
ABONAMENTUL j
LA „CUVÂNTUL LIBER»|

I Futeţi să intraţi în posesia /Jarului nostru |  
|  mai ieftin decât Ia chioşcuri prin efectuarea de j  
|  abonamente. Costul abonamentului. Ia ziarul I 
|  „Cuvântul liber» Deva este de 800 de lei, plus |  
|  taxele poştale. |

|  Factorii poştali şi difuzor» de presă efec- |  
|  tucază contractarea abonamentelor pe luna |  
-j viitoare. Grăbiţi-vă I Cel mar sigur mijloc de |  
1 “ 5“ ........ — *— * -•*- aho-1

I

I

a intra în posesia ziar dui preferat 
namcnlul. w

este
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#  Au trecut 229 zile 
din an ; au mai rămas
136. .şGriGVri,

#  Sfinţii mucenici Fior 
şi X.avru.

# 1 1 3  ani de la naşte
rea lui George Encs- 
cu.

#  1850. A murit scrii
torul francez Honore 
de Balzac (ii. 1799).

#  1877. Apare la Sibiu 
revista „Albina Car- 
paţilor", foaie bele* 
tristică, ştiinţifică şi 
literară „cu ilustra- 
ţiuni".

#  1931. S-a născut scrii
torul Paul A tighel.

O  Apel umanitar. Chiurcan 
Cristina Daniela, în vârstă de 25 
de ani, din Deva, studentă Ia 
Arhitectură la Cluj, solicită un 
ajutor financiar pentru o inter
venţie medicală pe coloană, trau
matism suferit în urmă unui ac
cident şi soldat cu o semipara- 
lizie a părţii inferioare a cor
pului. Cei care vor să ajute un 
om tânăr să-şl recapete sănăta
tea o pot face prin contul nr. 
402515478408 USD, - 402515472806 
DM şi 402515476425 în lei, des- . 
chis la Bankcoop SA Deva. Pen
tru alte informaţii Cristina-Da-

niela răspunde la telefonul 
617430. (C.P.)

©  Punere în legalitate. In
prima jumătate a acestui an, 
serviciul de evidenţa populaţiei 
din cadrul Inspectoratului de po
liţie • al judeţului a soluţionat 
4758 de cereri privind punerea în 
legalitate a tinerilor care au îm
plinit vârsta de 14 ani. De ase
menea, s-au preschimbat 3009 
buletine de identitate a căror 
valabilitate a expirat şl s-au so
luţionat 7499 cereri de schimbare 
a domiciliului. (V.N.) \

O  Investiţii. In oraşul Brad 
se găsesc în plin proces de con
strucţie încă două puncte termi
ce, care au termen de intrare tn 
folosinţă în luna decembrie a.e.

Prin darea în folosinţă, a- 
cestea vor prelua de la celelal
te puncte termice existente un 
număr însemnat de apartamen
te, fapt ce va conduce în final 
la ridicarea gradului de confort 
în apartamente pe timpul iernii. 
Valoarea lucrărilor este de 535 
milioane Iei. (Al.J.)

O  Cine Se gândeşte la păgubi
ţii inundaţiilor ? Pârâul Grădiş
te, ieşit din, matcă în mijlocul 
acestei veri, a calamitat 60 ha 
de teren arabil, păşuni şi fâne- 
ţe, pe raza comunei Orăştioara 
de Sus. Pagubele au fost eva
luate, dar nimeni nu se preocu
pă ca banii promişi; de Guvern 
să ajungă Ia cei ce au dreptul. . 
Consiliul judeţean ar trebui să-şi

facă, timp pentru a interveni a- 
colo unde trebuie. (Tr.B.)

O Renovare. Din bugetul lo
cal, în satul Curechiu, aparţinând 
comunei Bucureşci, recent au 
fost încheiate unele lucrări de 

renovare la căminul cultural. S-au 
modernizat faţada, scările de ac
ces, zidul de consolidare. Va
loarea lucrărilor se ridică la 
suma de 500 000 lei. Lucrarea 
se va finaliza cu vopsirea fe
restrelor, uşilor şi cu zugrăvirea 
interiorului. (Al.J.)

O  Mercur. In ultima vreme, 
poliţia a constatat tot mai mul
te afaceri necurate cu mercur, 
Numai în prima jumătate a a- 
cestui an s-au confiscat 21,130 
kg de mercur. (V.N.)

.VrtV .'.V .V .-.V .V .V .W Z.

O Primele arme utili
zate de femei împotriva 
bărbatului au fost : mă
rul şi, după câtva timp, 
făcălcţul...

OBSERVATOR

t Mai înainte de a fi proprietate în 1991,
. dezbătută în Parlam ent, două asem enea înscrisuri i
1 Înainte, adică, de a de- şi-a cum părat un televi- >
\ veni lege, iniţia tiva le- zor color de fabricaţie r°- \
i gislativâ. de program  de numească. Cel ce a inves- t
J privatizare în masă, „lân- tit în cum părarea celor /
1 satu deja la  apă“ de gu- două certificate, cu V
1 vern, începe să se auto- 50 de m ii de lei cât a ţ
. definească, ceea c e , ori- ho tărâ t G uvernul că va- 
) cum este mai m ult de- lofează acum două carnete , 
|  cât m im area privatizării de certificate, mai cum- ţ
l dc până aciim. în  sfârşit, pară 10 kg de carne aşa l
? nu despre aspectele glo- şi aşa, sau 2 agţiuni la j
1 bale ale acestui program o societate Ia care mai 1
\ ne-am propus să scriem ajunge „să bage fişa“. î
i în cele ce urmează. Celălalt, cel care a vân- )

) I

Pfin program . Guvernul ciut, în schimb, prim eşte , 
îşi propune două „lucrul i : un bon com plem entar cil 1 
să facă pentru a doua valoare de 900 000 m inus l 
oară egalitatea şanselor 23 de mii, a d ic ă -875 de i 
dc a participa ia marca mii ici. A vantaj-vânzăto-) 
privatizare a 3000 de so- rul. ţ
eictâţi comerciale „d 'n  G uvernul insă este pe I 
cele mai profitabile» şi cale — potrivit afirm aţii- i 
să dea lovitura celor ce lor prim ului m inistru şi. 1 
au cum părat geam antane ale altor potentaţi ai re- 
de certificate dc proprie- formei prin privatizare — ^
taie. in speranţa că voi să excludă dq la m area 
deveni astfe l stăpânii ab- îm părţeală a patrim oniu- 
soluţi a i fabricilor şi u - hii_ a trei mii de socie- 
zineior la  care a trudit lă ţi com erciale rentabile, 
întregul popor. Ca să 369 600 de oam eni sala- 
justifice m ăsura, s-a a -  tjâ ţi în societăţi corner,- 
vansat inform aţia —- a- riale mici, caro s-au pri- 
berantă după ' părerea . va'tizat până acum prin 
noastră — că aproxim ativ metoda MEBO. Acelora 
6 milioane de certificate nu H se vor mai da gra- 
nu se mai află în  posesia tu it acele cupoane coiiţr

plem entare de valoare, cu 
care să poată cum păra 
acţiuni în valoare de

titu larilo r din 1991. A
făcut G uvernul un recen
săm ânt al acestor, vînseri- 
suri do valoare ca să
tragă o astfel de conclu
zie ? P ardon ! Dar să ju- 

; decăm puţin lucrurile m a
tem atic : cine a ştiut cât
de cât ce vrea să facă — --------- :---- —— —  —-
vânzând certificatul ’ de (Continuare în pag . a  2-a)

875 000 ele lei, la una 
din cele 3000 de societăţi 
comerciale supuse priva
tizării de masă.

