
Ce a fost ş i , ce a în 
sem nat 23 August 1944 

n tru  Rom ânia vor 
discuta vc r studia şi 
stabili istoricii. Pen tru  
cei ce ne aflam  sub a r 
mele ţării a fost doar o 
clipă de respiraţie, reşpi. 
raţie-oftat, pe care o tră 
ieşte ţă ranu l după ce a 
parcurs o postată grea... 
şi începe truda  la  alta...

în d a tă  după ce am 
ascultat com unicatul ce 
anunţa arm istiţiu l cu p u 
terile aliate, am  dezarm at 
elem entele de legătură 
ale arm atei germ ane 
fasciste, apoi am  in tra t 
în  dispozitiv de luptă 
pen tru  eliberarea A rdea
lului de Nord, răp it sa
m avolnic p rin  D iktatul 
de Ia Viena din 1910. 

Bătăliile la care am

NE V O M  REfNTÂLNI LA PĂULIŞ
f E - C - T - n T A -

partic ipa t alături de ca
m arazii mei din Şcoala 
de Subofiţeri de Rezervă 
de la Radna au fost im 
puse de situaţia concretă, 
deosebit de critică, a m o
m entului istoric. A rm atele 
hortisto-fasciste au forţa t 
g ran iţa  de apus, au ocu
pa t A radul cu localităţile 
din ju r  şi intenţionau să 
înainteze pe Defileul Mu
reşului spre inim a A r
dealului (Deva, Alba Iu- 
lia, Sibiu). In  această si
tuaţie, Şcoala de Subofi
ţe ri de Rezervă de la 
Radna, de sub com anda 
em inentului colonel Ale
xandru  Petrescu, s-a 
constituit în form aţia de 
lup tă „Detaşam entul Pă- 
uliş“, având m isiunea de

a apăra  cu orice p reţ De
fileul M ureşului pe di
recţia A rad — Deva, o- 
cupărij Aradului, în tărâ- 
în vestul localităţii Pă- 
u liş . ' ’ '

îm b ă ta t dq victoria o- 
cupării A radului, în tărâ 
ta t şi asmuţit- de Hitler, 
înveninat de tendinţe re 
vanşarde şi în fierbântat 
de pasiuni oarbe şi ne
bănuite, inam icul a de
vastat, distrus şi masacrat 
băştinaşi din localităţile 
ocupate, apoi s-a repezit 
cu furie dem enţială asu 
p ra  poziţiei noastre de 
la  Păuliş, lăudându.se că 
în două zile va străbate 
Defileul M ureşului şi va 
ajunge la Deva. 

în  sufletele noastre, ale

tu tu ro r tinerilo r elevi 
sergenţi ai „Detaşam en
tu lu i Păuliş" era însă 
încrustată  cu litere de 
foc şi de sânge decizia : 
„Pe la Păuiîş nu se 
trece!" Şi duşm anul n-a 
trecut, cu toate că fo r 
ţele sale erau  de zece 
ori mai num eroase faţă 
de ale noastre.

în  cele aproxim ativ 
două săptăm âni cât au 
d u ra t m arile încleştări 
sângeroase din zona De
fileului, toate atacurile 
repetate zi şi noapte de 
inam icul înverşunat şi 
furibund au fost zdrobite 
de tinerii cu galben la 
capelă, care s.au luptat 
cu un eroism deosebit, o. 
bligând orgoliosul şi bar-

"lial'ul uatpopitB». n€ă»v«fr -
genuncheze în  faţa  Pă- 
ulişului, apoi să se re 
tragă dincolo de hotarele 
ţării.

Acum, la  DO de ani de 
la bătăliile din partea de 
apus a ţării, în zilele dc 
16, 17 şi 18 septem brie, 
veteranii „Detaşamentului 
Păuliş", aflători încă în 
viaţă, ne vom reîntâlni a- 
colo — pe câmpul dc 
luptă de odinioară — în 
um bra m onum entului E- 
roilor de la  Păuliş, să 
cinstim  cum se cuvine 
memoria cam arazilor a 
căror viaţă s-a frân t în 
eternitatea d in tre cerul şi 
păm ântul Păulişului, ca 
ţara să aibă libertate şi 
pace.

Prof. DUMITRU SUSAN

A Z I

23 AUGUST

•  Au trecui 231 zile 
din un, nu ' mai ră 
mas 131.

•  începe zodia Fe
cioarei (23 august — 
23 septembrie).

•  1914. Declanşarea in
surecţiei arm ate din 
România.
România iese din 
războiul hitlcrisl şi 
se alătură N aţiuni
lor Unite.

•  1921. S-a născut d ra 
m aturgul Paul Evc- 
rae.

LIBER
„Îmi cer scuzele de rigoare44

C ă  t  r  c

COTIDIANUL INDEPENDENT 
„CUV ÂNTUL LIBER“

Domnule redactor şef,
Cu m ultă am ărăciune am luat la cunoştinţă ideile 

ce mi-a» fost adresate prin cotidianul Dvs. de sâm 
bătă, 20 august, ceea ce mă obligă să mă explic: 

în trucât în această perioadă are Ide o pregătire 
am plă a populaţiei privind privatizarea în masă, 
au apărut şi vor mai apărea m ulţi oameni de rea 

nu numai că nu sunt de acord cu pri- 
s'ino, dar nici cu modul cum se efec-

cotidian
cuiioa^teţi 

ea nu am

Anul VI •  Nr. 1196 •  MARŢI, 23 AUGUST 1994

O  INVESTIŢIE UTILA
Dl Lucian Bunea a cum părat o casă în satul 

Crişcior, satul de reşedinţă al comunei cu acelaşi 
nume. A reparat-o şi a  instalat în ea  o m oară pen
tru  grâu. L-am în t re b a t:

— Cum merge treaba, dle Bunea ?
— Bine. Vin la  m oara mea oameni din toate 

satele din zona Bradului. CapacitateV m orii este de 
600 kg pe oră, dar mergem cu 400 kg pe oră, deoare
ce vrem să facem o făină de cea mai bună calitate.

— Ce fel de făină m acină m oara din Crişcior?
— De două feluri. Făină albă şi aşa-num ita 

făină nula. M orarul Ioan Brădean se dovedeşte un 
meseriaş foarte bun.

— Cât tim p aşteaptă un om să-i vină rândul la 
m ăcinat ?

— Depinde dc solicitări. Sunt oameni care vin 
de la distanţe mari, pe care-i servim cu prioritate.

— Oamenii din zona Bradului nu au prea mult 
grâu...

— Aşa este. Dar cu cum păr grâu  din alte zone 
ate ţării, îl macin la Crişcior, iar făina o vând.

— Aţi avut m are curaj, dle Bunea. Nu vă parc 
rău că aţi investit aşa dc m ulţi hani ?

— Nu, fiindcă m oara mea este singura din zo
na Brad, de aceea solicitările sunt foarte m ari, iar 
eu livrez făină la oricine doreşte. Am şi în cartie 
rul Gojdu, din Deva, un  client. V-am spus şi o re
pet : eu nu merg pe cantitate, ci, mai ales, pe ca
litate. Aş vrea să folosesc prileju l ce mi-1 aeofdaţi 
de a apărea spusele mele în ziarul „Cuvântul liber" 
pentru a-i m ulţum i dlui Teodor Coroi, de la  în tre 
p rinderea-de m orărit şi panificaţie din Deva, pen
tru ajutorul cc mi l-a dat, în calitate de specia
list de înaltă clasă, la punerea în funcţiune a mo
rii din Crişcior. TRAIAN SONDOR

V 
t
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aţi dedus din comporta- 
dovodit nici furie şi nici in- 

ocazie, cu a tât mai mult, calmul 
■ra obligatoriu la acea adunare ce

J ABONAMENTUL
ILA „CUVÂNTUL LIBER»IJj Puteţi să in traţi în posesia -ziarului nostru 

I  mai ieftin decât la chioşcuri prin efectuarea <I< 

|  abonamente. Costul abonamentului la ziarul 

|  „Cuvântul liber“ Deva este de 800 de lei, plus 
|  taxele poştale.

|  Factorii poştali şi difuzorii de p re -ă  efee- 

|  tuează contractarea abonamentelor pe luna 

|  viitoare. Grăbiţi-vă ! Cel mai sigur mijloc dc 

|  a intra in posesia ziar <lui preferat este alm- 

|  namentul.

|
r !
i  i

l îi »

credinţă cart 
valizarea in 
tuează.

