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urbanistic al localităţii— 
clădit în respect faţa de lege

— Ca o introducere în 
„Convorbirile'* noastre, 
dlc arhitect şef, vă rugăm 
să definifi pe scurt ca
drul-'în care se desfăşoară 
activitatea ce face obiec
tul acestora.

— Potrivit Legii 69/1991, 
privind administraţia pu
blică locală in domeniu! 
urbanismului, Consiliul ju
deţean stabileşte orientă
rile generale pe linia or
ganizării şi dezvoltării ur
banistice a localităţilor, 
precum şi a amenajării te
ritoriului. De aceste pro
bleme se ocupă una dintre 
cele trei direcţii ale apa
ratului propriu ai Consi
liului judeţean şi anume 
Direcţia de • urbanism, a- 
menajarea teritoriului şi 
lucrări publice, ■

Ca serviciu public, ac
tivitatea de urbanism şi 
unenajarea teritoriului 
desfăşoară în temeiul Legii 
50/1991, precum şi pe baza 
documentelor de urbanism 
şi amenajarea teritoriului 
judeţean, interorăşenesc 
au int< <■* >munal mur i *<- 

pal, orăşenesc-şi comu
nal, a planurilor urbanisti
ce generale, zonale- şi de 
detaliu şi a altor regle- 
•«ţ. ităr

Discuţie cu domnul ION CONSTANTINESCU 
— arhitectul şei al judeţului Hunedoara

— Care ar fi câteva din
tre proiectele urbanistice 
şi investiţiohale majore ale 
judeţului în prezent şi in 
perspectivă?

— Dacă no referim la

judeţe care au acest plan 
urbanistic. L-am realizat 
prin institutul de speciali
tate „Urban Proiect" al 
Ministerului Lucrărilor Pu
blice.

C O N V O R B I R I  

„ C U V Â N T U L  L IB E R "
proiectele urbanistice, in 
primul rând mă refer lu 
grijile noastre: să aibă fie
care unitate administrativ- 
teritorialâ planul urba
nistic general, ceea ce pre
supune şi planuri urba
nistice generale la nivelui 
judeţului. Pot să -spun că 
după un vid de legislaţie 
au apărut acte normative 
care au reglementat logic 
şi uman anumite probleme 
de urbanism şi amenajarea 
teritoriului ,cum ar f; den
sitatea con trucţiilor. Noi 
ne situăm printre primele

Un lucru bun este iniţia
tiva judeţului Cluj care 
a propus tuturor judeţelor 
limitrofe Munţilor Apuseni 
amenajarea unitară a a- 
cestei zone, cu punerea în 
valoare a potenţialului său 
turistic. Aceasta presupune, 
între altele, sistematizarea 
unitară a tramei căilor de 
acces, punerea in evidenţă 
a potenţialului turistic al 
gospodăriilor rurale.

Un alt studiu la care ne 
gândim că este important 
de realizat este un plan 
de amenajare a sistemului

interurban Deva — Hune
doara — Simeria — Călan 
Un alt studiu asemănător 
este cel interorăşenesc al 
Văii Jiului, care în fond 
este un oraş ce se in- 
tinde pe 50 de km. Pla
nurile urbanistice gene
rale ale fiecăreia dintre a- 
ceste localităţi nu sunt po
sibile fără acest plan in-' 
terorăşenesc de urbanism 
şi amenajarea teritoriului. 
Trebuie avut în vedere că 
planul urbanistic genera! 
al unei localităţi este le
gea locală după care acea 
localitate se dezvoltă ur
banistic. El nu poate fi 
atacat decât în justiţie şi 
de aceea la elaborarea lui 
trebuii ţinut seama de 
foarte multe elemente şl 
conexiuni.

— Dle arhitect şef, în ce 
măsură mai sunt utile stu
diile, schiţele, detaliile de 
sistematizare întocmite îna
inte de revoluţie? In fond, 
acestea sunt nişte depozite 
de informaţie de speciali-

Au adresat întrebări şi au 
consemnat răspunsurile 
DUMITRU GHEONEA,

ION CIOCLEI

(Continuare în pag. a 2-a)

Prezent la întâlnirea cu 
Biroul executiv al Filialei 
judeţene Hunedoara, a
P.D.A.R., preşedintele a-
cestei formaţiuni politice, 
dl. Victor Surdu, a răs
puns întrebărilor ziarişti
lor, după care au conti
nuat dezbaterile, fără ca 
mass-media să aibă acces 
la acestea. Iată, pe scurt,' 
principalele aspecte abor
date la conferinţa de pre
să.

Comentând trecerea u- 
nov membri ai P.D.A.R. din 
judeţul Cluj la P.D.S.R. şi 
nu la P.U.N.R. cum era 
de aşteptat, cu acest din 
urmă partid având consti
tuită alianţa B.U.N., dl. 
Surdu a afirmat că: „A- 
ceasta este o chestiune cure 
oarecum ne surprinde ş: 
care va trebui clarificată, 
In care scop voi merge 
personal acolo".

Referitor Ia moţiune, li
derul P.D.A.R. a afirmat: 
„Considerăm că ni s-a fu
rat moţiunea de cenzură, 
fără titlu si fără semnă
tură, încercându-sc prin a- 
ccasta să se câştige capi
tal politic".

La întrebarea: Ce se ur
măreşte prin înfiinţarea de
partamentului muncitoresc 
în cadrul P.D.A.R.? — dl. 
Surdu a precizat: „Suntem 
un partid deschis şi pen
tru acest grup marc de 
populaţie pe care se bate 
multă monedă, dar pentru 
care nu se face mare lu
cru, de viaţa şi munca 
lor neocupându-se nimeni, 
atenţia îndreptându-se spre 
muncitori doar în vremea 
acumulării capitalulu; e- 
lcctorali Este nevoie şi aici 
de ajutor, în special pen
tru modernizarea industri
ei. deoarece este inadmisi
bil ca, spre exemplu, la 
Tîrgovişte să se producă 
fier-beton în loc de oţe
luri speciale, bucurându-ne 
astfel că se învârte roata(!). 
Cineva trebuie să ia în 
seamă şi problemele mun
citorilor".

Abordând demersurile fă
cute de P.D.S.R. pentru 
înfiinţarea Forumului Na
ţional al Agriculturii, dl. 
Surdu a apreciat că: „A- 
cest organism ar trebui să
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• „Cumpăraţi astăzi. Mărfurile sunt cu 
mult mai ieftine decât vor fi luna viitoare".

Catedrala Ortodoxă din Orăştie — una dintre per
lele arhitectonice ale construcţiilor în domeniu.

lolo: iO \\ GEZA OŢIOS -,ff

© TOPUL PIEŢEI IN 
DEVA. Ieri, 93. 08. a.c., 
în Piaţa Deva s-au înre
gistrat următoarele pre
ţuri: vinete 800 de lei/kg; 
gogoşari 800—900 de lei/ 
kg; prunc 750 de lei/kg; 
piersic; 800 de lei/kg; stru
guri' 1300—1400 de lei/kg; 
lămâi 2400 de lei/kg; ba
nane 1500 de lei/kg; ustu
roi 2400 de lei/kg; castra
veţi 1000 de lei/kg; ardei 
800 de lei/kg; roşii 400.de 
lei/kg; cartofi 400 de lei/ 
kg; lapte 500 de lei litrul; 
smântână 1000 de lei bor
canul de 420 grj brânză 
de oaie 4000 de lel/kgj 
miere 'de albine 3000 da

lei/kg; pepeni 250 -300 de 
lei/kg. (C.P.) ,,

© SPOREŞTE LUNGI
MEA DRUMURILOR AS
FALTATE. Secţia din 
Brad a întreprinderii ju
deţene de drumuri şi po
duri lucrează la asfaltarea 
drumului de interes ju
deţean dintre Bucureşci — 
Rovina şi Merişor. Din ce; 
5 km de drum au fost a- 
coperiti cu asfalt mai mult 
de 3 km. (Tr.B.)

•  CONCESIONARI. La 
Uricani şi Petrila au avut 
loc licitaţii pentru con
cesionarea unor terenuri 
în vederea realizării unor 
lucrări prevăzute în docu
mentaţiile de urbanism a- 
probate. La Petrila s-au 
licitat două parcele pen
tru magazin şi autoservice, 
48 pentru locuinţe şi trei 
pentru garaje. Terenurile 
pentru magazin şl autoser-

vice s-au adjudecat la o j 
taxă anuală do 1300 de | 
lci/mp, iar pentru garaje 1 
la 200 de lei/mp pe an. I 
( i . c . )  :

o  CONSTRUCŢIE A- \ 
BANDONATA. Planul corn- i 
plexului de deservire care I 
trebuia realizat 1 pe str. 1 
Luncii, Orăştie, unde se | 
află mai multe societăţi a- ! 
gricole care au şi contri- ] 
buit cu fonduri în acest J 
scop, a fost foarte bun şi | 
util. Construcţia ca atare ■ 
s-a ridicat, dar din lipsa I 
fondurilor băneşti a rămas , 
abandonată după 1990. Pă- | 
cat de banii cheltuiţi, de- ' 
oarecere se degradează ce ! 
s-a făcut. (N.T.) |

s e  ocupe dc problemele 
reale ale agriculturii, nu 
de întărirea partidului-slat. 
Sunt situaţii grele cu plata 
grâului, eu viticultura, ;- 
rigaţule şi zootehnia, dar 
s-a găsit de cuviinţă să 
fie făcute restructurări în 
Ministerul Agriculturii şi 
Alimentaţiei ş; în organis
mele sale, în plină cam
panie agricolă, deşi aceste 
măsuri se pot realiza iarna. 
Pentru deblocarea finan
ciară este nevoie de 1000 
miliarde de lei, pentru în- 
sumânţărilo de toamnă 
trebuie 700 miliarde, iar 
3000 de miliarde ar fi ne
cesare pentru realizarea 
stocurilor de iarnă de pro
duse agroalimentare. Cine 
se gândeşte oare la toate 
aceste probleme?"

Revenind cu un răspuns 
la o altă întrebare legală 
de alianţa eu P.U.N.R., dl. 
Surdu spunea că speră ca 
alianţa încheiată la Sarmi- 
zegetusa să dea rezultate 
şi lucrurile să evolueze spre 
bine. „Suntem de partea 
âdevudului şi adevărul este 
de partea noastră — afir
ma dl. Surdu jn contextul 
comentării „migraţiilor" ce 
au avut loc din şi înspre 
P.D.A.R. Cu referire la 
dl. Triţă Făniţă, s-a preci
zat că i s-au adus învi
nuiri pe nedrept, deoarece 
concret nu i s-a putut do
vedi vinovăţia. în ceea 
ce-1 priveşte pe dl. Radu 
Teodorii, în ciuda faptuiui 
că a umblat prin mai multe 
partide, este un om de va
loare, cu peste 70 de cărţi 
publicate. împreună cu el 
au venit la P.D.A.R. şi 
alte personalităţi care re
prezintă un câştig pentru 
partidul agrarian.

Cu privire la pentago- 
nală, dl. Surdu a spus că: 
„Acum situaţia este dc aşa 
natură că P.D.S.R.-ul se 
găseşte în căruţă, pe capra 
acesteia, dar căruţa nu 
ma; are decât trei roţi. 
pentru că noi am plecat. 
Mai departe, vom vedea 
ce-o fi".

NICOLAE TÎRCOS

A  Z I

MIERCURI, 21 
AUGUST

• Au trecut 235 de 
zile din an, au mai ră
mas 130.

• 1868. A murit Cos- 
tache Negruzzi (n. 1808), 
creatorul nuvelei româ
neşti.

• 1872. S-a născut 
criticul literar Raicii 
Ionescu-Rion (m. 1893).

• 1820. A murit scri
itorul român Ion Budai- 
Deleanu (n. 1760), căr
turar iluminist, primul 
scriitor modern al lite
raturii române.



Viitorul urbanistic al localitâţii- 
clâdit în respect faţâ de lege

(Urmare ăla pag I)

tatc, de gândire urbanistică 
şi inginerească.

— Sunt aproape cinci 
ani de când lucrăm în a- 
cest domeniu, după orien
tări şi reglementări noi. 
Se reconsideră perimetrele 
intravilane ale localităţi
lor, dar nu în sensul 
restrângerii ci al ordonării 
lor. In elaborarea oricărui 
studiu, oricărui proiect, se 
au în vedere studiile şi 
proiectele anterioare.

— Ce a intervenit nou 
in elaborarea acestor stu
dii, planuri, proiecte?

— Chiar sută la sută 
nou nu este ceea ce spun, 
deoarece formal se prac
tica şi înainte: este vorba

Sare consultarea publică, 
te aceste planuri ur- 
istice generale au fost 
' expuse în expoziţii 3—i

săptămâni, timp în care 
populaţia - a avut posibili
tatea să facă observaţii, în 
final organizându-se dez
bateri publice, reţinându-se 
de la cetăţeni importante 
sugestii.

— Putem aborda, dle 
irtg. Constantinescu, şi par
tea a doua a întrebării, 
despre proiectele mari in- 
vestiţionale?

