ai- dreptate, dar nu 
ti se dă!

ABONAMENTUL | 
jLA „CUVÂNTUL LIBER“ |
I Puteţi să intraţi în posesia ziarului nostru j 

mai ieftin decât Ia chioşcuri prin efectuarea de |  
|  abonamente. Costul abonamentului la ziarul ■

( „Cuvântul libcr“ Deva este de 800 de lei, plus I 
taxele poştale. ' |

I  Factorii poştali şi difuzorii de presă efec-j

I’  tuează contractarea abonamentelor pe luna) 
viitoare. Grăbiţi-vă! Cel mai sigur mijloc dej 

|  a intra In posesia ziarului preferat este abo-S 
Snamentul. |

Prezentându-se la re
dacţie, fiul dnei Emilia 
Horvat, din satul Cristur; 
nr. 52, ne-a relatat deta
liat despre necazurile pe 
care le întâmpină mama 
sa în legătură cu punerea 
în posesie a întregii su
prafeţe de teren ce i se 
cuvine şi pentru care po
sedă documente legale. Nu 
vom intra în prea multe 
amănunte privind acest 
caz. Trebuie făcută doar 
precizarea că, potrivit în
scrisurilor din Foaia de 
posesie cadastrală, în lo
cul numit „Câmpul Mare**- 
dnei E, H. i se cuvine ca 
proprietate o suprafaţă de 
0,48 ha, dar în realitate 
i s-au dat numai 0,37 ha, 
diferenţa, fiind dată altor,' 
proprietari.

Necazurile au pornit de 
la făptui că măsurătorile

topografice nu s-au făcut 
pornind de la punctele de 
reper de pe hartă. De
mersurile repetate făcute 
la Primăria din Hunedoa
ra şi lâ comisia locală (de-, 
oarece terenul respectiv 
este cuprins in perimetrul 
satului Pestişu Mare) au 
rămas fără rezultat. Pro
prietara de drept asupra 
pământului este .bolnavă 
de atâta supărare şi nu 
mai poate umbla să-ş£ 
dobândească integral po
sesiunea, dar este convin
să .că are perfectă drep
tate,. însă aceasta nu i se 
recunoaşte Şi nu* 1 se dă. 
Singurul lucru pe care 
îl cere petenia este acela 
de a se face O’’ măsură
toare corectă şi a fi pusă 
în posesie potrivit actelor 
pe care le deţine. (N. T.).

•  LANSARE DE CARTE. 
Astăzi, marţi, 27 iulie, ora 15, 
la Casa Cărţii din Deva are loo 
un eveniment literar deosebit: 
lansarea volumelor de poezie ale 
cunoscutului poet Adrian Păli- 
ncscu, cuprinse sub titlul gene
ric „Trilogia căruntă". Cele trei 
volume ale trilogiei — „Româ- 
niada", „Noaptea marii beţii" 
şi „Bieţi lampagii" — cuprind 
700 de pagini de poezie cu re
zonanţe de actualitate. (T. I.).

•  OASPETE „AMERICAN" LA 
ORĂŞTIE. Consiliul local al

oraşului l-a avut recent ca .oaspe
te pe dl dr. .Ion Mihu, profe
sor american, născut în Orăştie, 
în prezent politolog şi reputat 
specialist în studierea fenomenu
lui politic internaţional. Sta
bilit in S.U.A., din 1977, dom
nia sa a devenit profesor uni
versitar la Institutul Postgradual 
al Ministerului Apărării al Sta
telor Unite ale Americii şi la 
Montrey College din Califor
nia. (IOAN VASIU). j

•  UNDE GĂSIM TIMBRE 
FISCALE ? Mai mulţi şititorl 
ăi ziarului nostru ti# sesizează.
|ie dau telefoane, ne scriu că ni 
găsesc timbre în valoare de 5; 
tei. Dacă nu ăi timbru, zi| 
dumnealor, pe bună dreptate,

nu ţi se primeşte actul la insti
tuţia la care al nevoie. „Pe 
fftine nu mă interesează — zice 
doamna 4® 1® birou. ' Aduceţi 
timbre". De .unde ? (GH. I. N).

•  TITLURI DE PROPRIETA
TE. Cu câteva zile în urmă, In 
localitatea Bucureşci, în prezen
ţă dlui prefect Georgel Răican, 
s-au înmânat titluri de proprieta
te în baza Legii 18/91, pentru 
redobândirea pădurii de către cei 
îndrept- Şi alte persoane vor 
intra in curând în posesia mult 
Râvnitelor titluri de proprietate. 
(AL. J.).

f  DIFERENŢE. Tarifele Ia 
prestări servicii către populaţie 
diferă foarte mult de la un oraş 
p  altul âl judeţului nostru.

Spre exemplu, la apa potabilă 
preţul este de la 95 de lei la 
165 lei/mc, la gunoi de la 1176 
la 3336 lei/mc, iar la canal de la 
•16 la 54 lei/mc. Care o fi oare 
raţiunea diferenţei de la simplu 
la triplu ? (N. T.).

9  ŢIP-ŢUP PE GRATIS ! 
Mâine,’ 27 iulie a.c., între orele 
15—17, firma „Mag-Rom" SRL 
oferă, gratuit, la Braseria „Mio
riţa" din Deva, noile sale pro- ,  
duse răcoritoare „Ţip-Ţup", rea-* - 5 • 
lizate din esenţe naturale de 
mango, kiwi şi portocale. Ac
ţiunea firme; româno—maghiare 
„Mag-Rom" reprezintă, printre 
altele, o primă confruntare pe 
piaţă cu noile produse a căror 
calitate speră să întrunească 
exigenţele dumneavoastră. (C.P.).

A  Z

26 IULIE

•  Au trecut 206 zile
din an, au Nmai ră
mas 159 •

•  1961. A murit AL. 
TUDOR-MIU (n 1901).
poet şi publicist ro
mân ;

•  1976. A murit DO- 
MINIG STANCA (n. 
1926), poet, prozator 
şi dramaturg român.

’ *-.*-*-*-*«-*•-*
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SI
„Consumcoop" Pu; este 

an argument puternic în 
iprijinul ideii că acolo un- 
pe sa depune strădanie, 
Unde se acţionează cu 
îăspundere, rezultatele ob
ţinute sunt pe măsuri 
Discuţia pe care o redăm 
ţa continuare am avut-o 
eu di Traian Peu f i  do» 
Pljmpia Pavid, preşedin
tele fi respectiv contabi
lul şef «1 unităţii- -

magazine de 
are „Consym-

coop“ Pui?
— Douăzeci şi două. Din

tre acestea Jumătate stmt

Î i cheamă la noi acest
ct

■ ** «tist că fi alte coo- 
fm ir: » <Sa tedeţ au pro
te ja t «*£& dar »  « •  
panţaţ 1» acest mod de

«■* 41 «oui ni *-a cănit, 
le la nivel de judeţ,aşa 

a, d tr a*am âceeptat. 
o* s t  renunţăm decă

-----i  |« m a  Hi rezulta-
■te imaef ■■■'■■

— Cane ar fî avantaje
le ? :

— Cei ce au luai prin
contract Unităţile şi-au a- 
suznat ta  întregime «arci- 
«a p '-cărări de marfă, pe 
care o «duc f>e bană lor. 
Sigur, noi li ajutăm eu 
my toace de transport, a- 
vem un depozit în care a- 
ducem mărfuri cerute de 
populaţie.