Dacă mă 
montul meu 
dignarp în nici o 
ce mă stăpâneşte 
a avu t loc,

Exprimânclu-mi îdeea că s-ar putea ca în. u- 
eenstă perioadă să apară rSstălm ăcitoii — aşa cum 
am ară ta t mai sus — şi ţinând cont de personalită
ţile din sală, care fac parte eonf. Decretului G u
vernului din cei abilitaţi să organizeze şi să ducă 
la bun sfârşit această acţiune, am găsit logic să 
amintesc dc unii neaveniţi în materie. Afirm cu 
întreaga răspundere că acest invectiv nu s-a locali
zai Ia Redacţia „Cuvântul liber", ci la cei care răs
tălmăcesc ne justificat ideea privatizării.

De altfel, trebuie să vă aduc la  cunoştinţă că iii. 
timp ce se va aplica metoda propusă de Guvern, vor 
continua să fie puse în practică şi alte metode, inclu
siv iMEHO.

Se poate ca în această perioadă să apară şi alte 
metode necunoscute încă, cc se vor aplica. Iar 
dacă- apreciaţi totuşi că trim iterea a fost directă, „îmi 
cer scuzele de' rigoare".

Am apreciat şi apreciez deontologia ziaristică a 
Dvs. şi a colaboratorilor Dvs., precum şi totala inde
pendenţă pe care o dovedeşte ziarul Dvs.

Am fost prin tre puţinii caro au dorit privatiza
rea ziarului Dvs., astfel că nu puteam ca după câte
va tuni să subaprecicz 
„Cuvântul liber" in lumea

Prim iţi considerentele 
in activitate.

Mg. GEORGEL R.VICAN 
Prefectul

judeţului Hunedoara

im portanţa cotidianului
hunedoreană.
mele, dorindu-vă succes
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O  PENSII ŢĂRĂNEŞTI. De 
la doam na inginer M aria Miheţ 
d in  cadrul Centrului agricol de 
pe lângă P rim ăria  Crişcior am 
aflat că şi aici foştilor membri 
@AP de pe raza comunei li s-au 
întocm it dosare de pensie pen 
tru  m unca depusă. Până în p re 
zent s-a întocmit un num ăr de 

272 dosare care au fost înaintate 
Oficiului do Pensii pentru  ţă ră 
nim e — Deva. (AU .)

G  PE LITORAL. Dc la Agen
ţia Deva a SiC. S ind’ România

S.R.I aflăm că doar cu 63 000 
dc lei si? pot petrece cinci zile 
frum oase pe litoral. în  preţ este 
inclus şi transportul! Se va pleca 
în 25- şi 31 august, iar în sep
tembrie, în ziua de 6. (V.N.)

0  PANOURI. Sunt paste 5 
ani de când în parcarea din sa
tul Spini zac, „uitate", mai m ulte 
panouri din sem ifabricate pen 
tru  locuinţe. Unele m ai au şi 
ceva tum plăric m ontată pe ele. 
Se pare însă că nimeni nu le mai 
revendică. Chiar să nu mai poată 
folosi la nimi.c? (N.T.)

O  FOTOGRAFII LA MINUT. 
P ţin tr-o  dotare tehnică-m odernă, 
Foto-Central din Deva (lângă

casa de cultură; vine în sprijinii! 
solicitanţilor executând fotogra
fii color la m inut, pentru orice 
tip  do docum ente — permis de 
conducere, buletin de identitate, 
paşaport, legitim aţii etc. Pentru 
grupuri mai m ari de 20 de per
soane se fac reduceri de tarife. 
(C.P.)

O  MISTREŢII FAG PRĂPĂD. 
In zona B lăjenilor sunt foarte 
m ulţi m istreţi ce fac prăpăd în 
culturile de cartofi, porum b ş.a. 
Oamenii îşi păzesc recoltele, dar, 
se pare, m istreţii s-au obişnuit 
cu zgomotul cutiilor de conserve, 
ia r de câini nu le este frică. 
(Tr.B.)

O  DISTRUGERI. Atâta răutate 
şi sp irit dem olator câte s.au a- 
cum ulat la distrugerea cantinei 
de la Complexul din Rornos pen 
tru  creşterea porcilor, cu greu se 
pot imagina. Obiectele care n-au 
pu tu t să fie furate, inclusiv de 
la grupurile sociale, au fost pur 
şi simplu sparte pe loc cu cio
canul, pagubele fiind de ordinul 
milioanelor. Hoţii şi.au făcut me
seria şi au plecat. (N.T.)
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ASISTENŢA
PEDIATRĂ

Pe doam na Lillana 
frimie, asistentă pe
d ia tră  în cadrul Spi
talului orăşenesc Brad, 
o cunosc şi o respectă 
m ulţi oameni. Dânsa e- 
fectucază vizite profi
lactice la domiciliu! 
sugarilor, urm ărind 
dezvoltarea psihomo- 
torie a acestora, acor
dând cu competenţă 
toate sfaturile p racti
ce privind creşterea şi 
dezvoltarea arm onioa
să a micuţilor. Mo
bilizează sugarii la 
vaccinări şi vitamini- 
zări, pe care le efec
tuează sub urm ărirea 
aten tă a medicului, se- 
sizându-1 la modifi
cările survenite în sta
rea sănătăţii copilului, 
urm ăreşte adm inistra
rea corectă a medica
m entelor în cadrul 
tratam entului am bula
toriu, sg deplasează cri 
de câte ori este che
m ată la : domiciliul su
garilor. (AL. J.).
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I R.A.G.C.L. DEVA CONTINUA DIALOGUL CU CETĂŢENII
în această perioadă am primit numeroase scri

sori de la cetăţenii municipiului Deva, de la asociaţii
le de locatari.

Unii sunt îngrijoraţi că la începutul lunii sep
tembrie ar putea să nu revină apa caldă la robine
tele noastre, alţi} ne critică justificat sau în necu- 
noşfinţă de cauză, dar toate acestea indică preo
cuparea oamenilor pentru asigurarea condiţiilor de 
locuit cu servicii la un nivel decent.

•Continuăm acest dialog,publicând în coloanele
ziarului „Cuvântul liber" noi date despre preocupări
le noastre, încercând să lămurim cetăţenii neavi- 
zaţi ce obligaţii avem, dar şi ce obligaţii le revin 
dumnealor, pentru ca împreună să contribuim la 
menţinerea în municipiul Deva a unui standard 
superior al serviciilor făcute populaţiei. Aşteptăm în 
continuare sugestiile dvs. şi chiar critici justifi
cate, care ne vor ajuta în activitatea de viitor.

Recomandăm urmărirea emisiunilor TV la DEVA- 
SAT, prin care de asemenea ne propunem să purtăm 
cu beneficiarii serviciilor noastre un dialog folositor.

Pentru a sublinia poziţia regiei noastre în ţară, 
trebuie să arătăm faptul că directorul general şi di
rectorul tehnic fac parte din conducerea asociaţiei 
profesionale a patronatului din gospodăria, comuna
lă şi numai în acest an am primit vizita unor de
legaţii de specialişti din judeţele Braşov, Suceava, 
Bistriţa, Cluj şi Republica Moldova, pentru a îm
părtăşi din experienţa noastră, tn aceste zile a venit 
la Deva însuşi directorul Domeniului Public din 
Bucureşti, care s-a interesat despre modul cum or
ganizăm curăţenia .şi întreţinerea străzilor din mu
nicipiu.

în  preocupările noastre cotidiene, pe lângă grija 
reparaţiilor şi reviziilor la instalaţiile de încălzire şi 
furnizare a apei calde şi întreţinerea sistemului de 
alimentare cu apă, un loc important a început să-l 
ocupe impulsionarea încasărilor, diminuarea debite
lor, ceea ce va duce la o aprovizionare mai bună cu 
materiale şi în principal plătirea datoriilor faţă de 
F. E .Mintia, precum şi la F.R.E. Deva.

