
•  OSLO. — Fostei, mir 
nistru dc externe norve-* 
gian, Thorvald Stoltenberg, 
a acceptat desemnarea_ sa 
drept candidat pentru 
postul’’de Sefcrdtar • geţi®* 
ral al N.A.T.O.,’- iar Nor
vegia îl va sprijini activ 
in  acest sens — transmi
te .agenţia: Rettter. ' citând 
Un ziar din Oslo.

Cotidianul Verdens Gang

a „afirmat, c itând . - surse 
informâtedin Oslo şi Bru
xelles. că premierul nor
vegian, doamna Gro Har- 
Icm ■ Bruntland; va lansa 
discret; candidatura tei 
Stoltenberg prin interme
diul ‘ canalelor diplomatice.

•  SARAJEVO. —' Lide
rul sârbilor bosniaci, Ra- 
dovan Karadjici, prevede 
ti respingere în masă a 
planului internaţional de 
pace, îh cadrul referendu
mului de la sfârţitul acestei 
săptămâni, informează Reu- 
ter.

aştept, la un vot 
negativ In proporţie de 
90. 05 la sută, bazându-ină 
pe ce am văzut şi auzit", 
a declarat Karadjici în- 
tr-un 'interviu televizat, 
transmis de la Pale.

a
•  MOSCOVA. — Mi

nisterul rus de externe a- 
preciazâ că poziţia Ser
biei, ţară ce a aprobat 
planul internaţional de 
pace pentru Bosnia şi 
Herţegovina, menită un 
sprîjip practic mai activ 
din partea comunităţii 
mondiale.

Potrivit agenţiei Itar- 
Tass, purtătorul de cu
vânt al ministerului res
pectiv, Aricor; Karaşin, a 
afirmat, în ' câdrul unei 
conferinţe de presă, că 
Rusia „se pronunţă ' in 
favoarea unui ' astfel dc 
sprijin şi tinde să-şi .con
vingă partenerii de nece
sitatea iui". -
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•  Au trecut 236 zile 
din an; au mai ră
mas 129.

•  Aducerea moaştelor 
Sfântului Apostol 
Vartolonieu; Sfântul 
Tit.

•  Sărbătoarea Naţio
nală a Republicii 
Orientale Uruguay.

•  1744. 250 de ani de 
la naşterea filozofului 
iluminist şi scriito
rului german Johann 
Gottfricd Ucrdor (m. 
1803) .

•  1769. S-a născut sa
vantul francez Geor-

■ ges Cuvier (m. 1832).
•  1907. A murit Bog

dan Petriceicu Haş- 
deu (n. 1838), un ti
tan al ştiinţe; şi cul
turii româneşti.

MANAGERUL CUL
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la fotbal

Directorul Căminului 
Cultural din Bucureşci, 
Gheorghe Bota, este un 
tânăr harnic, întreprin
zător, care realmente 
trăieşte munca pe care o 
tace, „Moştenirea" ma
terială şi artistică pe care 
a preluat-o la numirea 
sa în funcţie nu este 
deosebită, aspect în
tâlnit şi la alte instituţii 
culturale din judeţ, mai 
ales la cele din mediul 
rural. Ce a reuşit să 
facă ? La ora actuală, 
potenţialul artistic al co
munei este alcătuit din- 
tr-o formaţie de dan
suri populare mixte, so
lişti vocali — la Şesuri; 
o formaţie de căluşeri la 
Curcchiu ; dansuri pou- 
lare mixte şi solişti la 
Rovina. Cu aceste for
maţii se poate urca, ori
când pe scenă.

Filme nu mai rulează 
la căminul cultural, în
trucât aparatul de pro: 
iecţie pe 16 mm a fost 
ridicat de proprietarul 
său — întreprinderea ju
deţeană de difuzare a 
filmelor. în lipsa a- 
cestuia la căminele cul
turale, tinerii pot parti
cipa la discoteri, hore 
pot practica jocuri de

club ş.a. Biblioteca le 
oferă un bogat fond de 
carte. Se prezintă, de 
asemenea, spectacole ale 
unor ansambluri venite

din afară; Ansamblul 
„Doina Crişului" al Casei 
de Cultură Brad, Ansam
blul „Fluierul Iancului" 
al Căminului cultural 
Baia de Criş şi Clubului 
Sindicatelor Barza şi un 
alt ansamblu folcloric din 
Brad.