— Proiecte mari investi- 
ţionale în etapa actuală ? 
Ar fi vorba, în primul 
rând, de reabilitarea căilor 
de circulaţie cu sprijin de 
ia Banca Mondială. A 
Început, şi ziarul dv. a 
relatat despre aceasta, rea
bilitarea axei pe Valea 
Mureşului, după care ur
mează axa de la nord la 
sud, dinspre Oradea, Vaţa, 
Brad, Deva, iar apoi rea
bilitarea celei de a treia 
axe, de la Simeria până 
la'Tg. Jiu.
•nfi'Ce să înţelegem prii» 

termenul de reabilitare?
— Asta înseamnă extin

derea carosabilului de la 
şapte la nouă m etc. pe 
seama acostamentelor şi, 
ceea Ce este. mai important, 
întrebuinţarea la realizarea 
îmbrăcăminţilor asfaltice a 
unor materiale performante 
sub aspect calitativ.

Un alt proiect investiţio- 
nal ar fi Aeroportul de ia 
Aurel Vlaicu, pentru ju
deţele Alba şj Hunedoara, 
în planul general al or
donării căilor de comuni
caţie este prevăzut: in pri
vinţa tuturor acestor pro
iecte investiţionale, tre-

mai favorabil căci, vedeţi 
,dv., toată lumea cere de 
la buget în primul rând 
pentru salarii, de unde să 
mai finanţeze bugetul ma
rile proiecte de investiţii? 
Misiunea noastră, a urba
niştilor însă este să re
zervăm pentru aceste pro
iecte amplasamentele.

Tot în etapa actuală se 
are în vedere îmbunătăţi
rea condiţiilor de confort 
ale populaţiei. Şi de aceea 
,,se trage tare" pentru 
punerea la punct a siste
melor de apă, canal, gaze 
şi termoficare.

La capitolul dotări, pro
babil se vor crea condiţii 
să se realizeze acele lo
cuinţe sociale.

— Ce «puteţi să ne spu
neţi mai sigur despre ex-

s-a creat cadrul legal pen
tru a se putea continua cei 
4 km de drum rămaşi nc- 
executaţi pe traseul ocoli
tor al lacului de acumulare 
de la Mihăileni?

— Da, se va putea con
tinua drumul, dar acolo 
mai sunt probleme de a- 
cest fel pe amplasamentul 
iacului.

— Ce aţi mai dori să 
comunicaţi cu acest prilej 
cetăţenilor, colaboratorilor
dv. din teritoriu?

— De comunicat sunt 
multe, dair aş atrage a- 
tenţia asupra unor depă
şiri de competenţă. Legea 
50/1991 privind autoriza
rea executării construcţii*; 
lor acordă consiliilor locale 
competenţa de a autoriza 
construcţii de locuinţe şi.

C O N V O R B IR I  

C U V Â N T U L  LIBER'
proRrierilc pentru cauze de 
utilitate publică?

— A ieşit legea pentru 
astfel de exproprieri şi este 
în vigoare de peste două 
luni. Potrivit prevederilor 
ei, exproprierile se fac nu
nta; pe plan judeţean. Pri
ma situaţie la care se 
apelează este înţelegerea 
bilaterală cu o despăgubire 
prin care să fie satisfăcute 
omeneşte interesele celui 
expropriat. Dacă se mani
festă pretenţii exagerate, 
există cea de a doua cale, 
prin instanţă, care emite . 
hotărârea de expropriere şi 
stabileşte şi despăgubirea

Unul dintre rosturile ma
jore. ale planului urba
nistic general este tocmai 
acela de a stabili zonele 
de utilitate publică. Pe a- 
ceste zone, proprietarul nu 
poate construi ,el folosind 
terenul până când există 
posibilităţi de finanţare a u- 
nor lucrări de utilitate pu
blică. Aş vrea să fiu bine 
înţeles: şi în condiţiile noii 
legi se vor ma; expropria 
şi demola construcţii pen
tru a se realiza altele de 
utilitate publică. în toată 
lumea se întâmplă astfel. 
A dispărut însă excesul şi 
arbitrariul, iar exproprierea 
se face cu despăgubirea 
omenească, şi nu doar sim
bolică.

— Aceasta înseamnă că

de anexe gospodăreşti. 
Toate celelalte construcţii 
cad jn competenţa de auto
rizare a organelor jude
ţene. Incălcându-şi com
petenţa, de exemplu. Con
siliul local Geoagiu a auto
rizat realizarea a tot felul 
de improvizaţii la intrarea 
în ştrandurile de la Geoa- 
giu-Băi.

Aparatul tehnic care ve
ghează ca tot ce se con
struieşte să se realizeze cu 
respectarea documentaţiilor 
de urbanism este destul 
de numeros în judeţul nos
tru. Pe lângă cel de la ni
velul Direcţiei noastre, la 
fiecare municipiu şi oraş 
există câte 2—5 specialişti, 
iar la comune avem 19 
tehnicieni, câte unul la 
2—4 comune. Aceste com
partimente au şi roiţii de 
a sprijini consiliile locale 
în analiza tehnică a docu
mentaţiilor la eliberarea 
certificatelor de urbanism 
şi a autorizaţiilor de con
struire; de fapt .a sporit si 
răspunderea acestor spe
cialişti, instituită prin Le
gea nr. 50/1991, cu obliga
tivitatea punerii semnă
turii pe aceste documente, 
alături de semnăturile dom
nilor primari şi secretari

Cu toate acestea, cu pă
rere de rău se constată 
încă promovarea a nume
roase documentaţii debuie prins momentul cel
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proastă calitate. Desigur, 
Decretul-Lege nr. 54/1990 
a reglementat posibilitatea 
executării în toate dome
niile a unor activităţi pri
vate, fapt ce se întâmplă şi 
în domeniul proiectării. 
Toată lumea vede că şş 
construieşte mult, nu de 
către stat, ci de către in
vestitori particulari. - Este 
firesc să se construiască. 
Necazul este că în această 
perioadă de tranziţie forma 
şi formulele sunt precare, 
de la soluţia artistică la 
soluţiile fcehnioe şi calcu
lele de rezistenţă. Intr-un 
domeniu strict specializat, 
ce implică, răspunderi mari, 
âuT năvălii diletanţii şi 4- 
faceriştii şi consecinţele pot 
fi grave in timp. Se con
struieşte mult pe cont pro
priu, după idei propirji, de 
către „zidari", meşteri, co
operative, unele având secţii 
de proiectare şi execuţie ce 
nu pot susţine rigorile profe
siei. Au apărut mulţi „arhi
tecţi" improvizaţi, indivi
dual şi asociaţi în grupuri 
care, întăriţi de o autoriza

ţie de funcţionare gen S.R.L., 
S.N.C. sau mai ştiu eu ce, 
oferă, beneficiarilor încreză- - 
tori tot felul de bazaconii. 

Şi aici apare următorul 
aspect: Ia constituirea ac- 
tualelor consilii municipale 
şi orăşeneşti s-a transmis 
tuturor acestora recoman
darea Ministerului Lucrări
lor Publice şi Amenajării 
Teritoriului şi desigur şj 
a Consiliului nostru jude
ţean de a-şi organiza de 
aşa natură compartimentul 
de specialitate încât să cu
prindă toate atribuţiile ce 
le revin din aplicarea Le
gii nr, 50/1991, iar aceste 
compartimente să fie con
duse de un arhitect, res
pectiv de arhitectul şef 
al municipiului sau al o- 
raşului. Ei, acest lucru 
l-au reuşit numai cei de 
la Deva, în rest, activita
tea de urbanism este co
ordonată de ingineri con- , 
structori, metalurgi, mi
neri, topografi, subingi- 
neri etc... Vreau să * fiu 
bine înţeles, am respect 
pentru profesiunea fiecă
ruia şi fiecare poate fi fetln 
specialist în domeniul pen
tru care a fost atestat prin 
diploma de absolvirê  dar 
nu este suficient ia ana
liza tehnică a unor decîzH , 
privind aspectele estetice şl 
arhitecturale ale viitoarelor 
construcţii civile.
vwwwwvwww vww

Un club care ar merita un sprijin mai substanţial
De o bună perioadă de 

:imp, Clubul sindicatelor 
din Gurabarza se găseşte 
într-o situaţie mai aparte, 
deloc de invidiat. Un aşe
zământ de cultură, cum 
puţine sunt în judeţ, este 
mai mult gol. Doar biblio
teca din incinta sa îşi 
desfăşoară normal activi
tatea, înregistrând până 
la această oră 1400 de ci
titori. Din lipsa banilor, 
cărţi noi n-au mai com
pletat fondul existent. A- 
cum, ne spunea dna Ro- 
zalia Marcu. ni s-au alo
cat bani pentru achiziţii 
de carte nouă.

Revenind la club, tre
buie să arătăm că postul 
de director a fost redus 
de mult din pricina preca
rităţii fondurilor băneşti; 
In această situaţie, comi
sia culturală din cadru) 
Sindicatului liber al I.M 
Barza şi-a asumat ingrata

sarcină de menţinere a 
instituţiei pe linia de plu
tire. Şi cum comisia are 
un preşedinte, greutăţile 
au rămas in primul rând 
pe capul dlui Viorel Cra
mă.

Ce se întâmplă la club 
în această perioadă? Este 
posibil ca doritorii să prac
tice jocuri de club — şah, 
rummy, biliard. Din diverse 
motive, mai ales din ca
uza lipsei banilor, aceştia 
nu se prea înghesuie. La 
discotecă — taxa este de 
300 de lei, dar nici aici 
afluenţa tinerilor nu pri
soseşte. Duminică, în sala 
mare rulează filme, pro
iecţia fiind asigurată de 
către «cinematograful din 
Brad. •

Un caz aparte şi chiar 
de „dispută sportivă* este 
ansamblul folcloric „Fluie
rul Iancului". Dacă până

acum îl ştiam ca fiind 
doar al Căminului Cul
tural din Baia de Criş, 
acum avem să aflăm că 
formaţia aparţine deopo
trivă Clubului sindicatelor 
Barza, întrucât majoritatea 
membrilor lucrează la 
mină. De asemenea, cea 
mai mare parte din cos
tume aparţine clubului. 
Actualmente, dirijor este 
Cornel Bolcu, iar instruc
tor coregraf — Eugen Co- 
drin; după cum ne spu
nea dl. Viorel Grama. Un 
moment aparte, în care a 
evoluat ansamblul „Fluie
rul Iancului", a fost „Ziua 
minerului", prilej cu care 
Sindicatul liber Barza a 
investit serios pentru ca 
manifestarea cultural-ar- 
tistică să meargă ia inima 
participanţilor. Demn de 
luat în seamă a fost efor
tul dlui Viorel Grama care 
se ocupă de problemele

„tehnice", deplasările cu 
spectacole, dar şi al prof. 
Salvina Gyarmati, directo
rul Căminului Cultural 
Baia de Criş, care se ocupă 
de partea artistică.

Ce se preconizează pen
tru intensificarea activi
tăţii clubului? In primul 
rând, reluarea activităţii 
fanfarei. Cu câtva timp in 
urmă, aceasta s-a dezmerh- 
braţ, întrucât majoritatea 
componenţilor s-au pensio
nat. Reunirea ei se preco
nizează pe data de 31 
august a.c. Se preconizează 
readucerea în cadrul clu
bului a formaţiei de mu
zică uşoară „Baroc", for
maţie care, cândva, activa 
cu bune rezultate in ca
drul instituţiei. Ĉredem că 
merită a urmări în perspec
tivă activitatea clubului.

MINEI BODEA

CASA DE CULTURĂ DEVA 
UNIVERSITATEA POPULARA

A N U N Ţ Ă
Deschiderea următoarelor cursuri de pre

gătire profesională şi cercuri tehnico-aplicative 
de insifare a limb i Io» străine şi pregătire pen
tru admitere In învăţământul superior i

•  Operatori maşini electronice de conta
bilizat ; ;/r.

•  Stenodactilografie, tehnica secretariatului 
şi mânuirea copiatorului şi a faxului ;

•  Croitorie damă;
•  Depanare radio-TV ;
•  Coafură;
•  Cosmetică; •
O Balet copii;
•  Gimnastică aerobică;
•  Gimnastică ritmică (copii) ;
•  Foto color; >

t' - - •  Contabilitate (noul sistem contabil) ţ
•  Limba engleză ; ■ ; ■
•  Limbafrapceză! "
•  Limba germană;
•  Ospătari, barmani;
•  Bucătari;
•  Acordeon; *,
•  Chitară;
•  Dans societate (7—14; 14—20 ani);
•  Arta lemnului;
•  GRĂDINIŢA — limba engleză;
•  Orgă electronică;
•  Operatori video ;
•  Percuţie.
Înscrierile încep în data de 1. 09. 1994 

zilnic intre orele 8—18 — mat puţin sâmbă
ta şi duminica.

. Cursurile încep in data de 30 septembrie 
1994, ora 16 şl sunt aprobate de Ministerul 
Muncii. ,

Alte informaţii, zilnic, la telefon 616882,

SC ^QUASAR ELECTRON 
; DECŞBAL, Blh
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OMNITECH TRADING COM SRL
DORIŢI UN SALARIlJ ATRAGATOR ?

