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Drept rezultat al apli-' 
carii reformei Sri agricul
tură, este notabilă tendinţa 
spre creşterea numerică şi 
calitativă a şeptelului în : 
exploataţiile de tip pri
vat. Faţă de începutul a* 
cestui an, efectivele au 
sporit cu peste' 7060 ca
pete la bovine, 8000 la 
porotne şi aproape 27 000 
la ovine. Desigur, suntem 
încă departe de a pune în 
valoare adevăratul poten
ţial zootehnic de care dis
pune judeţul, dar îmbucu
rător este faptul că se îm
bunătăţeşte calitatea şep
telului, proprietarii de pă
mânt şi de animale pu
nând acum accentul pe 
selecţie, pe menţinerea 
în efectiv a exemplarelor 
cu potenţial biologic ridi
cat.

Abordând aceste aspecte 
cu dl .ing. Alexandru Iu
ti rea, şeful serviciului pro
ducţie animală din cadrul 
Direcţiei generale pentru 
agricultură şi alimentaţie, 
specialist cu o experienţă 
bogată în domeniul zoo
tehniei şi cu pasiune pen
tru întărirea exploataţiilor 
agricole cu profil zooteh
nic, din discuţia purtată 
am desprins o serie de 
probleme ce -vizează spo
rirea eficienţei acestui im; 
portant sector de produc
ţie, care are o influenţă 
decisivă asupra condiţiilor 
noastre de viaţă. Pornind 
de la realităţi concrete şi ţ  
de la calcule exacte, in
terlocutorul ne-a demon
strat avantajele nete pe 
care le prezintă pentru fie
care crescător de animale 
preocuparea de a avea în r 
proprietate mâi multe vaci 
cu lapte sau tineret bo? 
vin la îngrăşat, numai în 
acest mod putându-se vorbi 
despre o adevărată renta
bilitate în sectorul zooteh
nic. De altfel, un aseme--. 
nea obiectiv este urmărit 
şi prin Legea 83/1993, în « 
baza căreia se acordă a- 
locaţii producătorilor a- 
gricoii care menţin în ex
ploatare, pe durata unui 
ciclu de producţie, cei pu
ţin trei vaci eu lapte sau 
trei bivoliţe, cât şi pri
mele pentru viţeii obţinuţi.

Nu punem în discuţie , 
faptul că, pentru o reală 
protecţie a consumatorilor, 
statul mai controlează încă «

preţurile la o serie de 
produse .de .origine ani
mală, însă cpnsiderăm că 
este anormal că un kilo
gram de băuturi răcori
toare Să fie plătit de 2—4 
ori mai scump decât un 
litru de lapte (!). După 
calculele făcute, pentru a 
avea şi un profit cât de 
cât de la o singură vacă 
cu lapte, ar trebui să se 
obţină zilnic, într-o peri
oadă normală de lactaţie, 
şi să se vândă la preţurile 
actuale cel puţin 10 1 lapte, 
numai aşa putându-se a- 
coperi cheltuielile cu fu
rajele, luând in calcul şi 
o parte din preţul forţei 
de muncă. în cazul când 
producătorul agricol are 
în gospodărie trei vaci cu 
lapte, beneficiind şi de sti
mulentele legale, se a- 
junge la un câştig anual 
de peste 1,5 milioane de 
lei, ceea ce, să recunoaş
tem, reprezintă o motiva
ţie pentru a milita pen
tru practicarea unei zoo- 
tehnii performante.

Că s-a făcut un salt ca
litativ în privinţa speciei 
bovine o atestă şi faptul 
că producţia medie de 
lapte pe cap de vacă a 
ajuns, îh 6 luni, la 1498 
litri, reprezentând 8,2 1
pe cap/zi, creşterea fiind 
de peste 30 la sută faţă 
de perioada corespunză
toare a anului trecut.

Important de amintit este 
că, profitând de efectul 
aplicării Legii 83/1993, a- 
cuin se fac documentaţiile 
pentru plata primelor cu
venite producătorilor agri
coli care au obţinut şl 
crescut timp de şase luni 
viţei realizafi din monte 
artificiale sau din montă 
naturală cu tauri atestaţi.

Ca o schimbare de op
tică în vederea creşterii 
producţiei de lapte, ar tre
bui pus Un accent mai 
mare pe producerea silo
zului, ţinând seama că a- 
portul suculentelor să re
prezinte col puţin 40—50 
ia sută în consumul de 
unităţi nutritive. în ace
laşi timp, în scopul eco
nomisirii concentratelor, 
este nevoie să crească pon
derea trifolienelor în struc1 
tura suprafeţelor cu furaje 

NICOLAE TIRCOB

(Confinuare în pag. a 2-a)
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• l'n magnat al petrolului se adresează 

fiului său:
— N-are importanţă că te-a dat afară de 

la şcoală! Mâine îţi voi cumpăra una nouă!
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G a r d ie n i i  p u b lic i  

a u  d e p u s  ju r ă m â n t u l
Intru ,,apărarea Consti

tuţiei şi legilor ţării", 
sâmbătă, 30 iuli* a.c., 
gardienii publici din ju- 

‘ deţiil nostrS aii depus 
jurământul. La cerembnia 
din municipiul Deva — 
în faţa sediuluj Consili
ului judeţean — au fost 
de faţă' reprezentanţi ai 
Prefecturii, Consiliului ju
deţean, Centrului militar 
judeţean, Inspectoratului 
judeţean de Poliţie, Gar
nizoanei Deva, Grupului

judeţean dă Pompieri, U- 
nităţii Militare 0812 Orâş- 
tle, senatori, primari, ai 
altdri instituţii. '

Cii acest prilej a fost 
relevat faptul' că evenj- 
mentul reprezintă un pas 
important în consolida
rea şi apărarea Statului 
de Drept, că se continuă 
astfel o mai veche tra
diţie românească în paza 
bunurilor, asigurării vie
ţii oamenilor şt a liniştii 

.publice. (V;n.)
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Buna întreţinere a aparatelor de măsură şi control asigură fiabilitatea 
instalaţiilor de la Termocentrala Mintia. Foto PAVEL LAZA

Sucuri în premieră, copii şi... şotii!
De curând, firma ro

mân o-maghiara „Mag-Rom“ 
S.R.L, Gcoagiu a lansat In 
premieră, pc piaţă, la De
va, un nou produs răco
ritor din esenţe de kiwi, 
portocale şi inango, prin- 
tr-o. ofertă gratuită de 
sucuri (Ţip-Ţup) tuturor

trecătorilor aflaţi in zona 
Patiseriei „Mioriţa".

Acţiunea, în premieră de 
acest gen, a reprezentat un 
deliciu pentru copii care 
au luat cu asalt locul de 
distribuire a sucurilor şl 
nu numai. Dar cum sucul 
s-a dat la pahare de unică

folosinţă, pentru a-şi face 
provizii, cei mici —, unii 
ţinându-se de şotii — au 
venit cu sticle goale, pe 
care le-au umplut după 
colţ. aşezându-sc apoi cu
minţi la rând. Cine spune 
că nu suntem inventivi ? 
(C.P.)
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•  Gaz metan în casele oame
nilor. Peste 300 de gospodării, 
particulare din comuna Baru — 
mal precis din satul de reşedinţă 
— au fost racordate la instala
ţia ele gaz metan, nou introdus 
în localitate. In prezent se pre
găteşte documentaţia pentru a 
începe o astfel de lucrare şi în 
satul Petros. (Tr.B.) '

•Fântână părăsită. Ba margi
nea pădurii de lângă drumul ce

leagă satele Boz de Bretea Mu- 
reşană se află o fântână din 
care trecătorii îşi puteau potoli 
setea şi răcori sufletul. Aceasta, 
după întâmplarea nefericită cu 
un înecat, a fost închisă şi pără
sită. Nu se poate oare curăţa şi 
reda folosinţe,' publice această 
fântână? (N.T.) -

•  Semnal. Se află în curs de 
apariţie, la editura „Gutinul" din 
Baia Mare, prima dintr-o serie 
de 45 de apariţii ale „Antologiei 
umorului' românesc şi Universal", 
de Dumitru Vasi Şoimoşanu, 
vechi colaborator al ziarului nos

tru. întreaga lucrare, pe par
cursuri celor 45 de volume, cu
prinde peste 24 mii de anec
dote, grupate pe teme: despre 
soţi, despre mame şi copii, bu
nici şi nepoţi, dascăli şi învăţă-. 
cei, artişti, scriitori şi despre 
mulţi alţii. (I.C.)