în paralel s-ă urmărit 
repararea aşezămintelor 
de cultură în limita unor 
fonduri băneşti. A fost 
reparat căminul de Ia

Curcchiu (tencuială ex
terioară, scări, soclu, 
urmând să se zugrăveas
că interiorul). Se inten
ţionează reparaţii la că
minul cultural de centru 
cu ajutorul Primăriei, 

în legătură cu ce se 
intenţionează în perioa
da Următoare, dl direc
tor Gheorghe Bota a pre
cizat : Ne pregătim pen
tru organizarea unei ma
nifestări istorice, tra
diţionale, legate de răs
coala lui Horia, Cloşca 
şl Crişan. Acţiunea va 
fi organizată tocmai în 
data la care a început 
răscoala (29—30 .octom
brie) la Curcchiu. Ma
nifestarea va fi organiza
tă cU sprijinul Inspecto
ratului Judeţean pentru 
Cultură. Cu acest pri
lej, la Curechiu va mai 
avea loc un simpozion 
ştiinţific, va fi sfinţit un 
parastas şi se vor depu
ne coroane de flori Ia 
monumentul de aici. 
Manifestarea se va în
cheia cu un spectacol fol
cloric susţinut de forma
ţii locale, din Brad şi 
Deva.i

MINEL BODEA,
Foîo PAVEl LAZA
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Dificultăţile pe care le 
înregistrează economia 
naţională — şi deopotrivă 
industria mica — au im
plicaţii dintre cele mai 
dure în soarta a mii şi 
mii de oameni. Pentru fie
care dintre noi este lesne 
de observat sărăcia ma
sivă, de la zi la zi a cetă
ţeanului, acesta fiind îm
bătat de- o falsă teorie că 
aşa este normal să o du
cem în tranziţie !, De fapt,.. 
soluţiile economice şi în
treg mecanismul adoptat 
la nivel macroeconomie 
nu sunt altceva decât o 
nepotrivire la realităţile 
noastre, la posibilităţi şi 
nu în ultima instanţa la 
ceea ce înseamnă o eco
nomie libera.

preluarea :■ conducerii v dc* 
către actualul director, a- 
vea un deficit de 109
milioane de lei în ba
lanţă, sumă care s-a'.”, re
cuperat, inclusiv s-a plă
tit creditul de 65 de mi
lioane de lei plus do
bânzile aferente, astfel 
încât la finele < semestru
lui I al acestui an, „Elis" 
Hunedoara să înregistre
ze un profit de trei mi 
1 ioane de iei.' " 

Dramatic"- rămâne insă 
faptul că în prezent, din 
lipsă de comenzi, circa 100 
de persoane aflate în şo
maj sc văd nevoite să-şi 
ia adio pentru totdeauna 
de la societate, între care 
o parte dintre , salariaţi 
mai au câţiva -ani până

•  Pe urmele unei seri sori •  Îil pragul pensionă
rii, de unde ? « Dialog faţă în faţă •  Eu comand,
eu mă trag ia răspundere •  f'a la noj la nimeni.

De curând, la redacţie 
am primit o scrisoare sem
nată „Un grup de şomeri 
de la S.C. „Elis” S.A. Hu
nedoara", în care este .sem
nalată , situaţia dificilă în 
care se găseşte . societatea 
şi a cărei consecinţă nu 
ar fj alta decât numirea 
dlui Mircea Alic în func
ţia de director de către 
fratele său, dl Costel Alic
— în vremea aceea pre
fect al judeţului, „Acesta, 
se spune- în scrisoare, a 
dus fabrica în prag de fa
liment sau în faliment 
mascat, asta numai dom
niile lor pot să ştie"! De 
asemenea, se mai spe
cifică în scrisoare. să 1 
întrebăm pe dl Costel Alic
— actual preşedinte al 
Consiliului judeţean Hu
nedoara —, dacă „nu . i se 
pare ca a 'făcut un abuz 
de putere în anul 1902, 
când era prefect al ju 
deţului, făcând presiuni a 
supra fostului director al 
S.C. „Elis" S.A. Hunedoa
ra, mg, Emil Dul, încât 
acesta a trebuit să-şi dea 
demisia, instalându-j ra
pid în funcţie pe frate
le dumnealui".