Sunteţi inginer constructor sau săbii 
specialttata* construcţii sam utilaje pentru construc
ţii ? •

Aveţi mai puţin de 40 de ani?
Posedaţi permis de conducere şi autoturism f
VI interesează si promovaţi şi si vindeţi prodl 

se IflLTI in zona Deva?
Daci răspunsul este afirmativ, sunaţi chiar acn 

la sediu! firmei.
TeL: (01) 212 02 59.

OMNITOCH TRAWNG COM S3RL 
Bucureşti str. Barbo Văcăresc», nr. 162 

Tel. (Bl) 2120259; Fax (01) 3127633

F R E S C

prin reprezentanţa Hunedoara

•  dozatoare sucuri (superconcentrate)
•  maşini îngheţată; vitrine frigorifice
•  refrigeratoare bere
•  maşini paste făinoase
Hunedoara, str. N. Bălcescu, nr. 1 Poli

clinica cu plată, et, 3, tel. 054/712832.

im
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Moda... seara
j Au revenit lâ modă, dacă ne inspirăm din vest, 
paietele, strasurile şi lameuL Rochiile sunt mulate, 
decoltate. Simplitatea, asociată cu strălucirea mate
rialului, dă feminitate, scoate în evidenţă culoarea 
bronzată a pielii în timpul vacanţei.

încălţămintea este luminoasă, de culoare aurie şi 
argintie, de asemenea eu aplicaţii paietate. Culoarea 
neagră rămâne prezentă mereu, devenind atrăgătoare 
tn luciul paietelor.

i !
i i

Sucurife de legume 
în terapeutică 00

!
>!

—  b.

I%
I

•  ROŞIA. Conţine vita
minele A, B şi C. Asigu
ră echilibrul • repartiţiei 
substanţelor nutritive. Su
cul contribuie la evacua
rea toxinelor, scade ureea, 
fluidifică sângele, dă e- 
lasticitate venelor.

•  CEAPA. Sucul de 
ceapă se recomandă în 
tulburările cardiace, pros-

tatice şi pancreatice. Este 
un antiseptic puternic şi 
un regenerator al celu
lei nervoase. Conţine fier, 
sulf, fosfor, siliciu, iod, 
calciu, potasiu, sodiu.

Adăugat la alte sucuri, 
intensifică acţiunea anti- 
reumatismală, face să se 
resoarbă anumite edeme.

I*
I%
I

I
V

I.

' ~  ' I

I
Să râdem...

• — Totul îmi 'plase 
la tine, mărturiseşte tâ
nărul soţ soţiei: farme
cul. inteligenţa, fizicul. 
Dar tu ce preţuieşti mai 
mult la mine ?

— Faptul că ai gust.
• — D.agul meu, mi-am 

dat azi seama că sunt 
superioară bărbaţilor ca

re se cred gospodari. |
— Ce te face să erezi J

aceasta ? |
— Am reparat robinetul j

de la chiuvetă fără să | 
beau şase beri, fără să j 
înjur şi fără să alerg ia | 
meşter, cu care să mai J 
beau câteva. |

CABINET |
COSMETIC *

In zilele călduroase de j 
vară este nevoie de câ- i 
teva îngrijiri speciale: I

O Tenul uscat se des- | 
hidratează puternic şi J 
deci trebuie aplicată o | 
cremă nutritivă.

• Rimelul lasă urme 
inestetice sub ochi. De I 
aceea e mai bine să j 
vopsiţi genele. Nu se | 
aplică nici fond de ten,« 
care usucă faţa. Se dă I 
cu puţină pudră şi pu- J 
ţin ruj.

I

I •
I

• La duşurile prea j
dese nu trebuie folosit | 
tot atât de des săpu- j 
nul. Acesta poate distru-1 
ge „mantaua" acidă a * 
pielii care o apără de J 
microbi. J

• Vestimentaţia con- | 
fecţionată din fibre na- * 
turale — in, bumbac, | 
uşoară şi lejeră, pretn. « 
tâmpină transpiraţia. |

•  Nu se merge în i 
soare cu capul descope-1 
rit, O pălărie (coche- j 
tă, modernă) vă apără f 
de razele fierbinţi,

I
sau răcoritoarelor, un I 
ceai fierbinte e mai be- J 
nefic organismului. |

• Consumaţi mai mul- j 
te fructe şi legume. I

I

0  viaţă consacrată dansului...
E 0 adevărată revelaţie 

să o asculţi pe dna Elis, 
Mă iiit ia ceas şi nu-mi 
explic cum au trecut mi
nutele în preajma aces
tei plăcute doamne a 
cărei înfăţişară nu tră
dează nici cele cu puţin 

peste patru decenii de via
ţă, nici că-i mama unei 
fete de 17 ani şi a unui 
băiat cu doi ani mai mic, 
ambii liceeni în Deva. 
„Orice vârstă are farme
cul ei" — spunea, numai 
că în cazul dumneaei se 
pare că tonusul a fost 
menţinut de înclinaţia 
pentru activitatea artis
tică, pentru dansul din 
care şi-a făcut un ideal 
de viaţă, dar şi de dra
gostea pentru frumoasa 
familie, întemeiată în ur
mă cu peste 20 de ani, so
ţul având aceleaşi încli
naţii, fiind în tinereţe so
list vocal şi chitarist.

„Am început ca dan
satoare — povesteşte. îmi 
amintesc că plecam în 
turnee cu trupa şi nu 
aveam buletin... Mama 
n-a acceptat, am avut 
discuţii, dar după ce m.a 
văzut pe scenă a fost în-' 
cântată... Eram mezina 
trupei. în paralel, fă
ceam şi momentele de 
proză. ...Cu regretaţii Li- 
viu Oros sau Ioan Bor- 
dan, care nu mai sunt, 
dar cărora le păstrez o 
amintire de neuitat. Mă 
încearcă un moment de 
nostalgie când privesc a- 
fişele cu miros de nafta
lină pe care Ie păstrez 
acum şi pentru totdeau
na şi câre-mi amintesc 
de spectacolele de varie
tăţi „La Hanul tinereţii" 
sau „La mulţi ani, tine
reţe", cu care am cules

atârna aplauze în judeţ şi 
în ţară.

întâlnirea cu scena a 
avut loc mai întâi la fostul 
Club al Sindicatelor din 
Deva. In 1975, când s-a 
deschis Casa de Cultură 
şi când s-au departajat 
formaţiile artistice, dna 
Elis Ursu a fost cuple- 
tistă la formaţia de es
tradă, iar apoi dansatoare 
la Ansamblul de cântece 
şi dansuri „Silvana". In

prezent este instructor co
regraf ai aceluiaşi an
samblu. „Trecerea de la 
dansator la instructor es
te puţin mai grea. Când 
priveşti, din culise, sce
na este ca o oglindă ce 
reflectă strădaniile per
manente pentru perfec
ţionarea pasului, pentru 
fiecare mişcare. Dar da- 
că-ţi iubeşti munca, faci 
orice.sacrificiu pentru ea. 
Să laşi acasă totul în or
dine şi să vii odihnită 
aici. Pe noi,, româncele, 
ne menţine poate chiar 
acest ritm intens, puţinul 
timp liber pe care.l dră- 
muim eu chibzuinţă", Ne 
mărturiseşte că cel mai 
rouit a îndrăgit jocurile

„Ţarina moţească" şi „în
vârtită de pe Mureş*1, dar
cel mâi apropiat sufletu
lui ei este „De-a lungul" 

(din zona Blstriţa-Năsăud). 
Are un ritm cu totul a- 
parte. începe de la lent 
şi, treptat, ajunge la un 
iureş nedefinit,

A preluat „din mers" 
această profesie. De la dl 
Burducea, care-i spunea : 
„Elis, această meserie se 
fură, nu se învaţă". „La 
un moment dat, însă, tre
buie să fii pe picioarele 
tale, să aduci încontinuu 
ceva nou, că altfel devii 
demodat. In faţa forma
ţiei trebuie să mergi cu 
lecţia  î n v ă ţ a t ă  
întreaga viaţă fiind o 
căutare, o cercetare. Să 
fii aproape de oamenii pe 
care-i instruieşti, să le 
cunoşti necazurile, bucu
riile. Pe undeva să fii 
şi un bun psiholog. Că-i 
tare greu acasă, supărat, 
iar pe scenă cu fruntea 
descreţită şi zâmbetul pe 
buze" — explica.

Dansul include şi mu
zica. De aceea,' dna Elis 
a asemuit dansul cu tri
lul ciocârliei, cu undui
rea lanului de grâu, cu 
clipocitul apei curgătoare 
ori cu şoaptele vântului. 
Aceste simţăminte i le-a 
transmis şi fiicei ei, Cris- 
tina, care de trei ani i-a 
luat locul pe scenă, în- 
clrăgostihdu-se lâ rândul» 
de dansul popular. „în 
familie ? Ca şi aid, greul 
trebuie modelat şi con
dus, Cred că o femeie dă 
atmosfera şi culoarea în 
casă. Dacă ei, copiii, au 
bucurii, mă bucur şi eu,—- 
dacă pe ei îi doare su
fletul, mă doare şi pe 
mine. Astfel cred că tre
buie, să fie o mamă".

ESTERA SfNA

Sportivii — paraşutişti al AexOdajMlat Dacia 
din Deva înaintea unul nou exerciţiu al curajului.

Foto PA VEL LA ZA

MUSIO BOX Theropy? (III)
Albumul „Troublegum". 

(A&M)/PolyGram), apărut 
la 5 februarie ’94, a intrat 
direct pe locui 5 în clasa
mentul britanic de albu
me. Stilul abordat de The- 
rapy ? pe acest disc este 
direct, spontan şi total di
ferit de cel de pe „Nurse". 
Troublegum este un album 
în care ascultătorul vine 
în contact cu un material 
nesofisticat, chiar rudimen
tar, grupul neaxându-se pe 
calitatea sonoră a pieselor, 
lăsând aspectul unui disc 
înregistrat. Live, dar în 
condiţii de studio. De alt
fel, mixajele acestui album 
au fost realizate în două 
zile. Deşi în acest LP The- 
rapy ? cochetează cu 
Heavy-Metal-ul şi chiar cu 
punk-ul (vezi piesele Brea- 
king The Law, după Judas 
Priest şi Isolation, 1 după 
Joy Divizion), membrii gru
pului apreciază numai for
ţa chitarelor şi a bateriei,

fiind în total dezacord cu 
textele acestor piese. Te
matica lui Troublegum este 
brutal nihilistă, Andy Ca- 
irns, autorul textelor des- 
criindu-şi copilăria zbuciu
mată dintr-un cartier mun
citoresc, un amestec de ob
sesii, fobii şi eliberări, lup
ta sa cu frica şi umilinţa, 
de aceea, lirica pieselor 
este uneori chiar cinică.

La 7 martie, al doilea 
extras pe single „Tfigger 
Inside" figurează pe locul 
22, în clasamentul britanic, 
grupul pornind într-un nou 
turneu american, cântând 
în deschiderea lui The 
Rollins Bând într-un show 
cş ţine 40 de minute. Suc
cesul din top atrage Jupă 
sine obţinerea unu; ioc la 
Rock AM lîing/Rock In 
Riem, alături de alto 20 
formaţii din elita rock-ului 
mondial,- cum ar fi: Aero- 
smith’, Paradise Lost, Bre- 
eders, Metal Hippie Bând,

Cry Of Love, Skintrade, 
Smashing Punipkins, Got- 
thard, Rage Against The 
Machine, Soul Asyium, 
Jackyl ş.a. în aplauzele 
publicului, Therapy ? a in
terpretat câteva din suc
cesele salo, printre care 
Nowhere, Soream a ger şi 
Trigger Inside.

La 6 iunie, u^jgou ex
tras pe single „Oie Lau- 
ghing" ajunge pe locul 29 
în Anglia, fiind difuzat şi 
în prezent la MTV.

Devenit stea peste noap
te, grupul irlande  ̂ Thera- 
py ? a fost invitat ia tra
diţionalul festival Mon- 
sters Of Rock ce se desfă
şoară anual la Castle Of 
Don in g ton din Anglia, iar 
pe 28 august participă la 
Reading Festival.

? . ,i
IIORIA SEBEŞAN

Amintiri
Lanţuri, fier ruginit înainte de vreme 
La mâini şi picioare, pe oase bătrâne 
Gând spulberat de un basm fără nume 
La stâna dia deal, de un păstor cu renume. 
Mitic cioban, câinii de pază.
Suflet de vită uitată pe-o brazdă 
Lângă un plug şubred da lemn 
Lanţul de fier atârnă prea greu.
Sta* lângă foc oase bătrâno 
Să H so-ndngă sângele-n «ine 
Noaptea e neagră ea an mormânt,
Visu-i departe, 1-adle un vânt '
Pribeag prin meleagul iubirii pierdute,

MONAsa?*

Datoria fiecărui român, 
a fiecărui tânăr conştient 
de sine este de a nu uita 
eă trupul Patriei este mu
tilat prin răpirea fraudu
loasă a Basarabiei şl a Bu
covinei de Nord prin Pac
tul Ribbentrop-Molotov, de 
cruntul imperialism rusesc 
care, sub diverse nume şi 
prin venale strategii, mai 
aspiră încă Ia extinderi te
ritoriale, pe lângă cele de
plin condamnabile ale tre
cutului.