S-au organizat acţiuni de ajutorare a unor aso
ciaţii de locatari, care înregistrează debite alarman
te acum în miez de vară când cheltuielile comune 
sunt mult mai mici decât în sezonul rece.

Din aceste acţiuni s-au desprins multe defi
cienţe la unele asociaţii de locatari, administratori 
care nu respectă programul de încasări (Exemplu: 
Asociaţia de locatari nr. 108, nr. 126, 146), alţii
care au program de încasări numai de 2 ori pe săp- 
tăi 'Exemplu : A^'ciaţiile de locatari nr. : 6, 25, 
30, ‘-0, 62, (j. 75, 76, 89. 92, 94* 95,
104, lUa. 123, 126, i„j, 136, 138, 139, 142,
143, 144, 145, 152), iar asociaţiile de locatari nr.: 96, 
100, 102. 103, 110, 132, 141 şi 157, o singură dată pe 
săptămână, unii administratori refuzând să colabo
reze cu noi, refuzând ajutorul. Debitele lor indi
că însă slaba preocupare pentru încasarea taxelor 
comune (Exemplu : asociaţiile de locatari nr. 32 şi 
75).

Mai trebuie amintit şi faptul că unele asociaţii 
ridică facturile de la R.A.G.C.L. Deva cu mare în
târziere, afişând taxele comune la blocuri după mai 
mult de 15 zile de la expirarea lunii de plată.

Volumul mare al debitelor asociaţiilor către 
R.A.G.C.L. Deva scoate în evidenţă şi superficialita

tea de care dau dovadă unele familii în a-şi achita 
ritmic taxele comune, unii din comoditate, indolen
ţă, alţii cu rea credinţă considerând că pot beneficia 
de servicii fără să plătească, ncpăsându-Ie că a- 
ceaştă atitudine duce Ia lezarea intereselor celor din 
jur. Vom da în continuare câteva exemple dintre cei 
ce au debite mari la asociaţiile de locatari:

ASOCIAŢIA DE LOCATARI NR. 29 — Micro 15: 
Cucu Maricica — 421 000 lei, Andoni Salomia — 
305 000 lei, Lăzărescu C-tin ■— 458 000 lei, Simionca 
Iacob — 214 000 lei, Fiscutean Ştefan — 290 465 lei, 
Tămaş Achim — 306 563 lei, Enaşoie Mihai — 348598 
lei, Szilaghi Gh. — 360 797 lei, Grindian Liviu — 
330 208 lei, Coleşniuc Gh. — 324128 lei, Traian Vio
rica — 285 721 lei, Muntean Dan — 326 253 lei, Be- 
linski Zoitan — 212 901 lei, Ilica Gh. — 205 562 lei, 
Ursu Vasile — 215 877 lei, Carp Enese — 201985 lei, 
Molnar Iosif — 222 114 lei, Goran Remus — 258 617 
lei, Tanţa Eugen — 250 973 Iei.

ASOCIAŢIA DE LOCATARI NR. 120 — Micro 15: 
Ralu II. —, 226 808 lei, Gabor I. — 217 670 lei; A- 
SOCIAŢIA DE LOCATARI NR. 152: NicoarS Dorin
— 167 316 lei, Supuran Gh. — 170 786 lei, Pricop P.
— 152 883 lei, Igoianu Arlstică — 168 209 lei; ASO
CIAŢIA DE LOCATARI NR. 148: Vişan Vasile — 
333 357 lei, Manaţe Moisc — 166 216 Iei, Stunghilina 
G. — 123 529 lei. Jude M. — 140 607 lei; ASOCIAŢIA 
DE LOCATARI NR. 13 : Foro Ioan. — 236 800 lei, 
Doda I. — 278 200 lei, Gavril Ilie — 163 300 Iei, Ciu- 
rar Istrate — 176 000 lei, Lazăr C-tin — 179 000 lei; 
ASOCIAŢIA DE LOCATARI NR. 130 î Aytay L, — 
161 645 lei, Deheieanu Iosif — 226 674 Iei, Panaite 
M. — 224 673 lei; ASOCIAŢIA DE LOCATARI NR. 
19 : Moldovan Corina — 241 548 lei, Faur Maria — 
197 132 le i ; ASOCIAŢIA DE LOCATARI NR. 39 : 
Ursu Vladimir — 231 034 lei, Giurgiu P. — 238 286 
lei, Gruieţ G. — 245 578 lei, Toma FI. — 289 708 Iei; 
ASOCIAŢIA DE LOCATARI NR. 20: Faur C. — 
202 135 lei, Văduva P. — 251230 lei. Covaci N. — 
284 663 lei, Pascu G. — 202 883 lei, Panadică VV. — 
360 803 lei, Gabor FI. — 304 568 le i ; ASOCIAŢIA 
DE LOCATARI NR. 21: Kovacs Em. — 262 363 lei, 
Colda Tatiana — 246 215 ‘ Iei, Turdean D. — 206 269 
lei, Bayas Vasile — 303 896 lei, Dumitru VI. — 
236 514 lei; ASOCIAŢIA DE LOCATARI NR. 121: 
Gherghina D-tru — 245 117 lei, Popescu Niculina —
226 527 lei, Petrică I. — 341 685 Iei, Apostolescu C.

ASOCIAŢIA DE LOCATARI NR.249 506 Iei ; ASOCIAŢIA DE LOCATARI NR. 10 : 
Palko Gr. — 252 755 lei, Teleianu Dorin — 255 469 
l e i ; ASOCIAŢIA DE LOCATARI NR. 12: Moţoc 
Sorin — 256095 lei ; ASOCIAŢIA DE LOCATARI NR. 
11: Moraru Mihaj — 489 979 lei; ASOCIAŢIA DE 
LOCATARI NR. 7 : Ilea Gh. — 203 281 lei, Tătăruş 
C. — 200 805 lei, Braia F. — 264 720 Iei, Borşa M. — 
215 272 l e i ; ASOCIAŢIA DE LOCATARI NR. 17 : 
Avădanei D. — 533 065 lei, Ursulescu M. — 327 477 
lei,/ Kaşler M. —-_326 782 lei, Voicu I. — 279101 lei, 
Trimbiţaş P. — 303 999 lei, Pisariu A. — 201034
Iei, Prodaniuc I. — 213 580 lei.

Este drept că sunt şi familii nevoiaşe, cu mari 
greutăţi financiare, dar reamintim că la nivelul 
nostru nu putem face protecţie socială. Trebuie să 
găsească singure soluţii, căci vine iarna şi cheltuielile 
vor creşte şi nu e scutit nimeni de plata serviciilor. 
(Articol publicat la solicitarea R.A.G.C.L. Deva).
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5,00 V.O.A. Europe;
6.00 BBC; 6,30 Maraton 
matinal; 9,00 Ştiri; 9,10 
„Mioriţa" — emisiune 
de etnografie şi folclor 
(Mariana Anghei); 9,30 
Morning music; 11,00 
Mica publicitate radio;
11.30 V.O.A. Europe;
13.00 Ştiri; 13,10 Mica
publicitate radio şi mu
tică; 14,or "'îC: i4.30
P o st meriţi ia a estival 
(I); 16.00 Panoramic
sportiv; 16,30 Post me. 
ridian estival (ţi); 17,00 
Ştiri; 17,10 Mica publi
citate radio şi muzică ;
18.00 BBC; 19,00 Rondul 
de seară — „Secretele 
frumuseţii"; 21,00 BBC;
21.30 Oglinda sufletului 
(1); 22,00 Ştiri; 22,10 
Oglinda sufletului (II);
24.00 V.O.A. Europe.

•  * • * • * • * • * • * • * • • • * • * • * • *

la
In general, amintirile 

din copilărie sunt o pa
gină frumoasă a vieţii. 
Chiar dacă or fi ele cu 
unele umbre şi pete. To
tuşi, atunci când ele sunt 
duse dincolo de puterea 
raţiunii, degenerează. Şi 
•se pot întâmpla multe. O 
spune clar şi cazul de 
faţă.