Fără a face aprecieri la 
ceea ce s-a întâmplat în 
anul 1992, când a existat 
o stare de lucruri tensio
nată, ce a culminat cu 
dezbateri incandescente 
până la ora două noap
tea — lucru ce nu exclu
de o asemenea manieră 
ca cea semnalată în scri
soare —, „Elis" Hunedoa
ra a cunoscut o disponibi
lizare relativ mare de 
oameni, de la 460 exis
tenţi în ’90 la 370 în ’92 
(momentul schimbării con
ducerii) şi aproximativ 
230—235, dintre care 107 
au fost rechemaţi în pre
zent din şomaj.

Sub aspect economico- 
financiar, societatea, la

la pensie — deşi au lucrat 
aproape o viaţă.

Din dialogul pe care 
l-am avut la sediul socie
tăţii cu părţile aflate: in 
„opoziţie" — conducerea 
firmei, sindicat şi câteva 
lucrătoare — am reţi
nut intenţia factorilor res
ponsabili de a rechema, in 
situaţia relansării pro
ducţiei. numai pe cei a- 
flaţi in şomaj, fără- a se 
apela, ia încadrarea iii 
muncă a unor . persoane 
străine fabricii. Dacă so
cial lucrurile se derulează 
nefavorabil pentru o parte 
importantă a salariaţilor 
de lâ S.C. „Elis” S A. Hu
nedoara, organismul de 
conducere (consiliul de ad
ministraţie) ridică câteva 
particularităţi ce merită 
a fi supuse opiniei publi
ce ; dintre cei trei membri 
ai săi, doi sunt din afara 
—Ion Ticula (FPS), do ta 
Vinalcool Deva şi Marius 
Constantinescu (FPP), pri
marul oraşului Haţeg —,. 
iar! al treilea este dl Mir
cea Alic (FPS), directorul 
societăţii; dl Marius Con- 
stantines#u este totodată 
şi reprezentant în AGA. 
întrebarea ce sc pune, 
firesc, este : în faţa cui 
răspund membrii consi
liului de administraţie? 
Evident, în faţa AGA. 
Dar, în situaţia existen
tă, un membru al consi
liului de administraţie răs
punde în faţa propriei 

. persoane !
■ Cât de normal sau anor
mal este cazul de faţă nu-! 
comentăm, cert este că 
dictonul „eu comand, eu 
mă trag' la răspundere" - 
funcţionează cu adevărat 
la „Elis" Hunedoara, iar 
situaţia înregistrată' în 
consiliul, de administraţie 
suportă încă discuţii.

CORN El POENAR
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' — Spune-mi, dar sin
cer, ce crezi despre 
Săltica ?

*— Dar tu ?
— Şi eu la fel /

•  ŞEDINŢA COMUNA. Astăzi, 
joi, 25 august, la Haţeg se întru
nesc în şedinţă comună de avi
zare comisiile de urbanism ju
deţeană şi a oraşului Haţeg. 
Este Supus avizării planul ur-' 
banistic general al Haţegului. 
(I, C.).

•  NAŞTERI. La maternita
tea spitalului orăşenesc din 
Brad, de la începutul anului, 
176 de copii au văzut lumina 
zilei. Faţă de aceeaşi perioadă 
a anuliij 1993, natalitatea a scă

zut cu 11. Ultimul născut este 
Andrei Vasile Nemeş, din Pră- 
văleni — Vaţa de Jos. (Al. J.).

•  EXCLUS DE LA VÂNZÂ- 
re. Alcoolul etilic peste 87 gra
de concentraţie alcoolică este 
interzis a se comercializa ca 
produs finit. Patronii S. 0. 
„Rombestar . Comimpex" SRL 
Hunedoara, care s-a aprovizio
nat en gros eu acest produs de 
la S.G. „Bazei" Timişoara, s-au 
făcut că nu ştiu aceasta şl i-a 
costat Alcool în valoare de 
673000 de lei a fost interzis la 
desfacere, iar patronii au fost 
amendaţi de inspectorii O.J.P.0.
a. o.).