Să fim sinceri, să recu
noaştem că durerea înstrăi
nării teritoriilor strămoşeşti 
par# mai vi* şi mai inten
să în rândurile fraţilor noş
tri români de pesta hotare, 
B adevărat eă ei au putut să

Durerea înstrăinării
se manifeste liber şi des
chis în perioada de subju
gare a noastră de către 
fosta mare putere sovieti
că, cât timp noi eram siliţi 
a Ie declara dragoste fră
ţească.

O dovadă elocventă stă 
opera istorică, pe cât de 
volufninoasă (434 pagini), 
pe atât de valoroasă, rea
lizată de Petre Văiimărean, 
prin Colecţia Vestra, din 
Frelburg, în 1993, sub ti
tlul • „Prin Basarabia voe. 
vodalfi". Nu este nici o 
surpriză pentru cei ee-1 
cunosc, atâta vreme cât. în 
toato manifestările de î-

naltă conştiinţă naţională, 
s-a manifestat ca om al 
onoarei. demn urmaş al 
unei familii cu merite is
torice din celebrul Mus
cel,

Inspirată şi încântătoare 
este prima hartă: „Dacia 
în timpul lui Deccbal*. în 
care avem imaginea Ro
mâniei Mari, eu hotarul de 
Răsărit pe Nistru. E nor
mal să ne bucure o astfel 
de imagine, cât timp : „To
tul, in Basarabia, e româ
nesc : istoria, pământul, 
limba, voinţa, aspiraţiile şi 
legea. Altoiul bastard nu 
s-a prins. Văzduhul tot

e îmbibat de românism".
Autorul şi-a făcut o da. 

torie de conştiinţă în rea
lizarea acelei măreţe opere, 
oglindită ' In mărturisirea : 
„Această carte este fruct 
al unor însemnări de prin 
1946—1948. culese în bu
nă parte din vasta biblio
tecă a Institutului Orien
tal Pontifical din Roma. 
Nu sunt istoric de pr#£- 
sie, am scris-o nv mult 
cu inima decât *-G rigoa
rea ştiinţei".
Totuşi, rigoarea ştiinţifică 

nu lipseşte, dovadă statis
ticile redate, atât cele ru
seşti, cât şi cele naţionale.

(Va urma)
Preot dr. IOAN 

OCTAVIAN RUDEANU
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In afacerea „Plasa de 
sârmă" din Valea Jiului

i .»*
ii

* V
IV

După cum am aflat; ci
titorii ziarului nostru şi 
consumatorii din muni
cipiul Deva, prin grija 
conducerii S.C. „Avicola" 
S,A. Deva, în cadrul com
plexului comercial situat 
pe bdul Decebal, la par
terul blocului M, s-a 
deschis un magazin de 
prezentare şi desfacere a 
produselor, între care 
ponderea o deţine car
nea de pasăre, ouăle şi 
diferite preparate spe
cifice. Realizat cu forţe 
proprii şi încadrat cu 
personal de ţinută profe
sională, noul magazin 
reprezintă un adevărat 
etalon în materie de 
comerţ cu produse agro- 
alimcntare, fiind dotat 
cu utilaje moderne de 
expunere şi păstrare a 
mărfurilor, de cântărire 
şi afişare a preţurilor 
practicate.

Dl. ing. Liviu Ştaier, 
director al S.C. Avicola, 
ne spunea că prin deschi
derea acestui magazin se 
urmăreşte să se facă o 
reală protecţie a consu
matorilor, adaosul co
mercial fiind minim, ceea

ce asigura vanzarea pro
duselor la cele mai re
duse preţuri; Dorinţa 
producătorului de măr
furi specifice producţiei 
avicole este aceea ca a.

fără alţi intermediari, în 
condiţii civilizate, pro
duse ale firmei.

Pentru edificărea. con
sumatorilor asupra preţu
rilor practicate în pre

Pentru o reală 
protecţie a 

consumatorilor
semenea magazine să fie 
deschise în fiecare oraş 
al judeţului nostru, ast
fel încât consumatorii să 
găsească permanent pro
duse proaspete, de cali
tate şi ieftine. îndeplini
rea unui asemenea de
ziderat este posibilă dacă 
primarii şi deţinătorii de 
spaţii- comerciale sunt 
receptivi la solicitările 
consumatorilor, punând la 
dispoziţie locuri unde să 
se poată, vinde direct,

zent, care la unele pro
duse sunt maj mici cu 
peste 1000 lei/kg, dra 
Mina Gabor, şefa com
plexului respectiv, ne-a 
precizat că aici carnea 
de puţ calitatea I se vinde 
cu 2800 lei/kg, carnea 
de găină cu 2300 lei/kg, 
ficatul de pasăre cu 
3800 lei/kg, pipotele cu 
3000 lei/kg, pieptul de 
pui cu 4450 lei/kg, pul
pele de pui cu 3900 lei/ 
kg, iar aripioarele cu

3200 lei/kg. De asemenea, 
ouăle cal. I se desfac la 
135 lei/bucată, iar tacâ
murile de pui cu 1850 lei/ 
kg.

Pe lângă aceste pro
duse, care se aduc zilnic 
în stare proaspătă şi în 
cantităţile solicitate, se 
mai găsesc la vânzare 
produse şi preparate din 
carne de porc, realizate 
de S.C. „Decebal"' S.A. 
Deva, sucuri, gemuri, 
paste făinoase, vinuri 
şi alte băuturi, toate la 
preţuri accesibile. De 
menţionat că magazinul 
funcţionează pe două 
schimburi, fiind deschis 
zilnic, în afară de dumi
nica, între orele 7—13 'şi 
14—19.

Găsirea de noi spaţii 
şi lărgirea reţelei de des. 
facere proprie şi directă 
ar fi o măsură prin care. 
realmente, primarii ar 
putea veni în întâmpina
rea dorinţelor consuma
torilor de a le facilita o

INSTANŢA DE JUDECATA 
S-A PRONUNŢAT

32,6 ani de închisoare
34,8 milioane de lei de recuperat

Ziarul nostru a publicat 
în serial infracţiunile co
mise de mâi mulţi indivizi 
din Valea Jiului, în aşa- 
numita afacere „Plasa de 
sârmă“. Actele de corup
ţie, înşelăciune, fals inte
lectual, uz de fals, delapi
dare au necesitat un mare 
volum de muncă din par
tea autorităţilor care le-au 
cercetat.

De curând, la Judecăto
ria Petroşani au fost pro
nunţate sentinţele împo
triva inculpaţilor, după 
cum urmează:

aprovizionare promptă şi 
în condiţii avantajoase 
sub aspectul preţurilor.

— Numitul Presecan 
Ghcorghe a fost condamnat 
la 8 ani de închisoare.

NICOLAE TÎRC0B

Ne mor veteranii de război!
Prin Legea Nr.- 49/1991, 

publicată în Monitorul o- 
ficial nr. 162 din 1 august 
1991, s-a prevăzut, la art.
8 ca în termen de 3 luni 
guvernul să elaboreze un 
proiect de lege, care să 
reglementeze unjţar statu
tul cu toate drepturile ve
teranilor de război. De a- 
tunci, ş-au perindat ia câr
ma ţării trei guverne şl 
două parlamente şi, după 
atâta aşteptare, numai în 
acest an a fost votată şi 
promulgată Legea Nr. 44/ 
1994, publicată în Monito
rul oficial Nr. 172 din 7 
iulie 1994, privind veteranii 
de război, precum şi une
le drepturi ale invalizilor, 
văduvelor de război şi ale 
văduvelor veteranilor de 
Făzbof. Deci, a trecut mai 
bine de o lună de zile de 
la promulgarea Legii, ve- . 
teranii de război încă nu 
pot beneficia de drepturile 
prevăzute de aceasţă Le
ge, pentru că cei chemaţi 
s-o aplice aşteaptă instruc
ţiunile de aplicare Se ve
de că arm moştenit şi prac
ticăm încă cea mai întu
necată şi neagră plagă a

comunismului de a limită, 
de a anihila şi înăbuşi 
orice iniţiativă logică, e- 
ficientă şi neeesarâ — fă
ră a primi „indicaţiile pre- 
ţioase** de sus. Nc-am o- 
bişnuit cu practica tărăgă
nării şi tragerii de- timp. 
Este lesne de înţeles ce 
s-ar îi întâmplat pe fron
tul de luptă, când vetera
nii de războj. n-ar fi exe
cutat ordinul de atac a- 
supra poziţiilor inamicului, 
aşteptând să primească $i/ 
instrucţiuni de aplicare.

Zicala „unde-i lege, nu-i 
tocmeală11 se vede că era 
aplicată ' pe vremea lui 
Ştefan cel Mare sau a 
Domnitorului Alexandru 
Ioan Cuza. Astăzi, deşi 
avem legi, mai trebuie să 
stăm la tocmeală pentru 
aplicarea lor.

Art. 23 din Legea Nr. 
44/1994 precizează că „Pen
tru acoperirea tuturor chel
tuielilor determinate de 
aplicarea acestei Legi, fon
durile necesare se vor su
porta de la Bugetul de 
Stat. bugetul Asigurărilor 
Sociale de Stat. sau de la 
bugetele locale, în limita

sumelor aprobate anual 
Ministerului Apărării Na
ţionale, Ministerului de 
Interne, Ministerului Mun
cii şi Protecţiei Sociale, ce
lorlalte organe de speciali
tate ale administraţiei pu
blice centrale sau locale-*.

Veteranii de război din 
zona Munţilor Apuseni, 
cum au aşteptat până a- 
eum, încă mai aşteaptă să 
beneficieze de drepturile 
prevăzute de legea lor. O 
bună parte din ei însă 
mor cu zilele, fără a se 
mai putea bucura de a- 
ceste drepturi, trecând în 
lumea umbrelor.

Se vede că Legea divină 
este mult mai operativă, 
decât mult-aşteptata lege a 
veteranilor- de război.

De aceea, veterani; do 
război care încă mai sunt 
în viaţă merită să fie a- 
jutaţi (şi mu mereu amâ
naţi), aceasta drept rectî- 
noaştere d meritelor do
bândite, prin actele de e- 
roism săvârşite pe frontul 
de luptă. (MIMAI POPO- 
VICI, veteran de război, 
Brad).

Piaţa din Brad, într-o 
zi obişnuită.

Foto PA VEL LAZA

— Numitul Apell Cristi. 
an Francisc a fost con
damnat la 7 ani de închi
soare. Revocându-i-se o 
pedeapsă anterioară de 3 
ani, acesta urmează să e- 
xecute în total 10 ani de 
detenţie.

— Numitul Rusu Ioan 
a fost condamnat la "5 ani 
de închisoare.

— Numitul Bucurate 
Aureb a fost condamnat la 
5 ani de închisoare.

Acestora li s-au interzis 
şi drepturile civile prevă
zute de lege. Pentru Pre

secan Ghcorghe şi Apell 
Cristian Francisc interdic
ţia este de trei ani, după 
executarea pedepsei, iar 
pentru Rusu Ion şi Bucu
rate Aurel interdicţia este 
de 2 ani, după executarea 
pedepsei.

— Numitul Ionică Cor
nel Ion a fost condamnat 
la o pedeapsă de 3 ani 
şi 6 luni.

— Numitul Oanţă Mar
cel a fost condamnat la 
o pedeapsă de 3 ani.

— Numitul Anghel Mi- 
hai a fost condamnat la o 
pedeapsă tic 3 ani.

Numiţii Totoian Eleonor, 
Avram Nicolae şi Cheo- 
rean Doina au fost con
damnaţi la cute 2 ani şi 6 
luni de închisoare fiecare.

S-a dispus şi recupera
rea prejudiciului de 33 
de milioane de lei la E.M. 
Dâija şi 1,850 milioane de 
lei la Coonerativa „Teli- 
nometal“ Teiuş.

Schreter Carol şi An
drei Nicolae' au fost obli
gaţi în subsidiar la recu
perarea totală a pagubei.

Hotărârea este supusă a. 
pelului în termen de 10 
zile de la comunicarea 
acesteia.. '

.x J  . p  Şi & r

s După, apariţia articolu
lui intitulat „Privatiza
rea la Ilia“ (C.L. nr. 
1180 din 30—31 iulie a.c.), 
dl. Emil Brînda, cel a- 
cuzat că n-a plătit ni
mic primăriei pentru te
renul ce-1 ocupă în cen
trul comunei, s-a supărat 
foarte tare şi a venit la 
redactorul ş«f ai ziarului 
nostru. Dl. E.B. a zis că 
nu este adevărat ce S-a 
scris despre domnia sa 
şi că autorul articolului 
respectiv (care semnează 
şi aceste rânduri) are 
ceva cu domnia sa. Su
păratul domn a adus cu 
sine şi o adeverinţă (de 
fapt copia ei) în care era 
scris, cităm — „eronat 
s-a menţionat faptul că 
societatea S.C. ..Transil
vana'1 nu şi-a achitat da
toriile faţă de Primăria 
Ilia. chitanţa nr. 354, 
din 27. XII. 1993, atestă 
că sunt achitate toate 
datoriile pentru anul 
1993". Adeverinţa — de

D o m n u l E.B. s-a supărat.
fapt o adresă către dl. 
E. Brînda — este ştam
pilată şi semnată de dl. 
Valentin Cioban, prima
rul Iliei.