ION CIOCLEI

„Domnilor ziarişti, bine 
aţi venit la Brigada de 
jandarm i Timişoara. V-am 
invitat la  noi — şi vă 
m ulţum im  do prezenţă — 
pentru  a ne cunoaşte mai 
b ine munca şi viaţă, m i
siunile şi gândurile şi a 
le  face, la rândul dum 
neavoastră, publice prin 
preţsă, încât oam enii să 
ştie că suntem  zi şi noap
te  la  datorie, in  slujba 
lor, apărându-le valori
le şi liniştea». După a- 
cest cuvânt de bun sosit 
a l dini it. col. Ioan Da- 
vid, alternativ , diiij tt. 
coL Constantin Boacă — 
şeful statului m ajor şi lt. 
col. Mihai Tomuş — loc
ţiitorul com andantului 
Brigăzii de jandarm i Ti
mişoara! ne-âu pus in 
tem ă eu noile rosturi ale 
un ităţilor de jandarm i — 
ca institu ţii interm ediare 
în tre poliţie şi arm ată —, 
cu problem ele lor de do
tare şi de personal, de : 
instrucţie şi de in terven
ţie, cu condiţiile sociale 
şi eu perspectivele apro
piate.

Am. afla t astfel că do

ta rea  trupelor de ja n 
darm i cu aparatură, echi
pam ente, mijloace tehni
ce este destul de mo
destă, că încadrărea cu 
personal de specialitate 
este de num ai 48—50 la 
sută din necesar, că m un
ca este m ultă şi corn-

tori, restabilirea ordini, 
şj liniştii publice în mul
te situaţii, redobândirea 
unor valori sustrase din 
unităţi economice ori din 
avutul particular.

La Timişoara, dl ■ lt. 
col. Marin Ursa, coman
dantul Unităţii de jan-

JA N D A R M II

S A L V E A Z Ă  RELEUL

plexă, m isiuni sunt des
tu le  şi uneor; foarte di
ficile, iar m ulţum irea vi
ne îndeosebi din pasiu
nea şi responsabilitatea 
în  activitate, concretiza
te într-o serie de rezul
tate de excepţie. Am no
ta t c ifre’ care exprim ă 
strădaniile trupelor dc 
jandarm i — în coopera
re cu echipaje ale' poli
ţiei — pentru  zădărnicirea 
unor fenomene antisocia
le, depistarea şi aducerea 
la ordine - ------  :~r —

darm i a judeţului Timiş, 
ne-a înfăţişat un bila .a ţ 
al activităţii in perioada 
care a trecut din acest 
an, la  Reşiţa, dl lt. col. 
Constantin Iancu, com an
dantul jandarm ilor din 
Caraş Severin, ne-a vor
bit despre misiunile spe
cifice înregistrate de mi
litarii din subordine, iar 
la Orăştie (în clădirea 

Centrului de instrucţie, un 
de fiinţează şi sediul l i 
ni lăţii ele jandarm ; a ju 
deţului Hunedoara), di

com andant Viorcî Sălan s 
ne-a prezentat un bogat |  
şi in teresant expozeu de- ; 
spre jandarm eria romă- |  
nă de la începuturi şi I 
până astăzi, despre jan- j 
dărm eria hunedoreană şi I 
despre izbânzile sale. j  

M ulte alte lucruri in- |  
teresante au  reţinu t zia- * 
riştii de la principalele .1 
ziare din judeţele Hu- „ 
nedoara. Arad, Caraş Sc- |  
verin şi Timiş din ac- * 
tivitatea jandarm ilor din t 
cele patru  judeţe, punând * 
îm preună o punte solidă J 
de colaborare intre jan- I 
darm i şi ziarişti. '

Deosebit de apreciate au |  
fost exerciţiile practice * 
la  care am asistat, 'direct I 
sau prin scenari; televi- ’ 
zate, la Timişoara, la • 
Reşiţa şi la  Orăştie — I 
dovadă elocventă a pasiu - j 
nii în profesie, a înaltei' I 
instruiri, a curajului ti- * 
nerilor jandarm i. |

După Un periplu lung. > 
şi obositor în tre  Deva — I 
Timişoara —.R eşiţa  — O- J 

DUMITRU GHEONEA J

(Continuare în pag. a 2-u) j
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în piaţa Devei — pepeni pe ales, pentru toate pungile... în care uu bate vântul.
Foto I*AVEL LAZA

cotidian independent



DURERILE CULTURII — DURERILE T R A N Z IŢ IE I!
După Decembrie *89, în 

comportamentul semenilor 
noştri^ au apărut reale 
schimbări, iar greutăţile se 
numără cu duiumul. în 
grijorătoare apare înde
părtarea de fenomenul cul
tural. Cu bani sau fără 
bani, acesta a început să 
fie ocolit. Multe spectacole 
se anulează din pricina lip
sei spectatorilor. Proble
me ridică unele lansări de 
carte nou apărută, dovadă 
că iubitorii de literatură 
s-au împuţinat, iar cei ca
re participă, totuşi, vin 
maj mult cu gândul de 
a-1 vedea pe creator, sau 
să se mai vadă unii cu 
alţii, fără a dori să cum
pere şi cartea al cărei preţ 
este mai mult decât pipă
rat.

De o bună perioadă de 
timp, manifestările trebu
ie sponsorizate întrucât ne
cesită mari cheltuieli, iar 
instituţia, de cultură, din 
lipsa fondurilor, mai greu 
poate suporta acest lucru. 
Din păcate, legea sponso
rizării nu este deloc sti
mulatoare pentru.» spon
sori. Din contră, îi face 
refractari acestui aspect 
bun şi interesant al eco
nomiei de piaţă, întrucât 
societatea comercială doar 
pierde... dacă încearcă să 
fie generoasă. Şi aşa acti
vitatea lor se desfăşoară cu 
poticneli; atunci de ce să 
mai şi piardă.» planifi
caţ i?

Iată şi un aspect de se
zon. Oamenii din staţiunea 
Geoagiu-Băi sunt destul de 
puţini. - Doar la sfârşit de 
săptămână staţiunea se mai 
animează. Pe la Casa de 
Cultură dau şl ma; puţini 
oameni 1 Instituţia trebuie 
să trăiască şi ea. Din lip

să de spectatori, filme nu 
mai rulează, Difuzarea fil
melor pretinde o sumă de 
bani ce nu se poate rea
liza din încasări şi din lip
să de spectatori. Nu se mai 
prezintă nici spectacole ar
tistice, deşi sezonul estival 
se pretează la aşa ceva.

Casa de Cultură din sta
ţiune nu are formaţii ar
tistice proprii, iar transpor
tul celor din judeţ este... 
sufocant din pricina cos
turilor ridicate. Aşa că 
anul acesta nici filme, nici 
spectacole nu au atras a- 
tenţia vizitatorilor staţiunii. 
In schimb se pot practica 
jocuri de- club (table, şah, 
rumy), se poate viziona, un 
film Ia videotecă. .Discote
ca e concurată de cei care 
organizează gratuit o ast

fel de manifestare lângă 
lacul din staţiune. Cu ba
nii ce ar trebui daţi pe 
bilet, tinerii preferă să 
cumpere o bere sau o co
la.

Ceea ce a mai animat 
Casa de Cultură a fost e- 
misiunea şi discoteca „Ra
dio în blue-jeans“ transmi
să pe postul naţional Bu
cureşti, Dar mei realizato
rii au venit cu fanii lor 
— peste 50d spectatori, du
pă cum ne spunea dl Paul 
Cazacu, directorul Casei de 
Cultură. In rest, instituţia 
este curată, primitoare. La 
fel cum primitoare este 
biblioteca care până la a- 
ceastă oră are înregistraţi 
peste 400 cititori şi care 
organizează acţiuni cu car

tea medicală, prezentări de 
cărţi şi expoziţii de carte.