•Locul III. Participând la 
Festivalul interj udeţean „Culu- 
şerul românesc", care s-a desfă
şurat la Slatina şi Caracal, for
maţia de căluşeri din Gcoagiu a 
ocupat locul IJl. Au participat 
24 de formaţii din judeţele ţării. 
A fost premiat şi vătaful. Nicu-

şor Lupu, pentru cea mai bună 
evoluţie. (Prof. Inan Marcu, di
rectorul Căminului; cultural din 
Geoagiu).. . , ; ;

•  Infractori. In primul se
mestru al lui 1994, în judeţul 
Hunedoara, poliţia a identificat 
cu 667 de infractori mai mulţi 
decât în aceeaşi perioadă a anu
lui trecut. Spune ceva acest 
lucru, riu? (V.N.)

■  ■  ■  .Bere cu 
zdrehte!

Iii 'u-rîhâ eu ’ câteva zile. 
la sediui redacţiei noastre, 
s-a prezentat un cetăţean 
din Geoagiu, care nc-a a- 
dus o sticlă'de bere având 
eticheta S.C. „Habei In
ternational" S.A. — C'iigi- 
nal Hăţegaua..—, deci bere 
produsă de fabrica din 
Haţeg,' -~ i i
•; Indignarea cetăţeanului a. 
fost extremă câiid, la ■ n 
privire mai atenta, a ob
servat că în interiorul ten
tantului: lichid, plutea . o 
zdreanţă de dimensiuni, a- 
preciabile provenită proba- 
bil din procesul tehnologic.

Sticla de bere a fost 
cumpărată dc la un în
treprinzător particular din 
zona ştrandului Geoagiu 
Băi. Integritatea capsei 
este evidentă, neexistând 
nici un indiciu care să 
trădeze o rea intenţie din 
partea celor prin «mâinile 
cărora a trecut sticla de 
la ieşirea din fluxul de 
Îmbuteliere.

Situaţia creată este ne
plăcută pentru cumpărător, 
dar mai ales pentru firma 
de bere din Haţeg, ~al că
rei renume este etichetat 
de asemenea situaţii.

Orice alte comentarii 
'sunt inutile!

CORNEL POENAK
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2 August
• Au trecut 213 zde 

clin an, au mai rămas 
152.

•  1808. S-a născut Si- 
mion Bărnuţiu (m. 1864). 
fruntaş al revoluţiei de< 
la 1848 din Transilvania.

•  1893. S-a născut De- 
mostene Botez (m. 1907).

•  1924. S:a născut scri
itorul Nicuţă Tănase.

•  1937. Â murit pro
zatorul «ardelean Pavf’l 
Dan (n. 1907)., ; . . ■



BUN GĂSIT, RETEZAT!!
Bun găsit, minunat ţinut de rai, 
Bun găsit, adoratul nostru plai! 
Din nou la tine poposim,
Ne chemi mereu şi noi te iubim.

%
I

Cu dragoste în suflet, 
cu un dor fără sfârşit, 
s-a îndreptat spre înălţi
mile Retezatului un grup 
special de copii format 
din 21 de persoane. Copii 
orfani, handicapaţi sau 
copii din familii cu si
tuaţii speciale au poposit 
în tabără şcolară Bră- 
dăţel pentru a da mâna 
cu cele mai pitoreşti , lo
curi ale judeţului Hu
nedoara.

Timp de 10 iile, între 
14—23. VIL 1994, şi-au 
petrecut în mod cu to
tul deosebit vacanţa de 
vară aceşti copii, care 
merită grija din partea 
tuturor celor animaţi de 
sentimente umane.

Programul taberei a a- 
tins toate laturile educa
ţiei şi a făcut să simtă 
că şi pentru ei există o 
poartă larg deschisă pen
tru bucurii şi fericire.

conceput „Ziua spor- 
talui şi «  sănătăţii", 
„Ziua naturii", „Ziua ac
tivităţilor culturale", „Zi
ua cunoştinţelor despre 
munţii Retezat" şi alte 
activităţi atractive, care 
au reuşit să creeze ade

vărate clipe de neuitat 
pentru cei prezenţi. De
sigur, nu au lipsit glu
mele, curiozităţile ştiinţi
fice şi concursurile, prin
tre care amintim: con
cursul de dans, concursul 
sportiv de atletism şi 
concursul celei mai re
uşite măşti ,toate fiind 
premiate cu recompense 
materiale. Concursul spor
tiv a cuprins probe va
riate şi recompensele a- 
cestora au fost substan
ţiale — şi aceasta în 
bani — datorită spriji
nului primit din partea 
Oficiului Judeţean de Ti
neret şi Sport.

Tabăra a fost organi
zată de Fundaţia ,:: Ro
mâno — Maghiară *JHu- 
manitatea" şi sponsori
zată de Fundaţia „Soros" 
pentru o Societate des
chisă, filiala Cluj, de 
S.C. Crăciun — Deva, de 
S.C „Avicola" — Deva, 
S.C. „Deeebai" Deva şi 
S-C. „Coratrans" din ju
deţul Hunedoara. Pe a- 
ceastă cale mulţumim a- 
cestor societăţi şi Funda- 
ţiei Soros pentru sprijinul 
acordat (Berey Elisabeta).

! S

Venerabilul domn Cor- 
neliu Coposu, preşedin
tele P.NVŢ.C.D., a simţit 
că are ceva probleme cu 
sănătatea. Este vorba — 
o scrie presa — de ur
mările unei broftşite, fapt 
ce a surprins, întrucât 
domnia sa fuma câte două 
pachete de Kent pe zi. 
Şi ce-a făcut dl. C.C. ? 
Firesc, s-a dus Ia me
dic. Unde? Ei, aici, este 
aici. România este recu
noscută, pe plan euro
pean, cel puţin, că are 
cadre medicale de excep
ţie, ce se afirmă în ma
nifestări medicale de 
prestigiu. Deţinătorul 
prenjiului Nobel, Emil 
Palade, este, fă origine, 
român; - In România vin 
şi se tratează foarte mulţi 
străini. Despre medicina 
românească se vorbeşte, 
în toată lumea, la modul 
elogios. Ei bine, dl. C.G. 
s-a dus să-şi trateze be
teşugul în Germania. Cu 
ce bani? Ei, asţa-i deja 
o întrebare' prostească, 
ştiut fiind că domnia sa, 
ca membru al Parlamen
tului, are salariu bunicel.

Cel ales în fruntea

ţării ,este vorba de pre
şedintele Ion Iliescu, a ‘ 
avut şi domnia sa pro
bleme cu sănătatea şi, 
tot firesc, s-a dus la me
dic. Unde? In România, 
Ia un spital din Bucu
reşti, unde a şi fost o- 
perat şi sănătatea sa e- 
voluează bine.