— ^iceati eă privatiza- a 
rea este avantajoasă. TOaţi- 
pe un argument în acest 
sens.

- în primei* şase , j#n* Sorina ’ 
acest «n am obţinut — fndin

u« beneficiu m i de pateu 
«filidan* lei. t a  U^S^ iu  
c ^ r ib u it, pvbte»t*. şi 'uni
tăţi* date-- lm «âpteact' de 
cooperare. Veniturile ce le 
obţin aceşti oameni, to|l 
foşti lucrători *j ^ancum- 
coop“ Pj*i, depind in mod
direct a  tesasăril* ce ie 
realizează, aşa că «U»t in
teresaţi să aducă mărfuri 
rât mu mudte, mai di- 
m m  fi •* «ste»ea* o 
•ervir* cât mai baftă.

— Poate ar fl Mne «i-i

notă» pe câţiva dinte* 
©ceşti oameni, ca să-i cu
noască lumea.

— Cabana 'f ig u ra '*  ni 
restauraatul ăia cpmple.

' jiul comercial vechi suut 
preluate prin oraş,tract de 
dl îoan Gaber, barai fi 
patiseria din cenţnil co
munei de dl .Lucian Pau, 
restaurantul nm  d» ■/ dna 
Bespina ©rnicn, magazinul 
Metalo-Chimice de dna 
Una Beri tea, cofetăria d* 
dna Leonttna Ftetînair. şbf 
eel ite tinefte «fricoie tie 
Sorina Tentelican.

domeniul servicii
lor ?
" Atelierul 4»- reparaţii 
radio-tv l-a luat dl Petru 
Farcaş, iar cel de auto— 1 
moto dl Vasile Puica Ac
tivitate bună are fi ate
lierul dlui Dorinei Ocoş. 
Beaent am deschis două 
unităţi noi — „Famacom", 
m  dnei Mariana Nlstor, fi 
de desfacere a legumelor si 
fructelor, ăl dnel Adm  
Plorineşcu.

TtAJAH SONDOR

DIN AUTQGĂRILE HAŢ8G, CA LAN

egara Qryoi felin i“

Fm  irfwjtfdiţMi 3 concursurilor 
profosiowâl© pompierilor

In zilele de 18—19 iulie 
H  desfăşurat la Hu
liră (pe s ta d iu l  „Cor-

a concursurilor profe- 
ilonale ale pompierilor Ci- 

Au participat 10

ţrţK ftfcrss
Jlhor, Timiş şl Hunedoa-

. Dup# tatzeeeri tiâr* 4lş- 
putate, car* au caprin* 6 
prob*, pe primele 3 locuri 
«-aa clasat în ordine for
maţiile: F.C.P, Blaj dud- 
Alba); F.C.P. Peciu Nou 
(lud. Timiş) şi F.C.P. Nă- 
dlac ( ju i A»ad), Iar la 
agenţi economici: F.C.P. 
S.C, „Sinteza" Oradea,

„La sap*". Fote XOCSR ZOLTAN.

F.C.P. aC. „Filty" Timj-; 
şoara şi F.C.P. „Penel" 
lintia.

Activităţile au fost con
duse -de către dl maior 
Bordeianu Banca, din Co
mandamentul trupelor de 
pompieri, cu sprijinul Gru
pului Judeţean de Pom
pieri, OenstîjulU) J«de- 
ţ*an fiutted®** şi al uno» 
sponsori .

Concurenţilor li s-eu 
înmânat cupe, diplome şl 
premii In numerar. Fon- 
maţilie S.C. ..sinteza" Ora
dea, F.E. „Benei* Mintia 
fi a oraşului Haţeg au pri
mit premii speciale din 
partea dlui Priskln Oyula, 
reprezfntant al Asociaţiei

Eompieriloc Civili # »  
Marja, Asociaţiei Pom

pierilor Ctvill „Cetatea" 
Deva, Federaţiei Sindicatu
lui Liber a Pompierilor 
Civili dto România şj » 
Consiliului Judeţean Hu
nedoara.

Mălura-duşmanul principal al grânlut
0 m m  din p<g, i)

eftt sub supravegherea 
ipeciâltştllor agricoli, Iar'
ifftliffla cţ|
Panocthw sş face pe cal* 
umedă fi s i execută da 
„Semrom" Orăştie şl „Rom*
Cfreal" Deva, care diăpun 
d« maşini adecvate pen
tru evecutarea acestui tra
tament.

Facem recomandarea tei

S icâtoril agricoli di*
să apeleze la cele

”  : ........"  /  :
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două unităţi pentru a-şi 
procur» sămânţă din cate
gorii biologice superioare,W 1 *| .IIUCIC tiv IWU Şl IHftlif***--
teri, care este tratată 
corespunzător. Producăto
rii agricoli care vor semă
na grâu din producţie pro
prie, este bine să verifi
ca sămânţa prin probe la 
Inspectoratul judeţean d* 
seminţe. Iar dacă cores
punde pentru a C folosită, 
să procure substanţele ne
cesare pentru tratare. 0 -

peraţiunea de tratase se Vâ 
efeotua cu maşini specia
la  iar ’M lipsa acestora m  
poate Moşi o bstonierâ 
pentru ca şămonţ» tei fi* 
bine omogenizat» cu fun
gicidul utilizat. .

DeoBraee grâul «st* o 
cultură de importanţă na
ţională, considerăm că nici 
O măsură de protecţie ou 
trebui* neglijată, numai 
astfel putându-se obţine 
produpţii mulţumitoare, de 
calitate.

MARTI,
26 itILIE

00,09 Vocea Americii; 
6,00 BBC; 6,30 Mara
ton matinal; 9,00 Ştir!;

9,10 Morning music ; 11,00 
Mic* publicitate radio; 
11,30 Vecea Americii; 
13,00 Ştiri; 13,10 Mica 
bubticitate radio; 14,00 
BBC; 14,30 Post- 
meridlan estival (B; 10,00 
Sport; 16,30 Post-meri*
Sten estKâl (ÎTh »?.0«

« ■ « « ■ ■ m ă

Ştiri; 17,10 Mic* publi
citate radio; 18,00 BBC;
19.00 Secretele frumuseţii;
20.00 ltondul de sete* t
21.00 BBC; 2130 Oglinda 
sufletului m  22.00 Ştiri; 
22,10 Oglinda sufteWlai 
(«b 4430 Vocea Americii.

Din Autogara Haţeg por
nesc în fiecare dimineaţă 
autobuze pe 19 trasee.

— Pe care anume? — 
l-am întrebat pe dl Gheor- 
ghe Iancu, şeful autoco- 
loanei călători.