Suntem, aşadar, într-o 
sâmbătă de iulie a.c., când, 
la barul „Bunea" SRL, 
din Baniţa, printre alţi 
consumatori, se intâlneso 
şi două vechi cunoştinţe. 
Este vorba de Ioan Uri- 
can şi Lucian Săbău. Oa
meni tineri, până în 30 
de ani. Nu prea făceau
ei mare lucru, dar nici 
la rele nu se dăduseră, 
încă. Suntem cu puţină 
vreme Înainte de miezul 
nopţii. Băieţii au depă
şit măsura la băutură, 
iar de aici, la ceartă...

-Lucian îşi aminteşte, la 
un moment dat, eă, In

urmă cu mulţi ani, când 
erau elevi la şcoala ge
nerală, a încasat ceva bă
taie de Ia Ioan. Acum
cere socoteală. -.Cearta se 
transformă în încăierare, 
dar sunt în cele din ur
mă despărţiţi. Oameni mai 
cu capul pe umeri în
cearcă să-i liniştească. Pe 
unul în interiorul baru
lui, pe celălalt, afară.

Se pare că amintirile 
din copilărie erau destul 
de proaspete, din moment 
ce Ioan Urican scapă
din încercarea de a fi'po
tolit. In afara localului,
Lucian era şi el înfierbân
ta t Şi a început bătaia. 
Pumni erau destui. Şţ de 
o parte, şl de alta. Iarăşi 
s-a încercat liniştirea spi
ritelor de către cei pre
zenţi In zadar însă Mal 
mult chiar, la o vre
me, Martin, unul dintre
cei care an avut curajul
să-i oprească, a simţit eă 
este tăiat la o mână.

Omul a renunţat spu
nând : „Duceţi-vă dracu
lui", după care a reintrat 
in local să se panseze.

După întâmplări, localul 
s-a închis. în faţa lui au 
rămas Ioan Urican cu un 
briceag în mână şi Lucian 
Săbău strigând după a* 
jutor. Cel cu briceagul In 
mână se roagă de Martin 
să-l conducă spre casă 
Nu de altceva, dar îi este 
frică. Mai spune însă şi 
altceva. „L-am aranjat". 
Pe cine? Pe prietenul din 
copilărie.

Cel „aranjat" va soli
cita să fie dus la spital. 
Va fj nevoie de o inter
venţie chirurgicală de 
urgenţă Concluziile me
dicilor : viaţa l-a fost pusă 
in pericol. Asta înseam
nă tentativă de omorî

Când te gândeşti că au 
fost doar amintiri din co
pilărie 1

VALENTIN NEAGU

DEVASAT
MARŢI, 23. 08. 1994

10,00 Deschiderea emi
siunii de dimineaţă; 10,05 
Desene animate în serial: 
„Aventură intergalaciică" 
- -  episodul I (reluare) ; 
10,30 Avanpremiera fil
melor Ia Devasat; 10,35 
Mnzica zilelor noastre; 
11,00 Documentar în se
rial: „Charles de Gaulle" 
partea I (reluare); 11,25 
Film artistic: „Ore de 
vizită" (reluare); 13,00 A-

nunţuri, publicitate (vi- 
deotext); 18,00 Deschide
rea emisiunii de după. 
amiază; 18,05 „Femeia ac
tivă" — documentar rea
lizat de XV — Worldnet; 
18,27 Avanpremiera fil
melor la Devasat; 18,32 
Country-music; 18,55 Isto
ria afacerilor în Ame
rica: „Alfrcd Sloan şi 
birocraţia corporaţiilor"; 
19,23 Avanpremieră Ia 
emisiunea de seară; 19,30 
Anunţuri, publicitate <vi_ 
deotext); 21,00 Emisiune 
realizată in studio; 23,00 
Film artistic: „Mercena
rii".
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BANKCOOP S.A, 
SUCURSALA JUDEŢEANĂ 

HUNEDOARA — DEVA

c o m u n i c a

începând eu data de 18. 08.1994, reţeaua 
BANKCOOP din cadrul judeţului Hunedoara 
s-a îmbogăţit cu încă o unitate,

S

FILIALA BANKCOOP DIN ORAŞUL 
SIMERIA

situată pe strada 1 Decembrie, bl. A l.  
parter.

Sediul Filialei are o arhitectură modernă, 
fiind dotat pentru desfăşurarea activităţii cu o 
reţea de calculatoare, de comunicaţie şi de 
alarmare Ia nivel occidental, prestând întrea
ga gamă de servicii financiar-bancare, pe care 
le desfăşoară orice bancă-

Apelaţi cu încredere la serviciile acestei 
unităţi, care vor fi calitativ la nivelul renu- 
melui câştigat în cadrul sistemului bancar din 
judeţul Hunedoara.

I

1
S.C. „HIDR0CONSTRUCŢIA" S.A. 

BUCUREŞTI

SUCURSALA RlU MARE RETEZAT

localitatea Brazi, judeţul Hunedoara
ANGAJEAZA URGENT :

dulgheri pentru lucrările de la Reabili
tare DN, 7 DEVA — LIPOVA-

Informaţii suplimentare la biroul personal 
al Sucursalei R.M. Retezat, telefon 054/ 
770950 sau la sediul Şantierului din localitatea 
Ilteu, judeţul Arad, telefon 057^557459.

FUNDAŢIA JUDEŢEANĂ 
A TINERETULUI 

HUNEDOARA — DEVA

Organizează în data de 25 august 1994,

pentru vânzarea unui autoturism Dacia 
1310 — scoală-

Informaţii suplimentare Ia sediul Funda
ţiei din Deva, str. M. Eminescu, nr. 2r tel. 
611917. . ' / (90076)

S C. „SIDERMET- S. A. 
C A L A  N

Organizează la sediul său din Căi an, str. 
Furnalistului, nr. 17

pentru închirierea unui Imobil situat la a- 
ceeaşi adresă, cu suprafaţa totală de 605 mp, 
pentru activităţi de producţie.

Licitaţia se va organiza cu oferte în plic 
închis si va avea loc în data de 26 septembrie 
1994.

Preţul de pornire a licitaţiei — 1000 Iei/
mp.

Informaţii biroul MARKETING, telefoane: 
054/730051; 054/730560, int. 196.
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Reprezentantele noastre în cupele europene | 
— Steaua, Univ. Craiova şi Dinamo învinse j 
în deplasare •>
Scorul etapei a fost înregistrat în Giuleşti j 
S-a marcat un număr mare de goluri — 41 ! J
REZULTATELE DIN PRIMA ETAPĂ: Gl. Bis- | 

triţa — „U" Cluj-N. 2—1, F.C. Argeş — Steaua 3—1, ; 
F.C. Maramureş — Sportul Stud. 1—1, Rapid — Fa- I 
rul 5—1, U.T.A. — Petrolul 1—4, Inter — Oţelul 
4—1, Electroputerc — Dinamo 3—1, F.C. Naţional I 
(Progresul) — Univ. Craiova 3—2, Ceahlăul P.N. — ' 
F.C. Braşov N l .  |

Prim a etapă a Diviziei N aţionale a oferit iubi- j 
torilor fotbalului num eroase surprize. In afara fap- |  
ţu lui că s-a m arcat un num ăr m are de golurj — 41 *

I* — şi după rela ta rea colaboratorului nostru, Gheo'rghe |  
îm p ăra t din Brad, unul d in tre  cei mai cunoscuţi, p a . . 