Iată două cazuri, ase
mănătoare, dar şi foarte 
diferite. Doi români bol
navi se duc la medic, 
unul în România, celă
lalt în Germania. Ami
cul care de fiecare dată 
Când nu-î convine ceva în 
„Cuvântul liber" ne dă 

telefon şi ne blestemă, dar 
refuză să-şi spună nu
mele, va sări, poate, ia
răşi în sus citind aceste 
rânduri. Ei bine, îi aş
teptăm telefonul, dar îl 
rugăm să bage de seamă 
că nu am comentat de
loc cele două cazuri. 
Le-am punctat doar, pen- 
tru a oferi posibilitatea I 
cititorilor noştri să o ţ 

.facă şi să tragă fiecare t 
concluzia ce o consideră >
firească. V

TRAIAN BONDOR

REGIONALA GAZ METAN DEVA 
ANUNŢĂ

Datorită neachitării în termen a consumu
lui de gaz metan, la următoarele asociaţii de 
locatari din municipiul Hunedoara se sistează, 
începând cu data de 8. 08. 1994, furnizarea ga
zelor naturale la Asociaţiile de locatari nr. 15, 
17, 22, 28, 41, 45, 49, 55, 56, 58, 60.

S.C. STRE1UL S.A. CĂLAN „
Organizează concurs pentru ocuoarea pos

tului de manager, conform legii 66/1993-
Depunerea ofertelor se va face în termen 

de 30 zile de la data ultimei apariţii a anunţului 
în presă. Relaţii suplimentare la telefon 730371 
sau la sediul societăţii din Câian, str. A. Vlaicu, 
nr- 8. (148)

V S.C. „ALIMENTARA” S.A. DEVA 
Bdul 1 Decembrie 1918, nr. 30

Organizează licitaţie publică, cu strigare, 
în ziua de miercuri, 3 august 1994, orele 10, 
la sediu, pentru vânzarea următoarelor mijloace 
fixe:

•  tractor U 650 — 1 bucată
•  remorcă de 5 tone — 1 bucată
Informaţii la tel. 616406.
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Duminici pierdute
In parc plouă cu flori de tei, semn că vara sej 

află în toate drepturile.
— O! — sparge liniştea un ins — vine bomba a- 

tomică!
— Ce înseamnă asta. domnule? —• întreabă a 

mirare Un apropiat pensionar, fost militar de carieră.
— Las’ că-ţi spun eu. Sunt ăia care au lucrat j 

în agricultura socialistă? Mari specialişti/ N-au făcut 
nimic».

— Ce mai zici, domnule, bombă?
; : Cu soţia şi eu, în parc.

— încă o bo». se amuză pensionarul Gură Mare, 
patinator pe „Săniuţa".

— Am muncit şi noi — vorbeşte abia şoptit fe
meia şi strânge în podul palmei mânerul unei poşete 
demodate, de parcă ar vrea să-I rupă.

...Se scutură florile teilor din parc. Şi plouă cu 
parfum. Peste pensionarii agronomi cad parcă mai 
multe petale de flori.

Pentru tinereţea şi duminicile lor pierdute.
N. PANAITESCU

* ★*★****+*♦★★+*■*•+★•*■+» * ****■

Desen de CONSTANTIN GAVRILA

Animale
(Urmare din pag. 1)

cultivate şi a raţiilor sta
bilite.

Unele semne de între
bare se ridică în legătură 
cu , specia ovine, unde e- 
fectivul de oi fătătoare a 
scăzut cu peste 500Q ca
pete, comparativ cu înce
putul anului. Diminuarea 
îşi găseşte explicaţia în 
faptul că preţul la lână 
se menţine la un -nivel 
descurajant. In vederea ie
şirii din impas, s-a gân
dit o strategie nouă, ame
liorarea prin înşământări 
artificiale urmărind for
marea unei rase de ovine 
pentru carne şi lapte.

Specialiştii de la cen
trele agricole acordă 
permanent asistenţă şi 
sprijin de specialitate 
celor dornici să organizeze 
exjiloataţil profitabile, să 
ridice eficienţa sectorului 
zootehnic.

Cu poticneli şi mari ne
cazuri, am intrat iarăşi cu 
secerişul în luna august, 
aceasta însemnând din nou 
pierderi apreciabile şi ire
cuperabile din recoltă. 
Slaba dotare tehnică îşi 
spune cu vârf şi îndesat 
cuvântul.

Dacă grâul a fost con
siderat eultUră de impor
tanţă naţională pentru a1 
sigurarea securităţii ali
mentare, asta se întâmplă 
doar în vorbe, având în 
vedere modul cum se pre
zintă lucrurile la ora ac
tuală în legătură cu pre
gătirea producţiei din a- 
nul viitor. Am văzut, şi 
mulţi producători agricoli 
s-au convins din proprie 
experienţă (deşi nu era 
nevoie) ce înseamnă să 
nu se folosească seminţe 
de calitate, tratate împo
triva bolilor şi dăunători
lor. Infectarea masivă a 
culturilor cu mălură a 
creat mari greutăţi la va
lorificarea producţiei.

Fireşte, nu se poate 
să nu fie trase concluzii 
din greşelile ce s-au fă
cut. Stă fn posibilitatea 
tuturor cultivatorilor de 
grâu şi a specialiştilor de 
Ia centrele agricole să e

vite repetarea neajunsurilor 
din toamna trecută.

Pornirea In această di* 
recţie este însă, deocam
dată, foarte anemică. Nu 
vom face referire la pro
bleme privind amplasarea 
culturilor, eliberarea tere
nului, efectuarea arăturilor, 
sau la fertilizări, ci vom 
aduce în atenţie chestiuni 
privitoare ia modul de 
asigurare a seminţelor. Ast
fel, în vreme ce mulţi 
producători agricoli au fo
losit în toamna trecută se
minţe din producţie pro-

toamnă în mare pericol
prie, de calitate necoreş- 
punzfitoare, în stoc ia 
Semrom Orăştie a rămas 
o cantitate apreciabilă de 
grâu, pentru care s-âu 
plătit însemnate dobânzi. 
Aceasta se poate utiliza 
la însămânţărite din »- 
ceastă toamnă, având o 
germinaţie bună şi co

respunzând normelor teh
nice. <

Din discuţia ce am a- 
vut-o cu dl. ing. Mircea 
Fdip, directorul Semrom 
Orăştie,, am” reţinut cS, 
adăugând şi preluările din 
noua recoltă, s*au asigurat 
1400 tone sămânţă de grâu, 
ceea ce reprezintă o can

titate ce fiu asigură nici 
50 la sută din necesarul 
pe judeţ (I). Dna ing. 
Ana Murrteanu, inspecto
rul şef al Inspectoratului 
judeţean pentru controlul 
calităţii seminţelor şi ma
terialului săditor, ne spu
nea «ă au fpst organizate 
lpturi semincere şi s-au re
cunoscut pentru sămânţă 
suprafeţe şi cantităţi care 
ar aeoperj tot necesarul 
judeţului. Necazul cel mare 
constă insă in faptul că 
nu s-au alocat fondurile 
necesare pentru ca Sem-

Nu se poate concepe 
menţinerea şi chiar dez
voltarea efectivelor de 
bovine fără taur} sau 
fără... oamenii cu seringa, 
adică operatori însămân- 
ţători, al căror număr a 
scăzut foarte mult şi nu 
sunt în toate localităţile. 
Astfel că monta vacilor 
se face pe cale naturală.