Se cer aici menţionate 
două aspecte. Cel ce a 
scris articolul respectiv 
nu are nimic eu dl. E.B., 
de fapt nici nu-1 cunoaşte 
bine pe dl. cu pricina. 
Asta în primul rând. In 
al doilea rând, cele sorise 
despre dl. în cauză — 
cum că n--a plătit primă-, 
riei pentru terenul ce-1 
ocupă — ni le-a spus 
dl. Ioan Costea, vicepri- 
marul localităţii. Eram 
numai noi doi în biroul 
domniei sale — era di
mineaţa pe la ora 9 — şi, 
probabil, acest fapt îl 
determină să nu mai re
cunoască să-mi fi spus

aşa ceva. Acest aspect 
ne permite să insistăm a. 
supra unui fapt: noi, 
ziariştii, când - scriem 
ceva, ne bazăm pe afir
maţiile celor cu care 
stăm de vorbă, nu inven
tăm nimic. Ne pare rău 
că se ivesc asemenea si
tuaţii. în fond, orice om, 
cu atât mai mult unui 
cu răspunderi, trebuie 
să-şi asume responsabili, 
tatea spuselor sale.

Din adeverinţa adusă 
de dl. E. Brînda rezultă- 
că S.C. „Transilvana" 
şi-a plătit datoriile către 
primărie. Care anume da
torii nu se specifică. Ghi. 
tanţa — adeverinţa res
pectivă se referă la anul 
1993. Dar ce s-a întâm
plat în 1992 şi mai îna
inte ? Ce se întâmplă în

1994? Dl. Viorel Baba, 
contabilul şef al consili
ului local, ne-a spus:

— Pe anul în curs, 
societatea „Transilvana" 
nu a plătit nici un leu 
primăriei. Or. suma ce 
s-a adunat este destul de 
mare. ~

La rândul său, dl, E. 
Brînda susţine că n-a 
plătit deoarece încă nu 
este clară situaţia tere
nului pe care este am
plasată construcţia ce a 
ridicat-o dumnealui i- 
mediat după Revoluţia 
din Decembrie 1989.

Facem aici o paranteză 
pentru a specifica faptul 
că, deşi a trecut multă 
vreme de la apariţia Le
gii fondului funciar, Con
siliul local Ilia încă n-a 
clarificat situaţia terenu

lui în discuţie. Unii — 
chiar dl. viceprimar — 
susţine că ar aparţine 
Primăriei, alţii că ar: 
avea dreptul nişte oa
meni asupra lui. De.o 
fi una, de-o fi alta — 
vorba poetului — ar tre. 
bui ca treaba să fie lim
pezită. Dl. primar, în ca
litate de preşedinte al 
Comisiei pentru aplicarea 
legii de care am vorbit, 
este primul care ar tre
bui să acţioneze în acest
sens.

în discuţia ce am a- 
vut-o cu domnia sa l-am 
întrebat - pe E.B. dacă 
este adevărat ce se vor
beşte în legătură cu faptul 
că a închiriat focalul de
alimentaţie publică ce.l 
are în centrul Iliei unor

milion de lei pe' lună, 
drept - chirie. Interlocuto
rul nici nu a afirmat, dar 
nici mi a negat' acest lu
cru. A devenit înşjj brusc 
supărat de întrebare şi 
ne-a cerut imperativ să 
oprim reportofonul. Ceea 
de am şi făcut.

în altă ordine de idei, 
în discuţia cu redactorul 
şef dl. Emil Brînda a 
afirmat ca e fals ceea ce 
noi am scris în ziar, cum 
că în Ilia Se scot la lici
taţie terenuri pentru 
construcţia de garaje şi 
case particulare. Se vede 
că supăratul domn n-a 
fost bine informat întru
cât chiar în ziua dised- 
ţiei noastre. în „Cuvân- 

. tul liber" apăruse un 
text, comandat de Pri
măria Ilia, care anunţa 
scoaterea la licitaţie a 
unor terenuri pentru ga
raje. Comentariile sunt 
de prisos.

turci care îi plătesc un TRA1AN BONDOR
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La sfârşitul lunii iulie 
a.c., a fost promulgată Le
gea nr. 77 privind asocia
ţiile salariaţilor şi mem
brilor conducerilor societă. 
ti lor comerciale, care se 
privatizează. Considerând 
că este util să fie cunoscut 
conţinutul acestei legi, ne 
vom referi la câteva din 
prevederile ei esenţiale.

Potrivit art. 3 pot face 
parte din asociaţie : a) sa
lariaţii societăţilor comer
ciale cu contract de mun
că încheiat pe durată ne
determinată, -cu program 
de lucru normal sau cel 
puţin o jumătate de nor
mă ; b) membrii conduce
rii societăţii com :rc ale în 
componenţa definită ia art. 
76 din Legea nr. 58/1991 
sau managerul societăţii 
comerciale, definit la art.
3, lit. b din Legea -nr. 66/ 
1993, privind contractul de 
management ; c) foştii sa
lariaţi ai societăţii comer
ciale, pensionarii care au 
avut ultimul loc de mun
că în societatea comerc'a- ~ 
lă ; d) producătorii agri
coli, persoane fizice, care 
se află în relaţii contrac
tuale, de furnizori sau be
neficiari, cu societatea co
mercială • agroindustrială 
care se privatizează. De 
menţionat că persoanele

L E G IL E  -  T E M E L IA  S T A T U L U I DE D R E P T

şi mem brilor conducerilor 

care  se
prevăzute la lit. a, b, c şi 
d nu pot face parte decât 
dintr-o singură asociaţie, 
iar de prevederile lit. c nu 
beneficiază foştii salariaţi 
care nu au lucrat minim 
un an în respectiva socie
tate şi cei cărora li s-a 
desfăcut contractul de mun. 
că din motive imputabile 
lor. - ■ ...:

în cadrul aceleiaşi so
cietăţi comerciale estd per
misă constituirea unei sin
gure - asemenea asociaţii, 
care este persoană juridi
că constituită de persoane
le arătate mai sus, în sco
pul de a dobândi şi folo
si, în condiţiile legii, ac
ţiuni ale societăţilor co
merciale cu capital majo
ritar de stat în vederea 
privatizării. Lista persoa
nelor care pot face parte 
din asociaţie se afişează, la 
seditil societăţii comercia
le care se privatizează, cu

15 zile înainte de convo
carea adunării generale 
constitutive a asociaţiei res
pective.

Pentru constituirea aso
ciaţiei, un număr de cei 
puţin 21 persoane din ce
le enumerate la art. 3 aleg 
dintre ele un comitet de 
iniţiativă, format din 3—7 
membri, care se înregis
trează cel târziu a doua zi 
la consiliul de administra
ţie al societăţii comercia
le. în cazul când lâ o so
cietate comercială se for
mează mai multe comitete 
de iniţiativă, acestea fu
zionează înainte de convo
carea adunării generale de 
constituire a asociaţiei. Fu
zionarea se face pe baza 
negocierilor purtate între- 
aceste comitete, în prezen
ta reprezentanţilor F.P.S. 
şi F.P.P. la care este a- 
roridată societatea comer
cială. Comitetul de iniţia

tivă ales elaborează pro
iectul do statut al asocia
ţiei şi îndeplinirea forma
lităţilor necesare pentru 
constituirea asociaţiei.

Statutul asociaţiei va cu
prinde, intre altele, denu
mirea şi sediul, obiectul 
de activitate, reprezentanţii 
legali ai asociaţiei, regulile 
pentru convocarea adunării 
generale, numărul -membri
lor consiliului de adminis
traţie, modalitatea de ale
gere a lor, atribuţiile şi 
durata mandatului aces
tora, criteriile de stabili
re a cuantumului iniţial .al 
contribuţiei fiecărui mem
bru ăl asociaţiei (limitele 

■ maximă Şi minimă ale a- 
cesteia), precum şi moda
lităţile de plată, condiţiile 
de admitere în asociaţie, 
de aderare ulterioară şi de 
excludere sau retragere, di
zolvarea şi lichidarea aso
ciaţiei, orice alte precizări

legate de scopul asociaţiei.
Constituirea asociaţiei se 

supune autorizării de că- 
f tre instanţa judecătorească, 
‘în a cărei rază teritorială 
îşi are sediul societatea co
mercială care se privati
zează. •; ■

Asociaţia are ca organe 
de conducere adunarea ge
nerală şi consiliul de ad
ministraţie, ale căror atri
buţii sunt stabilite prin 
lege.

La capitolul IV din le
ge se fac o serie de pre
cizări privind dobândirea, 
distribuirea şi transmiterea 
acţiunilor, precum şi moda
lităţile de plată a acestora.

De reţinut că în ceea ce 
priveşte procedura de ne
gociere, se prevede că 
F.P.S. va acorda acestor 
asociaţii unele facilităţi la 
plata în rate în următoa
rele condiţii : avansul ini. 
ţial minim de, 2J la sută 
din preţul negociat, eşalo
narea plăţii pe minimum 
5 ani, dobânda anuală ne
gociabilă de maximum 10 
la sută. 1

La capitolul V, respectiv 
dispoziţii tranzitorii şi fi
nale, se precizează că dis
poziţiile Legii nr. 77/1994 
nu se aplică societăţilor 
bancare şi de asigurări.

NICOLAE TIRCOB

DEVASAT

MIERCURI, 
24. 08. 1991

| 10,00 Emisiune rca-
» lizată în studio (relu.
| are); 12,00. Film artistic: 
j „Mercenarii" (reluare); ţ  
I 13,30 Anunţuri, publi- J. 

citate (videotext); 18,00
I Deschiderea emisiunii de 
| după-amiaza; 18,05 De.
J sene animate în serial:
| „Aventură intcrgalac- J 
! tică“ — episodul II ; fc. 
|  18,30 Avanpremiera fii- J 

■ * mel’or Ia Devasat; 18,34 J 
| Viitorul planetei noas- < 
[ tre; sănătatea pămân. {
I tului; 18,47 Jazz — ma_ J 
I gazin: Festivalul Lever- | 
I kusen ’92 (partea a n-a); j 
| 19,15 Anunţuri, publici- I 
5 tate (videotext); 21,00 |
| Film artistic: „Exilatul J 
* de pe planeta Gor", ' |! ;

„Consumcoop" Crişcior sau dorinţa sinceră de a-i mulţumi pe oameni
Salariaţii -  principala roată în 

angrenajul activităţii

îmbină ou satisfacerea 
nevoilor de consum ale

taţii pe care o conduceţi ? gem des la Tg. Jiu, îi- 
— Bineînţeles, eficien- mişoara etc. Sigur, uni

ta, în primul rând, ce se tăţile de desfacere nu au
marfă multă, dar aducem 
ceea ce ne cer oamenii.

— Cum sunt lucrătorii 
„Consumcoop" Crişcior ?

— Buni, avem vânzători 
cu multă experienţa, le
gaţi sufleteşte de unitatea 
noastră. De altfel, pro-

Discuţie cu dl Nicolae 
Raţ, preşedintele unităţii .... . . . . . ..  I
populaţiei. Noi aducem noastră. De altfel, pro- î 
spre desfacere şţ mărfuri ductivitatea pe lucrător a I 
de ■ valoare mică şi. vo- ajuns la 2 milioane de ' 
lum mare, de care au ne- ]e; pe iună. 
vote oamenii -  oţet, sa- __ Ce modificări s-au I 

• ij re ş a. • în plus, aducem produs în ultimii ani in I 
marfa de la distanţe mari, comerţul din 'cele trei J 
cu mijloacele proprii de comune ?

Oamenii cooperaţiei
într-adevăr, oamenii sfinţesc locul. Prin strădanie, 

dăruire, profesionalism, experienţă, lucrătorii „Con- 
sumeoop" Crişcior se străduiesc pe cât e posibil, în 
condiţiile unei economii în tranziţie, să-i mulţumească 
pe locuitorii satelor din raza lor de activitate, pu- 
nându-le la dispoziţie produsele de care aceştia au 
nevoie. La obţinerea importantei cifre de afaceri în
registrate deja au contribuit gestionarii: Lucia Cris- 
tea (Autoservire), Ileana Ştefan (Supermagâzin), Ilea
na Bota (Pâine), Silvia Dineş (Librărie) — toţi din 
Crişcior ; Adina . Roncea (Magazinul alimentar), Ele
na Oprean (Magazin mixt), Lenuţa Vîreiu (Magazin 
universal) — toţi din Zdrapţi; Nicolae Rusu (Maga
zinul Grosuri), Nicolae P. Raţ (Magazin Criş), Candin 
Rusu (Magazin Blăjeni), Viorica Lazăr (Magazin Plai), 
Dorica Demian (Magazin Rovina), Sofia Sţroie (Ma
gazin Gurechiu), Ioan Bădan (Magazin Şesuri) ş.a. Lor 
li ,se adaugă conducătorii auto : Bonciu Tamâş (şofer 
de curşă lungă), Voicu Staneiu, Ioan Tomotaş.