[ sionaţi ai statisticii sportiva din judeţ, fotbaliştii au |  
|  fost aproape de recordul din etapa din 7 decem brie J 
• 1988 a prim ei divizii când s-au m arcat 45 de goluri, i 
1 Trebuie să rem arcăm  înfrângerile suferite de repre- I 
! zentantele noastre în cupele europene, S teaua la  F.C. j

I Argeş, U niversitatea Craiova la F.C. Naţional (Pro- |  
greşul) şi Dinamo (ce urm ează să in tre  în competiţie) * 

j la Electroputere. Doar Rapid Bucureşti — care a şi I 
I realizat scorul etapei — a învins cu 5—1 pe F.C. F aru l , 
J şi G loria B istriţa (ce va evolua în Cupa Cupelor) a  l 
I ob ţinut victoria cu 2—1 în  fa ţa  studenţilor clujeni. J 
* Dacă avem  în vedere pretenţiile prim elor tre i echipe > 
I (justificate după locul ocupat în clasam entul campio 1 
! natului trecut), trebuie să subliniem  că ne îngrijorează J

( inconstanţa dovedită de S teaua şi Dinamo şi „ferm a" |  
îngrijorătoare a form aţiei U niversitatea Craiova, în  *

J prim ul meci de la Tbilisi, în  tu rneul efectuat la  |
I Porto şi în prim ul meci din campionat. ,
* S ingura victorie în  deplasare du obţinut-o jucă- |
|  torii de la Petrolul, la  U.T. Arad, cu un scor condu - J 
, dent, deloc întâm plător, care reliefează jocul bun al .
I petroliştilor dar şi form a slabă a arădenilor care sunt I 
J departe de cum ară tau  în  debutul cam pionatului tre- J

I cut. Elevii antrenorului Ion M arin au  „zburdat" mai |  
ales pe lângă fundaşii la terali ai arădenilor, m ar- ,

J când de 4 ori prin Smoleanu, Teodor, P ura şi Miha- i 
|  lache. Golul arădenilor a  fost de fap t un autogol al J 
* lui Chiriţă. Ploieştenii au  ra ta t şi un 11 m  prin  Ră- i 
I duiţă în min. 60.
'  Deşi a avut un început ezitant, Rapid acuzând go- j 
|  Iul înscris de constănţeni în min. 29, în repriza a |

I
Il-a feroviarii s-au dezlănţuit înscriind de cinci ori 
liniştind înfocaţii suporteri ce vor ltia cu asalt sta- i

I dienul la meciul cu echipa malţeză din Cupa UEPA. J 
Un meci trăit cu mare intensitate a fost la Sibiu între > 

J Inter şi Oţelul Galaţi. Gazdele conduceau în min. 32 | 
• cu 3—0, pentru ca în min. 76 să ajungă la 3—3! A J 
I marcat apoi, în min. 79, Mărgărit pentru Inter (4—3), t 
, pentru ca în ultimul minut de joc, Ştefan de la O. li

» ţelul să definitiveze scorul 4—4! ■
In ciuda dominării copioase din repriza a II-a | 

j când studenţii bucureşteni au rămas în 10 oameni, * 
I F.C. Maramureş n-a reuşit să obţină mult doritele 3 I 
? puncte trebuind să se mulţumească cu un egal. *
I Au obţinut victorii la limită dar foarte preţioase | 
» Gloria Bistriţa şi Ceahlăul P.N. în faţa unor echipe J 
I ce au opus o dârză rezistenţă, Universitatea Cluj-N. |  
* şi F.C. Braşov.,Cert este că acordarea a 3 puncte la |

I victorie a „prins" Ta echipele noastre de pe prima J 
scenă fotbalistică a ţării, atât gazdele cât şi oaspeţii | 

j jucând astfel la victorie, egalul fiind prea aproape de « 
I 6 înfrângere! Majoritatea echipelor practică aşezarea | 
» în teren cu 3 înaintaşi, „împingând" în faţă un mij- J

locaş ofensiv sau chiar un înaintaş „pur şânge“, Aşa i 
, că ne mai aşteptăm şi la alte surprize, care nu fâc * 
I decât să atragă mai mulţi spectatori în tribune, de j 
* care se cam duce lipsa după C, M. |

IATĂ JOCURILE ETAPEI URMĂTOARE, de J 
sâmbătă, 27 august : „U“ Cluj-N. — F.C. Argeş, Steaua | 
— F.C. Maramureş, Sportul — Rapid, Farul — Inter, j 
Petrolul ■— Electroputere, Oţelul — U.T.A., Dinamo — |  
F.C. Naţional (Progresul), Univ. Craiova — Ceahlăul, , 
F.C. Braşov — GL Bistriţa. |

REZULTATELE CONCURSULUI

DIN 20 AUGUST 1994
Gloria Bistriţa — Urtîv. Cluj 2—1 1
F.C. Argeş — Steaua (pauză) 1—0 1
F.C. Argeş — Steaua (final) 3—1 1
F.C. Maramureş — Sportul Stud. (pauză) 0—1 2
F.C. Maramureş — Sportul Stud. (final) 1—1 x
Rapid Bucureşti — F.C. Farul 5—1 £
U.T. Arad — Petrolul Ploieşti 1—4 2
Inter Sibiu — Oţelul Galaţi 4—4 a
Electroputere — Dinamo (pauză) 1—1 a
Electroputere — Dinamo (final) 3—1 1
Progresul Buc. — Univ. Craiova (pauză) 1—1 ş
Progresul Buc. — Univ. Craiova (final) 3—2 1
Ceahlăul P. Neamţ — F.C. Braşov 3—1 - 1

1. Min. Certej 2 2 0 0 11— 3 6
2. Min. Bărbăteni 2 2 0 0 9— 1 6
3.- A.S. Aurul Brad 2 2 0 0 8— 4 G
4. Min. Aninoasa 2 2 0 0 2— 0 6
5. Mureşul Deva 2 1 1 0 5— 1 4
6. Haber Haţeg 2 1 1 0 3— 2 4
7. Min. Şt. Vulcan 2 1 0  1 8— 2 3
8. Victoria ’ifo Călan 2 1 0  1 3— 1 3
9. Dacia Orăştie 2 1 0  1 2— 2 3

10. Metalul Crişcior 2 1 0  1 5— 5 3
11. Min. Livezeni 2 1 0  1 6— 7 3
12. Constr. Hunedoara 2 1 0  1 4— 6 3
13. Jiul Petrila 2 0 1 1 1 _ -2 1
14. Min. Teliuc 2 0 1 1 2— 6 1
15. Min. Ghelari 2 0 0 2 1— 5 0
16. Favior Orăştie 2 0 0 2 2— 8 0
17. E.G.C.L. Călan 2 0 0 2 4—12 0
18. C.F.R. Simeria 2 0 0 2 3—12 0

ETAPA VIITOARE: Favior Orăştie — Min. şt.

Brad ; Min. Certej — Min. Bărbăteni; Haber Haţeg 
— Mureşul Deva ; Metalul Crişcior — Jiul Pe
trila ; Min. Ghelari — Min. Tcliuc; Min. Ani
noasa — Vict. ’90 Călan; E.G.C.L. Călan — Dacia 
Orăştie ; C.F.R. Simeria — .Constr. Hunedoara.

MUREŞUL DEVA — METALUL CRIŞCIOR 
5—1 (2—0)

Aşa cum era de aştep
tat, gazdele au pus stă
pânire de la început pe 
jocr iar oaspeţii — ve
niţi la Deva doar cu 2 
rezerve — un portar şi 
un jucător de câmp, a- 
vând accidentaţi trei 
jucători şi unul suspen
dat — era normal, cu
noscând forţa de atac a 
devenilor — să se ape
re cât mai organizat. 
Şi au izbutit o perioa
dă îndelungată să înlă
ture marcarea golurilor 
din numeroasele ocazii 
create îndeosebi de Ră
dos, Popa, Luca, Berin- 
dei, Danciu şi chiar de 
fundaşii laterali, Fartus- 
nic şi Ardeleanu. E drept 
că fotbaliştii de la Mu
reşul au ratat din situa
ţii rarisime (Luca — 
min. 2 şi 3), Popa (min. 
8), Rădos (min. 12), dar 
şi multe altele. In min. 
35, deşi Rădos a fost ta
tonat de un apărător, 
scapă şi şutează din a- 
lergare în g o l: 1—0, iar 
apoj în min. 42, Popa 
la o centrare de pe 
dreapta reia din careu, 
cu capul în plasă: 2—0.

După pauză, deşi oaspe

ţii ies mai cu curaj la 
atac, gazdele se impun 
repede, prin golurile fru
mos realizate de Rădos, 
min, 53, Popa, min. 57, 
Rădos, min. 80 şi sco
rul se ridică la b—0. Me- 
talurgiştii au o tresă
rire de orgoliu şi după 
ce Leaha ratează 2 oca
zii, în min. 86, Deoan- 
că beneficiază de o lo
vitură de la 11 m şi 
înscrie .golul de onoare 
5—1, consfinţind o vic
torie clară a Mureşului, 
care arată scheme de 
joc bine gândite, orienta
te spre poartă adversă, 
în care piesele de bază 
sunt bine angrenate.