In comuna Lunca Gşt*. 
aii de Jos există im ta* 
ur, dur bietul a adunat 
ceva ani, aşa că nu-şr 
poate îndeplini... misi
unea, din pricina vârstei..

T A U R I  IN . . .

Aşa că oamenii, când vi
tele... au nevoie, apelează 
la diverşi tăuraşi ce cresc 
în curţile unor gospodari.

In comuna Zam există 
doi tauri atestaţi, dar 
nici e! nu fac treabă 
fiind atinşi de boli ve
nerice. Aşa că şi ei mă
nâncă iarbă şi târâte de
geaba, misiunea lor în
deplinind-o tot tăuraşii 
tineri, sănătoşi, dar ne- 
atestaţi.

O să socotească unii că 
problema abordată în a- 
ceste rânduri ar fi mi
noră, dar nu este. Pentru 
ca gospodarii să benefi
cieze de prima acordată 
de Guvern pentru viţei 
au nevoie de un act e* 
liberat de circumscripţia 
veterinară care să *- 
teste că vaca a fost în
sămânţată, fie pe cale 
artificiali, fie de fauri

atestaţi de organele de 
specialitate. Soluţii ar 
fi trei: ori să se aducă 
tauri de valoare în ju
deţ, care să fie trimişi 
acolo unde este nevoie, 
ori să sporească numă
rul operatorilor însămân- 
ţători, ori să fie atestaţi 
taurii care există la ora 
actuală în fiecare sat. 
Oricare din cele trei so
luţii este binevenită, 
sau se pot aplica toate 
trei. . j ; . :v

TRAIAN BONOOR

I

rom-ul să poată cumpăra 
aceste seminţe. In aseme
nea situaţii este foarte clar 
că cineva doreşte să-i dis
trugă şi pe producătorii de 
sămânţă din ţară, să a- 
jungem să importăm ceea 
ce putem asigura din pro
ducţie internă, bineînţeles 
aceasta fiind o afacere din 
care cei interesaţi se vor 
îmbogăţi.

Fiind pusă In mare pe
ricol producţia de grâu 
a ţârii din anul viitor, 
este o problemă de ma
ximă însemnătate ca stri
gătul de alarmă al pro
ducătorilor agricoli să a- 
jungă lâ urechile guver
nului şi Ministerului A- 
griculturij şi Alimentaţiei, 
care trebuie să găsească 
resursele de finanţare ne
cesare plăţii seminţelor şi 
pregătirii însămânţărilor de 
toamnă. Dacă se ratează 
şi această şansă, atunci 
cu siguranţă că în anul 
viitor vom face foamete 
sau vom fi nevoiţi să a- 
peiăm la Importuri, să 
plătim pâinea cu un preţ 
dictat din afară. Ar fi 
mare păcat, deoarece Dum
nezeu ne dă, dar ou ne 
bagă şi în traistă.

NICOLAE TIRCOB _

I
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SAMBĂTA, 6 AUGUST, IN SALA SPORTURILOR

PRIMA GALA DE BOX PROFESIONIST ORGANIZATĂ LA DEVA

IvilHAI LEU

# Cunoscutul boxer 
profesionist Mi hai Leu 
— în postură inedită

4 — de manager şi bo
li xer, patronul firmei

„Michael Lowe Sport 
Management" S.R.L. 
Deva, organizează, îm-

5 preună cu Xiga Bo-- 
xului Profesionist, pri
ma gală de box profe
sionist la Deva, sâm-

r bătă, .6 august a;c.
î •  Nu rataţi o ase

menea ocazie! BOX 
PROFESIONIST, A- 

£ DEVĂRAT, spectacol 
î  pentru tineri şi vârst

nici» întâlnire de ne
uitat cu câţiva boxeri 
valoroşi şi cu artişti 
din Capitală.

MIHAI LEU este cel mai bun boxer 
al tuturor timpurilor din judeţul Hune
doara. Primul său titlu câştigat pe plan 
internaţional a fost cel de Campion 
Mondial la juniori în 1987 în Cuba 
(coechipier cu Francisc Vaştag). Ca a- 
mator a susţinut 200 de. partide, din care 
190 s-au încheiat în favoarea sa; a fost 
de 4 ori campion naţional al României 
la juniori.

Plecat în Germania de câţiva ani, 
înainte de revoluţie, tânărul boxer hu- 
nedorean „Michael Lowe“ se afirmă- la 
clubul Bayer Lever-Kusen, devenind de 
două ori campion al Germanici, în 1989 
şi 1990, la categoria 67 kg. Apoi şi-a 
împlinit visul: a trecut la profesionism, 
în boxul profesionist a susţinut, până 
acum, 13 partide cu boxeri din Cehia, 
Slovacia, S.U.A., Anglia, Franţa, Argen
tina, Belgia, Italia ş.a,, în care a ieşit 
învingător! Mihai se mândreşte că îl 
are ca antrenor, în Germania, în boxul 
'profesionist, pe americanul CHUC TAL- 
HAMX, care l-a avut elev pe Casius Clay. 
«în prezent este al 8-lea pe lista bo
xerilor profesionişti la categoria semi- 
mijlocie (66,679 kg). Dorinţa lui arză
toare este să obţină titlul auropean ta 
categoria sa. Următorul meci va f; la 
Viena, Este cunoscut în Germania, şi-a 
împlinit o dorinţă mai veche â lui şi a 
tatălui său, Nicolae Leu, cel mai aprig 
susţinător şi sprijinitor al său, să în
fiinţeze o firmă nouă, la Deva, care să 
contribuie la revigorarea boxului hu- 
nedorean, la descoperirea şi afirmarea 
unor noi talente la box, management, 
transferări de sportivi, publicitate etc. 
Firma se numeşte „MICHAEL LOWE 
SPORT MANAGEMENT" S.R.L. Deva 
şi aşteaptă colaborări şi cu alte firme 
interesate din judeţ, din ţară şi stră
inătate.

— Aşadar, dle Nicolae Leu, amatorii 
de box, dar şi cei care doresc să vadă 
un spectacol pugilistîc, din Deva, dar şi 
din Hunedoara, Simeria, Orăştie, Călan 
şi din alte localităţi au deosebitul prilej

de a vedea pe viu o gală de box de 
mare atractivitate, susţinută de boxeri 
cunoscuţi, valoroşi. Am dori să ne re
lataţi câteva amănunte...

— Cu mare plăcere. Aşa cum afirmam 
chiar în ziarul „Cuvântul liber" la în
ceputul acestui an, vreau tare mult să 
fac ceva pentru boxul nostru românesc, 
pentru sport. După înfiinţarea firmei, 
în colaborare eu Liga Boxului Profe
sionist -  preşedinte dl. Niţu Gheorghe 
— organizăm în 6 august la Deva şi în 
20 august la Constanţa gale pugilistice 
profesioniste. _Referindu-mă la Deva, 
se vor desfăşura 5 partide de box a câte 
10 reprize şi sunt invitaţi 10 boxeri, dpi 
din străinătate şi opt din ţară. Este 
vorba, printre alţii, de Petre Gigei — 
campion _ naţional ia categ. pană şi 
Petre Paraschiv, vicecampion european 
la amatori acum, campion naţional Ia 
profesionişti. Dispute foarte interesante 
se anunţă între Sava Meiinte — Cristian 
Velea, Benone Meiinte — Virgil Pe- 
trache; Marian Banciu — V, Petrache. 
Comisarul galei va fi- dl. Alexandru Câ- 
lăraşu, iar arbitri judecători dnii Virgil 
Eşeanu, Iliaş Ştefănescu şi Ion Farcaş. 
Prezentarea spectacolului pugilistie va 
fi făcută de apreciatul şi cunoscutul co
mentator sportiv-de la Radio Bucureşti, 
dL Octavian Vintilă. Doresc să-i anunţ 
pe spectatori că intenţionăm să invi
tăm şi artişti, solişti vocali renumiţi, 
care să întregească spectacolul sportiv, 
al cărui „show — manager nu este al
tul decât dl. Lorin Vasilovici".
/ — Din cele discutate cu dvs., organi

zarea acestei 'gale pugilistice costă e- 
norm. Cine sunt sponsorii?