Ce am putea sa spunem 
în finalul comentariului de 
faţă, decât să facem o  in
vitaţie pentru vizitatorii 
staţiunii de a trece şi pe 
la Casa de Cultură. Nu vor 
avea ce pierde, decât de 
câştigat. Vorba unui hazliu 
din staţiune care amintea 
o întâmplare cu Iţic, care, 
auzind pe unul ce chema, 
pe vremuri, pe muncitori 
la luptă, spunându-le : „Nu 
aveţi de pierdut decât 
lanţurile**. Dar, Iţic, co
merciant din fire şi din 
tâtă-n fiu, i-ar fi replicat 
cu sfială: „De ce să ne 
facem că le pierdem, nu 
le putem vinde ?“

MINEI 8OD6A

Plimbăreţii au fost priponiţi
Silviu Negulescu din Pe

troşani era un mare plim
băreţ. Se plimba prin ora
şele din Valea Jiului, nu 
pentru a admira frumuse
ţile zonei, nu pentru a lua 
pulsul vieţii, ci dia cu to
tul şi cu toiul alt motiv. 
Şi, o să vedem, în con
tinuare, care era acesta.

într-o seară, la o oră 
înaintata, se plimba de u- 
nul singur prin municipiul 
Petroşani. Deodată, ochii 
i s-au oprit asupra unui 
individ ce se ducea gră
bit undeva. Mânat de o 
idee s-a luat după el şi 
intr-un loc întunecat i-a 
pus mâna grea pe umăr 
zicându-i :

— Scoate toţi banii ce-i 
aj în buzunare ! Dar repe
de, că mă grăbesc!

Omul a înţeles fulger

despre ce este vorba şi a 
dat să fugă. S.N. l-a a- 
juns şi, cu pumni bine 
plasaţi, l-a doborât şi i-a 
întors buzunarele pe dos 
luându-i 20 ©00 lei.

într-o seară, tot târziu,
S. Negulescu se plimba cu 
Nicolae Bucică, un fel de 
cumnat al său, dar fără 
acte legale. Au văzut doi 
indivizi pe care i-au acos
tat şi, tot prin forţa pum
nilor, i-au doborât şi le-au 
luat toate bunurile de va
loare ce le-au găsit asu
pra lor şi o însemnată su
mă - de bani.

A treia plimbare cei doi 
au făcut-o în compania 
Danielei Negulescu, sora 
primului şi concubina ce
lui de al doilea. Era tot o 
oră înaintată de noapte. Au 
văzut un individ ' singur,

s-au luat după el şi vă 
daţi seama ce a urmat. 
L-au păgubit pe om de 
bani, ceas şi o geacă de 
blugii

S-au hotărât să facă, toţi 
trei, şl o a patra plimba
re, dar urau mai apucat, 
deoarece poliţia, ce era pe 
urmele lor, i-a înhăţat toc
mai când le era lumea mai 
dragă. Le-a întocmit do
sar şi i-a trimis în faţa 
instanţei. Acum cei trei. 
nu se mai plimbă când şi 
unde vor, Ci numai Intre 
ore bine stabilite, şi în
tr-un loc bine suprave
gheat. Dar asta nu-i nici 
un fel de bai, cum zice 
ardeleanul. Acolo unde se 
află acum, le şade bine.

TCA1AN BONDOR
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POŞTA RUBRICII

•  Petre" V®sin — Deva. 
Ne întrebaţi care este do
vada acordului tacit Păi 
dacă-i tacit ? Dicţionarul 
explicativ al limbii româ
ne explică astfel cuvântul 
„tacit": Care nu este ex 
primat formal, dar care 
este subînţeles şi admis 
ca atare.

Cea de a doua întreba
re e  şi mai şoadă. Care 
sunt registrele şi hârtiile 
casnice. Dacă prin casnic 
înţelegeţi care se leagă 
de casă, de locuinţă adi
că, atunci registre ţ i  hâr
tii «amice înseamnă, dacă 
vrem să le păstrăm în re
gistru, totalitatea actelor 
personale pe cart le păs
trăm fai casă.

STIMATE
DLE REDACTOR ŞEF

la  ziarul nr. 1180 din
30—31 iulie 1994, a apărut 
un mic articol în legătură 
cu privatizarea din lila  
Datele au fost furnizate de 
vieeprimarul comunei Ilia. 
în completare doresc să 
vă comunic că. In lila, de 
mai bine de un an nu mai 
există frizerie, coafură şi 
croitorie private. Singurul 
croitor particular (un sin
gur turnător) este dl Mir 
truţi ;^repet, nu are ate
lier privat. Nu există nici 
sămânţă de coşar. Din cele 
23 de unităţi privatizate, 
raportate de dl Costea, 6 
sunt buticuri, cu articole de 
parfumerie, ţigări şi alte 
nimicuri. Există un singur 
atelier de reparat auto al 
dlui Kiss. Nu le  putem 
include pe acelea ale co
loniei auto sau S.M.A. Nu 
există un atelier de ascu
ţit, tocilărie ş) de reparat 
obiecte de uz casnic. Spa
ţii pentru privatizare —

■ n

I RADtO DEVA
I JOI, 18. 08. m i

1 «,©0 B.B.C. î  «,30 Ma-
J raion m ălină! ; 9,00 Ş tiri j

1 9,05 M om ing m tisic ;
11,00 Mica publicitate ra- 

» dia ; U J  V.O.AE,; 13,00 
|  Ştiri; 13,05 Mica publlci- 
J tate radio ; 14,00 B.B.C.:

chiar a unor unităţi mari 
— există, dar dacă lucru
rile merg aşa, se vor dis
truge Astfel, fosta clădire 
a şcolii de şofer! la etajul 
unu (neocupat) nu mai a- 
re geamuri la ferestre Azl- 
mâine, cu  va mai avea 
nici tocuri Ia ferestre şi 
uşi. Ploaia intră prin fe
restrele fără geamuri şl 
distruge tavanul şi cei 
de la parter se vor trezi 
cu tavanul Îmbibat cu apă 
şi mai târziu cu prăbuşirea 
lui. In asemenea situaţie 
se află casa cu un etaj — 
fosta judecătorie — şi maj 
târziu dormitor al liceului, 
neutilizat şi cu „răni" a- 
dâncî în zidărie, fără gea
muri etc. Din păcate, nu 
avem nici măcar un geam
giu. Ferească Dumnezeu să 
se spargă un geam, că va 
trebui să-l cărăm cu tre
nul până la Deva. Tot ce 
am sesizat este purul ade
văr. Ca să-i ajutăm pe 
cei de la Consiliul loca], 
este de datoria noastră să 
arătăm adevărata faţă a

w'l mmm mmm  •  — ~  I *

14*10 Post meridian es- |  
tival ; 16,00 Panoramic J
sportiv ; 16,30 Post me- i 
ridian estival -17.00 Ştiri 11
17.05 Mica publicitate va- { 
di»; 18,00 B.B.C. |  19,00 |  
Rondul de seară — Bard * 
rock cate; 21,00 B B C . j I 
2180 Rondul de seară* 
(continuare); 22,00 Ştiri j I
22.05 Nostalgic top ; 24,00 ;
V.O.A.E. |

comunei şi să nu ne 14»; 
săm induşi In «oare. Sin
gura mea dorinţă este ca 
Ilia să fie cu adevărat 
gospodărită, să nu fim O- 
bligşţi ca pentru orice lu
cru mărunt să ne tramba
lăm La Deva. Vă mulţu
mesc pentru răbdarea dum
neavoastră. (Iosif Constau- 
tinescu. H*ak

DIN NOU PÂINE
NECOMESTIBILÂ

Am cumpărat miercuri,
3 august, hi jurul orei 19, 
înainte de masă, de la mi
cul chioşc ABC deschis .re
cent în Aleea Patriei din 
Deva, lângă punctul ter
mic, pâine. Franzelă al
bă cu 395 lei. Am cumpă
rat-o caldă şl |n  prima şi 
a doua zi s-a putut mân
ca, A treia zi însă miezul 
â devenit lipicios. Au mai 
fost astfel de cazuri, dar 
mai demult. Citisem In 
ziarul dv că Oficiul de 
Protecţie a Consumatorilor 
a aplicat amenzi severe 
producătorilor. S-a şl vă
zut că pentru o  vreme l-a 
liniştit, pâinea fiind foarte 
bună. Dar, din păcate, ve
chea poveste a pâinii lipi
cioase a revenit Cum se 
explică acest fenomen ? A- 
vem pretenţia ea la jus
tul Ia care o  cumpărăm să 
mâncăm pâine gustoasă şi 
curată, nu din grâu Infes* . 
tat. (L Florea, pensionar, 
Aleea Patriei, bloc E2, se. 
II, ap. 20).