•  BLOCURI INUNDATE. Cele 
mai multe ‘blocuri din cartierul 
„Aurel Vlaicu", din Haţeg, au 
subsolurile inundate. La toate 
sesizările locatarilor, R.A.G.C.L. 
nu dă nici Un semn de... preo
cupare. Şi toamna vine, iarna 
vine... (N. S.).

•  VALUTA LA NEGRU. 
Ultimele zile au consemnat, la 
Deva, o relativă stabilitate a 
valutei. Astfel, marca germa
nă se cumpără la 1100 de lei 
şi se vinde la 1150 lei, iar do
larul american oscilează la 
cumpărare între 1670’- -  1680 de 
lei şi 1740 — 1750 de lei la vân
zare. (G. P.).

•  SE REDESCHIDE PIAŢA 
DIN GURABARZA. Consiliul 
local Crişcior se preocupă de 
redeschiderea pieţei din Gura- 
barza. Se repară mesele şi îm
prejmuirea, se vopsesc gardurile 
ş.a. In curând se va organiza 
licitaţie pentru ca. piaţa să fie 
dată spre administrare unui 
particular. Producătorii agricoli 
din împrejurimi sunt invitaţi să 
vină cu marfă şi la Gura barza.

• —  —  ,  —  .  —  VWVWVVWVWVWiV.
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In buzunarul cui intră diferenţa de preţ?
Ridicarea treptată a

preţului ambalaielor de
sticlă, precum şi impost- 
bilitatea cumpărării de
regdlă a unui produs a- 
limentar — oţet, ulei ori 
bere — fără sticlă la
schimb, a diminuat mult 
valorificarea acestora. Se 
tinde in general să se 
creeze stocurile necesa
re atât de către comer
cianţi, care au nevoie de 
ele la aprovizionarea en 
gros cât şi de către cum
părători, care-şi păstrează 
un anumit număr pentru 
rulare. Cu toate acestea, 
spaţiul uneori mic al că
mărilor determină gospo
dinele să încerce valorifi
carea ambalajelor de sti
clă prin magazinele ali
mentare de unde fac cum
părături.

Ideea realizării anche
tei de faţă s-a născut In 
urma unui telefon primit 
la redacţie, din care am 
reţinut: „Cum se poate că 
în schimbul unej sticle 
goale eu să primesc 50 
do lei, iar când o cum
păr s-o plătesc cu o sumă 
de trei ori mai mare ? “ 
Am intrat deci prin câ
teva magazine alimentare 
din Deva, marţi, 10 au
gust a.c. Mai întâi la 
magazinul 00 (de lângă 
cinema „Patria"), al S.C 
„Alimentara" S.A. Purtăm 
un dialog eu dna Florlca 
Nagy.

— Prin magazinul dv. 
se pot valorifica sticlele 
goale ?

— Da- Noi şi vindem, 
dar şi cumpărăm.

— In ce condiţii ?
— Sticla de 1 litru costă 

90 de lei, iar d® 1/2 litru 
— 80 de lei, şl tot cu 
aceste preţuri le plătim 
cumpărătorului.

— Dar borcanele ?.

— Indiferent de mări
mea lor. preţul este de 
50 de lei.

La S,C, „Bricom" SRL, 
magazin situat lângă re
staurantul „Transilvania", 
vânzătoarea de la tej
ghea ne spunea că dum
nealor cumpără de la ce
tăţeni sticlele de'o jumă
tate de litru cu 50 de lei 
bucata. Dar cumpărăto
rul de spirt medicinal, spre 
exemplu, o plăteşte cu 
175 de lei, atât cât 1) se 
pretinde şi dumnealor, 
„intermediarilor", de că
tre engrosişti. „Dar noi

parterul aceluiaşi complex, 
nu există stabilite nişte 
reguli. Vânzătoarea de la 
„Comvialex" SRL, spre 
exemplu, ne asigură mai 
întâi că dacă avetp sticle 
de vânzare ni le plăteşte 
cu 50 de lej bucata (In 
vreme ce preţul sticlelor 
de jumătate de litru, evi
denţiat separat pe etiche
tele ce Însoţesc marfa, 
este de 130 de lei), iar 
mai apoi, după ce ob
servă că facem notiţe în 
carneţel, adaugă „noi nu 
cumpărăm decât la 
schimb" (7!),

ANCHETA NOASTRĂ

preferăm schimbul" — 
adaugă vânzătoarea.

