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„POSTEŞTI ’9 4 "
în preajma cetăţilor dacice 

din Munţii Orăştiei
„C'osteşti mani-

lestare cultural-artistieă 
de amploare, rămâne o 
eficientă şi permanentă 
lecţie de istorie, de edu
caţie naţională pentru 
noi huneciorenii“, cum o 
numea dl Ioan Sicoe, 
consilierul şef al Inspec
toratului Judeţean pentru 
Cultură. Doar acolo, în 
preajma cetăţilor dacice 
din Munţii Orăştiei, se 
poate realiza o înţelegere 
mai bună a istorici na
ţionale, putem’ să ne cu
noaştem rădăcinile străbu
ne. Tot respectul pentru 
astfel dc întreprindere 
generoasă care, în ciuda 
eforturilor mari de, orga
nizare, a riscurilor de tot 
felul, se poate - realiza. 
Lumea o receptează şi 
apreciază ca atare. Dc 
aceea, nu o dc mirare că, 
în ciuda timpului capri
cios, mulţi Iiuncdoreni au 
venit cu mic cu mare du
minică ia Cosle.şti. Dacă 
nori ameninţători nu 
şi-ar fi cernut lacrimile 
în zorii zilei de dumini
că, poate numărul celor 
dornici de a ieşi în aer 
iiber ar fj fost mai marc.

Mai norocoşi au fost 
cei peste două mii de 
iubitori ai Cenaclului 
„Totuşi iubirea", condus 
dc poetul Adrian Pâu- 
nescu, care sâmbătă sea
ra s-au aflat în amfitea
trul natural de la Con
teşti, pentru a se întâl
ni cu omul da cultură 
pentru caro... iubirea lor 
a rămas aceeaşi, poate 
chiar a crescut, după 
o absenţă dc mai mulţi

ani. Acum, el este un 
om cu tâmple şi barbă 
sure, semn că timpul se 
scurge inexorabil. Dar 
nu această privelişte este 
importantă, ci sufletul o- 
mului şi ceea ce face. 
Chiar dacă acum poe
tul Adrian: PăUnescu es
te bunic, verva şi spiri
tul • său năvalnic au ră
mas cele ştiute. Specta
colul cenaclului „Totuşi 
iubirea'" s-a întins mul
te cesur; în noapte, a stat 
cine a rezistat; s-a cân
tat şi s-a dansat; peste 
toţi au nins frumos jo
curile de artificii, lăsând 
în amintire o noapte dc 
ncdescris.

Duminică, tinerilor ră
maşi peste noapte. în 
corturi sau sub cerul li
ber li s-au alăturat alte 
mii de vizitatori. Tutu
ror acestora Ie-a vorbit 
în cuvinte "meşteşugite, a- 
tât dc încărcate dc sem
nificaţii, prof. univ. dr. 
Ioan Glodariu, de Ja In
stitutul de Istorie ’ din 
Cluj-Napoca, care a co
borât direct dc la săpă
turile arheologice ce Ic 
efectuează în pământul 
în care odinioară se ri
dica mândră Sarmizege- 
tusa Regia, capitala Da
ciei. „De aici a' pornit 

Burebistâ, şi-a început lec
ţia de istorie apreciatul 
cercetător, în acea acţiu
ne tentorară de unire 
a dacilor. Ştim cât se în
tindeau pământurile salo 
— din Cehia până Ia 
Dug şi până în Balcani. 
De ce aici, în Munţii 
Orăştiei a rămas, totuşi.

capitala dacilor şi nu 
în altă parte din imen
sitatea acestui pământ ? 
Pentru că aici erau re. 
surse naturale, agricul
tură în Valea Mureşului, 
minereu de fier, metale 
preţioase în munţi. Pe 
locul Sarmizegetusci se 
afla muntele sacru al 
Daciei. Acolo • se aflau 
rezultatele cercetărilor lor 
astrologice... Romanii au 
avut nevoie de patru ani 
ca să cucerească Dacia, 
au folosit cea mai mare 
armată. După cucerire âu 
distrus în primul rând 
suportul moral al daci
lor : cetăţi, locuinţe, o 
civilizaţie mult superioa
ră altor popoare din Eu
ropa"...

Manifestarea, la care 
au participat prefectul ju
deţului, dl ing. Georgcl 
Răican, personalităţi po
litice şi ale administra
ţiei locale, a continuat cu 
un spectacol folcloric a- 
plaudat cu căldură de 
cei prezenţi, asupra că
ruia vom reveni şi cu 
un nou spectacol al ce
naclului „Totuşi iubirea".

„Costeşti 94", organizat 
de Inspectoratul Jude
ţean pentru Cultură, Cen
trul Judeţean al Creaţiei 
Populare, consiliile loca
le Orăştie, Orăştioara dc 
Sus şi Beriu, s-a bucu
rat de sprijinul următori
lor sponsori : AGROMU- 
REŞ SA Şoimuş, Banca 
„Dacia Felix", Credit

MINEL BODEA

(Continuare în pag. a 2-u)

0  Pentru reconfor- » 
tare. Barul „Ema“ din i 
oraşul Simeria funcţio- f 
nează într-un spaţiu | 
modest, dar cochet, * 
plăcut. Interesul pen-* 
tru igienă şi servire » 
promptă este însă per- i  
manent. Dna Emilia j 
Nedel, care patronează I 
unitatea, se ocupă de j 
aprovizionarea ritmică f 
a grădinii de vară 'cu* 
bere şi răcoritoare, per-j 
manentizându-şi astfel i 
clientela care intru aici * 
cu încredere să se re -» 
conforteze. (E.S.) ,

0  Avânt demolator. 1 
După ce au luat cu ■ 
asalt gardurile şi au , 
descoprit adăposturile I 
pentru ca animalele să* 
se „coacă" maţ bine pe î 
caniculă, răufăcătorii au • 
trecut la „recuperarea" J 
ţiglei de pe ciăfttroa dfirţ 
incinta locului unde se 
organizau expoziţiile â- * 
grozootehnice Ia Cristur. • 
Aşa se întâmplă unde ♦ 
este casă-fără. gospodari 
şi fără stăpân. (X.T.) !

A ZI
MARTI.

16 AUGUST
9 Au trecut 227 zile din 

an ; au mai rămas 
138 ;

9 Sfinţii martiri Con
stantin Vodă Brînco- 
veanu cu cei patru 
fii ai săi, Constantin, 
Ştefan, Radu, Matei 
şi sfetnicul Ianachc.

9 1921. S-a - născuf cri
ticul literar Ovid S. 
Crohmălniceanu.