— Ce volum de activi- transport, şi o ducem — Nê am păstrat în ge- 
tăte are „Consumcoop" Până la 40 de km depăr- neral reţeaua,’ dar . a- 
, ,Crişcior ? «•„ ’ T tşre de Crişcior, ne dru- ceasta a cunoscut şi cu

cele. Fa- tinfisb» rcnrraniiftre. înAproape 300 miliog- muri destul de gVeîe. Fa- noaşte reorganizare,
I -ne de- lei. Acesta- se află- cern asta din doriiţţa sin-: funcţie de cerinţele pe-
J în continuă creştere, de ceră, de a-i mulţumi pe rioadei.

ia un trimestru la altul, oamenii din cele trei co- __ Cum se reflectă ai,j
— Ce rază acoperă 7 mune wde ne desfaşu- tivitateă ^  veniturile u-

"| — Comunele Crişcior, ram activitatea. ■ nitătii f
Bucureşei; şi Blăjeni; A- — Cum este aprov zio-, n . , , .»
vem 22 de unităţi de narea? -După şapte um din
desfacere. — Ne străduim -să a- acest an, am realizat un

— Câţi oameni lucrează ducem ceea ce solicită beneficiu net de un mi-
în reţeaua „Consumcoop" oamenii, circa 70 la sută hon ^
Crişcior? din marfă o luăm direct mii lei. Nu e mare, dar

— 28 din care 23 sunt de la producători sau ^leva
direct productivi. marii furnizori. Mijloacele est€ rentabila. Şi ne vom ^
•_ Ce imperative gu- noastre de transport au strădui şi în continuare ? |

vernează activitatea uni- fost la Constanţa, riier- să fie aşa.

Unităţi noi
în ciuda dificultăţilor, 

„Consumcoop" Crişcior a 
reuşit să deschidă în ul
timul timp două unităţi 
noi — un magazin de pâi
ne şi o librărie, care se 
dovedesc unităţi rentabile, 
dovadă că Vin , în întâm
pinarea dorinţelor locaini-

întrucât nu întotdeauna e 
posibil un câştig însemnat 
şi imediat.

încredere 
la furnizori
încrederea furnizorilor 

de marfă se câştigă greu 
şi se pierde repede.? „Gon- 
sumcoop" Crişcior şi-a câş
tigat această încredere şi 
o păstrează. Datorită unei 
cifre de afaceri bune şi a 
unui beneficiu permanent, 
este în măsilră să achite 
la ţimp plăţile. Unele măr
furi se plătesc anticipat! 
Unde sumele - sunt mari, 
furnizorii, pe baza încre
derii, acceptă ca o part*’,. 
din plată să se facă după:. 
10—20 zile de la ridicarea < 
mărfii. Cei mai importanţi- 
furnizori’: ROMIN Tg. Jiu,-- 
CASIAL şi MACON Detiţp 
Fabrica de ulei Oradş%i 
Fabrica de zahăr Ludâ̂ fes 
I.M.P. şi KANDIA Tinii- 
şoara, „Haber" Haţeg ş.â. ■

I
II

<1

Privatizarea prinde teren

| „Consumcoop" Crişcior foloseşte pentru aprovi- 
cHor Şi "când" te* gândeşti l zionarea reţelei de desfacere sistemul numit „Gara- 
că în alte localităţi ale ju- l vana". Adică maşinile ce merg după- marfă direct la 
deţului, librăriile au înce- J producători sau la marii furnizori sunt însoţite de

i câte un gestionar de unitate comercială, iar ceea ce 
i se aduce este distribuit in.-întreaga reţea, în funcţie 
1 de solicitări. Conducerea unităţii are grijă ca, prin 

• ) rotaţie, toţi gestionarii să; participe la aprovizionare, 
ţ adică să meargă după marfă. |

Marfă, la beneficiari

put să dispară, în locul lor , 
apărând arhicunoscutele 
biiticuri ! Din „păcate", în 
satele de munte, privati
zaţii nu se prea înghesuie 
♦****«********«•*♦*»«**♦*♦♦*

La „Consumcoop" Criş- 
ior, privatizarea începe să 
3că primii paşi. După cum 
i s-a relatat, fiecare şa- 
iriat posedă acţiuni de
nse la cooperaţie. Lunar, 
ceştia • lasă o sumă de 
ani pentru achitarea ac- 
unilor. In felul acesta

sporeşte încrederea în lo
cul de muncă. în perspec
tivă — număr sporit de 
acţiuni cumpărate, creşte
rea simţului şi responsa
bilităţii de proprietar. © 
precizare : posesorii îşi pot 
retrage oricând sumele de
puse sau Ie pot lăsa ur
maşilor.

1 Adaos comercial minim
Adaosul comercial maxim ce-1 aplică „Consum

coop" Crişcior este de 30 ţa sută. Uneori” acesta este 
mult mai mic. Aşa se face că, în multe cazuri, preţul 
de desfacere •este mai mic în reţeaua cooperaţiei de- 

î cât cel practicat de comerţul de stat sau de privati- 
1 zaţi. în aceste zile, de pildă, kilogramul de zahăr se 
i vinde cu 1065 de lei.

„Consumcoop" Crişcior 
practică pe scară tot mai 
largă metoda comenzilor 
venite de la populaţie. A- 
dică, un om care are nevoie 
de materiale de construc
ţie, de pildă — iar în ul
tima vreme cererile de ci

ment, var, b.c.a. ş.a. sunt 
tot mai mari — se înscrie 
la magazinul din saţul său 
sau la sediul cooperativeî  
Cererea ii este onorată cru 
operativitate, iar marfa 
este dusă acasă, dacă so
licită aşa ceva.

Tehnică modernă *
I

Folo T*AVEL LAZA

Activitatea economico-finanoiarâ a „Consum
coop" Crişcior este urmărită pe calculator la care 

lucrează dna Victoria Chifor, contabila şefă a unităţii 
— „omul cu banii", cum i se zice Fiecare zi începe 

cu o ceartă între dl Nicolae Raţ. preşedintele coopera
tivei, şi dna Chifor. Cuvântul < cartă trebuiê  pus 
însă între ghilimele, aceasta fiind, in fond, o con- 

, sultare pentru urmărirea atentă a sumelor de care 
I dispune unitatea, pentru folosirea acestora cu maxl- 
* mă eficienţă. I

* ■ "  m  a



ÎN TURUL 
PRELIMINAR AL 

" LIGII CAMPIONILOR

Meci 
hotărâtor 
pentru

Aseară, când ziarul nos
tru se afla la tipar, s-au 
disputat primele două me
ciuri din turul prelimina
riilor în Cupa U.E.F.A. 
Kapid E.C. La Valetta şl 
Universitatea Craiovs — 
Dinamo TbilU». Dacă In 
privinţa rezultatului me. 
ciulul susţinut de Rapid 
In Giuleşti nu aveam e- 
moţii (ceferiştii au câştigat 
la scor în Malta 6—2), în 
schimb, partida de Ia Cra- 
iova a lăsat destule sem
ne de întrebare: studenţii 
nu se află într-o formă co
respunzătoare şi au In fa
ţă un adversar de temut.

Cu mare interes este aş. 
teptată întâlnirea de azi, a 
echipei Steaua — F.C. Ser- 
vette (Elveţia), din turul 
preliminar al Ligii campio. 
nilor. Scorul realizat de 
militari în Ghencea e dă
tător de speranţe. Ne ne
linişteşte in schimb com
portarea mai slabă a mi. 
litarilor în meciul din Su- 
per-Cupă cu Gloria Bistri
ţa şi mai ales înfrângerea 
din prima etapă a campio. 
natului. Ia Argeş, la un 
scor concludent 3—1.

Astă seară, de la ora 
21,15, vom urmări pe 
Steaua şi pe micile ecra
ne şi îi dorim să se cali
fice. Dacă se mobilizează. 
Steaua poate obţine un re
zultat bun. Ar fi frumos 
să o vedem pe Steaua în 
Liga Campionilor, alături 
de Benfica Lisabona. An. 
derlecht Bruxelles şi în- 
vingătoarea dintre Legia 
Varşovia — Hajduk Split.

Ar fi un frumos succes 
pentru Steaua şi o confir
mare a valorii fotbalului 
românesc.

HANDBAL FEMININ

Timp de 3 zile la Deva s-a desfă
şurat un turneu de handbal feminin la 
care au participat formaţii din 6 oraşe. 
După trei zile de întreceri, în clasamen
tul final s-au calificat, în ordine. Iîemin 
Deva, CJSJML Patoma Sibiu, 1ASON Ura- 
şov, Artego B.T.T. Tg. Jiu, CJS.Ş. Viito
rul Ciul N. şi Autonava Satu Mare. La 
sfârşit a fost desemnată ca cea mai 
eficace jucătoare Cristina Cionoag (Bra- 
şov), 39 goluri, iar cel mai bun portar 
— Corina Tincu (Sibiu),

Un turneu util

Ne-am adresat şi profesorului Ion 
Mâtăsaru, pentru a ne spune câteva cu
vinte despre turneu, despre Remim De
va: „Turneul a fost de o bună factură 
tehnico-tactică, dovadă şi scorurile deo
sebit de strânse,* realizate în toate jo
curile disputate timp de aproape trei 
zile. In ce 'priveşte comportarea Remi- 
nului Deva pot aprecia că jocul fetelor 
noastre a început să se schimbe în bine 
— a crescut puterea de luptă, însuşirea 
unor idei de joc şi duci îmbunătăţirea 
jocului în apărare şi înaintare realizând 
la acest turneu un golaveraj bun: 109— 
102 şi, fapt îmbucurător, s-a ratat mai 
puţin ca altădată. Ne vom preocupa în 
continuare de omogenizarea echipei şi 
Intrarea în formă pentru startul cam
pionatului ce va avea loc la 3 septem
brie. Din păcate suntem în aşteptare, 
cu gândurile cele mai bune pentru spon
sorii noştri consecvenţi BANKCOOP, CA- 
SIAL, REMPES, dl NAGV şi alţi spon
sori care ne pot sprijini să participăm 
cum se cuvine în noua ediţie a cam
pionatului 1994—1995. Tuturor le mul
ţumim anticipat. Este vorba despre 
sprijin financiar, pentru a ne putea în
scrie în campionat şi efectua în condiţii 
acceptabile deplasările".

La toate sistemele LOTO-PRONO

Jucaţi şi...
câştigaţii!

Lozul Campionatului Mondial oferă
în continuare mari câştiguri. Dl Font 
Grigore din Simeria a câştigat o excursie 
în SUA cu un loz în valoare de numai 
500 lei, pentru care a primit la 4 zile 
contravaloarea excursiei de 3 milioane 
lei!

Deci se poate câştiga şi cu lozurile 
„necâştigătoare" depunând un plic (sau 
mal multe plicuri), cu câte 4 lozuri îa 
agenţiile Loto-Pronosport, cu adresa 
completă pentru a participa la tragerea 
la sorţi pentru excursii la Paris la me
ciul Franţa — România din 8 octom
brie 1994.

Pe lângă câştigurile în bani oferite 
în prima fază la Lozul TOMBOLA — 
MAGIC toate lozurile câştigătoare sau 
necâştigătoare (pe care vă rugăm să le 
păstraţi) vor participa la faza a Il-a la 
tragerile lunare — pentru un premiu 
de’ 12 milioane lei şi la tragerea anuală 
Faza a IlI-a pentru un premiu de 9:> 
milioane lei. Seriile de trei litere şi nu
mărul biletelor ieşite câştigătoare la tra
gerile lunare (faza a Ii-a) se găsesc a- 
fişate la Agenţiile Loto-Prono din judeţ.

Câştigătorii la sistemele Loto 90, 
Loto special 6/49 şi Pronosport cu su
me de pănă la un milion lei, ale căror 
câştiguri se plătesc la agenţiile din o- 
raşe (până la 200 000 lei) şi la Sucursa
la Judeţeană (Intre 200 000 şi 1 000 000 
lei), sunt aşteptaţi- să se prezinte pen
tru ridicarea câştigurilor în termen de 
30 de zile de la data tragerii sau con
cursului. Altfel, câştigătorii vor trebui 
să se adreseze la RALPS Bucureşti, Ca
lea Victoriei, nr. 9, pentru primirea câş
tigurilor cuvenite.

Mult noroc tuturor participanţilor 
la toate sistemele de joc LOTO-PRO
NOSPORT !

E BINE SĂ CUNOAŞTEM

Noile. criterii de departajare în alcătuirea 
clasamentelor campionatului de fotbal

Ierarhia valorică a e- 
chipelor participante se 
stabileşte prin acumularea 
punctelor pe toată dura
ta desfăşurării competi
ţiei. iacă două sau mai 
multe echipe acumulează 
aceiaşi număr de puncte, 
dopa ce aa jncat toate 
meciurile programate, cla
samentul se va stabili pe 
baza următoarelor criterii, 
în ordine:

— numărul mai mare 
de puncte obţinute în în
tâlnirile directe;

— diferenţa do goluri 
marcate în întâlnirile di
recte ;
— numărul mai mare de 

goluri marcate în depla
sare în întâlnirile direc
te.

Dacă şi după aplicarea 
acestor criterii egalitatea 
se menţine; se vor dispu
ta jocuri de baraj când 
este necesar să se stabi
lească câştigătoarea titlu
lui. promovarea, retro
gradarea sau disputarea 
jocurilor de baraj potri

vit noului sistem adop
tat.