—  Dnă Ana Hanciu, la 
dv (SC. „Acoma" SRL) 
cum se procedează cu sti
clele ?

— în general furnizorii 
care au sticle scumpe, Je 
dau la schimb, Având 
spaţiu, noi ne-am creat un 
stoc de ambalaje pe eare-î 
rulăm,

— Dar omul, cumpără
torul, poate să le valori
fice ?

— Este în folosul nostru' 
să cumpărăm sticle şi de 
la clienţi. Cu cât le cum
părăm, cu atât le vin
dem, Respectiv cu 45 de 
lei sticla de un litru, cu 
35 cea de jumătate, iar 
borcanele -de 820 grame, 
cu 35 de lei şi cele de 420 
grame cu 30 de lei,

La magazinul alimen
tar 4, situat la etajul 
I al Complexului comer
cial Central (Piaţă), si
tuaţia este identică cu 
cea de la magazinul 09. 
în schimb, la societăţi
le care funcţionează la

—— ------- 11 ................
La S.C. „Ima Central" 

se valorifică doar sticle
le de bere. „Cu 60 de 
lei o vindem, eu 60 de 
lei o cumpărăm. Altfel de 
sticle nu se cumpără" — 
explica vânzătoarea unui 
cetăţean. Preţul vodcii 
(1800 lei) include şi am
balajul. Iar astfel de 
sticle nu se*mai primesc 
îndârăt, '

S.C, Agrolnd S.A- vinde 
compotul de cireşe cu 
790 de Iei, iar cel de 
mere cu 254 lei, inclusiv 
borcanul, preţul acestuia 
nefiind evidenţiat.

— Cât costă borcanul, 
separat ?

— 20 de lei.
— Dar borcane te schimb 

primiţi 7
— Momentan nu, fiindcă 

nu ayem în ce să le adu
năm,

O sticlă de 1/2 de litru 
Ia S.C. „Ropicon" SRL 
costă 130 de iei, „Acesta 
este preţul ce-l plătiţi şi 
noi la furnizori — spu
nea dna Ilea. Sticlele 
s-au scumpit, treptat, de

la 24 de lei la peste 100 
de lei, şi în aceste con
diţii nu le convine nici 
oamenilor să te vândfi. 
Uleiul nu-1 dăm fără 
sticlă la schimb".

In majoritatea magazine
lor comerciale, de stat 
sau private, pentru ulei 
şi bere se cer sticle la 
schimb. Este în interesul 
comerciantului să proce
deze aşa, fiindu-i facili
tată astfel aprovizionarea 
de la producător. Alţii 
rte-au spus : „Cu preţul 
cu care cumpărăm sticle
le de la engrosişti, cu 
acela le vindem şi noi". 
Sunt şi societăţi care ■ au 
stabilit preţuri modeste 
de vânzare a ambalajelor 
şi care le şi achiziţionea
ză — cum este S.C. Acoma 

faptul vorbind de la 
sine despre o buni gos
podărire, Cinştit consi
derăm că procedează şi 
magazinele cu capital de 
stat, unde .s-a stabilit un 
preţ mediu, şi unde schim
bul cu marfă ori cu bani 
este echitabil. (Surprinde 
totuşi neplăcut „informa
ţia" de Pe eticheta ce în
soţeşte apa minerală; „85 
lei plus 90 lei sticla", la 
magazinul 23 din strada 
Libertăţii).