— Avem două trasee 
lungi: Petroşani — Haţeg 
— Timişoara şi Deva — 
Hvmedpara — Tg. Jiu. f*§*a 
că din Petroşani şi D*- 
vâ pentru că şoffriî . şi 
autobuzele înnoptează în

|>omese la di«in, conform j 
grâfkuluL , :

— Două curse lungi. 
AfKi.:? ■

— Asigurăm fraosportul 
tatuate’ navetiştilor, cetă
ţenilor (elevilor în peri
oada cuî3̂ iriîoiţ,-de 
ia iucru te. Înapoi.

— Starea autobuzelor ? s 
•— fleşi parcul de auto

buze este învechit, pri®- 
tr-o teună iiiti eţincre reu
şim să-l menţine® activ, 
Avem anvelope, motorină, 

'piese ■ de ■ ssltiiHiv -Amese
riaşi buni.

Să-i numi» ' pe . câţi
va.

— Şoferii îoan Iteoatie 
Tiberiu îlioiid, Boatuhis 
Turco, îoan Vâiceaa, Pe
tru iancu, Gheof^ie Po
pa, Petru Simedroai, Riuîţj 
«Iţii. -

Qe la auttdsazB din Hu
nedoara tranzitează prin 
Autogara din Călău auto
buze care acoperă 7 -tta- 
see, mal cu seama pentru 
navetişti, dar te pm«a 
ceilalţi călători.

;i' — Zilnic autobuwîe işi

respectă graficele de 
circulaţie — ne spunea dna
Mari» Popovicj — casier, 
şi, totodată, im plegal de 
mişcare. A utobuzele so
sesc ş i p leacă fără întâr
ziere. Autobuze cu râ t^  
bine pus* la  punct. Q tiâ- 
torj să fie.

Am vrut s& vedeta cum  
se tranzitează ş i la  p up i
lu l din Soneria. Se 
autobuzele opresc aici, 
lăturii coboară ş i  urcă. l a  
om  îS j 0  U®> V H  a-rij e i*  
inclus. Am « ţ in u t  de  
afiş că  se  
nic biiete între orele 6  —  
1 0 3 0 . Noi ha j j y ţ  n-am  
putut lua bilet. Ş i a ş 
teptau m ulţi oamenn..

m * mm** ***** «are*

r primind

minţit flfed 
Petcn. d la 1̂  
tete de catete

c o m p ite ln
Keni

: -iâoieri In
«tsw* şi te im
Rmnâncască, precum fi 
numele banului de Clima- 
sebeş în isra. Ia l» î, un 
document pomenea de un 
cneaz din Tlmpa. Esitei şi 
loealit&ti cu nume Tte- 
peşti bt judeţele Nramţ 
fţ Suceava.

Bretetia, sat fai ccwsana 
Veţel. Potrivit pt jelor 
atestări din sec. XV, .fă
tul s-a numit iniţial Bu
tuc sau Bucium (în ma
ghiară Torzek „butuc", 
„trunchi") cu referire la

w m M  d m  s o t «
procesul 4em&gut&ti la 
tnoeputul epţlul mediii ro
mânesc, ulterior 
numele Bnătliani 
im a râ M i#  după 
M num* de fa e. Si 
M cempare Brătin (Bretea)
«iimok Jinaj* «nmri

lamUte te zonă şj topoai- 
ffiitl Valea Braţij te Leş*

' «4& :
gebate, »aţ te comuna 

Boşarod. Iţe teritoriul «a- 
ţalui a-«u descoperit mo- 
fiede greceşti din vrea*a 
Daciei antenjmaae, Topo- 
atemi reprezintă femini
ste «ntr^enimului Boboi 
ff, Pâtruţ, Nume de per- 
«oane şl nan» de locuri 
remâneşti, 1884). Să sa 
compare Bobala, *at te 
comun* Aninoasa, jud. 
Gorj te Bobaiţa, sat te 

Molovăţ, jud. Me-

localitat* w -  
Băniţa- Toponl- 
un derivat cu

sufixul e a »  d e !a num e
le  d e  fam ilie  Jigoru, cu 
sensul i e  jm oşla I i i  JiRO* 
ru“. Htm«9e  Jlgora 4»te 
mi #erivaţ cu  su fta fl 
—or i e  la. t â m  J lg  — m  
ie  constare satirele de fa 
m ilie Jlga, Jtean, Jţgarţ), 
'Jigărea, i a  1W9 na »Bt 
din Ţara Româneasca pur
ta  num ele Jîguru. i a  
B ănlţri există Vatea 
reasa te un munte 
Să se  compare f i  
reni, sat te comuna 
băneşti» lud . Iaşi.

BSUtlţ, sat ta  comuna 
Şoimuş. Toponimul pre
vine de ha un antroponim  
omofon, form ă fem inină  
a  lu i Balat (Dicţionar a l 
num elor d e  fam ilie româ
neşti), Să  se  compare 
Căiata, sat în  com una  
Rugineşti, jud. Vrancea, 
derivat cu stifixta -net de  
la  un num e i e  fam ilie f i  
Muşata, fem ininul lu i Mu-

MtSCEA VALEA

Desen de CONSTANTIN GAVRILA

W OMUL
P<

(Urmare din pag. D

va f i  Rovina. Vrem să  
efretuăm reparaţii la dis
pensarul medical şi la 
căminul cultural»

— A m  trecut, deci, la 
treburi de viitor. "Conti
nuaţi.

—  Intenţionăm  Să or
ganizăm o parcare, să în 
frumuseţăm tetei m ult îo-

ViMf LA NHMARII NU-l ÎNTREBI CE
A FACE. ÎL AJim Sî GATA

punebea la punct a reţelei 
comerciale, sunt multe — 
multe Alte lutauri d f te-
teres cetăţenesc.

— Consideraţi că oame
nii vă recunosc de pri
m ar 7

*  Da. Caut să mâ im- 
btee cu toţi, să-l ajut 

să-?i rezolve treburile. Vfa  
blroulU; meu este tot tim  
pul deschisă, nu ten pro
gram de audienţe.

-** Cu consilierii cum  
co iab teaţi?

**» Aş Vrre să amân 
răspunsul la  această în 
trebare. Se poate ?

; ^ M  poate.
•se- Am reuşit să schim 

băm buteliile de aragaz în 
fieoare Lună,- aht. adus mult* 
butelii noi şi tărâţe pen

tru crescătorii de anima
le. Punem t e  funcţiune 
selectorul pentru grâu.