— Firme de prestigiu: PEPSI-COLA, 
ASIROM, O’NEIL. îi aşteptăm şi pe 
alţii, Cel mai mult ne-ar bucura pe noi 
organizatorii, ca să vină cât mai mulţi 
spectatori. Să ştie că nu vor uita seara 
de 6 august ’94. Şj am fi de-a dreptul 
fericiţi ca unii tineri să ne caute, să 
dorească s i facă box. Cel mai bărbătesc 
spori de pe Mapamond!

HANDBAL FEMININ

L o tu l  r e p r e z e n t a t i v e i  

R o m â n ie i  s -a  p r e g ă t i t  şi în 
c o m p a n ia  R e m în -u lu i  D e v a

•  Joi, în Sala Sporturilor din Deva, hand
balistele din lotul reprezentativ, ce ş-a aflat 
în pregătire Ia Deva din 20 iulie, a întâlnit 
formaţia Remin Deva,

•  Au urmat alte două meeiuri amicale-* 
şcoală tot eu, formaţia condusă de prof. Ion 
Mătăsaru.

•  Mâine, se încheie pregătirea lotului re
prezentativ de hadbal feminin al României la 
Deva. Cuvinte de apreciere la adresa gazde
lor. -V
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La un asemenea meci 
(fie el şi amical ,de pre
gătire) nu puteau -lipsi 
cei ce iubesc handbalul 
feminin, care au dorit 
să Ie vadă la lucru pe 
viitoarele componente ale 
reprezentativei Români
ei. Lume mai puţină dar 
bună, dăruîţoare de a- 

plauze în unele faze foarte 
reuşite ale selecţionatei 
şi ale fetelor de la Remin. 
Deşi potoliţi, calmi, stă
pâni pe ei, antrenorii, 
prof. Gheorghe Tadici 
(principal) şi prof. Gheor
ghe Ionescu (secund), au 
urmărit foarte atenţi e- 
voluţia elevelor lor, au 
intervenit discret, dar 
ferm, pentru a corecta 
sau cere anumite schim
bări de atitudine în joc. 
De partea cealaltă, prof. 
Ion Mătăsaru se zbătea 
pe bancă (ea de obicei) 
să ordoneze jocul, să se 
„închidă" mai bine în 
apărare in faţa iureşului 
oaspeţilor.

Diferenţa — valorică 
— şi-a spus cuvântul mai

ales în repriza a doua, 
când fetele din iotul re
prezentat: y n-au lăsat' nici 
o şansă în atac gazdelor, 
apărându-se organizat ţi 
iniţiind contraatacuri de 
toată frumuseţea, înche
iate cu şuturi puternice, 
executate în plin fuleu 
spre poarta adversă. Sco
rul general reliefează sta
rea din primul meci da 
antrenament al ambelor 
formaţii 31—8.

Cât o priveşte pe Re
min Dev ,̂ trebuie să 
spunem că dc abia acum 
începe pregătirile pro* 
priu-zise. Şi dacă cei ce 
îndrăgesc handbalul fe
minin şi pot să-l ajute 
rezolvă şi problemele noi
lor venite în lot, putem 
aprecia că Remin Deva 
va putea dar satisfacţie 
suporterilor în noul cam
pionat al Diviziei B. Ar 
fi păcat ca -şi Remin să 
clacheze din cauza lipsu
rilor financiare, să „yă- 
duvească" spectatorii de 
handbal - feminin Ia De
va. ■

F.C. Corvinul — „U“ Cluj 2-2
De abia întors sâmbătă de 

la pregătiri şi după un amical 
în drum spre casă cu C.S.M. 
Reşiţa, unde Corvinul a învins 
cu 2—1 prin golurile marcate 
de Ciorea şi Chezan, Corvinul 
a întâlnit pe „U" Cluj-Napoca 
pe teren propriu, într-o .par
tidă în care ambii antrenori 
principali — Rernus Vlad (Cor
vinul) şi Ion Andone (U Cluj) 
— au urmărit mai mulţi ju
cători pentru a se orienta spre 
11-le de bază ce va fi folosit 
în noul campionat.' Cel doi an
trenori fac Intense căutări pen
tru a contura lotul final din 
cele 2 tabere. Jocul a fost plă
cut pentru -spectatori, - miza 
fiind ca fiecare jucător să-şi 
câştige locul în echipă, jucân-. 
du-se pe atac,' cum era şi nor
mal să se pregătească pentru 
noul campionat, In care se vor 
acorda 3 puncte pentru victo
rie.' S-au. creat multe ocazii 
de gol la ambele porţi, de- 
monstrându-sc apetitul de joc, 
dorinţa de afirmare a fotbaliş
tilor de' pe teren.

în ambele „tabere" au evo
luat mulţi fotbalişti deja con
sacraţi, dar şi mai tineri ce 
veneau să se afirme. La Cor
vinul au evoluat: Popa, Bor- 
dean, Haidiner, Tettleanu, Ho- 
lostă, Costăchescu, Păcurar,; Şu* 
vagău, Majearu, N. Mitrieă, 
Ciorea, Hegy şi Pălăceanu. „U“ 
Cluj-Napoca a început jocul în 
formaţia: Iaşko, Voica, Băncea, 
Faliib, Necula, Fedor, Dican, 
Popescu, Szabo, Stoica, Pre
data. Au n»l intrat pe teren 
Coşolţan, Paul Levente, Jula
Şi ®*B*i

începutul de meci aparţine 
oaspeţilor, care construiesc două

atacuri de toată frumuseţea la 
poarta lui Popa, dar se gre
şeşte de puţin la finali
zare, Hunedorenii răspund 
repede şi în min, 7 ei execută 
o lovitură liberă în careu de 
unde N. Mitrieă plasează min
gea cu capul în poarta lui 
Iaşko: 1—0. Fazele alternează 
de la o poartă la alta şi abia 
în min. 39 se produce egala- 
rea: Szabo îl deschide în careu 
pe Popescu, ce marchează: 
1—I. Chiar în min. 45, Corvi
nul se desprinde din nou, când 
Bordeanu primeşte mingea de 
la Mitrieă şi înscrie al doilea 
gol al partidei: 2—«1.

Deşi în repriza a Ii-a unii 
jucători sunt înlocuiţi, ambele 
formaţii prestează un fotbal cu
rat, apreciat de spectatori, cu 
ocazii de-o parte şi de alta, 
dar nu se înscrie decât un gol 
prin Paul Levente şi studenţii 
clujeni egalează: 2—2. Scor 
cu care se încheie partida a- 
plaudată de spectatori.

După meci, antrenorul Re
mus Vlad a organizat (cu o- 
bişnuinţa sa de profesionist) 
conferinţa de presă ţn care ne-a 
vorbiţ despre ce u făcut Cor
vinul în pregătirile de la Hu
nedoara. meciuri amicale, şi 
a răspuns întrebărilor •  în 
cele 9 zile de pregătiri la Her- 
culane fotbaliştii hunedoreni au 
efectuat câte 2—3 antrenamente 
pe zi, tari, din carie 90 la sută 
au fost alergările şi pregătirea 
fizică •  S-au susţinut In a- 
ceastă perioadă scurtă şj 2 
meciuri amicala •  Partidele de 
pregătire viitoare vor fi cu 
echipe puternice — cu Inter 
Sibiu (miercuri), cu' Jiul Pe
troşani (sâmbătă). V

Speranţe Îndreptăţite 
Ia Jiul Petroşani

i

!