Mureşul: Cibotaru,
Fartusnic, Davidoni, Ar
delean (Spineanu), Popa, 
Neagu, Bulgaru, Berin- 
dei, Danciu (Cârstoiu), 
Rădos, Luca. Metalul: 
Boglea (David), Gavrilă, 
V. Iga, Ghiurea (Dru- 
gan), Durneac, Şerban, 
Mursa, Ciontoş, Leaha, 
M. Iga, Deoancă.

A  arbitrat bine Ionel 
Cârstea (Petroşani), P. 
Zlate şi Ii Popescu (Lu- 
peni).

VICTORIA ’90 CALAN — MIN. OUE ARI 
:î— o {i 0)

IN TREI MECIURI, VICTORII LA SCOR

REZULTATELE ETAPEI A II-A : Min. Bărbă- 
tehi — Min. Livezeni 5—0; C.F.R. Sim eria — Ivlin. 
Certej 1—6; Constr. Hunedoara — Jiu l Petrila 
2—1 ; M ureşul Deva — M etalul Crişcior 5—1 ; Vic
to ria ’90 Călan .— Min. G helari 3—0; Min. Teliuc 
— H aber Haţeg 2—2 ; Dacia Orăştie — Min, Ani- 
noasa 0—1 ; Min. Şt. Vulcan — E.G.C.L. Călan 
8—1 ; A.S. A rm ata A urul Brad — Favior Orăştie 
4—1. - -

CLASAMENTUL

■- Un meci cu acte văm i 
frumos, .ambele echipe au 
jucat deschis, indiferent 
cât ară ta  tabela de m ar
caj. Prim ele 10 minute 
au fost mai m ult o p e 
rioadă "de tatonare, dar 
chiar în min. 11, Bor- 
deianu, de la gazde, ra-~ 
tează o prim ă ocazie de 
a deschide scorul, când 
trage puţin peste poartă 
Un m inut m ai târziu, ex
trem a dreaptă a- mine 
rilor, Hriseu, scapă spre 
poarta gazdelor şi sin
gur în faţa  portarului, 
nu-1 poate înyinge. Patru 
minute mai târziu, Dur
lescu, foarte mobil, pe
netrant, este excelent 
deschis în adâncim e şi 
sancţionează prom pt ne- 
sincronizarea fundaşilor 
centrali, înscriind pe 
lângă portar : 1—0. In 
minutele urm ătoare, Că
ruceriu, Durlescu şi Ma
tei au mai beneficiat 
de ocazii de a m ajora 

scorul Şi oaspeţii puteau 
înscrie prin  Sârbu, dar 
Toth apără un şut din 
apropiere.

La reluare, gazdele 
sunt hotărâte să tranşe
ze victoria de partea

ga; şu .eam  de la distan
ţă cu putere şi majo
rează scorul ia 2—0 Nu 
trec decât două minute 
şi Căruceriu stabileşte 
scorul cu care se va în
cheia partida: 3—0.

Gazdele se pare s-au 
m ulţum it cu acest rezul
ta t şi maf ales că In 
min. 61, Durlescu a fost 
accidentat, forţa de joc 
a echipei a scăzut. . Ceea 
ce -nu ne împiedică să 
apreciem din nou jocul 
acestei formaţii, desfă
şu ra t în tr-un  deplin spi
r it de fair-play, ce pare 
că a renăscut din pro 
pria cenuşă. E drept că 
întreaga conducere a 
asociaţiei sportive din 
Călan este preocupată să 
sprijine pregătirea echi
pei, să renoveze incintă 
stadionului şi rezultatele 
au început să se vadă. 
Victoria : Toth, Cocoş, 
Papp, Budeic, Kaizer, 
Surugiu, Câşlariu (Mitu), 
Căruceriu, Durlescu (Re
ce), Bordeianu, Matei. 
Min. Ghelari: Enache, 
Pruteanu, Stachi, Pasat, 
Târtipău, Dungaci (Ta- 
mas), Hriseu (Nariţa),

Pagină realizata de SABIN CERBU

una ae partea ,
lor şi continuă jocul Vereş, Sâfbu, Vârlan, Se- \
bine gândit şi aerisit, lagea. ţ
cu pase precise şi schim- Arbitraj bun al bri- i 
bări de direcţie şi . în găzii P. Gheorghiţă, I. ’
min. 50, Kaizer (mereu Pană şi C. Pop, din Hu- ‘
angajat în cursă pe stân- nedoara. ■,

In meci restantă din prima etapă )
MIN. ANINOASA — MIN. ŞTIINŢA VULCAN J.

i — o («— 0 ) V
Derby-ul Văii Jiului dintre două cunoscute for- l !

maţii de fotbal din Aninoasa şi Vulcan, mereu pre- |  
tendente la primele locuri în clasament, s-a ridicat 
în bună parte la un nivel corespunzător spectacular 
şi sportiv. Şi de data aceasta, aşa cum trebuie să ‘ 
remarcăm în ultimii ani, rivalitatea între cele două 
echipe rezidă numai pe teren, într-o notă de spor
tivitate ce se manifestă pregnant de ambele părţi. A 
fost un joc viu disputat, în care cele două formaţii 
au căutat să-şi apropie victoria, care până la urmă 
a fost de partea gazdelor.

Iniţiativa a fost de la bun început de partea mi
nerilor din Aninoasa — Ştefan, Chircă, Vişan, Pă- 
curariu —, organizând dese incursiuni la poarta 
oaspeţilor. De partea cealaltă, apărarea — Mihai — 
Postolache — Hristea (până în min. 43), când a fost 
eliminat pentru 2 cartonaşe galbene —, Fage —, bine 
sprijinită de mijlocaşi, a căutat să închidă orice 
breşă şi, prin Brăneţiu şi Şuber să lanseze contra
atacuri periculoase la poarta gazdelor. Jucătorii din 
Aninoasa au dorit mult victoria, au fost mereu în 
faţa porţii oaspeţilor şi cu toate că şi-au creat mai 
multe ocazii de a înscrie, n-au făcut-o decât o 
singură dată, în min. 50, când Ştefan centrează foar
te bine şi Niţă înscrie golul preţioasei victorii: 1—0, 
în ciuda unor ocazii bune de a mai înscrie. Spre 
sfârşitul meciului, oaspeţii, deşi jucau în 10 oameni, 
au fost aproape de a egala, dar şi de cealaltă parte, 
portarul Mârşuva a scos câteva mingi de gol.

Min. Aninoasa : Bârsan, Ititesc, Nicu, Pater, Pa
nă, Niţă, Chircă (Barbu), Vişan, Modrcscu, Păcurariu, 
Ştefan.

Min. Şt. Vulcan : Mârşuva, Mihai, Postolache, 
Fage, Brăneţiu, Hristea, Bejan (Dudui), Voicu, Pe- 
traru, Şuber, Banc (Barbu).

A arbitrat bine o brigadă din Valea Jiului, cu 
I. Cârste3 (la centru).

JIUL PETROŞANI
F.G. Eorvinul, paralel 

cu pregătirile ce le efec
tuează la Hunedoara, con. 
tinuă să susţină meciuri 
amicale, rulând toţi ju
cătorii din lot şi căutând 
mereu formula cea mai 
bună de echipă.

Corvinul, după un meci 
susţinut cu C.S.M. Reşiţa 
în care a învins cu 2—0 
s-a deplasat, sâmbătă, la 
Petroşani unde a susţinut 
o partidă în compania 
Jiului Petroşani.

Spre deosebire de jocul 
anterior disputat de 8or- 
vinul, tot la Petroşani, 
când cei mai mulţi hu-

F.G. CORVINUL 4—3
nedoreni ce au intrat pe 
teren au jucat destul de 
reţinuţi, în meciul de 
sâmbătă, jucătorii Corvi- 
nului au fost mai „proas
peţi" desfăşurându-se un 
joc alert, orientat pe a- 
tac, creându-şi câteva si. 
tuaţii frumoase de gol. 
De fapt, hunedorenii s-au 
aflat mereu la cârma jo
cului, „punctând" de 3 
ori prin Păcurar, Şuva. 
gău şi Heghi şi ce e de 
reţinut că de fiecare dată, 
până aproape de sfârşit, 
hunedorenii au condus 
cu 1—0, 8—1 şi 3—2.
Până la urmă Jiul a în* 
scris de 4 ori prin Stancu

şi Mangalagiu (fiecare 
câte două goluri) şi au 
obţinut victoria.