A m  discutat cu tânărul 
primar te  Brănlşcăl m ult 
mai multe probleme decât 
c ş k  consemnate t e  aceste 
rânduri- Ezităm -e l tra
gem o concluzie, dar un  
iucru se  Cei* su b lin ia t: 
Dl Cornel Gh« Corncano a 
păşit cu fermitate te  func
ţia în care l-âu a les oa- 
hienii, cu mâi m ult de  
şapte Juni în urmă şl, 
dac-o ţine tot aşa, e  bine 
pentru dumnealui s i perftru 
‘•te. în  fruntaş, cărora ş* 
ufl.A ,  . . ejjgter
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S U P E iC U P A  R O M Â N H H  

LA FOTBAL

L» 17 august a.c. vom 
consemna u» aşteptat #» 
venhnerit fotbalistic t S9* 
luarea trate B«ra«Be tră
dai» dcsCfmwre» la &•

. care atata,i0«ptcle caid'
• pionat, mecîtis dtatre tas»*' 

pioana şl câştigătoarea 
Cupei României Deci, in 

ţ aceeţ -an,' la - pin# ' aminti- 
tfi «nai sus, se vâ desfă
şura, la BSoir^  ■: «nnchfl 

: dbtere ;; Steaua fi ,, Gloria 
Bistriţa, pentru câştigarea 

" titMfl 4i -$^r0miî0psSiS. 
a pa aitei i»âi» ' •

ste iatiineec daus echipe 
participate* îa Cupei* cur . 
ropene, Steaua în Cupa 
Campionilor Europeni, iar 
Gloria Bistriţa in Cupa 
Cupelor, fu  ftep  s t  Steaua

: preliminar, Wmia  ̂ « if  
Văzut la continuare ao 
pregătiri. Până la aceas
tă ară ambele formaţii 
mai au ■&:A*&gilMara&; Ja 
loturi, sa umblă dupt ui- 
rimele achiziţii. Să 'spe- 
«iki totrişt Că partiâa şş 
va ridica la nivelul cerut 
de cerinţele europene. 
0 , CA,
• * • * * * * •  * * ’* « «  -

Ca şi In economia de piaţă, şi in fotbal trecerea 
la profesionalism se chinuie

In lumea fotbalului ie
Îtte oi fweşadiatele Ligii 

Ţofesterilst* Al Fotbal, 
dl Mircoa Angelescu, pa 
întors înaintea lotului 
nostru reprezentativ ;i  al 
mal marilor Federaţiei 
Român» d tF o tb a l . dhî 
S.U.A., de la. C.M. Era 
frământat de modul de
fectuos în <câre cluburi
le din DiviziiteNaţicinălă 
şi A pregătesc noua €- 
diţie a Cair-' /  .

■ trecem» la pro
fesionalism ailâudu-se In 
întârziere.. Se acuza - h |- 
bepunerea la L igâa db- 
cumentfaţîei ' prevăzute 
pentru acordarea liiânpi 
profesioniste ide - căile 
multe cluburj din Div|- 
. zia. A, #i chiar dosarâe 
depuse pretentau inube 
lacune — lipseau unale 
contracte ale ţaCătorilIr 
V antronorilfi , do i> .«** 
tale care să ateste drep
tul de proprietate- sau Şe 

’ concesiune asupra sfja-
dioanelor şi altele. i

Ba, mai mult, pe tdl 
preşedinte l-a supărat •• şi

mai tare „chestia ele
mentari că unii condu
cători nicj măcar nu ci
tesc documentele elabo
rate de Ligă şi F.R.F. la 
cererea şi după standar
dele FXF.A. Astfel se 
ajunge la situaţia per» 
plexantă de a nu cu
noaşte nici acum cum se 
alcătuieşte un contract cu 
jucătorul, act fundamen
tal Intr-o lume in care a 
fi fotbalist e o profesie 
r guroasă".

Deci, mai pe şleau, u- 
nele cluburi tratează pro
blema trecerii lor la 
profesionalism cu super
ficialitate care, însă, nu 

.fărjUujcmM:
„rm este câtuşi de ptf- 
ţin obligatoriu să avem f  
divizie naţională comp lă
să din 18 echipe şi douţ 
de „A" cu 36 — sublĂ 
«ia dl preşedinte. -Cirş 
nu poate îndeplini con
diţiile impuse de legice 
profesionismului va fl 
trimis să acţioneze & 
eşaloanele de amatori. r

Şi Ce se preconizează 
să se facă ? Ieri, 25 
iulie, urma să albă loc 
o şedinţă a Comitetului

• Ligii Profesioniste de 
Fotbal, care să adopte 
un plan concret de mă- 
surţ în vederea demară- 
rii normale a  campiona
tului ’94—’95, care s^ 
conducă la creşterea răs
punderii conducerilor 
cluburilor în pregătirea 
noii fecftţn a > campteiatu- 
lui, între care condiţiile 
impuse de trecerea la 
profesionalism , să fie res
pectate riguros. Cert 
este; însă, că marea , ma
joritate a cluburilor se 
confruntă cu multe greu
tăţi financiare, şi că, în 
această privinţă L.P.F. 
şi F.R.F. ar trebui să 
sprijine unele cluburi din 
DJM. şi „Afţ, şa na apli-

• c e ' mecanic prevederile 
trecerii ta profesionalism, 
actuala grilă de trans
fer să nu ducă la uni
formizarea valorii jucă
torilor, cluburile de Di

vizia A să nu fie obli
gate să încheie contrac
te de profesionalişti cit 
ma; mult de şase jucă
tori, cluburile să fte 
lăsate să poată încheia 
contracte pe termen de
finitiv încă 2 ani şi al
tele. Să sperăm că a- 
ceste probleme, cât şi 
celelalte ridicate de u- 
nele conduceri ale unor 
cluburi din diviziile „Na
ţională" şi „A" sâ-şi gă
sească o firească rezol
vare. Este în interesul 
creşterii calităţii noul iu 
campionat, ai prezentării 
la un nivel corespunzător 
a echipelor ce ne repre
zintă în „Cupe" dar şi a 
tricolorilor în prelimina
riile Campionatului Eu
ropean. Este anevoioasă 
trecerea la profesiona
lism şî în fotbal, dar 
trebuie să o parcurgem 
Pentru viitorul fotbalu
lui românesc, pentru a 
rămâne acolo unde ne-a 
adus frumoasa comporta
re a tricolorilor noşfri 
la C.M. din S.Uj V

proim
REZULTATELE 
CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN 23—24 IULIE

Hacken Goteborg —
Etectroputere I—1

Lokomotiv Soţia —
Sparta Praga 3—2

Karlsrahe S.C. —
Ytmng Boys 0—I

Innsbruck Tirol »»*
Lausanue 0—9

AIK Ştocliholm —
B. LeverkHscn 3—2

Inkast F.S. —
Hambfurgef S.V. t—5

Vac F.C. Samsung
Inter Bratislava 3—2

F.C. Sio:i —
Rapid \ inia 2—0

Odense B.K. —
Dynamo Dnesda 0—2

Scrvette I'.C. -
Broitdby I.F. 1—4

Stavia Fraga —
Siovaii Bratis. 2-*4

S.M. Caen —
IFK Noi i koptng 2—2

Wilien» Tilburg ■—i
Lyngby B.K. 3—1

F»nd <le câştiguri : 
9115 114 lei

M.

d
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i1
2
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i
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Ce fac, cum şi cu cine se pregătesc „europenele" noastre P
STEAUA BUCUREŞTI 

După cum s-a anunţat, militarii întâlnesc în 
turul preliminar al -Cupei' Camj*jn^'6r.'pe'F.C. 'Se# 
vette Geneva — Elveţia —, un adversar redutabil,

§e care Steaua nu şi l-ar fi dorii în această fază 
cbmpetiţiei.
^Md*AP* pregăteşte cu mu nsitate trescuţă 'Wiur*; 

i R câmpie, aţ ’'94—T5, dar şi pentru confruntările 
din tĂpa campionilor, Din păcate, îfîta, formaţiei 
militare nu a suferit, până acum, cuvenitele în-- 
târiri, ha dimpotrivă, unele achiziţii nu s-au con» 
firmat şi nu în ultimul timp, noul antrenor prin
cipal, fostul secund al lui Iordănescu, Dumitriu, a 
venit cam târziu la echipă (din cauza turneului fi
nal) şi abia acum este în măsură să decidă despre 
r «cb1- ţii. .