•  Eugenia Buza — Săcă-
maş, Ilia. Prin decizia nr. 
817412/24. 05. 1994, Oficiul 
de pensii pentru agricul
tori a  făcut o repunere in  
drepturile care v-au fost 
stabilite prin decizie de
finitivă sub incidenţa Le
gii nr. 4/1977. O recalculare 
cu reevaluarea vechimii nu 
este posibilă. Veţi Incasa, 
deci, în continuare dreptu
rile aşa cum au fost re
luate prin decizia la care 
ne-am referit. (I.L.).

•  Gheorghe Buderiu — 
Hunedoara, Bdul Republi
cii, nr. 16, ap. 4. Urmare 
a verificărilor făcute de 
către Oficiul de pensii de 
stat Deva s-a constatat că 
prin decizia nr. 59936 din 
decembrie 1991 vi s-a a- 
dăugat toată vechimea rea
lizată după pensionare, a- 
dlcă 1 an, 2 luni şi 27 zi
le, efectuată în 1973, 1974, 
1975 şi 1976, Drepturile su
plimentare cuvenite v-au 
fost plătite şi le-aţi înca
sat în ianuarie 1992. (Lh-h

500 DE DE PROSCRIŞI ţ
(Urmare din pag. 4)

Cum adică, dle prim- 
ministru, dior guvernanţi, 
aţi uitat până şi aritme
tica elementară Z Deci, 
cei ce au dirijat acest 
mod de privatizare cu 
„binecuvântarea** dvoas- 
tră, ştiu foarte bine că 
s-au putut cumpăra cu 
carnete de certificate de 
proprietate 30 Ia sută din 
patrimoniul societăţilor 
astfel privatizate. Fiind 
vorba de societăţi mici, 
salariaţii lor au „pus la 
bătaie** pentru a acope
ri cu certificate acel 30 
la sută din patrimoniu, 
câte un certificat sau 
două, de regulă al sala
riatului şl al încă unui 
membru de familie. Cea
laltă parte de 70 la su
tă din patrimoniu l-au 
plătit sau li  plătesc cu 
bani casb! Dacă cumva 
vă faceţi că nu ştiţi în 
ce constă marea nedrep
tate pe care sunteţi pe 
cale s-o faceţi acestor 
500 000 de proscrişi ai 

privatizării de masă, iat-o : 
în vreme ce prin meto
da MEBO s-a eumpărat 
cu certificate 30 la sută 
din patrimoniu, potrivit 
actualului program gu
vernamental, 60 la sută

din patrimoniul a 3000 J 
de societăţi din cele mai > 
profitabile va putea fi / 
cumpărat cu certificate de! 
proprietate şi bonuri ţ 
complementare de valoare i 
— împărţeală de la care J 
excludeţi deliberat 500 000 j 
de cetăţeni ai ţării. Un- ţ 
de este egalitatea şanse-1 
lor dle prim-ministru ? Şi 
dacă afirmaţi că invesr 
tirea în privatizare a u- 
nuia sau a două carnete 
de certificate compen
sează cei 900 000 de lei, 
cât însumează un carnet 
de certificate şi un cu
pon complementar de 
valoare, iarăşi faceţi do
vada corigenţei la arit
metica sim pli Un carnet 
de certificate a fost eva
luat la privatizare în 
septembrie 1993 la 
142 000 de lei. Să înţele
gem că valoarea aceasta 
a sporit din septembrie
1993 până în septembrie
1994 la 900 000 de lei?  
Păi asta este recunoaşte
rea oficială a unei infla
ţii de peste 600 la sută ! 
Dacă acesta este adevă
rul, atunej de ce ne îm- 
puiaţi capul cu cifre roz 
despre o scădere a infla
ţiei cum nici în visurile 
noastre cele mai roze 
n-am visat?.
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(Urmare din pag. 1)

răştie, aveam să asistăm 
Ia punctul culminant aî 
zilei — exerciţiul trupe
lor de jandarmi din ju
deţul Hunedoara. Dl lt. 
col. loan David, de la 
Brigada de jandarmi Ti
mişoara, care conduce ac
ţiunea comună a jandar
milor şi ziariştilor , co
mandă scurt, hi Orăştie : 
„îmbarcarea în maşini şj 
sus la releul de televiziu
ne, la Măgura Boiului".

Ajungem, abia ne tra
gem- sufletul şl o altă co
mandă : „Sus, pe acope
rişul clădirii staţiei de 
televiziune, pentru urmă
rirea misiunii jandarmi
lor". Ce misiune ? Ce‘e- 
xeroiţiu ? Respingerea 
presupusului atac al ina
micului asupra releului 
de televiziune de la Bo- 
îu, De sus privim depăr
tările. Superb! Apoi În
cepe „jocul". Inamicul se 
apropie, jandarmii fi 
simt. La posturi. Dnij 
lt. col. Vaier Olteanu, o- 
fiţer cu pregătirea cadre
lor la Unitatea de jan
darmi a judeţului Hune
doara, şi cpt. Viorel Să- 
lan, comandantul unităţii, 
ne dau amănunte despre

coordonatele exerciţiului. 
Jandarmii îl cunosc lajt 
perfecţie. L-au exersat d e j  
atâtea ori. Deci duşmanul 
nu va avea spor. Dar să 
vedem.

Semnale luminoase, 
perdele groase do fum, 
rafale scurte de arme au
tomate îi opresc inamicu
lui înaintarea. Apoi jan
darmii îi pun pe fugă. 
Releul este salvat Pu
tem urmări în linişte la 
televiziune ce ne mai 
spune dl Nicolae Văcăro- 
iu despre privatizare, ci
ne mai fură azi un ou, ori 
cine mai câştigă la „Ro- 
bingo**, pe cine mai ia la 
rost dl Iosif Sava, ori 
ce se mai întâmplă cu 
binefăcătorul nostru de 
la „Caritas", neegalatul 
patron-escroc loan Stoi
ca etc., etc.

La ceas târziu, jandarm! 
şi ziarişti se bucură de 
reuşita misiunii milita
rilor noştri, îşi împărtă
şesc impresia din activi
tăţile specifice, fac legă
mânt de colaborare tat 
mai fructuoasă, în sluj
ba aceloraşi cauze de 
linişte şi prosperitate, de 
pace şi bunăstare pentru 
naţiunea ăi cărei fii sun
tem cu toţU,
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DEVASAT
JOI, 18. 08. 1994

10,00 Deschiderea pro
gramului de dimineaţă ;
10,05 Desene animate în 
serial: Pinochio, episodul 
II (reluare); 10,30 Avan
premiera filmelor la De- 
vasat { 19,34 Viitorul pla
netei noastre: „Starfin- 
der** (reluare); 10,47 Jazz 
magazin ? Festivalul Lc- 
verkusen *92 “(reluare); 
IL07 Filme artistice:

„Soldatul**, „Căutat, viu 
sau mort" (reluare); 14,00 

Închiderea programului de 
dimineaţă; 11,05 Anun
ţuri. publicitate; ISjOO 
Deschiderea programului 
de după-a miază ; 18,05
Desene animate in serial t 
Pinochio (ultimul episod); 
1885 Avanpremiera fil
melor I» Devasat; 18,28
Portrete muzicale: „A-
reta Franklin şi invitaţii 
sfii" (partea I) ; 18,55 Do
cumentar în serial: „Ziua 
Debarcării" (partea a H-
» ); 4947 Anunţuri, fft*
blicitato (videotCxt); 21,00 
Film artistic : „Rockula".
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na CONCURSUL DIN 
20 A UCU ST 1994

1. GLORIA BISTRIŢA — „U“ CLUJ 1
Aflată în faţa primului meq din Cupa Cupelor, 

Gloria Bistriţa trebuie să dea măsura valorii şi să 
învingă pe „U‘‘ Cluj şi ea, bine „primenită** de An- 
done. • '
2. F.C. ARGEŞ — STEAUA (p) X

Cu toată ambiţia sa şi a antrenorului Bondrea, 
lui .F.C. Argeş îi va fi foarte greu să păstreze remi
za până la pauză.
3. F.C. ARGEŞ — STEAUA (I) X 2

Dacă va reuşi până la pauză, poate ţine şi până 
la sfârşit egalul. Militarii vor lupta însă pentru 3 
puncte!