începând cu anul com- 
petiţional 1994—1995 se 
trece la aplicarea unui 

- nou sistem de promova
re fi retrogradare la toa
te eşaloanele diviziona
re:

a) din Divizia Naţiona
lă retrogradează auto
mat echipele clasate pe 
ultimele 2 locuri, respec.

.tiv 17 şi 18 şi promovea
ză automat în Divizia Na
ţională echipele clasate 
pe locul I în cele două 
serii ale Diviziei A.

b) echipele clasate pe 
locul 15 şi 16 din Divizia 
Naţională vor susţine un 
singur joc de baraj cu 
echipele clasate pe locul 
II în cele două serii ale 
Diviziei A, după cum ur
mează :

— locul 15 Divizia Na
ţională contra loc 2 din 
seria 1 A.

— locul 16 Divizia Na
ţională contra loc 2 din 
seria 2 A.

c) din Divizia A retro
gradează automat în . Di
vizia B echipele clasate 
pe ultimele două locuri, 
în cele două serii, respec
tiv 17 şi 18, In total 4 e- 
chipe şi promovează au
tomat în Divizia A echi
pele clasate pe locul I în 
fiecare din cele 4 serii ale 
Diviziei B.

d) echipele clasate pe 
locul 15 şi 16 în cele două 
serii ale Diviziei A vor 
susţine un singuri joc de 
baraj cu echipele clasate 
pe locul II în cele 4 serii 
ale Diviziei B, după cum 
urmează :

— loc 
loc II B

— loc 
loc II B

— loc 
loc n  B

— loc 
loc II B

15 
1
16 
2
15
3
16
4

A 1 contra 

A 1 contra 

A 2 contra 
A 2 contra

Jocurile se vor dispu
ta pe terenuri neutre, a-
proximativ Ia distanţă e- 
gală dintre oraşele celor

două echipe care susţin 
aceste jocuri de baraj, 
câştigătoarea desemnân- 
du-se după următoarele 
criterii:

•1. Victorie directa.
2. In caz de egalitate, 

după 90 de minute, jocu. 
rile vor fi prelungite cu 
două reprize a 15 minute 
fiecare, fără pauză Intre 
ele, dar cu o pauză . de 
maximum 5 minute între 
sfârşitul jocului şl prima 
repriză a prelungirilor. 
In timpul de prelungire 
cu două- reprize a 15 mi

nute, echipa care marchea
ză primai gol va fi de
clarată Învingătoare ş! 
partida se încheie.

3. Dacă egalitatea se 
menţine şi după cele 30 
de minute de prelungiri, 
deci după 120 de minute 
de joc, echipa oâştig&toa. 
re va fi desemnată In 
urma executării lovituri
lor de la 11 metri, con
form instrucţiunilor sta
bilite de T.F.A. BOARD 
la 27 iunie 1970.

V SĂPTĂMÂNĂ 24—30 AUGUST
V ■ "
j| BERBEC
\ Dorinţă de afirmare, dar şi dispute şi nelini ,ti. Sur

priză financiară neplăcută. Şanse de călătorie într-o 
i ţară străină. Păstraţi discreţia, şofaţi eu atenţie! 
î  ■: Ţ TAUR

Feriţi-vă de inamici, fiţi discret în afaceri. Dorin
ţă de a demara o nouă afacere. Veţi cheltui uşor ; nu 
daţi curs tendinţei de a cheltui tot ce aţi dobândit. 
Veţi avea cheltuieli mai' serioase.

: ^ GEMENI
Sprijin din partea unui prieten ; nu vă avântaţi 

în speculaţii Financiare. Melancolie ; încercaţi s-o ri
sipiţi ! Oboseala ori enervarea pot genera o criză de 
ficat. Dorinţă de a. începe o acţiune nouă, dar un com
plex vă poate îndepărta de ea.

RAC
Tranzacţie reuşită; atenţie însă la duşmanii care 

sunt pe fază. Creşte capacitatea dv organizatorică, şi-i 
bine să contaţi pe prieteni, pe relaţii şi pe un protector 
mai vechi. Fiţi diplomat căci inamici ascunşi pot 
beneficia de naivitatea dv.

LEU
Veşti legate de o călătorie. Nu staţi bine cu 

sănătatea. Odihniţi-vă mai mult! Vâ va preocupa ce
lebritatea. Sunt posibile tranzacţii cu proprietăţi. în 
casă nu vi se va lua în seamă autoritatea.

FECIOARA
Unii dintre dv vor studia astrologia sau vor avea 

preocupări paranormale. Implicare în literatură, le
gislaţie. religie. Un protector vă va ajuta, cariera dv 
va Fi în ascensiune.

BALANŢA
Relaţii parterreriale pozitive. Puneţi la cale o 

I nouă acţiune cu asociaţii. Ceva în căminul intim va 
* perturba afacerile. întâlnire amoroasă ori o vizită la 
{ prezicătoare.. Veste bună de la străini cu care urmea

ză să faceţi afaceri. Inamicii secreţi vă creează stări 
, de nervozitate. ;
. SCORPION
' O idilă vă va înfrumuseţa viaţa. întâlniri prie- 
ţ teneşti, telefoane, cumpărături de lux. începutul unei 
i  noi etape în probleme financiare ; tulburări în viaţa 
’ de familie, E bine să cooperaţi cu partenerii. Discre- 
l ţia poate constitui un factor important în afaceri.
\  SĂGETĂTOR
i Veţi fi autoanalist. Este posibil un câştig. Nu ui- 
; taţi că „tăcerea e de aur“. Se va reactiva vocaţia dv 
1 organizatorică. Amicii vă vor da speranţe şi-i bine 
 ̂să-i consultaţi în unele probleme. Veţi deveni mai 
’ simpatizaţi. Veţi medita la sensul vieţii.
} C APRICO RN
ţ Veţi culege lauri. O persoană mai vârstnică v-a 
t pus gând rău. Speraţi într-o înlesnire apropo de un 
/ drum lung- Sănătatea nu e prea bună. in casă m- 
1 tervin piedici.
1 V Ă R SĂTO R
i Acţiune de succes cu copiii. Familia şi locuinţa 
I sunt obiectul interesului dv. Cresc relaţiile intime, 
\ vă interesează un câştig financiar. Feriţi-vă de ina- 
1 mici. Poate veţi face o vizită Intr-o mănăstire ori că- 
J min de ocrotire.
) PEŞTI
l Necazuri legate de bani, dar şi de transporturi 
7 şi rude apropiate. Armonie partenerială, totuşi sun- 
î teţi prea sensibil. Tendinţă la capriciu, care vă re- 
 ̂duce şansele în acţiune. Gânduri legate de casă. ori 

ţ de drum.

10 1  e e f e -
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Vinde prin depozitele situate în Oarda de Jos
. "J : • ■ ■ ■ -  “- V -/ « .■■»■■ ' " 'iSVvS'-.V  ̂ ... •

o gamă diversificată de produse

ii
O*

Margarina import - 1150 lel/500 gr 
Pufarini * 135/punga 
Popcorn • 200 fel/kg 
Pufuleţl • 120 lel/punga 
Haste făinoasa • sortimente diverse 
Faina de mălai • 295 lei/kg 
Târâte * 150 Iei /kg

325 leVpunga

Zahăr • 795 lei/kg 
Ulei floarea soarelui * 850 lei/sticlaM Z  
Faină aibă - 400 lei/kg 
Gris * 475 lei/kg ~
Orez * 795 lei/kg 4i K ..
Oţet • 595 iei/stfcfa f/t 
Sare extrafina - 195 lef /kg 
Sare mare >100 lei/kg m '

B«r«
-Kaiser * 800 lei 
-Steffl • 800 lei 
*Zipfer * 700 lei s i 
-Schweacbater • 700 iei 
-Goldan Saunds • 700 fer 
-Bvcegi • 400 lei i r  ' 
-barghiteana * 380 lei

. A p ă  m i n e r a l a ;

-B lborţent  - 140  ie i / f t ic la  1/1 

-B lbo rţen l  - 90  lei /st ic la 1 /2  i 
-B oho l t  - 125  lei sticla 1/1 i

Neee Amigo * 3100 lei/100 gr.
Nees Amigo • 6000 lei/200 gr,
Nese Braeero * 3f0§ lei/100 gr,.
Neee Randez voue - 1610 lei/100 gr 

^Nees Pelle » 2600 lei/100 gr.
 ̂Cafea boabe Wiener ■ 3220 lei/250 gr* 
Cafea Jacobs • 3370 lei/250 gr. \  
Cafea Eduscho - 2500 lei/250 gr 

kCafea Mocca • 4900 lei/200 gr

Marlboro *. 1650 lei 
Kşnt • 1490 Iei *
L.M . 800 lei 
Assos • ţSO te»
B.T. * 396 Ier 
Camei * 1200 lei 
Monte Carlo-750 lei 
Winchester-650 lei 
Hollywod * 600 lei 
Mach • 500 lei v 
Kenedy - 480 lei 
Nisse • 500 lei 
Opal • 450 je{
Papastratos - 500 1ei 
Viceroy * 700 lei 
Wave • 700 lei 
Kim - 1000 lei 
Bastos • 6 0 0  lei 
Carpaţi • 175 lei

Mirinda -2 1 • 1750 lei 
Rio -6 sortimente *1185 lei 
7 Up *2 litri * 1820 lei 
Coca Cola *1 1 • 700 lei 
Pepsi -1 1 * 700 lei 

^Coca Cola -1/4 1 » 225 le»v

Rom 32* -725 lei
Rom 33* • 785 lei
Rom Cariba - 4.400 lei 
Coniac Brandy - 0,750 1 • 1350 lei 
Vermut * 550 /sticla 1/2 1 
Ţuic& selecţionata • 550 le //sticla 3/4 1 
Masticâ » 795 lei/sticla 1/2 1 
Lichior cafea * 850 lei/sticla 1/2 1 
Lichior ciocolata • 850 lei /sticla 1/2 I 
Lichior portocale • 950 /sticla 1/2 1 
Lichior Cherry * 850 lei sticla 1/2 1 
Lichior Cocos - 850 lei sticla 1/2 1 
Lichior Căpşuni • 995 lei sticla 1/2 1 
Lichior import - 4 sortimente - 1250 lei 
Whisky Johny Walker • 15.600 lei 
Whisky Balsntines • 16.100 lei 
Whisky Teachers • 15.000 lei 
Whisky D racul a - 3.600 lei 
Whisky Roya) • 5.000 lei 
Coniac Napoleon - 5.250 lei 
Gin Ecou • 3.500 lei 
Vin negru • 595 lei/sticla 1/1 
Vin alb • 595 lei/sticla 1/1 
Vin spumos * 630 lei •*
Şampanie • 1795 lei/sticla 3/4

/'C o n ta c tâ n d u -n e  veţi  a v e a  surpriza  şă g ăs iţi " 

şî a lte  p roduse: d u lc iu r i ,  m iroden ii, d e te rg e n ţi, 

c h ib ritu ri, pungi p la s t i c ,  hârtie  ig ie n ic ă , e tc .

Coca Cola -2.1110 - 1 795 lei
« 1 * / •

Fanta -2 I • 1 795 lei
■»

Pepsi -2 1 * 750 fer 
Sucuri natura le  - f / 5  t

Rachiu alb 26* - 595 Ist 

Rachlti extra 30* *680 lei 

Rachiu specialitate 30’ • 680 lei 

Vodcă 33* • 690 lei ’

-Vodcă 34V*- 690 lei 

Vodca 36’ ■ • 725 lei 

Vodcâ Stolychnaia • 1950 lei 

Vodcâ Rasputîrt • 2950 lei

*5 sortimente - 290 IerSnagov . 325 lei

N u  p ie r d e ţ i  t i m p u l ! W  C o n t a c t a ţ i - n e  ş i n u  v e ţ i  r e g r e t a  ! 

T e l e l o ă f i B  0 5 8 / 8 ) 9 9 1 9  * 0 5 8 / 8 2 7 5 5 2



VANZAR! -  
CUMPĂRĂRI

• Vând apartament cen
tral, trei camere, bdul 
DeCebal, inf. tel. 629098.

• Vând teren intravilan
zona Ceangăi, posibilităţi 
gaz, 700 mp Deva, tel. 
613799. (9538)

• Vând ARG 243 cu 
" motor Braşov, nou, preţ

convenabil. Hunedoara, tel. 
, 729205. (9842)

• Vând Opel K.uiett pe 
motorină, 5 viteze, 4 uşi, 
neinmatriculabil. Tel. 618372,
după orele 16.