PAUZĂ DE... PLOAiE
„Pc de o parte — ne 

spunea dl Vasilc Giuhat, 
şeful secţiei de mecani
zare din Cristur a 
AGROMEC Deva, timpul a 
ţinut cu noi. Aşa am reu
şit să recoltăm tot ce am 
semănat, chiar şi supra
feţe în plus, secerişul fă- 
cându-se în buhe condi
ţii. în medie, s-a secerat 
producţia dc pc câte HO dc 
ha cu o combina, ceea ce 
* o isi Ier că c ste bine D 
în acelaşi timp, vremea 
lucrează şi împotriva noas
tră ,. deoarece din lipsa, 
ploilor solul este aşa de 
tar® că nu se poate 
trage nici o brazdă fără 
a ieşi bulgări, deşi avem 
Unele solicitări la arături. 
Fiind în pauză de... ploa
ie, până ce putem intra la 
arături pentru însămânţă- 
rile de toamnă — circa 
200 ha — se mai face 
câte \,i 1 • stocarea c ;n 
binelor ia rev zuirca uti
lajelor şi tractoar or, n< 
trucât noi lucrăm pămân
tul atunci când suntem so
licitaţi şi convinşi că fa
cem lucrări de calitate. In 
câmp, la recoltatul fura
jelor cu vindroverul nu se 
află acum decât vetera
nul secţiei, Gheorghe Do
rn. care este pensionar, dar 
căruia i-a plăcut atât de-' 
mult meseria de mecani- 
ator încât cu greu o va 

putea dezlipi le ca" 
Vorbind pe îndelete de

spre activitatea' secţiei, 
despre problemele meca
nizatorilor şi ale agricultu
rii, precum şi despre gân
durile de viitor, am reţi
nut o serie de aspecte co
mune şi altor secţii de

mecanizare, caro merită să 
fie aduse în atenţie.

Din discuţi;! ce am avut-o 
cu şeful secţiei' la sfârşi- 
tul săptămânii trecute, am 
desprins un fain cu sem ■ 
nificaţii aparte, anume a- 
ccla că acolo unde nu 
s-a . fertilizat terenul, nu 
s-au aplicat crbicide, nu 
s-a folosit sămânţă dc ca- 

. litate şi tratată, nerespee- 
tându-se agrotehnica, pro
ducţia de grâu -şi orz s-a 
situat undeva la jumătatea 
celei obţinute do către 
producătorii 'agricoli care- 
au ţinut seama de, toate 
aceste elemente, în acest 
ultim caz recolta, depăşind 
4000 kg boabe- la ha, în* 
general, solul este însă 
foarte sărac şi dacă nu se 
fac fertilizări, eforturile1.' 
mecanizatorilor sunt ză
dărnicite, neputându-se ob
ţine producţiile aşteptate. 
Acest lucru sc vede şi la 
porumb .cultură care a- 
cum este puternic afecta
tă şi de secetă.

Deşjg ir s-r mur", muit 
bine î a ir. pan a i i  

vară. U iova pc m sură ui 
fost şi câştigurile, Cu toa
te acestea însă, în ciuda 
faptului c. Eugen Muftel, 
şă dăm un exemplu, a a~ 
vut scris ţie hârtie în jur 
dc 600 000 lei, în mână - 
a luat cu peste 200 000 mai 
puţin, di cauza impozitu- 
lui care este considerat a 
fi destui dc marc, Apoi 
mii sţii că A J'r OMI t '* 

urile lucrează prea scump. 
Dacă fiecare ar şti cât 
costă piesele de schimb şi

NICOLAE TÎRCOB

(Continuare in pag. a 2-a)
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LA „CUVÂNTUL LIBER“j
Puteţi su intraţi în posesia ziarului nostru ■  

mai ieftin decât Ja chioşcuri prin efectuarea de ■  
abonamente. Costul abonamentului la ziarul 
„Cuvântul Iiber“ Deva este dc 800 de lei, plus J 
taxele poştale. m

Factorii poştali şi difuzorii de presă efae- -  
tucază contractarea abonamentelor pe luna1!  
viitoare. Grăbiţi-vă ! Cel mai sigurGmijloc d e l  
a intra in posesia ziar dui preferat este abo- i  
namentul. |

Uf{a pe 7?
9  Dentistul către un pacient fricos :
— ţŞi acum strângeţi tare din dinţi şi 

deschideţi larg gura...

Deschiderea .amplului spectacol de la „Costeşti ’94" a fost marcată de ansamblul de cântece şi dansuri „Doina-Murcşului" al Casei dc Cultură Orăştie
' '  5ţ ...............■ ' - -- Foto PAVEV UZA
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„COST E Ş T I" '9 4 MAI BINE?
(Urmare din pag. 1}

Bank, Bankcoop, Rom- 
sUva, IFET Deva şi O- 
răştie, RAGCL Orăştie,

Ziarul „Cuvântul liber'*, 
IRE Deva, Administraţia 
judeţeană a taberelor 
şcolare, Inspectoratul ju
deţean de Poliţie, ROM-

PlRO Orăştie, ROMTE- 
LECOM. S-au implicat în 
organizarea manifestării 
Prefectura şi Consiliul Ju
deţean.

Formaţia de dansuri populare mom ârlămşti din 
pentru autenticul dansului şi costumului popular.

Uricani. — sau respectul

Taraful Căminului Cultural din Va ţa de Jos, condus de neîntrecutul tara- 
gotist Pera Bulz, a încântat din nou pe spectatori cu neasemuitele sale suite 
de ţarine. FOto: "PAVEI» LAZA

f mmm-^t *m m  « «mar mmm # m m  * 'mmm. * mmm 9 mmm 9 mmm- w m m  * mmm .

S-a spus, şi s-a confir
mat în practiiă. fără ca 
cineva să conteste, că 
nimalele scot sărăcia din 
casă. Este valabilă, evi
dent, şi reciproca acestui 
adevăr, lipsa animalelor 
din gospodăria ţăranului a- 
trăgând după sine şi e- 
xistenţa altor lipsuri mai 
mari, în primul rând cele 
de ordin financiar.

Pornind de la asemenea 
adevăruri, apare oarecum 
derutantă tendinţa ce se 
manifestă în ultima vreme 
în judeţul nostru în legă
tură cu diminuarea efec
tivului la specia bovine, 
îndeosebi la categoria tine
ret. Poate o explicaţie s-ar 
găsi pe fondul secetei ex
cesive şi al scăderi», i în 
consecinţă, a producţiei de 
furaje necesare în perioa
da de iarnă, sau poate 
lipsa de bani îi determină

pe unii'crescători să t in 
dă ce le „prisoseşte" în 

' gospodărie. Din mersul e- 
conomiei de piaţă se ştie 
că este bine ca atunci când 
există ofertă mare spre 
vânzare, cum este acum 
şi cazul animalelor, ‘ să 
faci Cumpărături pentru că 
va veni apoi cu siguranţă 
şi câştigul sau profitul.