4. F.C. MARAMUREŞ — SPORTUL STUD. (p) X
„Studiul** poate fi prelungit toată repriza I.

5. F.C. MARAMUREŞ — SPORTUL STUD, (I) X  1
S-ar putea ca apărarea Sportului să nu reziste 

până în final atacului maramureşenilor unde a re
venit Frunză.
6. RAPID — FARUL 1

După jocul încurajator de la La Valleta şi com
portarea din turneul efectuat de Rapid în Anglia, 
rapidiştii au primit curaj şi în faţa propriilor supor
teri. Vor câştiga. '
7. U.T.A. ARAD — PETROLUL 1 X

Meci greu pentru gazde, care vor resimţi lipsa 
omului de gol, Ungur.
8. INTER SIBIU — OŢELUL GALAŢI 1 

Halagian a pus piciorul în prag şi nu numai că
nu a plecat nici o valoare, dar a fost readus şi Blid 1
9. ELECTROPUTERE — DINAMO (p) X

Ungureanu, secondat de Negrilă, a reuşit să -re
facă echipa craioveană. Poate o repriză rezistă în 
faţa lui Dinamo.
10. ELECTROPUTERE — DINAMO 2

Cu o nouă conducere a clubului şi un nou an
trenor, Dinamo a dovedit că va lupta umăr ia umăr 
cu Steaua pentru titlu.
11. PROGRESUL — UNIV. CRAIOVA <p) 1 X

Progresul a dovedit în pregătire un evident... pro
gres cu Dumitru la cârmă.
12. PROGRESUL — UNIV. CRAIOVA < * > 1 2

In repriza a Il-a se va da totul pentru victorie. 
Craiovenii au un „colocviu** pentru următoarea par
tidă cu Dinamo Tbilisi I
13. CEAHLĂUL — F.C. BRAŞOV 1

Gazdele scăpate anul trecut de retrogradare se 
vor impune în faţa braşovenilor rămaşi fără antre
norul Enache şi jucătorul M. Ivan.
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PM 6RAMUL TURULUI CAMPIUIUTULUI UIVIZIEI A, seria I— ediţia m
ETAPA I

(Sâ m b ă t ă  27 a u g u s t  1994)
A.S. Rocar Bucureşti — F.C. Gloria Buzău 
F.C. Bucovina Suceava — F.C. Selena Bacău 
F.C.' Poiana Câmpina — C.S. Faur Bucureşti 
AJS. Callatis Mangalia — C.S. Flacăra Moreni 
A.S. Cetatea Tg. Neamţ — C.S. Portul Cons.. 
C.S. Dacia Piteşti — A.S. Metalul Plopeni 
F.C. Rm. Vâlcea — C.F. Dacia Unirea Brăila 
F.C. Constant C.F.R. Gi. — C.F. Politehnica Iaşi 
A.S. Steaua Mizil — F.C. Acord Focşani

ETAPA A II-A
(SÂMBĂTĂ 3 SEPTEMBRIE 1994)

F.C. Gloria Buzău — 
F.C. Selena Bacău — 
CJS, Faur Bucureşti - 
C.S. Flacăra Moreni - 
C.S. Portul Constanţa 
A.S. Metalul Plopeni 
C.F. Dacia U. Brăila 
C.F. Politehnica Iaşi 
F.C. Acord Focşani -

F.C. Bucovina Suceava 
F.C. Poiana Câmpina
— AJS. Callatis Mangalia
— C.S. Dacia Piteşti
— F.C. Rm. Vâlcea
— A.S. Cetatea Tg. N.
— F.C. Constant C.F.R.
— A.S. Steaua Mizil
— A.S. Rocar Bucureşti

ETAPA A III-A
(SÂMBĂTĂ 10 SEPTEMBRIE 1994)

A.S. Rocar Bucureşti — C.F. Politehnica Iaşi 
F.C. Bucovina Suceava — F.C. Acord Focşani 
F.C. Poiana Câmpina — F.C. Gloria Buzău 
A.S. Cetatea Tg. N. — CJS. Flacăra Moreni 
C.S. Dacia Piteşti — A.S. Callatis Mangalia 
F.C. Rm. Vâlcea — A.S. Metalul Plopeni 
F.C. Constant C.F.R. Gi. — C.S. Portul Cons. 
A.S. Steaua Mizil — C.F. Dacia Unirea Brăila 
F.C. Selena Bacău — C.S. Faur Bucureşti

ETAPA A IV-A
(s â m b ă t ă  17 s e p t e m b r ie  1994)

A.S. Callatis Mangalia — A.S. Cetatea1 Tg. N. 
F.C. Gloria Buzău — F.C. Selena Bacău 
C.S. Faur Bucureşti — CJS. Dacia Piteşti 
CJS. Flacăra Moreni — F.C. Rm. Vâlcea 
CJS. Portul Constanţa — AJS. Steaua Mizil 
A.S. Metalul Plopeni — F.C. Constant CJFJR, 
C.F. Unirea Brăila — A.S. Rocar Bucureşti 
C.F. Politehnica Iaşi — F.C. Bucovina Suceava 
F.C. Acord Focşani — F.C. Poiana Câmpina

ETAPA A V-A
(SÂMBĂTA 24 SEPTEMBRIE 1994)

AJS. Rocar Bucureşti — CJS. Portul Constanţa 
F.C. Bucovina Sueeava — C.F. Dada U. Brăila 
F.C. Poiana Câmpina — C.F. Politehnica Iaşi 
AJS. Cetatea Tg. Neamţ — C-S. Dacia Piteşti 
F.C. Rm. Vâlcea — AJS. Callatis Mangalia 
F.C. Constant C.F.R. Gi. — C.S. Flacăra Moreni 
A.S. Steaua Mizil — AuS. Metalul Plopeni 
F.C. Gloria Buzău — CJS. Faur Bucureşti 
F.G. Selena Bacău — F.C- Acord Focşani

ETAPA A VI-A
(MIERCURI 28 SEPTEMBRIE 1994)

AJS. Callatis Mangalia — F.C. Constant C.F.R. 
C.S. Dada Piteşti -  F.C. Rm. Vâlcea 
C.S. Faur Bucureşti — A.S. Cetatea Tg. N. 
C.S. Flacăra Moreni — A.S. Steaua Mizil 
GJS. Portul Constanţa — F.C. Buc. Suceava 
A.S. Metalul Plopeni — A.S. Rocar Bucureşti

C.F. Dada Unirea Brăila — F.C. Poiana C. 
C.F. Politehnica laşi —  F.C.. Selena Bacău 
F.C. Acord Focşani — F.C. Gloria Buzău

ETAPA A VU-A
(SÂMBĂTĂ 1 OCTOMBRIE 1994)