Jiul Petroşani s-a întors de 
10 zile de la Căciula ta, şi 
continuă pregătirile la Petro
şani, sub conducerea antreno
rilor Vasile Grossii (principal) 
şi Gogu Tonca (secund). Lâ CS- 
ciulata, pe lângă pregătirea fi
zică şî specifica, fotbaliştii Ji- 
ulu; au susţinut şi trei partide 
de fotbal cu o echipă din cam
pionatul judeţean (4—2), In
ter Sibiu (0—1, printr-un gol 
înscris de sibieni idin 11 ml 
şi cu Gloria Buzău (1—1). Mar
catorii golurilor au fost Stancu 
2, OColişan şi Huza, ^

Miercurea trecută Jiul a sus
ţinut un meci amical cu C.S.M. 
Reşiţa (1—0). A înscris pentru 
Jiul Doroş. Sâmbătă, Jiul a 
întâlnit pe U.T.A., azi trebuie 
să joace cu Univ. Craiova, joi 
la Călan cu Victoria ’90 şi 
sâmbătă, de ziua minerului, cu 
Corvinul Hunedoara. Dar iată 
jucători; foltt-,iţi până acum în 
meciurile de pregătire: Anton, 
Ghiţan (revenit de la Min. Lu- 
peni), Ciobanu, Sedecaru (reîn
tors de la Steaua), Movilă (Pa- 
rîngul Lonea) Ungureanu, Do- 
du, Călugăriţă, Ştirbul eseu, 
Cristescu, Cioabă, Stancu, Man
galagiu, Mireea, Popa, Mititei, 
Doroş, Ocolişan (Victoria Că
lan), Ceacusta- Lotul care mai 
cuprinde şi pe Todorache (Ra
pid) şi Mitrpfan (de la A.S. 
Paroşeni) va mai fi întărit însă 
cu 2—3 jucători cu nume de... 
rezonanţă.

Discutând pe îndelete cu 
preşedintele clubului Jiul — 
pe care l-am găsit împreună 
cu antrenorii Grossu. Tonca «o

organizatorul de competiţii, 
George Boboc — dl. Petre Dră- 
goescu şi-a manifestat opti
mismul că îp noul campionat 
va avea într-adevăr un cuvânt 
greu de spus în lupta pentru 
promovare, ce cuprinde câteva 
formaţii ce nu mai au nevoie 
de prezentare: Poli Timişoara, 
F,C. Bihor, Corvinul Hunedoara, 
Unirea A.I., şi mai ştii, A.S.A. 
Tg. Mureş, Tractorul Braşov, 
De data aceasta, ia Jiul se 
scontează mult pe sprijinul fi
nanciar ce îl va primi clubul 
din partea noii societăţi non- 
profit, cu caracter sportiv, ce 
a luat fiinţă la Petroşani, al 
cărei consiliu cuprinde 13 

-membri, printre care dl- Miron 
Cozma (preşedinte), "şi directorii 
de mine, inginerii Petre Tu- 
dor Livezeni), Iosif Boean (Va
lea de Brazi), iosif Druntus 
(Vulcan), ing. Iosif Kelemen 
(UNIROM Petroşani), ing. Ioan 
Vărăşeţ (şeful serv. ’ investiţii 
la R.A.H.)

Având o conducere a clubu
lui bine apreciată, un cuplu de 
antrenori profesionişti, un lot 
de jucători valoros, Jiul Pe
troşani va avea un cuvânt greu 
de spus în noul campionat 
’94—’95, ce, iată, bate la uşă! 
Nu întâmplător Jiul Petroşani 
are în vedere disputarea în pe
rioada următoare a unor jocuri 
eu echipe puternice, în care să 
încerce pe toţi jucătorii suscep
tibili -de a face parte din lot. 
Atacarea titlului impune. Şi, în 
acest an, mai mult ea oricând. 
Jiul e hotărât să. obţină cali
ficarea!
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LOTURILE DE BASCHET
LA DEVA .

După ce de ani de zile 
locul de pregătire a ma
rilor performanţe a gim
nastelor clin reprezentativa 
României este Deva> iată 
că frumosul oraş de la 
poalele cetăţii este o mi
nunată gazdă (aprecierile 
sunt ale oaspeţilor) şi pen
tru lotul reprezentativei de 
handbal a României, dar 
şi pentru loturile României 
de baschet juniori (14—22 
iulie) şi cădeţi (14—29 Iu
lie). Tinerii baschetbalişti, 
sub atenta îndrumare a 
antrenorilor Ion Antonescu, 
antrehor federal. Ion A- 
drian (Constanţa), HoraţiU 
Giurgiu (Clubul şcolar 
sportiv 4 Bucureşti), au 
avut condiţii bune de pre
gătire şi antrenamente şi 
au disputat apreciate me
ciuri amicale în compania 
cunoscutei formaţii din Di
vizia A, Foire» ta Sibiu, v

Antrenori, conducători şi 
jucători au avut numai 
cuvinte de apreciere Ia 
adresa gazdelor — Oficiul 
judeţean de Sport, perso
nalul hotelului „Decebal" 
din Deva, pentru condiţiile 
de cazare şi calitatea me
selor, colegilor lor antre
nori şi arbitri, celor care 
le-au pu$ la dispoziţie să
lile .terenurile pentru an
trenamente. Se aude că 
va veni la pregătiri Ia 
Hunedoara şi lotul ţării 
la popice. Bucuroşi de 
oaspeţi! (S.C.l * i

Pogin" --«-‘ ■'Uto de
i SABIN -ERBU



•  Varul 'apartament 3
camere, zona Mărăşti. In
formaţii tel. 620203; după 
ora '9. — (8880)
‘•Vând apartament 3 

camere ,eţai 1, bdul De- 
cebal, bl. 5, ap. 27 (Super 
Mărket), vizibil zilnic.

(883 g
•  Vând ARO 243, motor

Braşov, preţ convenabil. 
Brădaţel, 651964. (9544)

•  Vând teren casă, co
muna Şoimuş, central, 
perspectivă gaz. Tei. 
614472. (8732)

•  Vând casă etaj, str.
Cetăţii,* nr. 8 A. Tel. 
617430. > (8735)
. •  Vând loc de casă, in

travilan, cu apă, gaz, cu
rent. Deva, str. 1 Mai, 25, 
tel. 622831. (8864)
îs* Vând (schimb) cu a- 

partament ,casă, grădină 
3100 mp, moară la 7 km 
de Deva. Bârcea Mare.
nr. 6. Tel. 619042. (90011)

•  Casă de vânzare. De
va, str. Al. Sahia. 28.

- , (8863)
•  Vând mobilier spaţiu 

comercial, cântar electro
nic, casă de marcat şi ladă 
frigorifică, preţuri avanta
joase. Relaţii la tel. 770902, 
între orele 8—12, său Ia 
Magazinul ABC Haţeg, str. 
Independentei, * tir. 10

(8862)
■. •  Vând apartament două 

camere. Tel. 628403, după 
ora 20. (8895)
zw rtW d’A V A v.w .vrt'v

Ocolul Silvic Si
mbria vinde en gros, 
la preţ avantajos, vin 

Tonic- din coacăz ne
gru. Informaţii la tel. 
660234, în zilele lucră
toare între orele 8—
14. ’ _ ‘ ' (8861)

■ţvrr/i'.vr.-.v.v. .v.va-
•  Vând motocicletă 

\Simpson cu ataş. Simcrîa 
Veche. nr. 27, tel. 661651.