Dacă vânzările şi cumpă
rările de bovine s-ar rea-' 
liza In cadrul judeţului, a- 
turici nu s-er fi înregistrat 
o diminuare a efectivului. 
Cum însă complexele pro- 

^ filate pe creşterea şi in- 
*" grăşarea bovinelor au fost 

„demolate", se găsesc des- 
tuj întreprinzători, în spe
cial particulari, din jude
ţele învecinate «are, gân- 
dindu-se numai la câştig 
bineînţeles, cumpără mai tot 
ceea ce se află la târguri. 
Aşa s-a întâmplat, spre

exemplu, şi la ultimul târg 
organizat la Mintia, de 
unde unii cumpărători au 
plecat cu câte 10—16 bo
vine tinere, între 150—200 
kg/cap. Oricum, însă, dacă 
ej ar lucra în pagubă, nu 
s-ar lansa în asemenea a- 
faceri. Bine ar fi ca şi 
întreprinzătorii din jude
ţul nostru să găsească re
surse pentru ca animalele 
şi, implicit, carnea să ră
mână cât mai aproape de 
consumatori.

Reflectând la cele sem
nalate, credem că nu este 
lipsit de interes să fie re
puse pe picioare, pentru 
că bază materială există, 
unele microferme sau chiar 
ferme cu capital privat, de 
stat sau mixte, pentru în- 
grăsarea bovinelor, în spe
cial a tineretului.

NiCOLAE TiRCOB
MWIUMWWVUV

tn beneficiul pensionarilor
Casa de Ajutor Reciproc 

a Pensionarilor Deva vine 
în sprijinul membrilor săi 
şi prin diversificarea ac
tivităţilor prestatoare de 
servicii. Prin organizarea 
şi funcţionarea unor ser
vicii se are în vedere în 
primul rând servirea pen
sionarilor în condiţii avan
tajoase pentru ei. La se
diul C.A.R.P., vizavi de 
punctul farmaceutic, şi-a 
început activitatea şi func
ţionează un cabinet me
dical de medicină genera
lă. Aici se acordă gratuit 
consultaţii şi se scriu re
ţete pentru procurarea de 
medicamente gratuite de ia 
farmacia din cadrul uni
tăţii şi pentru medicamen
te compensate ce se pot 
pirocura de la oricare altă 
farmacie din oraş. Pacien
ţii beneficiază, atunci când 
este cazul, de trimiteri la 
cabinetele de specialitate 
ale policlinicii Deva pen

tru diferite investigaţii şi 
analize.

Celor care solicită con-: 
sultaţii medicale li se cere 
să prezinte carnetul de 
membru CARP şi carnetul 
de sănătate. Avantajul es
te că cei care au nevoie 
să fie văzuţi de medic 
sunt scutiţi de aşteptări 
lungi la dispensarele de 
circumscripţie unde sunt 
arondaţi. Mai facem pre
cizarea că programul de 
consultaţii este de trei ori 
pe săptămână : luni şi vi
neri după masă şi mier
curi, în prima parte a zi
lei.

Membrii CARP Deva au 
la dispoziţie, de la înce
putul lunii august, o fri
zerie, amenajată tot la se
diul casei, unde tariful 
pentru tuns este cu 50 la 
sută mai mic decât la 
frizeriile din oraş. La De-

va şi în centrele Simeria, 
Ilia şi Dobra funcţionează 
unităţi speciale de deser
vire a pensionarilor şl
membrilor Ier de familie 
cu diferite confecţii şi
articole funerare, oferite la 
preţuri ma; mici decât în 
comerţ.

Conducerea CARP De
va şi personalul angajat se 
străduiesc să onoreze în 
condiţii cât mai bune so
licitările pensionarilor. Se 
acordă zilnic împrumu
turi cu dobânzi mici şi se. 
onorează operativ ajutoare
le de deces, chiar în ziua 
depunerii actelor. Amintim 
că în primele 7 luni ale 
anului s-au înregistrat la 
sediul CARP şi la filialele 
din mediul rural 2170 ce
reri, acordându-se împru
muturi în valoare de pes
te 145 milioane lei. (A. 
Zaharte).

„Consumcoop* Geoagiu 
este una dintre cele mai 
marii unităţi de acest fel 
din Judeţ. De la acest 
punct a pornit„ discuţia ce 
am avut-o 'recent cu dl 
Aurel Doboş, preşedintele 
cooperativei.

— Pe ce suprafaţă îşi 
întinde activitatea „Con
sumcoop' Geoagiu, dle pre
şedinte ?

— Asigurăm aproviziona
rea populaţiei din comu
nele Geoagiu,i Romos şi 
Balşa. Avem 25 de unităţi 
de desfacere, în toate sa
tele, şi 51 de ‘ lucrători.

— Ce noutăţi s-au pro
dus în ultima vreme în 
reţeaua cooperaţiei ?

— Â fost reorganizată în 
bună parte, dar n-am re
nunţat să Îndeplinim me
nirea ce ne-am asumat-o, 
adică sft aducem marfa 
de care are nevoie popu
laţia. Vedeţi, privatizaţii 
în cea mai mare parte a- 
duo uneori mărfuri eu 
preţ ridicat, ca să câştige 
cât mai mult şi cât mal 
repede. Noi aducem şi sa
re, oţet ş.a. Astfel de măr
furi sunt ieftine şi necesi
tă muncă multă, dar oa
menii au nevoie de ele. în 
general, am păstrat re
ţeaua veche, dar am re
organizat-©.

— De pildă ?
— Am deschis la etajul 

1 al complexului comer
cial un fel de magazin 11- 
niversal unde se vând îm
brăcăminte, tricotaje. în
călţăminte ş.a. Clientul 
găseşte aici de la sandale

de cauciuc până ia pan
tofi de mireasă. Magazi
nul are rol de depozitare 
şi de expunere a mărfii, 
de aici putându-şi alege 
marfă gestionarii magazi
nelor săteşti. în această u- 
nitate practicăm un adaos 
comercial de numai 27 la 
sută, de aceea marfa este 
ieftină.

— Vorbeaţi de privati-

tiune. Am dat în contract 
restaurantele din Geoagiu 
Băi şi Geoagiu Sat,, ali
mentara şi librăria din 
Geoagiu Băi şi bufetul din 
ROmoşel. Vom lărgi aceas
tă formă de privatizare: 
Revenind la reţea, am păs
trat reţeaua veche, dar am 
apelat la reorganizarea a- 
cesteia. De pildă, unitatea 
pentru desfacerea artico-

u,tvu,iutniiuuu|i 6coagw 
o rază de speranţă 
în camerţul sătesc

za ţi. In ce relaţii sunteţi 
cu ei?