Deci, antrenor principal este Dumitru Dumitrul, 
iar ca secund M. Stoichiţă. La Troi, Ţiţi a renun
ţat (deocamdată). Steaua şi-a început pregătirile 
devreme, dar eu lotul incomplet şi între 15—16 iulie 
pregătirea fizică generală s-a efectuat ta Eucegi; 
iar meciurile amicale au avut loc la Braşov. Să-i 
amintim p(i cei prezenţi la începutul perioadei de 
pregătire : Stângaciu, Ghcrasim, Anca, Tuîan, l’a* 
natt. Doboş, Pârvu, Bogdan-Bucur, Fulga, Csik, t  
Staa, V. Ion. Utodi, A. Ilie, Militam, Roşu, Fili* 
pescu, State, juniorii Balâban şi Codoreanu, dar şi 
Sblîrlea (U. Craiova), Demolări şi Constantinoviiîi 
(Dinamo) şi Stanciu (Rapid). Sigur, la iot s-au re
întors şi tricolorii — Ilie Dumitrescu (care se pare, 
va pleca), Prodan, Gâlcâ şi Panduru. In ut mă cu 

uz însă, ş » ■>! : vu i s-ah
reînton k C-wn^ '  i i-, fost re hemat sie 
Rapid şi suspendat. Nici dB Sburlea nu-j în re- 
giudă, tttiiv. Craios-a, cerând să se reîntoarcă acasă. 
Deci, toate achiziţiile valoroase vizate de Steaua, ta 
afară de Militaru (Jiul), nu se confirmă.

Dumitriu, sosit în sfârşit la echipă, a urmărit 
pe fiecare jucător şi va decide de ce jucători mai 
are nevoie şi de cine se poate dispensa. Câta târ
ziu, pentru că în 10 august e primul meci în pre
liminariile Cupei Campionilor Europeni i Şi lotul 
ar mai suporta ceva întăriri, mai ales ta atac. 
Dacă pleacă şi Ilie Dumitrescu, e rău de tot!

Steaua întreprinde un turneu peste hotare, ju
când la Lille (Franţa) şi apoi în Iran.

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
Nici studenţii din Bănie n-au scăpat aşa de 

uşor în programarea preliminariilor Cupei UEFA, 
trebuind să dea piept Cu Dinamo Tbilisi, capabilă 
de mari surprize. Cu Aurel ŢicleOnu (principal) şi 
Emil Săndni (secund), caravana studenţilor a por
nit la drum, în pregătiri.

După o perioadă de ozonificare şi acumulare de 
forţe la Predeal, din 5 iulie, a pornit într-un tur
neu de 6 jocuri în Franţa, până în 25 iulie. Din 
lotul prezent la pregătiri în ţară -» Arcanu, Vodă, 
Vărzaru, Mogoşanu, Cojocaru, Ganea, Zamfir, Boz- 
ean, Săndoi, Biţă, Bujor, 1aipt»tetoîu, Călin, Mitri» 
ţâ, Stea, Mtrcea, pigulea, Vase, Suciu, .Predoi,

- Craioveanu Bade , Jianu, Ciocănc cu - c<-‘. ii 
plecat, alţii (absenţi) „uită" să vină (Sburlea şl 
Gane). Supărat, vicepreşedintele, Ion GeOlgin, â 
atenţionat că au eşuat tratativele cu Dinamo pen
tru Ganea, iar Steaua iă nu-i la In turneu p t 
Sburlea. Aşa se face că una dintre cele mai bune

achiziţii ale Credo vei, Ungur, de la U.T.A., a tre
buit să plece spre Franţa, să ia urma lotului. Fiind
că din cauza efectivului redus şi a accidentărilor,, 
a trebuit să intre în formaţie şi antrenorul Aurel 
Ţicleanu! După Un egal (1—1) cu Nice, a urmat o 
înfrângere şi apoi, în recenta întâlnire cu Le Havre, 
oltenii au pierdut la scor (4—1), după ce în 
min. 2 Pigulea a înscris primul gol ai partidei. In 
£ t meci a  pregătire * denţii si folosit forma 
ţia : Vodă (Arcanu) — Mogoşanu, Biţ8, Zamfir, Co- 
jocaru (Bujor), Călin, Predoi (Ţicleanu), Săndoi, 
(Bozgan), Pigulea, Ci^ioveanu. Remus G3*®a (în* 
tindere de ligamente) a fost trimis acasă, la Beiuş, 
iar Mitriţă are piciorul în ghips. Şi vine meciul cu 
Dinamo Tbilisi...

GLORIA BISTRIŢA
Ca şi Dinamo, Gloria Bistriţa a scăpat de pre

liminarii şi va evolua în Cupa Cupelor. Sigur, con
ducerea clubului, fotbaliştii de la Bistriţa privesc 
cu toată seriozitatea participarea la cupă. După In
succesul de anul trecut ta C 3, formaţia bistriţeanâ 
cu hotărârea de a se comporta mai bine în Cupa 
Cupelor, dar şi pentru a evolua corespunzător şi în 
noul campionat intern, şi-a început pregătirile An 
15 iulie, sub atenta îndrumare a lui Constantin 
Cîrstea (antrenor principal) şj Ion BaWor (secund); 
cu \ a medicală ,i c \  va *-tv - >. -* de ?v-, -
modare. A urmat „ştagiul" de Ia munte (22 lUhiâ 
— 2 iulie) la Poiana Braşov. La primul- gong au 
fost prezenţi: Tene, Cîmpeanu (reîntors Ăs la P. 
Neamţ), Ctarea» Anghel, Zedrean, S&sărman, Cristea, 
Ţorarache, RădiiţS, Toacă Balaor, C, v* -
Xandro, Năstase Otati, Cezar î acar, Sfoisn. Au 
venit Sălăgean (Ceahlăul), Dorha (F.C. Bihor), Co- 
can (Corvinul Hunedoara)' şi Zamfir (Roşiori). A» 
lunci, erau plecaţi prin Ungaria Mironaş şi Ilea, 
iar Sevastiţa era preocupat să plece In Germania. 
Apoi, Majcaru, Haloştă şi Şuvagău au pornit spre 
Corvinul.

Gloria Bistriţa a susţinut o serie de meciuri a- 
micale, ta care a folosit pe toţi jucătorii din lot. 
între 18—21 iulie, Gloria Bistriţa a participat la tur
neul (organizat la Baia Mare) câştigat de echipa 
gazdă. între timp, îlca a primit dezlegare pentru 
Debrecen, pe un an, iar Mironaş duoe tratative cu 
Bekescsaba. Dar şi portarul Tene se pare că va 
lua calea spre Turda! In aceste condiţii, fără câţi
va jucători de bază, Gloria Bistriţa va putea evita 
eşecul de anul trecut în C 3 ? Se vor adeveri cele 
spuse ta urmă cu câtva timp de Săsărtnan; „... ne 
vom lupta să trecem de primul tur, să nu mai 
păţim ca în ediţia trecută..." Păi. lotul e mai 
„subţire" ca în trecut! Atunci cu cine ?