(88j 9)
• Vând casă Simeria,

str. Teilor, nr. 38, apă,
gaz, fără grădină. (8875)

•  Vând casă Simeria, 
preţ acceptabil. Tel. 660079.

(8876)
•  Vând Rada 2105. In

formaţii In. tel. 671645, 
după ora 16. (8877)

•  Vând casă Cristur, nr.
191. informaţii la tel, 
671527. (8877)

•  Vând tractor U 650,
grajd CAP Bârsău. Tel.
667189. (8879)

•  Vând motor şi piese
de Oltcit special. Deva. 
tel. 614578. (Ş881)

•  Vând ioc de casă în
zonă centrală. Deva, tel. 
622057 (83.82)

•  Vând garsonieră con
fort I, Dorobanţi, Deva, 
tel. 626929. (8883)

•  Vând garsonieră Geoa- 
giu Băi. Tel. 648238. (8739)

•  Vând- apartament 4
camere, bdul Decebai. 
M//5D, . motoare Siemens 
şi Brown Bovori, de 30 
şi 40 KW, cântar electro
nic, instalaţie aer condiţio
nat. Tel. 616431, . după ora 
20. _ A _ (8836)

•  Vând maşină înghe
ţată. Tei. 647524, (8835)

• Vând camion ŞRD 5
tone. stare perfectă. A- 
brud 058/780671.' (8883)

•  Vând apartament ii
camere, parter. Informaţii 
tel. 619321, 623476., (3855)

•  Vând fân şi lucerna
(de munte). Deva, - tel. 
622714. (8897)

•  De vânzare Fiat Flo
rine do marfă, fabricaţie 
1987, Trabant marca 601.

fabricaţie 1989. televizor 
Grundig — color video- 
rbcorder.' maşină" cusut, 
maşină spălat Bo>ch 
ăiitomătic aparat sudură fe- 
leclric 220 V/140 A. fri

gider i 1Q0 1, * maşină spă
lat vase,, maşină uscat 
haine, bicicletă damă. asor 
rator .storcător fructe Tei, 
628557. . - ' (9183)

•  S.C. Dinex S.R.L Hu 
nedoara vinde la licitaţie 
in data de 6 august 1994. 
ora 16, spaţiu comercial 
proprietate, scaune, mese. 
bar din lemn. Informaţii 
înscriere ţel. 715336. (8905)

•  Vând viţea. cu viţel, 
preţ negociabil. Redaţii, 
sat Mîtîeruu, nr, 36., (83 47)

. •  Vând apartament 2
camere .decomandate pios 
beci. Inf. tel. 721489. bdul 
1848; nr. 7, ap. 3. (8848)

•  S.C, Intimat S.R.r,. 
Slatina executa tâmpiăme 
metalică din : aluminiu a- 
nudizat sau vopsit. /Relaţii 
tel. 714474. . Hunedoara.

(3850)
•  Firmă particulara dă

în chirie jocuri electronice 
şi închiriază* spaţii afe
rente acestor jocuri. Tel. 
057/266265. ‘ - ' (8845)

•  Domnul Enache Vk>-
rel este chemat la Jude
cătoria Hunedoara în ziua 
de 2 august 1994. în cali
tate de pârât, pentru în
cheierea contract vânzare- 
cumpărare. (8846)

•  Tinerii din satul 
Boiţa — Haţeg vă in
vită la tradiţionala ne- 
deie,- sâmhătă; 6 . - au- ; 
gust : 1994. -- Cântă! 
formaţia Mărişi (8814)

. •  Vând apartament ; 4 
camere, hol central, ocu- 
pabil. Deva, tel. 623066.
., - ' ... (8904)

•  Vând remorcă Padiş
500, înmatriculată.; Tel. 
611594. '/■"'■ ■ (8903)

•  Vând Dacia 1310,
46 000 km, fabricaţie 1990. 
Deva, tel. 619184, orele 
8—20. , (8901)

•  Vând piese Audi 100. 
Tel. 625415, după ora 18.

0>i72)
•  Vând două . aparta

mente a 3 camere în / Bra
şov şi Deva. Tel. 623978.
■ - ; 1 ' (9170)
•  S.C. Sargeţia Forest 

S.A. anunţă licitaţie' îh-
' data de 9 august 1994, ora 
9, pentru vânzare Suban- 
samble pod- bascul 20 tf. 
Informaţii la sediu] so
cietăţii, str, 1 Decembrie, 
nr. 30. Deva, tel. 613645.

(9163)
•  Vând convenabil mo

tor ARO Cîmpulung. De
va tel. 618446. (9166)

•  Vând dubă frigorifică
Mercedes 3,5 tone. Deva, 
te), «054//622141. (9180)

•  Vând dozator suc.Cor-
nelius, 5 guri. Tel. 623267, 
după ora 20. (1530783)

• Căutăm garsonieră' (a-
partament) -de închiriat,' 
Tel. 612349. (8880)

•  Caut apartament pen
tru închiriat. Deva, tel. 
617942. (9160)

•  Transport marfă eu
dubă de’"-1,5 tone. Deva, 
te). 611490, . (8839)

•  Efectuez înscrieri pen
tru muncă în Israel, în 
următoarele meserii: dul
gheri. fierar-be-tonişţi . şi

•zidari. Deva, tel, 626022.
frfrfrg  - (9174)

•  S.C. Eden Service
Com. S.R.R. Brad, str. A. 
lănci: 38, va practica în
cepând cu data de 2 sep
tembrie 1994 un adaos 
comercial de la 0- 100 la 
sută, (8899)

• S.C. Cama Star 
Cumpahy S.R.R. De
va vă asigură urmă
toarele servicii, inter
mediere vize Germa
nia, Franţa. Italia; cu
riera t pentru obţinerea 
paşapoartelor de ser
viciu, cursuri de pre
gătire de Agenţi co
merciali. Informaţii la 
toi. 026394. orbie 14 — 
18. (8874)

•  Cu autorizaţia nr; 563.
din 27 martie . 1993. elibe
rată de Consiliul judeţean 
Hunedoara, a luat fiinţă 
S.C. A vis Proci / Impex 
S.R.R. Brad. cu obiectu! 
activităţii producţie pani
ficaţie, . (887i)i

•  Pierdut adeverinţă pri
mire plată nr. 0253210. e- 
liberată de CAPMPOA O- 
răştie. în valoare de 
17 475, pe numele de Bli
dar Eugenia. Beriu. O de
clar nulă. (8860)

•  Pierdut carnet şomaj, 
eliberat de Forţele - de 
Muncă Hunedoara — De
va pe numele Ciurar-Con
sta nlin. Se declară nul.

(8900)
DECESE

•  Consternaţi de 
moartea fulgerătoare a 
celui care a fost un 
om deosebit, măre su
fletist, prieten .-drag

Col. dr. MIRCEA 
MOŢII

transmitem familiei 
• sincere .condoleanţe. 