— Nu ne deranjează şl 
colaborăm cu ei In diferite 
feluri. De pildă, le dăm 
■harfă, pâine, sucuri şA-

—  Ştim că la Geoagiu se 
coace o pâine foarte bună.

— Da, a noastră este 
căutată şi brutăria ne a- 
duce venituri de 12—14 mi
lioane de lei pe lună. Coa
cem pâine de 1 kg eu 500 
lei şi de 1,6 kg pe care o 
vindem cu 800 Iei Pentru 
a asigura continuitatea 
producţiei am creat Şi un 
stoc de grâu ce l-am cum
părat de la populaţie.

— In cooperaţia de con
sum pătrunde privatizarea 2

— Da. Utilizăm contrac
tul de cooperare ce sea
mănă cu locaţia de ges

lelor electronice s-a re
strâns, oferind sediu pen. 
tru o sucursală a JBank- 
coop" ce se va deschide în 
curând la Geoagiu.

— Cu „Federalcoop" cum 
colaboraţi ?

— Suntem afiliaţi, dar 
ne vedem de treaba noas
tră, luăm marfa din de
pozitele federaţiei. Nu ţi

nă decât de acele
care ne ajută te 

ivitate. S-a zis, de pfl- 
dă. că librăria ta  trebui 
«profilată fiinHHi na as
te rentabilă. Aut conside- 
rut că o comună cont aste 
Geoagiu, unde este un li
ceu agricol, are nevoie de 
librărie, de aceea aut păs
trat-o şi ne-am ocupat da 
aprovizionarea ei cu caiete, 
creioane, cărţi ş.a,, de e a ^

re au nevoie şcolarii. Vrem 
să fim mereu în consens, 
cu cerinţele populaţiei. în 
Geoagiu Băi am deschis re
cent o unitate de coafură, 
manichiură şi pedichiură, 
unde clientele pot servi 
cafea, răcoritoare ş.a.

— Aprovizionarea este 
dificilă, nu-î aşa ?

— Este, dar se depun e- 
forturi mari pentru a pro
cura marfă. Luăm şi din 
depozitele Federalcoop, dar 
mergem şi direct la pro
ducători. Sare,' în cantita
te măre, am adus tocmai 
de la Salina prahova. Am 
introdus sistemul de co
mandă. Adică, dacă cine
va vrea să-şi cumpere un 
lucru de valoare — tele
vizor, frigider, sobă ş.a. — 
se prezintă la magazinul 
de specialitate i to- 
regis trează cererea. Intru» 
săptămână, uneori mai re
pede, primeşte obiectul 
respectiv, primim comenzi 
şi pentru materiale de 
construcţii — ciment, va» 
şal La cerere ducem ma
terialele sau alte bunuri 
grele la domiciliul cumpă
rătorului

— Deci, lată te haosul 
ce caracterizează comerţul 
sătesc — „Consumcoop* 
Geoagiu face notă 
este o rază de

— Am «i*a să fie şi m  
străduia te acest sens. 9  
ne bucurăm «tnd străda
niile noastre sunt eficiente, 
în primele 6 luni din a-

neficiu de 2,6 milioane lei, 

IRAIAN BONDOR

Pauză de... ploaie
(Urmare din pag. 1)

diferite materiale folosite 
în agricultură s-ar convin-- 
ge care este realitatea. La 
concurenţă cu particularii 
insă, secţiile de mecaniza
re sunt obligate să per
ceapă şi să plătească TVA, 
însemnând deci automat 18 
la sută în plus la tarif, 
pe care alţii nu-1 plătesc.

Chiar dacă privatizarea 
•e face cam lent, un pas 
in acest sens s-a făcut to
tuşi prin forma de locaţie 
de gestiune. In nebuloasa 
«U Carnetele cu certificate 
de proprietate şi cupoane, 
oamenii secţiei tot vor şl 
speră aă se facă o priva
tizare reală, chiar dacă 
trebuie plătit pământul la 
stat cu mult peste cât ar 

. fi preţul lui — ta cazul

de faţă aproape 9 milioa
ne lei. Suma trebuie plă
tită pentru un teren care 
înainte era impropriu a- 
griculturii. Dacă acesta 
trebuia să fie cumpărat 
direct de la proprietar şi 
nu de ia stat, suprafaţa 
respectivă ar fi costat 
poate de 10 orj mai pu
ţin. Dar ee sâ-i faci, mai 
jupoaie şi statul pe cine 
poate. Dar de ce tocmai 
şi pe cei care lucrează 
pământul?

Trecând peste toate ne- 
cazurile, mecanizatorii de 
Ia CMstur vor să demon
streze şi in această toam
nă că ştiu să răspundă la 
toate solicitările proprie
tarilor de pământ din zo
nă, făcând lucrări de bu
nă calitate.

14,30 Post meridian esti
val | 16,00 Panoramic
sportiv ( 16,30 Post meri
dian estival | 17,00 Ştiri;

MARŢI, Ifc 08. 1994 17,05 O melodie pentru
fiecare ; 18,00 B.B.C.; 19,00 

®,00 B.BXJ, f 6,30 Ma- Bondul de seară — secre- 
raton matinal j 9,00 Ştiri j tete frumuseţii; 21,00
MS Moming muşte ţ 11,90 B.B.C. j 21,30 Oglinda su- 
V. O. A. E. j 13,00 fletului ; 22,00 Ş tiri; 22,05 
Ştirii 13,05 Muzică fi Oglinda sufletului (pon- 
publicitate ţ 14,00 B.B.G. { tinuarej ; 24,00 V.O.A.E.,



I Cronica etapei
I
■  REZULTATELE PRIMEI ETAPE:
I  Favior Orăştie — Min. Bărbăteni (se

I dispută miercuri); Min. Livezeni — 
CFR Simeria 6—2 ; Min Certej —

I Constr. Hunedoara 5—2 ; Jiul Petrila — 
Mureşul Deva 0—0 ; Haber Haţeg —

I Vict. *90 Călan 1—0 ; Met. Crişcior — 
Min. Teliuc 4—0 ; Min Ghelari — Da-

I cia Orăştie 1—2 ; Min. Ăninoasa ' — 
Min. Şt. Vulcan (se dispută miercuri) j 

I E.G.C.L, Călan — Aurul Brad 3—4.
■  Etapa viitoare: . Min. Bărbăteni — 
I Min. Livezeni ; CFR Simeria — Min. 
1 'Certej; Constr. Hd. — Jiul Petrila ş 
|  Mureşul Deva — Met. Crişcior; Vict.