Au jucat la Jiul: Ghi- 
ţan (Maton), Ungureanu, 
Călugăriţa, Mititelu, Gioa. 
bă. Movilă, Stoica, Ştir- 
bulescu, Cristescu, Stancu, 

: Ocolişan, Ceâcusta, La- 
zăr, Dodu, Tudorache, Do. 
san. Corvinul: Popa, Cră
ciun, Cruceru, Tetilean, 
Halostă, Majearu, Zanc, 
Ciorea, Costăchescu, Pă
curar, Şuvagău, Bardae, 
Dobre, Gabor, Heghi, Pă- 
lăceanu.

A arbitrat N. Lixandru, 
Petroşani.

ŞI ÎN DIVIZIA B 

SCRIEM !

Intr-o scrisoare trimisă 
redacţiei dl. Vasile Dobor 
can din Deva ne roagă să 
nu părăsim cele patru e» 
chipe din Divizia B, care 
se află în Valea Jiului, 
să publicăm şi rezultatele 
acestor echipe. Ziarul nos
tru a publicat şi până a» 
cum, în fiecare miercuri 
rezultatele şi clasamentul 
seriei a IlI-a a Diviziei B, 
dar şi clasamentelle fir 
nale din toate seriile! Pro
blematica largă a paginii 
de sport (marţea) nu ntf 
permite mai mult. Publi
căm în schimb miercurea 
şi rezultatele şi clasamen
tul Diviziei B,

. . J
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•  Cu prilejul împlinirii 
vârstei de 14 ani, părinţii, 
punicii, unchii, mătuşa, 
Verişorii Ionuţ, Delia şi 
prietenul Adi îi urează 
dragului lor Flavius Trif 
multă sănătate şi ferici» 
cire. „La mulţi ani l“.

•  Cu ocazia , zilei de 
naştere, sănătate, fericire 
şi to t ce îşi doreşte Ma- 
ria  Moga, din partea unui 
grtto de prieteni. Estera.

(9536)
•  P en tru  Rodica Jechc- 

reânu- la  aniversarea zilei
:'de:’ naştere un călduros 

„La m ulţi ani“ din partea 
cinei M argareta Costa.

(9780)

•  Vând colţar Dulci» 
neca Deva, tel. 622938.

(9537)
•  Vând garsonieră, con

fort i. Deva, str. N. Băl»
■ cescu. Relaţii telefon 

735194, după ora 16.
(9001)

•  Vând pictură veche în 
ulei şi goblen din. p a tri
moniu. Telefon 622765.

v  (9009)
ş  Vând garsonieră şi 

apartam ent confort 1, zona 
Bucegi. Tel. 714749.

(9012)
•  Vând VW LT 31 Die

sel, 3,2 tone, fabricaţie 
1987. Telefon 714440. '

(9013)
•  Vând apartam ent 2 

camere, etaj I, preţ 3 mi
lioane iei, Hunedoara, In
dependenţei, nr, 4, bl. 29, 
ap. 65. orele 17—19.

(9014)
•  V ând ,casâ, cu păm ânt,

în comuna Şoimiiş, nr. 387, 
•vizitabilă. miercuri şi joi, 
de la ora 15 până la ora 
18. (9733)

•  Vând casă, grădină, 
'Horea. 133. Tel. - 614280.

(9784)
•  V ând  urgent aparta 

ment proprietate perso
nală. mobila;. în I lune 
ci ocua Relaţii la tel. 721267.

(9788)
•  Vând apartam ent 4 

camere, Gojdii, bl. li 21, 
telefon 615995.

(9792) •
•  Vând Skoda 120  L, şi

Fiat de teren Diesel. Tei. 
617379, 618395. ‘

' (9789)
•  Vând masă biliard şi

m aşina popcorir, Telefon 
721030, (9797)

•  Vând Dacia 1300. a - 
variatft, Înscrisă în cir
culaţie. Telefon 625950.

(9798)...
•  Vând urgent aparta 

m ent două camere. Tei. 
625275, _ (9799)

•  Vând apartam ent trej 
camere, decomandate, zonă

centrală, Brad. Telefon 
650170. (9559)

•  Vând . casă, anexe, 
cu grădină. Inform aţii 
Cristur, nr. 361, bis.

(9534)
•  Vând piese Renault 

16, telefon 613937.
(9800)

•  De vânzare Barkas 
Lux, 8 locuri, înscris In 
circulaţie, 3800 DM, m aşi
nă spălat autom atic Bosch
— 260 000 lei, frig ider 1201
— 180 000 l e i ; videorecor- 
der Schneider — 230 000 
lei, m aşină uscat haine, 
electrică — 150 000 lei. 
Telefon 628557.

(9802) :
•  Vând casă Pricaz, nr. 

192. Telefon 647404.
(9806)

•  Vând Dacia 1100, cu 
loare bordo originală, 
stare excepţională. Tele
fon 054/613359.

. . .• ' ' (9782)
•  Vând urgent şl con

venabil 'Audi 80 şi 76 ari 
păm ânt în  Bretea Strei, la 
şosea. Inform aţii la  tel. 
613479. . (9810)

•  Vând Chevrolet Spete- 
trum  1500 cmc, Porsche 
924, Citroen BX Diesel, 
Dacia 1300 break, Dacia 
1310 berlină şi Dacia 1300, 
centrală term ică pe gaz 
metan. Junkers — 550 DM. 
Ilia , str. Tudor Vladimi- 
rescu. 54, tel. 338 A.

(9707)
•  Vând apartam ent 2 

camere, decomandate, cen
tral. Deva, tel. 617454.

(9812)
•  Vând apartam en t 3 

camere, G ojdu ? Deva. 
Telefon 620715.

(9813)
•  Vând piese auto noi

sau uzate, pe bază de co
mandă, pen tru  orice tip 
de autoturism . Telefon 
613800. ■■ (9811)

•  Vând scaune şi mese 
plastic, im port Italia, la 
cele m aî avantajoase pre
tu ri Tel. 611602; 618258.

(9568)
•  Vând băuturi alcooli

ce si celofan alim entar, 
import. Tel. 616980.

(9720)
•  Vând apartam ent 2 

camere, decomandate. De
va, zona Gării,: bl. 43, 
se. C. ap .: 65, p re ţ nego
ciabil în două rate.

(9815)
•  S.C. Başak SRL, ex

poziţie cu vânzare; v itri
ne frigorifice, im port Istan- 
bul, începând cu data de 
] septem brie 1994, str. Ho
rea, nr. 40, ' Deva, Tele
fon 612509.

' (9747)
•  Vând autoturism  Peu

geot 505 tJTD Turbo Die
sel, avaria t sau talon, 
motor, cutie, ro ţi şi alta 
piese în stare perfectă.

I I M P O R T A N T  I

I S.C. ,.MARES-TUR“ S.R.L.
ORAŞTIE I

4 str. Unirii, nr- 5 I

I îşi modifică programul turistic, astfel:
•  GERMANIA, pentru cei cc deţin vize |

de la sediul firmei,'I în fiecare miercuri, ora 9, de la sediul firmei,'! 
J şi ora 10, dc la sediul firmei MONDO TU- ■

RISM DEVA.
•  POLONIA, săptămânal;; lunea, ora 6, de 

la sediul firmei, cu următorul program :
— 1 zi CRACOVIA — bazar ;
— I zi VARŞOVIA bazar -1 1 cazare ■

hotel I
Transportul se efectuează cu autocare şi I 

microbuze moderne. :
Informaţii suplimentare Ia tel. 054/ |  

641446 si 054/647442. |

Relaţii la tel. 058/829187 
sau  058/820844.

(9743)
W I W W W W I M r t V W W V

•  Cum păr vibrochen 
IFA VL 50 pentru 
restau ran t Mioriţa — 
Deva. Tel. 623791.

(9772)

•  Vând R enault 11, 
benzină, ’86, stare ex 
cepţională, p re ţ con
venabil. Tel. 627927.