AJS. Rocar Bucureşti — C.S. Flacăra Moreni 
F.C. Bucovina Suceava — AJS. Metalul Plopeni 
F.C. Poiana Câmpina -— C.S. Portul Constanţa 
F.C. Rm. Vâlcea — A.S. Cetatea Tg. Neamţ 
F.C. Constant C.F.R, — CJS. Dacia Piteşti 
A.S. Steaua Mizil — A.S. Callatis Mangalia 
F.C. Gloria Buzău — C.F. Politehnica Iaşi 
F.C. Selena Bacău — C.F. Dacia Unirea Br. 
F.C. Acord Focşani — C.S. Faur Bucureşti

ETAPA A VIII-A 
(SÂMBĂTĂ 8 OCTOMBRIE 1994)

A.S. Callatis Mangalia — AS. Rocar Bucureşti 
A.S. Cetatea Tg. Neamţ — F.C. Constant C.F.R. 
CJS. Dacia Piteşti — A.S. Steaua Mizil 
C.S. Faur Bucureşti — F.C. Rm. Vâlcea 
C.S. Flacăra Moreni — F.C. Bucovina Suceava 
CJS. Portul Constanţa —- F.C. Selena Bacău 
AJS. Metalul Plopeni — F.C. Poiana Câmpina 
C.F. Dada Unirea Brăila — F.C. Gloria Buzău 
C.F. Politehnica Iaşi — F.C. Acord Focşani

ETAPA A IX-A
(Sâ m b ă t ă  î s  Oc t o m b r ie  1994)

AJS. Rocar Bucureşti — CJS. Dacia Piteşti 
C.S. Bucovina Suceava — AJS. Callatis Mangalia 
F.C. Poiana Câmpina — CJS. Flacăra Moreni 
F.C. Constant C.F.R. — F.C. Rm. Vâlcea 
AJS. Steaua Mizil — A.S. Cetatea Tg. Neamţ 
F.C. Gloria Buzău — C.S. Fortul Constanţa 
F.C. Selena Bacău — A.S. Metalul Plopeni 
C.F. Politehnica Iaşi — CJS. Faur Bucureşti i 
F.C. Acord Focşani -*• C.F. Dacia Unirea Br.

ETAPA A X-A
(SAMBĂTA 22 OCTOMBRIE 1994)

AJS. Callatis Mangalia — 
AJS. Cetatea Tg. Neamţ - 
C.S. Dada Piteşti — F. 
F.C. Rm. Vâlcea — AJS. 
C.S. Faur Bucureşti —- 
C.S. Flacăra Moreni — 
C.S. Portul Constanţa - 
A.S. Metalul Plopeni — 
C.F. Dada Unirea Br.

- F.C. Poiana Câmpina
-  AJS. Rocar Bucureşti 
C. Bucovina Suceava
. Steaua Mizil 
F.C. Constant C.F.R. 
F.C. Selena Bacău
- F.C. Acord Focşani 

F.C. Gloria Buzău
-  C.F. Politehnica Iaşi

ETAPA A XI-A
(SÂMBĂTĂ 29 OCTOMBRIE 1994)

AJS. Rocar Bucureşti — F.C. Rm. Vâlcea 
F.C. Bucovina Sueeava — AJS. Cetatea Tg. N. 
F.C. Poiana Câmpina — CJŞ. Dada Piteşti 
AJS. Steaua Mizil —■ F.C. Constant C.F.R.
F.C Gloria Buzău — CJS. Flacăra Moreni 
F.C. Selena Bacău — AS. Callatis Mangalia 
C.F. Dacia Unirea Brăila — C.S. Faur Buc. n 
C.F. Politehnica Iaşi — C.S. Portul Constanţa 
F.C. Acord Focşani — AJS. Metalul Plopeni

ETAPA A XH-A
i (SAMBATA 5 NOIEMBRIE 1994)

AJS. Callatis Mangalia — F.C. Gloria Buzău 
A.S. Cetatea Tg. Neamţ — F.C. Poiana Câmpina

C.S. Dacia Piteşti — F.C. Selena Bacău 
F.C. Rm. Vâlcea —• F.C. Bucovina Suceava 
F.C, Constant C.F.R. Gi. — A.S. Rocar Buc. 
C.S. Faur Bucureşti — A.S. Steaua Mizil 
CJS. Flacăra Moreni •— F.C. Acord Focşani 
C.S. Portul Constanţa— C.F. Dada Unirea Br. 
AJS. Metalul Plopeni — C.F. Politehnica Iaşi

ETAPA A XII1-A
(Sâ m b ă t a  12 n o ie m b r ie  1994)

A.S. Rocar Bucureşti — AJS. Steaua Mizil 
F.C. Bucovina Suceava — F.C. Constant C.F.R. 
F.C. Poiana Câmpina — F.C. Rm. Vâlcea 
F.C. Gloria Buzău—  C.S. Dacia Piteşti 
F.C. Selena Bacău — A.S. Cetatea Tg. Neamţ 
C.S. Portul Constanţa — C.S. Faur Bucureşti 
C.F. Dacia Unirea Brăila — AJS. M et Plopeni 
C.F. Politehnica Iaşi — C.S. Flaeăra Moreni 
F.C. Acord Focşani — A.S. Callatis Mangalia

ETAPA A XIV-A 
(MIERCURI 16 NOIEMBRIE 1994)

A.S. Rocar Bucureşti — C.S. Faur Bucureşti 
A.S. Callatis Mangalia — C.F. Politehnica Iaşi 
AJS. Cetatea Tg. Neamţ — F.C. Gloria Buzău 
CJS. Dada Piteşti — F.C. Acord Focşani 
F.C. Rm, Vâlcea — F.C. Selena Bacău 
F.C. Constant C.F.R. Gi. — F.C. Poiana Câmpina 
AJS. Steaua Mizil — F.C. Bucovina Suceava p 
CJS. Flacăra Moreni — C.F. Dacia Unirea Br. 
AJS. Metalul Plopeni — C.S. Portul Constanţa

ETAPA A XV-A
(SÂMBĂTĂ 19 NOIEMBRIE 1994)

F.C. Bucovina Suceava — AJS. Rocar Buc.
F.C. Poiana Câmpina — A.S. Steaua Mizil 
F.C. Gloria Buzău — F.C. Rm. Vâlcea 
F.C. Selena Bacău — F.C. Constant C.F.R.
CJS. Faur Bucureşti — A.S. Metalul Plopeni 
CJS. Portul Constanţa — C.S. Flacăra Moreni 
CE. Dada Unirea Br. — AJS. Callatis Mangalia 
C.F. Politehnica Iaşi — C.S. Dacia Piteşti 
F.C. Acord Focşani — A.S. Cetatea Tg. Neamţ

ETAPA A XVI-Â 
(SÂMBĂTĂ 26 NOIEMBRIE 1994)

AJS. Rocar Bucureşti — F.C. Poiana Câmpina 
F.C. Bucovina Suceava — CJS. Faur Bucureşti 
AJS. Callatis Mangalia — CJS. Portul Constanţa 
AJS. Cetatea Tg, N. — C.F. Politehnica Iaşi 
CJS. Dacia Piteşti — C.F. Dada Unirea Brăila 
F.C. Rm. Vâlcea — F.C. Acord Focşani 
F.C. Constant C.F.R. Gi. — F.C. Gloria Buzău 
AJS. Steaua Mizil — F.C. Selena Bacău 
CJS. Flacăra Moreni — A.S. Metalul Plopeni

ETAPA A XVn-A 
(SÂMBĂTĂ 3 DECEMBRIE 1994)

F.C. Poiana Câmpina — F.C. Bucovina Suceava 
F.C. Gloria Buzău — AJS. Steaua Mizil 
F.C. Selena Bacău — AJS. Rocar Bucureşti 
CJS. Faur Bucureşti — CJS. Flacăra Moreni 
C.S. Portul Constanţa — C.S. Dacia Piteşti 
AJS. Metalul Plopeni — AJS. Callatis Mangalia 
C.F. Dada Unirea Brăila — Cetatea Tg. N. 
C.F. Politehnica Iaşi — F.C. Rm. Vâlcea 
F.C. Acord Focşani — F.C. Constant G.F.R. Gi.
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a n iv e r s a r i