I Călan — Min. G helari; Min. Teliuc — 
Haber Haţeg ; Dacia Orăştie — Min. A-

I ninoasa ; Min. Şt. Vulcan — EGCL Că
lan ; Aurul Brad — Favior Orăştie.

I Prima etapă, primele surprize ! Fot
baliştii de la Dacia Orăştie au obţinut

I o victorie preţioasă, dătătoare de spe
ranţe chiar la Minerul Ghelari, una

I dintre fruntaşele clasamentului în cam-

I pionatul trecut. Şi Aurul Brad s-a în
tors cu trei puncte de la EGCL Călan,

I o echipă nou promovată dar care s-a 
apărat corect, în mod sportiv şi a reu-

I şit să înscrie, totuşi, nu mai puţin de 
,irei goluri experimentatei formaţii din 

.  Brad. Mureşul Deva a obţinut un egal 
I la Jiul Petrila, dar în noile condiţii de

1 3 puncte la victorie, un egal nu mai 
este aşa valoros, dar e totuşi ceva.

I ! Victorii clare la scoruri concludente 
ău realizat Minerul Livezeni, Minerul

I Certej şi Metalul Crişcior. Două jocuri 
hu s-au disputat duminică, dar vor a-

I vea ioc miercuri, 17 august.
: Sigur, campionatul a început, însă

I ţrebuie să se atragă din nou atenţia 
asupra modului în care gazdele orga-

I nizează jocurile pe terenurile proprii 
In unele locuri nu sunt la datorie oa-

I meni j de ordine, sunt lăsaţi să pătrun
dă în incinte terenului unii „suporteri*1

I care agresează verbal şi ameninţă pe 
arbitri etc. Suntem curioşi ee scriu în

I rapoarte observatorii, dintre care unii 
nu notează nimic. In ce ne priveşte, nu 

I vom trece cu vederea abaterile de la 
J regulament.

ia ’90
1-0 (0-0)

Meci mult mai greu decât s-au aş
teptat gazdele. Victoria Călan nu mai 
este echipa din campionatul trecut. De 
fapt, încă în a doua parte a returului 
semnalam schimbarea în bine a elevi
lor Iui Alexpi. Şi modul în care a ju
cat în special în prima repriză, când 
şi-a dominat adversarul pe terenul a- 
cestuia, dovedeşte că echipa din Căian 
(cu acelaşi lot) şi-a revenit. Şi cu o 
mai bună ordonare a jocului în atac, 
însuşirea unor idei tactice bine contu
rate, Victoria poate obţine multe... vic
torii în actualul campionat.

După pauză aspectul jocului se schim
bă. Fotbaliştii de la Haber (puternic 
muştruluiţi de prea vulcanicul lor an
trenor principal, Ceauşu, care din pă
cate îşi permite să facă ce vrea pe tuşă), 
reintră în teren hotărâţi să marcheze. 
Oaspeţii sunt nevoiţi să se apere şi în 
min. 50, Spafiu cu un şut milimetric 
pesţe poartă; ameninţă schimbarea sco
rului. După ce Trănoiu ratează din nou 
din interiorul careului, Pădure, după 
un prelungit atac al gazdelor, înscrie 
preţiosul gol al victoriei gazdelor, în 
min. 58 şi 1-to.

Din cele relatate de antrenorul prin
cipal M. Ceauşu, dar şi secundul său 
Micloşoni, Haber nu a putut efectua un 
program normal de pregătire, lotul fiind 
întregit doar In ultimele zile. Se urgen
tează sprijinul material şi financiar al 
sponsorului Haber Haţeg — dar şi al 
altora, pentru ca şi fotbaliştii, de aici 
să se poată antrena şi pregăti cores
punzător,

A arbitrat cu unele scăpări la centru 
Alin Ciolca — Petroşani, enervând am
bele tabere, nesancţionând decât târziu 
(cu galben) jocul dur al fundaşului Mi- 
hăiescu (Haber) şi faulturile repetate ale 
lui Steluţă, tot de la gazde, între care 
şi o lovitură cu cotul în plină figură, 
aplicată lui Matei în min. 51.

HABER: Ancuţa, Gh. Moldovan, Ste
luţă, Mihăiescu, l Ionele, Trănoiu (Lu-

pu), V. Moldovan, Pădure, Spafiu, Stă- 
nescu, Buzgar (Toma).

VICTORIA : Alexoi, Papp, Pânzaru, * 
Budeic, Socaci, Surugiu, Câşlariu, Că- 
ruceriu, DumuleScu, Bordeian, Matei, .

SABIN CERBU

Mureşul Deva
Ultima săptămână a pregătirilor lo

tului echipei de fotbal Mureşul Deva
— premergătoare primei întâlniri din 
actualul campionat de la Petrila
— a avut loc la Geoagiu-Băi, unde an
trenorii Ionel Stanca şi Nicu Alexiuc 
au lucrat cu intensitate crescută, cu în
tregul lot de jucători. Am remarcat o 
masivă infuzie de tineret în lotul Mu
reşului, care s-a „primenit** cu nu mai 
puţin de 7 juniori din prima pepinieră, 
foşti elevi ai lui... Ionel Stanca. Privind 
configuraţia lotului se poate constata 
că, deşi Stroia, Chezan şi Vărlan nu 
mai fac parte din lot, în noua ediţie a 
campionatului Mureşul Deva poate o- 
cupa un loc care să-i dea dreptul la 
promovare sau, cel puţin, să aibă un 
cuvânt greu de spus în această luptă.

Iată lotul pe care ni l-am notat (po
sibil de câteva retuşuri); Rahoveanu, 
Ciobotaru, Răducănescu, Davidoni, Stan, 
Costea, Neagu, Bulgaru, Naeu, Ardelea- 
nu, Gîţ, Butnaru, Bădoi, Cîrstoiu, Mu- 
reşan, Beriridei, Danciu, Rădos, Popa, 
Oacheş, Szemely-Elek, Luca. Maca vei 
şi Tănase efectuează serviciul militar..

Vă prezentăm şi conducerea asocia
ţiei sportive Mureşul Deva :

Ing. NICOLAE STANCA,
preşedinte de onoare.
GIIEORGHE GRECU,

vicepreşedinte.
SIMION TODONI,

preşedintele secţiei de fotbal.
IONEL STANCA, 

antrenor principal.
NICOLAE ALEXIUC, 

antrenor secund.
Dr. HOREA IIOSU,

medicul echipei. .