Adio Mi roca dragă. 
-Dumnezeu să. te .0- 
dihnească. îndureraţi, 
fam/ Dr. Zeller. (8892)

• Cu sufletele îm
pietrite şi veşnic ne- 
mânguiate, cu lacrimi 
şi durere, familia a- 
nunţă decesul fulgeră
tor al celui care _'h 
fosi

şrfanA
CONSTANTIN — 

DINEI,
în vârstă de .47 ani, 
om de aleasă omenie 
şi nobleţe Sufletească, 

lăsând in sufletele noas
tre durere veşnică, la
crimi şi suspine. Fie-u 
ţărâna ‘ uşoară şi me- 

/ moria „ binecuvântată, 
înmorniântărea ' ' azi, 
2 august 1994, orele 
15, Ia Cimitirul Re
format din str. Emi- 
nescu. Deva. (8890)

•  Colectivul ziaru
lui’ „Cuvântul liber* 
îşi exprimă regretul 
faţă de pierderea ce-

. lui care a fost
CONSTANTIN •' 

ŞUFANA . ■
un ois. apropiat de 
colegii şi semenii săi, 
un minunat familist. 
Sincere condoleanţe 
familiei.

•  Cutremuraţi de 
vestea încetării ful 
q eră ton re clin viată a 
bunului nostru cot g 
prieten :

COSTICA ŞUFANA
suflet dc aleasă ome
nie şi blândeţe, uii a- 
devărat om între oa
meni, devotat până la 
sacrificiu pentru fa
milie, prietenii . şi cei 
din jurul lui, expri
măm întreaga noastră 
compasiune familiei 
profund îndoliate şi 
suntem alături de so
ţia şi fiii săi. Familia 

/ Grecii Gheorghe. (8893)

•  Personalul de ia 
Snack Bar „Cotase ‘ 
Deva, profund îndure
rat ele trecerea în ne
fiinţă . a celui care a 
fost un admirabil şi 
apropiat coleg

COSTICA ŞRFANA 
îşi exprimă toată du 
rerea şi adresează, fa- 

,miliei condoleanţe. 
Dumnezeu să-l odih
nească. , (8893)

•  Suntem alăture de 
familia Şufană- Ia 
greaua încercare pri
cinuită de dispariţia 
fulgerătoare a celui 
care a fost

COSTICA ŞRFANA 
Familia Drăgan Ioan 
şi Elena. , (9169)

•  Colectivul Bru
tăriei clin cadrul lo
calului Sil vana este 0- 
lăturj de familia greu 
încercată la pierderea 
prematură a patronu
lui firmei , -
Ţ 'fr SRFANÂ -;

CONSTANTIN 
Dumnezeu ‘ să-l oclih- 
nească. . . (8902)

, •  Familia .Qţves E-
’ mii , deplânge dispari
ţia fulgerătoare a  p rier  
tenului ei

00-NS1ANT1T 
. ŞRFANA

la numai 47 ani. Dum
nezeu să-l'odihnească.

(8902)

•  Cu adânca durere 
şi profunde regrete ne 
despărţim dc coleg m- 
si prietenul nostru 

GABRIER OVTDIR 
CROITOR 
ŢTRTR)

Ai plecat de lângă 
noi la numai 8 ani. 
Cuvintele nu pot ex
prima durerea din. 
sufletele noastre. Ai 
fost bun cu toţi bei 
apropiaţi şi laşi în 
urmă regrete, dar 51 
amintiri frumoase. Ip, 
anul acesta şi .ani i 
care vor veni local 
tău în bancă va ră
mâne gol, gândin du
ne la tine. Te plâng 
colegul dc banca Răz- 
van (Coco) şi Andrei 
Popa. (9198)

-.-.VWirrfWinr»-»
S.C. ACCOOI* S.R.L. GĂIEŞTI

•  aparate frigorifice şi piese de schimb; 
(sertare, usi frigider);

•  frigider 240 1 — 340 000 lei;
•  frigider 180 1 — 300 000 lei;
•  vitrină frigorifică 240 1 — 600 000 lei;

; #  congelator 120 1 — 330 000 lei;
•  congelator 160 1 - 430 000 lei.
De asemenea, marţea şi vinerea livrăm!

LA COMANDA produsele noastre la MAGAZI-! 
;! NUL PROPRIU DIN DEVA, str. 22 Decembrie,; 
;> nr. 6f, vizavi de Spitalul municipal. (90010)*
.■.V .W .V .-.V .'.W .'.V .'.V .W .W .W A W .W A W .'̂ A S

SOCIETATE PARTICULARĂ DE 
CONSTRUCŢII

Angajează urgent:
•  zidari;
•  dulgheri;
•  mozaicari;
•  tâmplari;
•  automacaragii;
V mecanic utilaje pentru putoîncăreător. 
Relaţii la tel. 621454, orele 7—15. (90012)

REGIONALA C.F.R. TIMIŞOARA 
SECŢIA L 5 DEVA

ANUNŢĂ
închiderea pasajului la nivel cu. calea fe

rată din staţia Orăştie (capătul dinspre Aurel 
Vlaicu — intrare la FNC) pentru data dc 2. 
08. 1994, între orele 8,00—14,00.

Accesul se poate face pe la TN lialta Geoa- 
giu. . ' :

INSPECI OR A IUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI 
HUNEDOARA -  DEVA
OR GA N 1 Z E A Z  A

Licitaţie pentru execuţia «biectivulai de 
investiţii -/ab

„LICEU DE ARTA Şl GRĂDINIŢĂ DEVA”
— Forma de licitaţie : publică deschisă 

făr preselecţie
— Obiectivul licitaţiei : executarea lacră- 

riior de construcţii şi instalaţii pentru obiecti
vul „Liceu de arlă şi grădiniţă Deva”

— Entitatea achizitoare: Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Hunedoara — Deva

— Sursa de finanţare : hogelui de slat
— Organizatorul licitaţiei r Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Hunedoara — Deva, str. Gh. 
Bariţiu nr, 2, telefon 613315 ; 615755.

— Documentele licitaţiei * se pot cumpăni 
de Ia sed iu l'organizatorului, începând cu data 
de 1 august 1994, contra sumei de 500 000 lei,

— Termen limită de-ridicare a documen
taţiei de licitaţie : 5 august 1994, ofa 14.

Ter metr lim Ită de depunere â doc urne n - 
telor ofertei : 5 septembrie 1994, ora 14, la se- 
di j1 organizatorului

— Deschiderea licitaţiei publice : 6 sep
tembrie 1994, ora 10, la sediul organizatorului

— Vizitarea amplasamentului T amplasn- 
menlul poale fi vizitat oricâ.id. El este acce- 
si' il din str Liliacului, în spatele blocului cu 
C.E.C.-ul.

— Condiţii de participare : nu există res
tricţii.

U.J.C.C. HUNEDOARA — DEVA

*
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Cu sediul în Deva, strada 1 Decembrie, nr. / 
14. I

Angajează pentru unitatea nou Han La- ! 
pugiu, situată pe şoseaua naţională Deva — 1 
Timişoara, şef unitate şt întreg personalul ne- \ 
cesar. ţ

Informaţii Ia sediul Uniunii (preşedinte, \ 
vicepreşedinte, contabil sef) sau la tel. 61122!,̂  
616336.' (90017) ^
--------------------------------------------------------- «-----  ţ-

S.C. REMPES S.A. DEVA

str. C, A, Kosetti, nr. 5
Organizează în data de 1. 08.1994, ora 10, 

la sediul S.C. REMPES S.A. Deva,
LICITAŢIE PUBLICA 

pentru vânzarea de mijloace fixe cu sau 
fără durata de serviciu normală expirată.

In cazul când mijloacele fixe nu se adju
decă la această dată, licitaţia se reorganizează 
din 15 în 15 zile, până la finele anului.

Lista mijloacelor fixe se află Ia sediul 
S.C. REMPES S A., serviciul mccano-energetic.

Informaţii suplimentare la telefon 621273, 
interior 170.
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