(9761)
i V W W r t W V W W W W W S

y-•  Cum păr apartam ent 4 
camere, parter, central, 
pen tru  privatizare. Tel. 
613417.

(9776)
•  Vând apartam ent 2 

camere, etaj II, N. Băl* 
cescu, cu îm bunătăţiri, p reţ 
convenabil. Tel. 613417. :

(9776)
•  Vând Ford Sierra. 2,3

Diesel, 1984, 4800 DM,
W artburg tip  nou cu mo
tor VW, 65 000 km, 5200 
DM. Telefon 629581.

(9779) :
•  Vând urgent Barkas, 

m arfă, 1988, stare foarte 
bună. Telefon 613454.

(9816)
: •  Cum păr BMW3, înm a
triculat, eventual cu uşoa
re avarii. Tel. 713118.

(9754)
•  Vând piese şi capote,

uşi autoturism  m arca Audi. 
Opel, Fiat, Mercedes şi 
,VW. Ilia, -str. Traian, nr. 
24. (9587) .

•  Vând casă, Brad, str. 
Florilor, nr. 4. Inform aţii 
la telefon nr. 650582.

y;y ;  (9765)
•  Vând urgent Renault 11 

GTX, excepţional şi apa
ra t Roentgen Scopie. Geo î- 
giu-Sat,: tel. 128.

(9819)

•  P ierdu t m apă maro 
Cu acte personale, pe nu 
mele A drian Vamvacas şi 
ştam pilă cu însem nul S.G. 
Decomar — Frodcom SRL, 
pe care o declar nulă A- 
dresaţi la  Deva, telefon 
624384 sau str. M inerului, 
bl. 39, ap. 49. Aducătoru
lui recompensă.

(9793)

•  S.R.L. angajează con
tabil cunoscător contabili
ta te  com ercială actuală. 
Relaţii telefon 623834.
• y - (9748)

•  Mişu Luppa anunţă 
excursie Polonia, dum ini
că, 28 august 1994, eost 
40 000 lei. Tel. 612166.

•  Efectuez înscrieri du l
gheri pen tru  m uncă în 
Israel. Deva, tel. 626022.

(9801)
•  îm prum uturi în lei

Ia Casa de am anet Simeria, 
telefon 661721, zilnic 8— 
18- (9708)

•  Societate comercială 
asigură servicii de supra
veghere, pază-apărare cu 
câini specializaţi, efec

tuează dresaj canin cu 
personal autorizat. Infor
m aţii G. Bariţiu, nr. 5, 
telefon 616980.

(9718)
•  Grupul Şcolar Indus

trial Material Rulant Si
meria organizează concurs 
de adm itere In clasa a 
IX-a de liceu şi şcoală 
profesională pen tru  u r
m ătoarele lo c u ri: l i ş e u : 
profil mecanic — 4 locuri; 
şcoală profesională, me
seria sudor — 11 : locuri, 
m eseria lăcătuş reparaţii 
vagoane — 26 locuri. în 
scrierile se fac la  secreta
riatu l şcolii până jri data  
de 26 august 1994. In 
form aţii suplim entare Ia 
telefon 660453. y

•  A dm inistraţia Pie
ţelor Deva organizează la 
data de 9 septem brie 1994, 
o ra  10, licitaţie- publică 
pentru  închirierea a 5 
parcele pe platoul pieţei 
centrale Deva, pentru  am 
plasarea de rulote — ma
gazin. P re ţ începere lici
ta ţie chirîe/’lună •— 180 000 
lei/parcelă (profil- alim en
tar). (CEC)

•  S.C. Sangel Corn SRL
Sim eria anunţă m ajora
rea adaosului ţ  comercial 

începând cu data de 20 
septem brie 1994. (9781)

•  T ineri intelectuali 
căutăm apartam ent două 
cam ere pentru  închiriere. 
Telefon 623787.

(40617)
•  închiriez apartam ent

două camere, confort spo
rit, garaj şi boxă, str. 
Mihai: Viteazul, bl.y 1, et. 
II, H unedoara. Vând mo
bilă . sufragerie. Telefon 
621113. (9769)

Caut spre închiriere 
garsonieră sau  apartam ent 
cu telefon în Deva. Tel. 
713118, după ora 16.

; ' ; / / /  (9754)

D E C E S E

ADMINISTRAŢIA FINANCIARĂ 
A MUNICIPIULUI DEVA

ORGANIZEAZĂ

în data de 7 septembrie 1994, ora 10, la 
sediul instituţiei din Deva, Piaţa Unirii, nr. 
2, pentru ocuparea a. 4 posturi de

REFERENT DE SPECIALITATE (econo
mist), profilul finanţc-contabilitate.

Condiţiile de participare, actele necesare 
înscrierii la concurs, tematica şi bibliografia 
se obţin la sediul instituţiei, biroul salari
zare, juridic şi administrativ, camera 6.

STAŢIUNEA DE CERCETARE 
SI PRODUCŢIE POMICOLA 

GEOAGIU
A N U N Ţ Ă  

Acţionarii de la S.C.P.P. Geoagiu sunt ru
gaţi a se prezenta la. fermele unde au teren, 
pentru ridicarea grâului cuvenit pe anul in 
curs, până cel târziu vineri, 26 august 1994.

tn caz de neprezentarc, grâul se va depo 
zita în Baza de Recepţie Orăştie, pentru care 
veţi suporta taxa de depozitare-

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„CERNAFRUCT“ S A.

Cu sediul în Hunedoara, str. Carpaţi, nr. 92, 
telefon 71 54 82

: : V y ORGANIZEAZĂ V;
CONCURS DE SELECŢIE A MANAGERULUI 

în baza prevederilor Legii 66/1993 şi a 
Normelor metodologice 1/1994.

Candidaţii vor depune ofertele în plic 
închis, în termen de 30 zile de la ultima pu
blicare.

Informaţii suplimentare şi depunerea pli 
curilor la sediul societăţii.

UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE 
Str. N. Titulescu, nr. 60

ANGAJEAZĂ PRIN

•  Cu nem ărginită 
durere anunţăm  înce
tarea din viaţă a iu 
bitei noastre soţii, m a
me şi bunici

Ga b r ie l a  
CHIRCULESC U 

înm orm ântarea azi, 
23 august 1994, ora 
15, în Cim itirul Orto
dox M. Eminescu, De
va. Dumnezeu s-o ierte.

(9795)

•  Colegii de muncă 
de Ia S.C. Farm aceu
tică Rem edia S.A. De
va sun t a lă tu ri, de 

dnul Chirculescu Mihai 
Ia g reaua pierdere su
ferită  p rin  decesul 
soţiei sale

GABRIELA 
CIIIRCULESC L 

Să-i fie ţă râna  u ,o a 
ră I (9795)

•  Economişti, specialitatea finanţe — 
contabilitate-

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

înscrierea până la data de 15 septembrie. 
Relaţii suplimentare la telefoanele : 054/ 

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

Vă aşteptăm. (90084)
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
P U I

Organizează in data de 13 septembrie 
1994, ora 10,

pentru concesionarea unor terenuri, spaţii 
comerciale şi mijloace fixe.

Cei interesaţi vcjr depune până Ia data 
de 10 septembrie 1994, ora 10, taxa do parti
cipare în sumă de 50 000 lei.

Lista cu terenurile şi mijloacele fixe 'se 
poate consulta Ia sediul Consiliului local al 
comunei PUI, unde se află afişată.

V : (90083)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„CRIŞBUS“ S.A. BRAD 

Anunţă intenţia dc modificare a tarife
lor pentru serviciie prestate publicului călător 
si celorlalţi beneficiari, începând eu data de 
20 SEPTEMBRIE 1994.

Modificarea este motivată de majorarea 
amortismentului, ca urmare a aplicării preve
derii Legii nr. 15/1994 şi majorarea preţurilor 
Ia diferite produse şi servicii. (90081)

S.C- „CORA“ S.A 
HUNEDOARA

Cu sediul în Pţa Libertăţii, nr. 13 
Anunţă scoaterea fa

a două posturi:
•  contabil şef
•  director comercial 
Condiţii de participare :
— studii superioare de specialitate. 
Salariu negociabil.
Relaţii suplimentare la telefon 712244, zil

nic, între orele 7,30—15,30. -

i
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