Minerui Certej
Minerii din Certej au început cu 

dreptul noul campionat. Şi nici nu putea 
fi altfel. Conducerea clubului — din 
care fac parte câţiva oameni compe
tenţi, buni cunoscători ai fotbalului, 
perseverenţi şi cumpătaţi — a pregătit 
cum se cuvine noua ediţie a campiona
tului, Deşi a terminat în anul compe- 
tiţional trecut pe locul doi şi, deci, cu 
rezultate bune, orientarea a fost spre 
întărirea tuturor 1 compartimentelor de 
joc. Lotul a fost, cu adevărat întărit la 
apărare, mijloc, dar şi în faţă, cu câţi
va jucători experimentaţi ce au şi dat 
satisfacţie în meciurile de pregătire, for
maţia câştigând siguranţă în apărare, 
elasticitate la mijloc şi eficienţă în a- 
tac. Rămâne ca antrenorii, conducerea 
tehnică să omogenizeze cât mai rapid 
echipa, să se cristalizeze tactica de joc.

Lotul de jucători a! echipei Minerul 
Certej : Magearu, Tiliban (Constr. Hu- 
ned.), Slcoe, Pocii ar. Radu Verde, Stro
ia, Mâznea, Lavu, Asaftci. Tînţăreanu, 
Cioclăuş, Căpuşan, Matache, Ursan, Târ- 
noveanu, Halga, Răfăilă, Constantin, 
Baciu, Sidorak, Orminişan, Bozan.

Iată şi conducerea Asociaţiei sportive 
Minerul Certej :

Ing. VALER COSTA
preşedinte de onoare.

Ing. DANIEL ANDRONACHE,
preşedinte executiv.

Ing. LIVIU BALAŞ,
preşedintele secţiei fotbal.

LAZAR laza ,
secretar,

M IRC EA MARIAN,
director tehnic.

SORIN CHIRLEA,
organizator competiţii.

MARCEL DODU,
mascur.
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Fotbalul hunedorean pe locuri 

onorante în statisticile vremii
Un interesant superclasament, reve

lator pentru istoria fotbalului a multor 
şi cunoscute echipe din toate zonele geo
grafice ale ţării a fost publicat în „Spor
tul românesc" care cuprinde totălizarea 
tuturor clasamentelor echipelor ce au 
evoluat în prima divizie a ţării în pe
rioada 1932—1994 şi însumează nu mai 
puţin de 76 de formaţii ce au partici
pat de la 1 la 46 de ediţii ale campio
natului divizionar A din ţara noastră, 
din care reproducem alăturat primele 
20 de locuri. Pentru fotbalul hunedo
rean este edificator că avem 2 echipe — 
JIUL PETROŞANI (locul 7) şi CORVI- 
NUL HUNEDOARA (locul 18), în pri
mele 20 de echipe în superclasamentul 
perioadei 1932—1994 şi în care mai sunt 
clasate încă două formaţii din judeţul 
nostru, MINERUL LUPENI (locul 48) 
şi AURUL BRAD (locul 62), ceea ce 
demonstrează că de-a lungul timpului, 
în judeţul Hunedoara fotbalul s-a bu
curat de mare trecere, că a fost şi este 
sportul cel mai apreciat şi răspândit în 
toate centrele miniere şi în metalurgie. 
Gea mai bine cotată echipă de fotbal 
este Jiul Petroşani, ce a participat la 
nu mai puţin de 37 de ediţii ale cam
pionatului Diviziei A, fiind toarte aproa
pe de Steaua şi Rapid, ce au ţel mai 
mare număr de participări (46), de mul
te ori clasându-se în prima jumătate 
a clasamentului. Urmează Sorvinul Hu

nedoara, prezent în 17 ediţii ale primei 
divizii, între care, cu Lucescu antrenor 
a avut cele mai bune reuşite. Una din
tre „figurile** frumoase în Divizia A a 
făcut şi Minerul Xupeni timp de patru 
ediţii, iar Aurul Brad are meritul de 
a fi una dintre prezenţele cele mai vechi 
(chiar dacă numai o singură ediţie), pe 
prima scenă fotbalistică a ţării — re
prezentantă a minerilor din Barza, ce 
aparţineau Societăţii „Mica**.

In rememorarea reprezentantelor noas
tre de fotbal nu trebuie să uităm nici 
despre activitatea fotbalistică din se
riile secunde (B) unde, de asemenea, 
Hunedoara a fost reprezentată din pri
mii ani ai înfiinţării campionatului şi 
până în afiii aceştia de formaţii bine 
cunoscute din Simeria, Deva, Orăştie. 
Găian, Vulcan-Paroşeni, Lonea, UricanL

(Toate aceste reflecţii ne fac să punem 
întrebarea: oare acum, în anii de după 
revoluţie, fotbalul hunedorean va re
veni cu o reprezentantă a sa în Divi
zia Naţională ? Jiul Petroşani şi Gor- 
Vinul Hunedoara se pregătesc pentru 
noul campionat 1994—1995 cu gândul 
(declarat) Ia promovare. Nu va fi însă 
deloc uşor, întrucât şanse mai mari se 
pare că ap Poli (Timişoara şi F.G. Bi
hor. Important este însă că atât Jiul, 
cât şl Sorvinul vor avea cu totul altă 
evoluţie în viitoarea ediţie a campio

natului, că va creşte substanţial valoa
rea ambelor echipe. Şi pentru ca aceste 
cluburi cu vechi state de servicii în fot
balul divizionar A să-şi reocupe locul 
în prima Ugă a ţării, pentru ca şi pe 
Valea Mureşului —- la Deva, Brad, O- 
răştie, Călan şi de ce nu la Certej, să

se tragă tare pentru promovare în B, 
este necesar ca şi asociaţiile, cluburile 
să fie ajutate să iasă din suferinţă 
financiară; iar spectatorii să revină tB 
număr mai mare pe stadioane. Numai 
aşa fotbalul hunedorean va rămâne pe 
locuri onorante in statisticile vremii.

Super-clasamentul primei divizii
1932-1994 ii

1. Steaua Bucureşti 46 1356 728 310 318 2612—1460 1766
2. Dinamo Bucureşti 45 1326 725 307 294 2627—1412 1757 yi
3. Rapid Bucureşti 46 1244 517 285 442 1909—1630 1319
4. Universitatea Cluj 45 1236 441 254 541 1652—1909 1136
5. Universitatea Craiova 30 968 464 203 301 1511—1054 1131
6. U.T.A. Arad 34 940 391 213 336 1479—1284 995
7. Jiul Petroşani 37 1065 375 230 460 1308—1582 980 -
8. F.C. Argeş 30 952 397 175 380 1287—1219 969
9. Politehnica Timişoarş 33 978 358 226 394 1271—1390 942 >'

10. Petrolul Ploieşti 32 929 359 210 360 1173—1139 928 ■,
IL Setena Bacău 31 969 362 191 416 1151—1352 915 ■
12. F.C. Braşov 30 905 353 185 367 1158—1182 891 fi
13. Sportul Stud. Bucureşti 26 830 338 190 302 1192—1095 866 »
14. C.A.O. Oradea 34 920 320 192 408 1275—1478 828 m
15. Farul Constanţa 28 845 310 169 364 1052—1211 789 fi
16. A.S.A. Tg.-Mureş 21 690 251 109 330 817—1025 611 1
IT, Politehnica Iaşi 21 651 229 135 287 815— 940 593
18. Corvinul Hunedoara 17 562 210 98 254 831— 881 516
19. Progresul Bucureşti 19 527 185 117 225 709— 792 487 i
20. F.C. Olt 11 357 137 64 156 424— 498 338 j

Clasament aprobat de Asociaţia de Istorie şi Statistică a F.R.F 
Prima poziţie este nr. de ediţii la care s-a participat în campionatele pri

mei divizii.