Cu totul ieşită din co
mun este insă practica 
achiziţionării sticlelor de 
la cetăţeni cu 50 de lei/ 
bucată, în vreme ce ace
luiaşi cumpărător i se 
pretinde triplu ori chiar 
mai mult Reflectaţi şi 
dv., dlpr Comercianţi care 
faceţi aşa, şi care doriţi 
cu orice preţ, chiar şi 
cu cel al umilirii seme
nului, îmbogăţirea. Nu 
credeţi că vă rămâne prea 
mulţ pentru propriul bu
zunar? •' •• ,

ISTERA SJNA

Viceprimarul şi problemele comunei
Dl Mirceg Tudoran, vice

primarul comunei Criş- 
cior, se simte copleşit de 
multele probleme ce tre
buie să le soluţioneze. 
Asta tn special după ce 
fostul primar a fost sus
pendat şi nu se ştie dacă-şi 
va mai ocupa funcţia sau 
nu. Are dl M. T. dreptul 
să se considere aşa cum 
spuneam mai sus? Discu
ţia ce am avut-o recent 
cu domnia sa a marcat 
câteva lucruri realizate în 
Crişcior, tn uitima vre
me, dintre care punctăm:
•  Piaţa din Gurabarza a 
fost refăcută şi curând va 
i j redeschisă; * S-a pus 
la punct iluminatul public;
•  Secerişul s-a încheiat şi 
se lucrează la treierat ,iar 
recolta de păioase este 

bună ; •  Pe câmp se desfă
şoară din plin cosirea otă- 
vii, Iar furajele ce le a- 
dună oamenii sunt bogate, 
Buteliile de aragaz se 
schimbă in  fiecare lună 
la nivelul necesarului.

Este adevărat că, !n ce 
priveşte principala înda
torire a primăriei şi a 
consiliului local — apli
carea Leglj fondului fun-

ciar *—• s-a înregistrat p 
oarecare rămânere in ur
mă. Lucrarea s-a înche
iat, în linii mari, în satul 
Crişcior, jar topometria* 
tul Alexandru Moga a 
făcui o treabă foarte bună. 
Aici se vor înmâna In 
curând primele 100 de ti
tluri de proprietate asupra 
pământului. Topometristul 
ce a muncit în satul 
Zdrapţi s-a îmbolnăvit şi 
încă nu s-a găsit nimeni 
să continue ce a început 
dumnealui, Nu s-a trecut 
nici la măsurarea şi îm
părţirea pădurii, tot din 
lipsă de topometrişti. Dar 
aici problema este pe cale 
de a se soluţiona, fiind 
găsiţi specialişti,

Iată de ce întrebăm din 
nou': Are dreptul vice
primarul comunei Crişcior 
să se descurajeze, să se 
lase copleşit de probleme? 
Fără îndoială că da. So
cotim însă că printr-o mo
bilizare mai bună, îm
preună cu colaboratorii, 
se pot soluţiona sarcinile 
ce le ridică actuala pe
rioadă.

TRAIAN SONDOR

DEVASAT
JOI, 25 AUGUST 

10,00 Deschiderea emi
siunii do dimineaţă; 10,05 
Desene animate in se
rial: „Aventură inter-
galaciică" (cp, II — re
luare); 10,30 Avanpremie
ra filmelor ia DEVA
SAT ; 10.34 Viitorul pl» 
netei noastre: Sănătatea 
pământului (reluare) ; 
10,47 Jazz — magazin; 
11,15 Film artistic; „Exi 
latul de Pe planeta Gor" 

, v r , v , v r , v / i . ‘z .- .v ,v .- .v

(reluare); 12,45 Anunţuri 
•  Publicitate (video- 
text): 18/00 Deschiderea
emisiunii de după-amia- 
ză ; 18,05 Desene ani
mate în serial, „Aven
tură intergalactlcă" (ul
timul episod); 18,35 A- 
yanpremiera filmelor la 
DEVASAT ; 18,40 Portre
te muzicale; 19,05 Do
cumentar în serial. „Char
les de Gaulle" (partea 
a II a); 19.30 Anunţuri 
0  Publicitate (vtdeotext): 
21,00 Film artistic. „Cu 
vârf şl Îndesat",'

Punctul de dislocare a salubrităţii.

PORNIND DE LA O APLICAŢIE ESENŢIAL PENTRU JANDARMERIE
La invitaţia dlui cpt. 