•  Vând Dacia 1310 TX
(Ungaria), an fabricaţie 
1988 şi piese Renault 18, 
Informaţii Deva, str. Ho
rea. nr. 93. (9827)

• Vând casă cu grădină,
str. Horea, nr. 92, tel. 
625962 şi 625831. (9841)

• Vând apartament două
camere, mobilat, ultracen
tral Deva. Tel. 617736. o- 
rele 17—19. (9835)

• Vând" apartament două
camere confort sporit. Tel. 
625663. (9834)

• Vând urgent aparta
ment Hunedoara 3 camere, 
parter, posibilităţi privati
zare, arteră centrală sau 
schimb cu Deva. Tei. 
721406. ' (9831)

• Vând casă (fosta casă
a pionierului). Cumpăr 
porci graşi. . Hunedoara, 
tel. 711955. (9021)

• Vând casă sat Ruşi
— Bretea Română. Relaţii
Hunedoara ,str. Eroilor, nr. 
1, ap. 17. (9017)

• Vând Oltciţ Club, fa
bricaţie 1988, decembrie, 
stare perfectă. Tel. 729324.

(9015)
• Vând doua fotolii şi

un televizor al b-ijegru. 
re!. 624891. (9829)

• Vând camionetă ARO 
Diesel Braşov, stare ex
cepţională, 4 ani. Tei.

; 625072a (9826)
m Vând mobilă dormitor 

eu-oglindă cristal, preţ a- 
vantajos. Tel. 613756, după 
ora 16 (9823)
- • Vând apartament două

OLDROfli
S .fi

Importator direc'
Consacrat furnizor de ; 

materiale de construcţii | 
Si industriale din sud-estui! 
Europei vă oferă din stoc:

tablă dublu decapată 
pentrfc ambutiaara
calitate A 3K-03, STAS-4985/8d 
GOST 1050. şl 16523/98 

i  tablă zincată g-'=0,5 mm
material de bază A 3K-03

1 plăci azbociment
dimensiuni 1750XH50X6 
Ce 6-8 ondu!euri

PRODUSE DE 
PROVENIENŢA C.S.I. 

CĂUTATE CONFIRMATA OE 
LABORATOARELE 

SPECIALIZATE 
DIN ROMANIA.

; CQMTACTAII-NE ACUM LA ADRESA: 
- i>6W0lasi,sit, lăiărasi, nr.5? : 
ilax-lel. (A0)-32 17.30 25,17.27.99

camere, garaj, pivniţă, str. 
Honea, tel. 622168, după 
oră 17. . (9822)

, •  Vând tractor U 650,
remorcă şi plug. Informaţii 
la tel. 650784. (9844)

• Vând apartament două 
camere, cartier Dacia, bl. 
14. Tel. 628363, Deva. (9821)
• Vând urgent Renault 11 

GTX, ' excepţional şi apa
rat Roentgen Scopie. Geo-t- 
giu-Sat, tel. 128.

(9819)
"Vând Aro camionetă, 

1988, cu diverse îmbunătă
ţ i r i— motor nou, Bra
şov, stare excepţională, 
preţ negociabil. Informaţii 
Chlşcădaga, 139. (9539)
•iV.WWWVVVVWVbVV.VV

• Vând armă vâ
nătoare IJ, cai. 12,
M 54, stare excepţio
nală, preţ negociabil. 
Informaţii familia Ma- 
teş, Chişcădaga 58.

(9540)

• Cumpăr vibrochen 
IFA V'L 50 pentru 
restaurant Mioriţa — 
Deva. Tel. 623791.

(9772)
wwwvvwWWWWww.w*.

• Vând apartament 2 
carnete, decomandate, cen
tral. Deva, tel, 617454.

(9812)
• Vând urgent aparta

ment două camere. Tel. 
625275. (9799)

• Vând Skoda 1201, şi 
Fiat de teren Diesel. Tel. 
617379, 618395.

; \  <9789)'
• Vâncl apartament lux,

4 camere, garaj, boxă, pod 
în zona Oituz. Deva, tel. 
624606. (9818)

• Vând casă Călugăretii,
nr. 82. Tel. 611345. (9809)

• Cumpăr Dacia break,
înmatriculată, preferabil 
nefunctionabilă. Informaţii 
tel. 617968. (9845)

• Cumpăr talon Qacla 
cu nr, de Hunedoara. In
formaţii tel. 617968. (9845)

• Vând familii albine cu
hrană asigurată pe iarnă. 
Informaţii tel. 920501, după 
ora 20. (9845)

• Vând garsonieră Da
cia, bl. 8, Deva. Informaţii 
Veţel, nr. 236, tel. 65140.

(9794)
• Vând apartament De

va, str. ' Minerului, bl. 37, 
sc. I, ap. 15. (9808)

• De vânzare casă, gră
dină şi anexe, teren ara
bil, 56 ari, Cristur 122/G, 
tel. 671578. ‘ (9645)

SANATORIUL 
DE

PNEUMOFTIZIO- 
LOGlE BRAD

Str. Măgura, nr. 25
Organizează 7 /7

; LICITAŢIE ;
deschisă cu strigare 
în data dc 30 august 
1994, ora 10, pentru 
închirierea brutări
ei amplasate în in
cinta unităţii.

Relaţii suplimenta
re Ia biroul adminis
trativ al Sanatoriu
lui, la tel. 651050 —; 
651051. (CEC)

• Vând tAudi 80 cu ta
lon."* stare perfectă, fabri
caţie 1982, 1900 DM ji 
piese VW Scciroco. Tel. 
629137, după ora 20. (9756)

• Vând foarte convena
bil sintetizator Yamaha SY 
35 şi staţie Peavey TNT 
130. Deva, tel. 619146. (9607)

• Vând microbuz Bar-
kas 6 locuri cu amenajări 
transport marfă. Tei. 
625735, 625216. (9785)

• Vând apartament ul
tracentral, două camere. 
Tel. 612307. v (9786)

• Vând Dacia 1310, fa
bricaţie 1900, Săuleşti, 59.

(9799)
• Vând apartament cen

tral 4 camere decomandate, 
două băi, trei balcoane, 
beci sau schimb cu două 
camere plus diferenţă. Tei. 
618198. (9791)

• Vând Dacia 1310, fa
bricaţie 1992. Deva, tel. 
627739. (9796)

• Vând teren arabil
(zona IPSRUM) Deva, tel. 
026567. (9803)

• Vând videoplaycr cu
21 casete înregistrate. Tel. 
613498. (9807)

OFERTE DE 
SERVICII

• Caut femeie pentru 
îngrijirea unui copil, la 
domiciliu. Te). 714224.

(9056)
-*—*—*-♦—*—*—*—*-*—*—•»

• S.C. Name Corn.
S.R.L. organizează în
cepând cu data de 1 
septembrie cursuri de 
contabilitate. „Noul 
sistem contabil al a- 
genţilor economici’*, 
înscrieri la tel. 718035 
(Nimirceag) sap la1 
Liceul nr. 3 Hune
doara. (9787)

• Efectuez transport
eu camion de 5 tone, 
preţ 250 lei/km. Tel. 
617742, 611405. (9805)

• Angajăm lucrătorl-
gestionari. Relaţii la 
tel. 600784. (9844)
~«A*-#—* — *—*—

•  Angajăm contabili, zi
dari, faianţari, salariu ne
gociabil. Relaţii Hunedoara, 
tel. 711955. (9020)

• împrumuturi în lei
la Casa de amanet Simena. 
telefon 661721, zilnic 8— 
18. <9708) '

•  Mişti Luppa anunţă 
excursie Polonia, dumini
că, 28 august 1994, . cost 
40 000 Iei. ţe l .  612166.

ÎNCHIRIERI

• Familie tânără caut 
apartament şau garsonieră 
de închiriat. Tel. 625028.

•  închiriez apartament 
mobilat, două camere. Tel. 
612943, după ora 47. (9820)

Ofer de Închiriat spaţii 
comerciale, vând uşă -brad 
şi cărămidă refractară. Re
laţii tel. 614348. (9817)

PIERDERI
• Pierdut pui câine lup.

vârsta 3 luni, zona Chi- 
zid. Ofer recompensă. Tel. 
722881, - (9010)

l COMPLEXUL „EUROVENUS“

DIVERSE

;• Cu autorizaţia nr. 
9228 din 17 iulie 1994, 

-eliberată de Consiliul Ju
deţean Hunedoara, a luat 
fiinţă Asociaţia familială 
„Glaudiâ“, cu sediul in,JIa- 
ţeg, cu obiectul activităţii 
comercializare ambulant 
produse nealimentare şi 
textile. (9804)

DECESE

4 Cir adâncă durere 
în -sufletele noastre) 
soţia Terezia-, fiica 
Arigelă, ginerele Va- 
sile, nepotul Cătălin 
şl cuscra Aurelia Ma
ica anunţă moartea 
fulgerătoare şi neaştep
tată a celui care a fost 
un bun soţ, tată şi 
bunic 1

IOAN SIMEDREA
fii vârstă de 60 ani. 
Nu te vom uita nicio
dată şi te vom păstra 
veşnic în amintirea 
noastră. înmormânta
rea azi, 24 august 
1994, ora 14, la Cimi
tirul Catolic din str. 
Eminescu Deva. ’ Dum
nezeu să-I odihnească. 

7 /\ ■■ - (9832)

Situat în DEVA — SÎNTUHALM (interseo ( 
ţiu Hunedoara). .

Vă oferă prin I
I

SUPERMARCHET-ul METRO MOBILA ( 
cel mai marc magazin dc mobilă din ţară: (

•  Un bogat sortiment de mobilier: bucă- * 
tării,- sufragerii, dormitoare, mobilier terase, I 
birouri, mese. scaune, 100 tipuri mochetă im- I 
port Belgia ctc. |

■  METRO — MOBILA, de asemenea, este j 
specializat în dotarea băncilor, a firmelor şi a 
apartamentelor, asigurând transportul şi mon- ' 
tarea mobilierului la domiciliul clientului. 1 

: , ' .. *PROGRAM; î j
zilnic între orele 8—20 ţ
sâmbăta * 9—-14 ,

, duminica 9—13 .
Informaţii suplimentare la telefoanele: 051/ 

626338, 626294; 621386. '

\

I •  NATURAL 100%
•  FARA BIOXID DE CARBON
•  FĂRĂ ÎNDULCITORI ARTIFICIALI

„GOLDFRUGHT-
• MERE

. •  GOA6AZ -
: • vişine - 7  ■ '

PRODUSE „SCIP0NAR" BAIA-MARE
• Bere „HOPFEN“ — Baia-Mare
• Bere „VILAGOS" — Ungaria
• Berc „CORONA" — Ungaria
• Bere „TRNAVAN“ — Slovacia
• Vodcă — 33°
• Rom — 36°
• Rachiu — 33’
• Vinuri
Depozit cn-gros „BIALCO“, DEVA, str. 

M Eminescu, nr- 76, tel. 62 55 61.
•  ANGAJĂM!

SC. ZAIIAR S.A. ARAD

cu sediul în Arad, str. Bogdan Vodă, nr. 14, 7 
: telefon/fax 057 244124 (

Reduce preţul de vânzare la zahăr, pe o 1 
perioadă limitată pentru cantităţile ee depă
şesc 10 tone, astfel:

•  ZAHĂR. AMBALAT in saci de 50 kg, 
cu preţul de 890 Ici/kg, inclusiv TVA;

•  zahăr Ambalat la pungi de
PLASTIC de 1,2 sau 5 kg, cu preţul dc 950 lei/ ( 
kg, inclusiv TVA.

Zahărul este dig sfeclă de zahăr din pro
ducţie proprie.

închiriază spaţii pentru depozitarea moto
rinei la cele mai reduse tarife. -

R A.G.C.L. CALAN

Cu sediul in str. Furnalistului, nr. 25. 
Organizează in data de 30 august 1994

directă pentru închirierea următoarelor spaţii 
-comerciale: *

•  Magazin pentru produse de igienă şi 
farmacie, str. Independenţei,;' nr. 9.

•  Magazin pentru produse de panificaţie, 
str. Streiului, zona stadion. _

Relaţii suplimentare şi documentaţia se 
pot obţine de la sediul unităţii, tel. 730160 sau 
731451. , „ ...

S.C. DECEBAL S.A. DEV A 

Organizează vinderea Ia

Posesori auto transport marlă, 1.5. to, pen 
tru distribuţie sucuri naturale „GOLDl RUCHT“ 
în oraşele Deva, Hunedoara, Brad, Simeria,

a unor şubansamblc reziritate din casări şi în
locuiri, astfel: .......  .

•  caroserii, cabine, şa transport animale, 
şasiuri, bazine cisternă, autoizotermă TV, dubă. 

, izotermă, punte spate.
ţ Licitaţia va avea Ioc kt 31 august 1994, la 
i sediul societăţii, din Deva, Piaţa Unirii 8, tel.
j 611860—61—62. : . :  r -
 ̂ Lista completă şi preţurile de pornire se 
|  află Ia sediul societăţii. 7  T 7 .- (90086)

Ziar editat de S.G. „CUVÂNTUL LIBER* S.A. DEVA ff/20/018/1991. Cont 807050601 B.O. Deva. Cod fiscal 2116827 Deva, str. I Decembrie, 85Jed. Heaedoara 
telefoane 611275, 612157, 611269, 625904, fax 618061 Conslllel de administraţie 1 Dumitra Gheonea — preşedinte. Minei Bodea. VirgU Grişan,
Tiberiu Istrate, Nicolae Tircob . administratori. întreaga răspendere pentro conţlnatal articolelor pabllcate o poartă aaterii acestora.

^  flpareî «seceta! U S.G. „POLIDAVA* S.A, DEVA. : ..