DINAMO BUCUREŞTI
Echipa din „Ştefan cel Mare" va evolua în 

Cupa UEFA şi a avut şansa să scape de preliminarii. 
Aceasta nu înseamnă că tânărul antrenor principal, 
Ion Moldovan, ajutat de Fterin Chera» (secund) şi 
Ştefan Cioacă (preparator fizic) nu au pus preţul 
cuvenit pe declanşarea pregătirilor, întărirea lotul uj 
prin achiziţionarea de noi jucători şi revenirea „de
zertorilor". =Şi te Dinamo au venit unii la probă, 
alţii au rămas: lângă cei mai „vechi" de la echi
pă — Costel şi Marian Pană. Cristi Sava, Marian 
Şavu. Puş^ş, Atanascscu, Visalon —, au apărut
şi Marcă, de la Reşiţa, V. Brătianu (Brăila), por

tăreii Bordeiumi (iaşi), Laurenţiu lJcă (Bistriţa), 
Spirea (Iaşi), Flore» (Farul), Burghiu (junior), Dră- 
guş (Gl. Buzău). Surpriza a venit doar cu câteva 
zile în urmă, când Demolări şi Constantinovici 
după ce se antrenaseră la Steaua, unde au şi sem
nat —, s-au prezentat la... echipă!

Sunt bineveniţi şi „americanii" Prunca, Mihali 
şi V. Moldovan. Se pare că abia la sfârşitul săp
tămânii trecute, Mihali s-a hotărât dacă pleacă în 
străinătate sau rămâne la Dinamo. In schimb, după 
ce toată lumea ştia că Marian Ivan, de Ia Braşov, 
va lua drumul spre Ghencea. Dinamo l-a „suflat" 
de la militari pe centrul atacant care, se zice, a 
semnat pentru Dinamo.

Dinamoviştil au plecat acum o săptămână 
intr-un turneu în Germania, şi în drum au susţinut 
o partidă în Ungaria, cu Kispest Honved, pe care 
au învins-o cu 2—1. Urmează să susţină nU mai 
puţin de 5—6 jocuri în Germania. Printre jucăto
rii aflaţi acum ta turneu amintim pe Bordeianu, 
Atânasescu, Brătiantt II, Kadar, Drăguş, Iică, 
Coste! şi Marian Pană, Grozavu, Constantinovici, V, 
Moldovan, Moga, Râduţă, Coporita. Nu au făcut 
deplasarea „americanii" Prunea şi Mihali.

Dinamo se va reîntoarce la 3 august, urmând 
să participe la Cluj la un turneu alături de Bres- 
cia, lui Mircea Lucescu şi Universitatea Cluj.

RAPID BUCUREŞTI
Condurerea clubului Rapid Bucureşti, antre

norul principal Viorel H>zo, secundat de Ilie Rări* 
te#, nu sunt nicj ei scutiţi de incertitudinile ce 
„dijmuiesc" şi pregătirea Othe^enă a echipei din 
Giuleşti. Deşi „vulcanicul" antrenor V. llizo pune 
mare preţ pe seriozitate şi discipiină şi el feste con
fruntat cu o seamă de plecări de jucători sau în
târzieri, care l-au pus în situaţii dificile. Noroc că 
cel puţin în preliminariile Cupei UEFA şansa i-a 
surâs, • Rapidul va juca cu FC. La Valetta, din... 
Malta, Hizo apreciind că „teoretic avem prima 
şansă", ’

Hizo a dorit să-l aducă pe tânărul jucător-
Radu Niculescu, de la F:C, Inter Sibiii. Nîeă 
vorbă! Halagian „principalul" iui Itver a decre
tat : de la Sibiu nu pleacă nimeni. Şi când te 
gândeşti că tânărul jucător al Interului era în 
stare să renunţe şi Ia Steaua, pentru a-şi urma 
fostul profesor! Un necaz hu vine niciodată sin
gur . StancHi, fundaşul de bază al Rapidului, a 
plecat la Steaua şi n-a vrut să revină până n-â 
fost suspendat de Rapid, earfe până la urmă l-ar 
putea schimba pe cineva de la Steaua Apoi, deşi 
Vifidoiu era aşteptat să se prezinte la echipă, după 
„isprava" de la C.M, ei s-a prezentat întâi la Ofi
ciul ştării civile, aşa cum o făcuse şi colegul său, 
Motroc. Şi ea şi când nu ar fi fost de ajuns, 
lovan l-a anunţat pe antrenor, când să urce în au
tobuz (ce pleca spre antrenament), eă este solicitat 
să meargă ca antrenor secund la F.C. Hi hor 1 Şi 
s-a autoexclus din lot i , Şi, uite aşa, conducerea 
clubului â perseverat să caute, să aducă ceva „nou
tăţi" şi a găsit în... Ghana ! Prima dală a sosit la 
Păltiniş (unde s-a pregătit 'o vreme Ra d i) tână
rul de 19 ani, Ben Aequaah şi al doilea se pare 
că va fi tot un ghanez : Beruard tVfiile, ce are 49 
de prezenţe în reprez-■-■ntativn Ohanei. Oare ce zi
ce Vlădoiu ?



VAN/ARI - -
C U M P Ă R  t u i

•  Vââd''urgetât aparta
ment; două camere, preţ. 
negociabil, 5300 000; Tel. 
623471. \>  , (8550)

•  Vând convenabil a-
partament două camere, 
•foarte spaţios. Gât an, slr. 
Eminescu, • PI. 7,S- ap. <89k 
sc.'IX f‘ • (36 46) 1
. •  De- vânzare" ladă fri

gorifică 450 I, ladă--4 ser
tare, televizor cotor Gniri- 

•~dig.' Telefon 028507.
(8003)

- * Vând .apartament. 2 
camere, lângă Astoria, fa

ianţat, gresiât. ■ lambriuri, 
6 500-000; Tel. 629527. 

ţ - • (8055)
•  Vând casă, -posibili

tă ţi apă-gaz, anexe şi gră
dină in Geoagiu. infor-

1 maţi; 661480. - (3643)
•  Vând apartament 3 

-camere,'hol central, str.
; M. Kminescu, nr. 67; bl.
‘ H,: ap! 1, Telefon-622432.

‘ •  Vând ca-:r eu gradi- 
nă! Ofăştie, str. 'Oiţa-, 

i S3, telefon 641783."
: - ' (8640)

•  Vând apartament 3 
camere. Deva, parchet,- că
rămidă şi iinîmnătăţiri. Al. 
Romanilor, bl. 27. ap! 3, 
-parter, 5 milioane. în for
maţii telefon 650388, Brad.