■hSija'-L1



VANZARI — 

(CUMPĂRĂRI

•  Vând casă, curte, gră
dină, poziţie deosebită, 
Brad. Tel. 651114, 623722.

(1530796)

•  Vând microbuz Bar- 
Eas înmatriculat şi închi
riez spaţiu comercial. Te
lefon 620715, Deva. (9464)

'• Vând apartament 3 
camere Micro 3, Hunedoa
ra. Informaţii telefon 
728326, după ora 20.

(9393)

•  Cumpăr butelie aragaz
şl porumbei poştă. Telefon 
669277. (9465)

•  Vând urgent 3 camere, 
deosebit, Scărişoara, bl. 13; 
46 Deva, orele 7—12.

(9427)

•  Vând Dacia 1100, De
va, str. 22 Decembrie, nr. 
235. Telefon 626993. (9481)

•  Vând Oltcit gri metal-
Uzat, stare foarte bună, 
preţ convenabil. Telefoane 
619750, 615750 — 187. între 
orele 7-—15. (9483)

•  SC AGROMEX SA 
Geoagiu anunţă licitaţie pu
blică în ziua de 30 august 
1994, ora 10, la sediul său 
pentru închirierea atelie
rului de tăbăcărie din O- 
răştie. Informaţii, zilnic, o- 
rele 11—14, telefon 168, A- 
gromex Geoagiu. (9486)

•  Vând apartament * 4 
camere, liber. Deva, str, 
Libertăţii, L 4/37, 661516.

(9487)

■.v A ’r .'.w .v n v .w .v w

•  Vând combină 
Diesel germană, pentru 
păţoase, masa 3,6 m, 
preţ foarte avantajos. 
Telefon 056/106286.

(9489)
z M w m w w w r t w .

•  Vând casă cu grădi
nă (pomi), suprafaţa 3600 
mp, în sat Fărcădin, co
muna Unirea, preţ nego
ciabil. Informaţii, sat Făr
cădin, la- nr. 45. (9468)

•  Vând apartament două 
. camere, etaj II, str. A.

Iancu, bl. 8, ap. 12. In
formaţii Orăştie, 641352.

(9493)

•  Vând casă, apă, gaz,
încălzire centrală, grădină 
mare, str. Viilor, Deva. 
Telefon 618938,. după ora 
90. (9496)

'
1

DEVASAT

MARTI,
16. 08. 1994

' 10,00 Deschiderea emi
siunii de dimineaţă ; 
10,05 Desene animate în 
serial: Pinochio — epi
sodul I (reluare) ; 10,30
Avanpremiera filmelor la 
Dcvasat ; 10,35 Muzica 
zilelor noastre ; 11,00
Documentar în serial : 
„Ziua Debarcării" — c- 
pisodul I (reluare) ; 11,30 
Film artistic: „Coman
dant dc pluton" (relua
re) ; 18,00 Deschiderea. c- 
misiunii de după-amia 
ză 18,05 Femeia acti
vă („Working \voman‘) 
— documentar realizai 
de TV — VVorldnet ; 18,27 
Avanpremiera filmelor la

Dcvasat ; 18,32 Country-(
Music ; 18,55 Istoria ala-1 
cerilor în America : \  

„Despre IBM şi revoluţia) 
computerelor"; 19,23 A- 
vanpremieră; 19,25 A- J
nunţuri, publicitate (vi-1 
deotext); 21,00 Desene ] 

animate ; 21,15 Ştiri ; ] 
21,28 Dedicaţii muzica-j 
le ; 21,35 Sportul huîîe-J 
dorcan. Fotbal: „Mure- I 
şui" Deva la orar star- l 
tulul. Karatc : Campio- * 
natul naţional dc Taek- ţ 
won-Do ; 21,58 Avanpre-1 
micra filmelor ; 22,05 j

Front Rumos — docu-J 
mentar TV — Worldnct ;! 
22,27 Dedicaţii muzicale ; I 
22,35 Cărţile săptămânii ;1 
22,50 Farmecul valsului 1 
vienez ; 23,00 Film docu- j 
mentar : „Hitler, uri ge- J 
niu al răului ; 23,25 j
Film artistic: „Barba-1 
rii“. 1

) S.C. „AVICOLA” S.A. DEVA
\  A N U N Ţ Ă
) Pentru a veni în întâmpinarea solicitărilor 
ţ consumatorilor, S.C. „Avicola” S.A. — Deva 
i va deschide un
| NOU MAGAZIN DE PREZENTARE ŞI

DESFACERE ÎN DEVA
! Bdul Decebal, bl. M parter, azi, 16 august 
) 1994, ora 13.

V

Adaos comercial între 0—13 °/o.
(90060)

SOCIETATE COMERCIALA 
VINDE EN GROS :

•  Zahăr
•  Ulei floarea soarelui
•  Oţet
Preţuri avantajoase.
Telefon : 619526. (90056)

1 S.C. TRANSLOC S.A. DEVAi
Anunţă intenţia de majorare a tarifelor de 

transport şi servicii începând cu data de 13.09. 
1994, ca Urmare a majorării preţurilor la piese, 
materiale, anvelope, servicii, carburanţi. 
Denumire serviciu Indice max. de majorare
Transport marfă 20 7o

(90054)

•  îngrijesc capii la do
miciliul ci ien tului,. ŢClc fon 
715231, după ora 15.

(8987)

•  Meditaţii matematică-
fizică, preţ avantajos. Te
lefon 714317. (8982)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 2
camere, str. Pinilor, bl. 
37, cu garsonieră, preţ con
venabil. Telefon 723030, 
după ora 14. . (8981)

ÎNCHIRIERI

•  Ofer pentru închiriat
garsonieră Deva. Informa
ţii telefon 711468. (8985)

COMEMORĂRI

•  Dor nestins, la
crimi, flori pentru cel 
mai deosebit soţ şi ta
tă
VASILE VACARIUC, 
la 6 luni de la tris
ta dispariţie. Mulţu
mim celor care au fost 
alături de noi. Dormi 
în pace. (8987)

D E C E S E

•  Vând bicicletă germa
nă Moun tain ŢBike, 21 vi
teze, __ cu piese japoneze 
Shhnano, 390 000 lei şi 
bicicletă cursă,* nouă, 10 
viteze — 320 000 lei. Tele
fon 712255, orele 16—18.