•  De Ziua ta  dragă Re-
lu, părinţii, fratele şi so
ţia îţi urează „La mulţi 
ani !“ (9614)

VANZARI -  
CUMPĂRĂRI

• '  Vând T rabant, stare 
excepţională, Brad, telefon 
655385. (BGRO)

•  Vând apartam ent 3
camere, Micro 3 Hunedoa
ra. Inform aţii tel. 728326, 
după ora 20. (9398)

•  Vând cap. GX dublu,
deck Pioneer, Akay, Sony, 
Opel Kadeirt înm atriculat. 
Telefon 058/751603. (9621)

•  Vând garaj metalic de-
montabil, Sim eria, str. P. 
Maior, nr. 25. (9631)

•  Vând F iat 850 pentru
piese de schimb. Telefon 
625124. (9631)

•  Vând casă şi păm ânt
in satul Hobiţa, nr. 47. 
comuna Pui. Inform aţii Că
lău. 731328. (9629)

•  Vând piese şi capote,
uşi autoturism , m arca A u
di. Opel, Fiat, Mercedes şi 
VW. IIia." str. Traian, nr. 
iii (9587)

•  Vând apartam ent două
cam ere central, telefon 
617857. (9841)

•  Vând sau schimb cu a-
partam ent plus diferenţă, 
casă în H ărău, nr. 58. In 
form aţii zilnic, după ora 
17. (9636)

•  Vând foarte avan ta 
jos copiator Canon FC 
2 form at A4, nou. Telefon 
625013. (9643)

•  Vând casă 11 ia, str.
A. Vlaicti. nr. 1. Telefon 
239. (9630)

•  Vând apartam ent 3 
cam ere decomandate. Deva, 
str. Kogălniceanu, bl. F4, 
se. 3. ap. 18, telefon 613772.

(9626)
•  Vând T raban t 601 S,

stare excepţională, an fa
bricaţie 1989, vamă. p lă ti
tă. Telefon 614954. (9602)

. *  Vând . casă Călugă- 
rcni. nr. 82, telefon 611345. 
" (9606)

•  Vând apartam ent două
camere, Deva, zona gării, 
bl. 43, ap. 65. (9619)

•  Vând loc de casă Cris- 
tu r, suprafaţă 2900 mp, lă
ţim ea 21,5 m. Inform aţii 
la telefon 671636. . (9649)

•  Vând teren pentru a m 
plasam ent cabane în zona 
Toplita, Măgura. Telefon 
619428. (9611)

•  Vând urgent ap a rta 

m ent 3 camere, Deva, Te
lefoane zilnic 629263 ’ 
625163. (9612)

•  Vând apartam ent 2
cam ere decomandate, P ro
gresului (deasupra farm a
ciei), p re ţ convenabil (foar
te urgent). Inform aţii D e
va, Gojdu. bl. 04. se. 2, 
ap. 21, zilnic. (9610)

•  Vând prune pentru 
ţuică. Inform aţii telefon 
616027. după ora 20.

(9609)
•  Vând apartam ent 2

camere, 3,5 milioane. Te
lefon 611218. (9604)

•  Vând urgent garso
nieră. bl. G2, ap. 12, str, 
Plopilor. Dacia, Deva.

(9601)
•-4» * — * — —1#

•  S.C. Extra Dririk 
S R L 'D eva, cu sediul 
în Deva, str. Horea, 
nr. 42 (curte), produce 
şi livrează concentrate 
şi sucuri tip  frucade, 
în 6 sortimente. Con
cen trat sticle 0,5 1 =
614 lei ; suc sticle 1/1 
— 295 lei. P re ţu rile  nu 
includ TVA. (9577)

•  Vând garsonieră con
fort I central, Deva. Te
lefon 650675 sau 650073.

(9652)
•  Vând autocar Renault.

Telefon 647099, după ora 
16. ‘ (9613)

•  Vând m aşină de cu
sut industrială, m arca Mi
nei va, producţie cehoslova
că. Relaţii în Geoagiu 
Sat. telefon 239 A. (9615)

•  Vând casă. colonie
Gurabarza-Cri.şcior, str. 
Cireşilor, nr. t, telefon 
651246. (9551)

•  Vând casă Săuleşti 50.
apartam ent- două camere, 
bloc cărăm idă, et. 2, îm 
bunătăţit, balcon închis, 
bdul Kogălniceanu. Deva, 
telefon 613255. (9594)

•  Vând sau schimb apar
tam ent 3 camere, deco
mandate, parter, cu aparta 
m ent două camere. In 
form aţii telefon 613157.

(9596)
•  Vând apartam ent; 2 

cam ere ,. mobilat. Deva, 
Gojdu .telefon 627391.

5 - (9590) .
•  Vând mânz de 2 ani, 

Almaşu Sec, nr. 64. (9592)
•  Vând garsonieră con

fort I, et. I, zona Doro
banţi, p re ţ 5500 DM. In 
form aţii ia  telefon 627154. 
în tre  orele 20—22. (9581)

•  Vând apartam ent 3 
camere, pret 16 milioane. 
Deva. telefon 622974.

(9583)
•  Vând Opel Ascona 1,6 

înm atriculat, motor, caro-

tn atenţia agenţilor economici cu capital ţ  
integral sau parţial de stat, precum şi a 5

regiilor autonome J
•; . <

t ln  conformitate cu prevederile II.G. nr. 500/3. ,• 
08. 1991, se va proceda la reevaluarea imobilizărilor Ji 

3j corporale şi modificarea capitalului social. <f
Ş  Acţiunea are în vedere privatizarea societăţilor „» 
]! comerciale. _ J
C In acest sens au fost elaborate norme privind re- 
S evaluarea imobilizărilor corporale care trebuie însu- J* 
jî site şi aplicate, în vederea efectuării corecte şi fi- J

f nalizării acestei acţiuni până la data de 8 septembrie •) 
a.e., când agenţii economici sunt obligaţi să prezin- î  

"« te la Direcţia generală a finanţelor publice şi con- \  
: Croiului financiar de siat Hunedoara-Dcva situaţia 
j determinării capitalului social şi a patrimoniului net ţ  
1 la 31 decembrie 1993, corectate cu diferenţele dc re- J. 
evaluare. ţ

> Faţă de cele de mai sus agenţii economici ară- J 
$  taţi se vor ^preocupa pentru obţinerea materialelor f  
^ necesare (norme şi situaţii anexă) ce se vor publica <î
> în Monitorul Oficial. ţ
5  SECRETARIATUL JUDEŢEAN ţ
î  '
W.VAWW.VlV.W/AVASV.V.VW.ViV.VJV.V.V

serie, stare perfectă de 
funcţionare. P reţ 1900 DM. 
Telefon 613153. "(9589)"

•  Vând - apartam ent -2 
camere, zonă deosebită. c~ 
taj I (bloc cu 4 etaje), 
confort sporit, preţ avan 
tajos. Telefon 626175.

(9568)
•  Vând garsonieră con

fort I, Deva, str. N. Băl- 
cescu. Relaţii tel. 715194. 
dufiă ora 16.' . (9001)

•  Vând autoturism  Audi 
80 şi Opel K adett neînma- 
trieulabil, în . stare foarte 
bună. Telefon 716901. •

(9000)
•  Vând ;picşe motor şi 

caroserie Ford 80, tranzit 
pe benzină, motocicletă Mz 
250 şi Molara Sport. In
form aţii zilnic, slr. Rovi
ne 4, Hunedoara. (8999)

•  Vând Citroen Diesel 
plus caroserie rezervă, ne
gociabil, Tel. 713881. (8998)

•  Vând casă, gaz, g ră
dină, sat Balda, comuna 
Sărnîas, judeţul Mureş. Tel. 
717191.' ' ' (8997)

•  Im p o rta n t! De vânza
re spaţiu  comercial p ro 
prietate, 120 mp, poziţie 
centrală în Hunedoara, 
precum  şi mobilier bar. 
Inform aţii la tel. 715336.