\ ; (8639)
•  Vând Dacia 1310, an 

: fabricaţie 1990, .stare ex- 
, cepţibnală, preţ negocia

bil. Telefon 611087, după
’ ora 16. ' ; ; , (8636)

« Vând casă Pricaz. Tel. 
612486. (8634)

•  Vând mobilă sufrage-
■ rie, canapea, pat dublu ‘ 

şi .două fotolii pat, la 
preţ accesibil. Telefon 
615720v (8633)

•  Vând două locuri veci,
, cimitirul- Eniinescu. Tel.

621160. (137)
•  ' V â n d Volkswagen 

Coif, anul 1979, 1 100 cmc, 
neînmatriciilăbil, preţ 700 
DM. Telefon 611319.

' .  , (8759)
•  Vând loc dc casă in

travilan cu apă, gaz. cu
rent. Deva, str. 1 Mai, 
20; . telefon 622831, după 
ora 19̂  - (8656)
' •  Vând camion 6 tone, 1 
motor Saviem sau schimb 
cu ARO 243 D, motor Bra
şov, Munceiu Mic, nr, 4, 
Petraş Cornelia. (8608)

•  Vând sau închiriez 
spaţiu comercial ultracen
tral Haţeg, Tudor Vladi- 
mirescu, nr. 1 Telefon 
051/185396, Crniova.

(8 6 ; )
• Vând piese Mercedes, 

modei 115 şi motor com-

M.VHŢI, 26 n  i n :
18,00 Deschiderea emi

siunii ; 18,05 fem eia acti
vă (documentai Hori.Inel 
USJA); 18,26 Counlry mu- 
zic ; 18,45 Avanpremieră:. 

* filmele săptămânii ! la 
DEV ASAT; 18,50 Istoria 
afacerilor în America: 
„Hei beri Hoclvcr şi capi Li
rismul politic*'; iii, 13 A- 
nunţuri •  Puhlkilalc; 21,00 
Desene animate; 21,15 
$>tiri: 21,30 Dedicaţii mu-, 
zicale; 21,40 1‘ublicitaii; 
21,45 (jirio /ităii din lumea 
întreagă; 22,05 C ariile săp
tămânii; 22,15 Slrauss şi 
liedurile sale ; 22,30 l*u 
hliciiaie; -22,28 Documen
tar în serial. „Domnia lui 
CeUuşescu” (cp. 4); 23,00 
Film ari ist ic. „Mi;gal i>r-
ce". - ..

pţet. Sîiiţandrei. nr. 4, 
-/.ilnic de la 9 — 14.
■ -(8651)
; •  Vând loc de casă eu 
grădină. Informaţii' str. T; 
■Creangă'/ nr'.' 5, Simeria".

(8502)
•  Vând convenabil auto

turism AHO 10, stare per
fectă,; Brad, tel. 651634̂

•630204. '(99543)
•  Vând băuturi alcoo

lice, detergent şi celofan 
alimentar import. Tele-

: fon 616980, (8670)
•  Vând Audi 100, ne-

înmatriculabil, motor, 'de 
barcă, far' Mazda. Telefon 
613870; - p - -’" (8671)

•  Vând Barkas pentru
piese de schimb, televizor 
color, congelator, cumpăr 
talon Dacia, omologat.
Tel. 627824, 625884. ‘

(8678)
« Vând Toyotă Carina, 

1600 cmc, în stare de func
ţionare. Telefon 660999, 
orele 16—19. (8679)

I » mmm k mmm *■.

•  Vând* Renault 9 
Diesel, stare . irepro
şabilă. Telefon 627927.

(8680.)

•  Vând trifoi'furajer de 
; pe un ha. Relaţii ia teî.
6(20 lij, după; oră 16. ,

, (8082)
•  Vând Ford Sieffa, 1,8 

motor benzină, an fabri-
, caţie 1983, înmatriculat!
; preţ 4 000 DM. Deva, tel, 
'621673. v

•  Vând apartament trei 
camere, 'decpmancfâîe, ga
raj, pivniţă! TeX_ 714538.

•  Vând apartament . .
camere, parter „înalt,’ .Hu-! 
nedoara, Zambilelor, . bloc 
50, ap. 16, relaţii telefo'n *
722241. r , (6994) '

•  Vând apartament 4
camere, aparat sudură. 220' 
V, tel. 712173. (0995) :

•  Vând pui câine, rasa
Rottvveiler, două luni, chit:- 
pâr cal pentru sacrificat." 
Tel, 625288, 614551, după1 
ora 18. (6993) ;

•  Vând Aud; 80, veri-;
licăre tehnică, carte de 
identitate, stare bună. Tei. 
713447. / :  (6990) '

« Vând VW Golf, 1 600,
sport, pe benzină, înscris,; 
telefon 715326. (6964)

•  Vând apartament trei 
camere. Avram Jancu, bl. 
140/36, telefon 712231;

1 ' (6975) .
•  Vând mobilierul unui

apartament cu 2. camere, 
inclus uz casnic. Telefon 
723080, (6981)

•  Vând apartament 4
camere, preţ negociabil. 
Soneria, Piaţa Unirii, bloc 
21. etaj 4, ap. 20. •

’ (6987) V
•  S C Panicor S.A. Hu- 

nedoara anunţă scoaterea 
la licitaţie, miercuri, 10 
august 1994, ora 11, a u- 
ncr lucrări de reparaţii

tencuieli exterioare, mim-'
;■ taj gard din plăci prefa

bricate de beton, zugră- 
veii de faţade, zidărie, len- 

> eu ie l j şi rugrăveli intgri- ■ 
oare, confecţionare şf 

montaj jgheaburi şi bur
lane colectoare; canalizare, 
platforme betonate, con
fecţii şi montaj structuri 
metalice. Informaţii su
plimentare asupra volu
mului şi caracterului lu
crărilor se pot obţine în 
zilele de 27, 28, .29 iulie 
1994, Ia biroul MEI din 
Cadrul societăţii. Ofertele 
st* primesc la sediul so
cietăţii,* până în data de 
8 august 1994.

(6988)

OFERTE DE - 
SERVICII

•  împrumuturi în tei
primiţi imediat la _ Cas» 
de amanet Soneria, -zilnic
8—12; 15—17, telefon
66 17 21. (8496)

•  Efectuez transport auto 
1 tonă, preţ \convenabil.
Telefon 616420. .*3  ■ W '

îs : ;.f; X8630)
• *  S.C. „M E E K A R T  B l  -
BICU“ SCS angajează pen
tru, magazin „Koiiya“ vân
zătoare absolygnte de 
liceu comei'cial...Informaţii 
tel. 616900, 626390. W 
- •. ■ ■; y (8669) ...

•  Inginer mecanic, 24 
ani, cunoştinţe- limba ger-, . 
mană (atestat), engleză, 
utilizarea calculat oareldr,

REGIA AUTONOMA DE GOSPODĂRIE 
COMUNALA ŞI LOCATIVA BRAD 

str. Vânătorilor, nr. 4-0 .

caut ioc d l muncă.- Tel.* 
722314. (6989) ■

•  Firma „Costel" e- 
fectuează transporturi 
de persoane şi "pa
chete România - — 
Germania şi retur. In
formaţii la telefon 
762153, "Intre orele 
20—23. (0904)

P I E R D E R I
i •  , Pierdut - legitimaţie 
seryiciy, pe „ punjele Ha- 
luca Marina, eliberată de 
-„Siderurgica" S.A. Hu
nedoara. O declar nulă.