(8972)
•  Cumpăr urgent cca 

1000 mp teren intravilan 
sau zona Sîntuhalm, Viile 
Noi, posibilităţi racordare 
canalizare, gaz etc. Tele
fon 623386, după ora 20.

(9505)
•  Vând garsonieră Hu

nedoara, bdul Corvin 16, 
bl. G 1, ap. 89,. (8983)

•  Vând mobilă diferită,
autenă satelit completă, 
aragaz cu butelie. Tele
fon 718529. (8980)

•  IMPORTANT! De 
vânzare spaţiu comercial 
proprietate, poziţie centra
lă, 120 mp, în Hunedoara, 
precum şi mobilier de bar.
Informaţii la tel 715336.

(8988)
•  Vând garsonieră zona 

Bucegi, apartament două 
camere Hunedoara. Infor
maţii Hunedoara, str. Pru
tului, bl. A 1, ap. 17.

(8981)
•  Vând garsonieră în 

Haţeg. Telefoane 626022.
770356. (9559)

OFERTE DE 
SERVICH

»— *—*—#—*—*—*—»—*^

•  Angajăm urgent 
fete tinere, 18—28 ani, 
prezentabile, cu expe
rienţă în domeniile : 
barman, ospătar, bu
cătar. Telefon 650388 
Brad, zilnic '10—22.

(9492)

- * — * — * — * — * — * — * — *—

•  Mişu Luppa anunţă 
excursie Polonia, miercuri.
17 august, cost 40 000 lei.
Telefon 612166. _____________________
VW AW l'W iVW /.V.V.V.V.’.V.V.YrtVAVW.V.1,

S.C: SALUTARIS SRL DEVA

str. A. Şaguna nr. 4, tel. 054-611514

REPREZENTANT UNIC IN JUDEŢ 
al S.C. INTERVALCO S.A. Baia Mare

vinde din stoc (preţuri fără TVA):

•  Bere HOPFEN-(Baia Mare) 610 lei

•  Vodcă FIRIZA, 33° 670 lei

•  Vodcă ŞATRA, 36° 731 Iei

•  Vodcă CLUB, 40 801 lei

•  Rachiu de mere 690 lei

•  Liehlor kiwi, mango 1360-1474 lei

j. • Rachiu MERA, 38° 647 lei

| •  IMPORTURI: bere Eggenberger, whisky, î
j lichioruri extra din banane, cafea, caise, cherry;
[ brandy, gin, coniac Napoleon etc.

: LA CELE MAI AVANTAJOASE PREŢURi !
| (90058)

S.C. RQMCAMION S.A. DEVA 

Cu sediul în Deva,'str. Depozitelor nr. 17 J

S y ' - i - i r .  a »  m

prin magazinul de desfacere propriu

4 •  Anvelope dimensiunea 1100 R 20, fabri
ce cate de S.C. Silvania S.A. Zalău, la preţuri a-S 
j  va nta joase. ?

'.SV .V .V .V .'.SV A '.V .V

•  Cu adâncă durere 
în sufletele noastre, 
mulţumim tuturor ru
delor, prietenilor, co
legilor şi cunoscuţilor, 
care au fost alături de 
noi în tragica despăr
ţire de cel care a fost 

ZSOR TIBERIU 
drag fiu, tată şi soţ. 
Chipul şi sufletul tău 
ales vor rămâne pe 
veci în inimile noas- 

' tre. Familia îndoliată.
(9521)

J REGIA AUTONOMĂ MUNICIPALĂ J 
• DE GOSPODĂRIE COMUNALA ŞI LOCATIVÂ I 
j ' HUNEDOARA j

« Anunţă locuitorii municipiului Hunedoara j 
oprirea apei reci, începând cu data de 16. 08 .1 

| 1994, ora 24* pană în data de 18. 08. 1994, ora g 
! 16. ; 
| Măsura este luată pentru lucrări de între-1 
* ţinere şi curăţire a bazinelor de apă. ,

UZINA MECANICA ORĂŞTIE 

Str. N. Titulescu, nr. 60

ANGAJEAZA PRIN

•  Economişti, specialitatea finanţe — j 
contabilitate- - î

Data concursului: 20 septembrie a.c., ora ! 
' 9, la sediul unităţii. |
| înscrierea până la data dc 15 septembrie j 
» Relaţii suplimentare la telefoanele: 051/* 
I 641040; 054/641041 ; 054/647090, Int. 233. I
; (90044) j

*
LICEUL DE EDUCAŢIE FIZICĂ SI SPORT \

DEVA j

Organizează concurs de admitere în clasa 
a IX-a, pentru cele 12 locuri rămase libere. | 

înscrierile până la data de 24. 08- 1994. j 
Informaţii suplimentare la secretariatul I 

şcolii, telefon nr. 617015. j

S.C. CIF S.A.

Cu sediul în Deva, str. Depozitelor, nr. 6, 
înregistrat la Registrul Comerţului sub nr- J/ 
20/413/1991.

Anunţă lansare de oferte pentru ocuparea 
postului de

•  MANAGER,
potrivit Legii 66/1993.

Depunerea ofertelor se va face în maxi
mum 30 zile dc la data ultimei publicaţii a- 
părute în presă, la sediul societăţii comerciale.

Criteriile dc selecţie, data, ora şi locul con
cursului, precum şi alte informaţii suplimen
tare se pot obţine la sediul societăţii, serviciul 
personal, dl. MEDRUT DUMITRU. Telefon: 
612608, între orele 9—12. (90035)

SPITALUL DE PSIHIATRIE ZAM 
Jud. Hunedoara

Organizează în data de 1 septembrie 1994

I*
Ix
I

Ii ■■
I<»
I

i
i
i%
i%
i*
i

pentru ocuparea a 2 POSTURI ASISTENTE | 
FARMACIE. j

Informaţii suplimentare la sediul unităţii. I

i

i«
i%
i%
i%
| SOCIETATEA COMERCIALA „AV ICOLA” 
j DEVA S.A.

 ̂ Str. Principală, nr. 2 Mintia.
I Organizează

dc selecţie pentru ocuparea postului de
•  MANAGER, j

conform Legii 66/1993. j
Ofertele se depun în plic la secretariatul | 

societăţii în termen de 30 zile dc la ultima pu- j
blieare. I

Informaţii la tel 054/615884, 625796. (90052) j
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