(8998)
•  Vând casă şi vie, co

m una Vinerea, judeţul Aî-
. ba. Inform aţii tel. 122, Vi

nerea. (9653)
•  Vând apartam ent 2

camere, etaj I, telefon 
625158,. d u p ă . '16. -(9625)

•  Vând urgent casă, Vii
le Noi, Deva. Informaţii 
telefon 629648. (9523)

OFERTE DE 
SERVICII

•  Posesor P.C. cunosc G
paradox Engiune Soft re
ţele, îmj ofer serviciile li
nei firm e de sta t sau p ar
ticulare. Hunedoara, tele
fon 716668. (8978)

•  Mişu Luppa anun ţă ex
cursie Turcia, luni, 22 au 
gust, cost 50 000 lei. Tele
fon 012166. (9616)

’ •  Efectuez transport cu 
camion de 5 . tone, p reţ 
250 lei km. Tel. 611405 j 
617742, / , (9598)

•  A ngajăm  urgent 
fete tinere, 18—28 ani, 
prezentabile, cu expe
rien ţă în domeniile : 
barm an, ospătar, bucă
tar. T el.' 650388. Brad, 
zilnic, 10—22. (9192)

ÎNCHIRIERI
•  Ţineri intelectuali că-

tâm apartam ent două - ca
mere pentru închirieje. In 
formaţii telefon 6242(37, du
pă ora 18. (961?)

•  Căutăm apartam ent 
pentru închiriat cu două 
sau 3 camere, de preferin 
ţă etaj i, î i  sau III (soţ 
şi soţie). Ofer 40 DM lu

nar. Inform aţii Simeria. te 
lefon 051411. (9(318!

•  Caut pentru închiriat 
apartam ent cu - două ; c a 
mere .(garsonieră) in Ora 
tic." Telefon 054:'(î 12360.

(9629,

SCHIMBURI 
DE LOC U IN Ţ E .

•  Schimb apartam ent .1 
cam ere eu apartam ent 2 
camere. Telefon 729355..

(8997)

PIERDERI

•  Pierdut legitim aţie de
serviciu, nr. 60/1960. eltbo 
ra tă  de Agenţia Română 
pentru Conservarea E ner
giei Bucureşti, pe numele 
Iochom Miliaj Dcsidcriu. Sv 
declară nulă (965 ;;

COMEMORĂRI

•  Mamă şi soţie, profund 
îndurerată, anunţă c:ă au 
trecut 14 şi respectiv 3 
ani de la trecerea în ne
fiinţă a dragilor oi

PARAU DORIN VIOHKL 
fiu 
si

PARAU 'VIORIII, 
soţ

Parastasul de pom enire va 
avea loc vineri, 19 augu-u 
1994, ora 17, în Cimitirul 
din str. Eminescu din De
va. Dumnezeu să-l ierte şi 
să odihnească sufletele ior 
bune. (9627)

D E C E S E

•  Dor nestins, la 
crimi şi flori pentru 
m inunatul soţ şi ta 
tă

PAUL ENÂŞONI
înm orm ântarea are 

loc azi, 18 august, o- 
rele 14, la .Simeria. 
Fie-i ţă râna  uşoară. 
Soţia si fiica Nina,

" , (9639)

•  Un ultim  omagiu 
din p a rlc a ' cumnaţiloi'. 
cum natelor, mătuşilor, 
unchilor şi nepoţilor 
pentru cel care a fost

PAUL ENÂŞONI
(9(339)

•  Familiile G rădi
n a ra  şi Pasc deplâng 

. moartea, prem atură a 
neuitatului - lor prie
ten şi vecin

PAUL ENÂŞONI 
Dumnezeu să-î ier

te ‘ (OS Jî))

- - * Cu durere in su- 
_flot colegii de la Da
cia Service Deva de
plâng m oarţea nchştcp- 

' ta tă  a fostului coleg 
KJSIF PETRIC 

şi sunt alături de fa 
milia gieu încercată.

(9647)

UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE 

Str. N. Titulescu, nr. 60 

ANGAJEAZĂ PRIN

•  Economişti, specialitatea finanţe — 
contabilitate-

Data concursului : 20 septembrie a.c., ora 
9, la sediul unităţii.

înscrierea până la data de 15 septembrie. 
Relaţii suplimentare Ia telefoanele : 051/ 

641040 ; 054/641041 ; 054/647090, int. 233.
(90044)

SC. RIGA M1RCEA POPESCU S.N.-C. 
C Ă L A N

mmm -ssc  xau x s
• Dacia 1300 ■ cu elemente de 1310 şi 

1410
• ARO 10 — pc benzină
Reiaţii la telefon 730430 — intre orele 

0-13 si 730522, între orele 18-22.

i S C  A L C O O P S R L  G A E S T I i

i

w  X BX XX
A P A R A T E  F R IG O R IF IC E

•  Frigider 240 I 340 000
•  Congelator 160 1 430 000
•  Congelator 120 1 340 000
ţ  Congelator 2L0 1 510 000
•  Vitrină frigorifică 240 l 600 000 
De asemenea, livrăm marfa şi prin comun

dă la domiciliu, prin magazinul nostru jţlin De
va,str. 22 Decembrie, nr. 67 (vizavi de Spiţa 
Iul Municipal). (90066)

S.C. T.P.H. DEVA

Angajează de urgenţă
Şt 2 economişti — specialitatea finanţe 

contabilitate, vechime'minimă 3 ani sau 2 con
tabili cu experienţă în domeniu, de minim 3 
ani.

S.C. REMAT S A. HUNEDOARA
Angajează :

Un macaragiu, grupa I (unu).

DEV A |

i

COMPANIA DE iMBUTELIEliE 
COCA-COLA BIHOR S.A.

I 614408.
*

I

i
N

I

i
s

i

Informaţii suplimentare la tel. 614421 şi 1
(90068):\

I

l

Caută pentru sistemul de distribuţie zonal j 
persoane dinamice, dornice dc o carieră pro-, 
miţătoare : j

1. Responsabil dc vânzări : j
— bărbat, vârsta maximă 35 dc ani j
— studii superioare
— carnet dc conducere „I>“ I* s
— posesor dc autoturism |

2- Vânzători, ajutori-vânzători : I
— vârsta maximă 30 ani |
— studii medii obligatorii
— - aspect plăcut

I%
I*
I%
I" %

I
%

I
; 1I REGIA AUTONOMĂ LOTO PRONOSPORT î

\■ .%

Dacă doriţi să munciţi intr-o echipă tână- j 
ră, pentru cel mai cunoscut produs din lume,» 
trimiteţi cererile Dvs pe adresa : '

S.C. SUPER MARKET S.A. — Bd. Dcce-I 
bal, bl. 5, parter, DEVA, cod 2700, jud. Hune- j

(90067)jdoara.

I Sucursala Judeţeană Hunedoara 
Scoate la

Deva

în data de 30 august a.c., I
•  Mijloace fixe provenite din casare, con- î 

form listei afişate la sediul Sucursalei din B- 1
dul Decebal, nr. 1 A. I

Ziar editat de S.C. „CUVÂNTUL LIBER” S.A. DEVA 0'2O/618'1991 S o it 30T050601 8.0. Deva. Ood fiscal 2116827 Deva. str. 1 Decembrie, 85fad. Henedoara 
Telefoane 6H275. 612157 611269. 625904. fax618061 Sonsllial de administraţie i Dumitra Gheonea — preşedinte. Minei Bodea, Virgll Crlşan,
Tibcriu Istrăte, Nicolae I’ircob — administratori. întreaga răspundere pentra conţlnatol articolelor pablicate o poartă aotorlî acestora.
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