■ . (6991)
- « Pierdut legitimaţie 
de membru susţinător, pe 
numele Haluca Marian, e- 
liisorată de F.C. Corvinul 
Hunedoara. O declar nulă.

(6992)

DECESE

* •  După o lungă şi 
'grea suferinţă a înce
tat din viaţă -

'-a s i n e f t a
1’ADUREAN.

in vârstă de. 78 de 
ani. -Nu te- vom :* uita 
niciodată. * •. Gheorghe, 
Mari a, Eugen, Lelia.- 
na*, -llamona şi Dorian, 
înmormântarea' are 
loc azi, 26 iulie, ora 

-14, — la Gimitir-ul. -din 
Veţel. . ., (8672)

FILIALA ELECTROCENTRAIE I
-----  D E  V A  *

I „ TERMOCENTRALA MINTIA I
|  / Anunţă locuitorii municipiului Deva că în I

I perioada 15 august — 3 septembrie 1994 este ■  
planificată revizia instalaţiilor de producere şi |  

|  transport a energiei termice. , , ~ ‘j

I"" ; ii;:c-~Dacă:-i«âi& 'iMt.- ̂ eirndkiarea:.. .acusţor lucrări * 
R.A.G.C.L. Deva nu va achita contravaloarea |  

I energiei termice Kvrate în primele şapte luni |

I* ale acestui an (1 miliard şi 50 milioane lei), F.E. ■  
Deva nu va mal furniza energia termică ne-1  

>| cesară preparării apei calde menpjere. |

1  in  a t e n ţ ia  a g e n ţ il o r  ec o n o m ic i |
Până cel mai târziu la data de 5 august a.c., I 

toţi agenţii economici simt obligaţi să depună! 
formularele de raportare contabilă pe sem. 1 1 

I 1094, ia serviciul bilanţuri din cadrul Dirce-1 
- ţiei Generale a Finanţelor Publice şl Cootrolu- ■  

iui Financiar de Stat a judeţului Hunedoara — |  
1, Deva. ■■■■,,. ■ |
I In caz de neprezentgre până ia termenul" 
|  de mai sus, agenţilor in cauză li se vor aplica |

I prevederile /Ordonanţei Guvernului nr. lV l9 9 3 1  

de sancţionare cu amendă între 200 000 1
|  1000 000 lei. I
I -

I
I
f

S.C. ,CARMETAPLAST« S A. 
D E V A "

»

ANUNŢA

j  Organizarea în data de 15 august 1004, o- 
Ş rele 12.00, a concursului pentru ocuparea postu

lui dc
' •  CONTABIL ŞEF -  . ri- T'ri.ri. _

Condiţii: studii superioare economice şi ve
chime în specialitate de minim 5 ani.

Depunerea cererilor se face la biroul per 
sunai, salarizare, până în data de TI august;! 

U 1 9 9 4 . j |
Ş Informaţii suplimentare se primesc la tel.;! 
5 051843. 5

R A.G.C.L. SIMERIA

Anunţă licitaţie publică, în data de 9 au
gust 1994, ora 10, pentru închirierea spaţiului 
situat în Simeria, str. Libertăţii, nr. 4, cu 
destinaţia „spaţiu de producţie**. !

înscrierile la licitaţie şi depunerea taxei;! 
■ şi garanţiei de participare Se fac până în data^ 
; de 5 august 1994, la sediul unităţii din Sime- 
* ria, str .1 Decembrie, bl. 103, parter. Informa- 
î'tii suplimentare la telefon 660935.
:
'.■.V .W .V .’.W .V .V .V .V .W .'.W .V .V Z .V A W .W .SW

-ii!

Organizează in data dc 15 august 1994 în*

I* terviu pentru ocuparea : !-  ̂ '■ y
■ 1 post Inginer clectromecaitic sau ;me-

I canlc pentru activitatea reparaţii uti-
1 laje. : ...

Şe primesc ingineri stagiari, inclusiv din 
I promoţia 1994.

• !  , Depunerea actelor, se face la compartimen- 
I tul personal al societăţii, până la data de 
|  10 august 1994. _ "? "

I 
I 
I 
I

i

I
I
I
I
I
I
I

E T I C H E T E
R iE L E

O IN
P O L IE S T E R

I

I
M Ă T A S E  |

[RtZlSTENTfc LA fEMPERATURA. LAVABILE Şl iNDEŞiRA&lLfc[

i5 C * n  *s  u n  -

:
3 #T K IIS  ?

mă m  » c

m
48i

-100 % ji®y, « 
/

COTTON

Şl DIN HIRTIE ADEZIVA, CARTON, ETC. 
MATERIE PRIMĂ Şl TEHNOLOGIE IMPORT ITALIA

S .C . ETICI II TT P R O D  S .R .L .:
sţr. U Z I N E I  ELECTRICE n r .9

t i u i - N A l ’O C A ,  l e i . :  0 6 4 - 1  8 5 7 3 3

I
I
I

SC. REMERO S.A. — FILIALA DEVA 
Cu sediul în Mintia, str. Şantierului, nr. 5. 
Execută lucrări de tinichigerle şi vopsito- 

rie auto.
Informaţii suplimentare la telefon nr. 

618750, interior 112. - I

ŞCOALA NORMALA , 
D E V

.SABIN DRĂGOl* 
A

V , A n u n ţ ă 7
) CONCURS DE ADMITERE ,,
S in clasa a IX-a, profil FILOLOGIE — 
\  TEOLOGIE ORTODOXA (24 locuri)
ţ în perioada 23 august -H 1 septembrie 
( 1994.

ABSOLVENŢII ACESTEI CLASE pe lân
gă DIPLOMA DE BACALAUREAT pot primi 

' CERTIFICAT DE ATESTARE pentru a preda 
| RELIGIA la clasele I—IV si pentru a fi anga

jaţi CÂNTĂREŢI BISERICEŞTI.
\ INFORMAŢII PRIVIND DOCUMENTE-
\ LE DE ÎNSCRIERE se pot lua dc la secrela- 
\ riatul şcolii, str. Gh. Bariţiu, nr. 2, DEVA, 
( telefon 615146.

S C. AVICOLA S.A. ALBA
\ rine în sprijinul consumatorilor şi unităţilor de desfacere cu amă

nuntul, prin mari reduceri de preţuri la produsele avicole şl anume:
Preţ vechi Preţ nou
cu ridicata cu ridicata

2 900 2 600 j
2 600 2 400 !
2 500 2 260 |
2 257 1 900
3 800 • 3 400
4 450 4 000 ;
3 200 2 950 I
1950 1200 |
4 516 4 516

Conform reglementărilor, carnea de pasăre este scutită de TVA. Ca
litatea produselor corespunde normelor în vigoare. !

Comenzile se primesc la telefon 32 35. . j

Sortimentul

Pui, cal. I
Pui, cal. a Il-a
Găini, cal. I
Găini, cal. a Il-a
Pulpe
Piept
Pipote
Grăsime
Ficat

Zidi e<ht ii fl
Tt:
Ti
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