Viorel Săian, comandan
tul U.M. 0451 Deva, re
cent am participat la o 
aplicaţie de verificare a 
capacităţii de omogeni
zare şi a stadiului cte 
pregătire al subunităţilor 
de instrucţie. înaintea 
introducerii ior tn mi
siuni. Au fost prezenţi 
ofiţeri din Statui Major 
al unităţii şj comandanţi 
de subunităţi. • Conduce
rea aplicaţiei i-a fost 
încredinţată lt. col. Va
ier Munteanu, ofiţer cu 
pregătirea cadrelor în 
Statul Major.

Ş-a început pe Dealul 
„Astra", din apropierea 
Subunităţii de jandarmi, 
care asjgură paza obiec
tivelor ’Al. A. „Rampiro", 
sucursala Orăştie şi S.C. 
„Chimica" S.Â. Aici a 
fost prezentată o acţiu
ne privind restabilirea 
ordinii şi liniştii publi
ce dintr-o piaţă. în ca

zul in care au fost tul
burate, precum şj de a- 
sigurare a măsurilor ne
cesare după restabilirea 
lor.

Aplicaţia s-a derulat 
practic după acest mo
ment, când lt. col. V. 
Munteanu a dat misiu
nea comandanţilor de 
subunităţi; lt, maj. Gheor- 
ghe Şincu, Joan Cătâni- 
ciu şj Alin Ohoi, ser
genţi majori. întregul 
angrenaj s-a pus in miş
care, urmând un traseu 
de mai mulţi kilometri 
(nu puţini, vă asigurăm), 
realizându-se mai multe 
etape in care am remar
cat tn primul Tând o 
bună pregătire fizică la 
efort prelungit. Trebuie 
spus apoi că pe întreg 
parcursul aplicaţiei s-a 
acţionat în condiţii cât 
mai aproape de cazuri 
reale. S-a ajuns astfel 
ca, în urma executării 
unei cercetări în zona

împădurită „Astra". ina
micul, care a opus re
zistenţă, să se retragă 
către Pealui „Gorgan" la 
399,4 m altitudine. El a 
fost încercuit şi captu
rat pe Dealul „Sereca", 
la cota 439,2 m, după 
alţi câţiva kilometri.
- Am redat aceste mo
mente ale aplicaţiei pen
tru a da o imagine apro
piată a ceea ce înseam
nă instrucţia şi pregă
tirea jandarmilor pentru 
apărarea ordinii şi li
niştii publice, a ceea ce 
numim de-o vreme.  în
coace prerogativele sta
tului- de drept, pe care 
unii le înţeleg- tocmai pe 
dos, nu cum ar trebui 
să fie.

După îndeplinirea mi
siunii, subunitatea s-a 
deplasat în raionul dispus 
pe Dealul „Bucilă", unde 
a fost dislocată • înainte 
cu două zile şi unde a 
pregătit aplicaţia. In ta

bără am putut vedea o 
exemplară organizare cu 
toate cele necesare ca
zării, servitului mesei, 
instrucţiei. De fapt, un 
loc unde se formează a- 
devărate caractere, ade
văraţii bărbaţi şi jan
darmi — după cum ne 
spunea col. Mihai Ţo- 
muş, locţiitorul coman
dantului Brigăzii de jan
darmi Timişoara, pre
zent la ultima parte a 
aplicaţiei.

Dar până aici, drumul 
este lung, fiind nevoie 
de dăruire, sacrificiu, 
trudă, curaj şi nu{. ^su
mai. Calităţi pe \  yta 
le-am putut eter desluşi 
pe parcursul unei zile, 
cât ne-am aftet printre 
jandarmi. De la coman
dant, la soldat. Iar a- 
cest lucru este esenţial 
pentru jandarmerie.

VALENTIN NEAGU.
Foto PAVEl LAZA

Restabilirea ordinii ţi liniştii publice 
tant domeniu al activităţii jandarmilor.

— impor-



PROGRAMUL TURULUI CAMPINUTULUI DIVIZIEI A la Fotbal-ediţia ’94-’95
ETAPA I (sâmbătă, 27 august)

Jiul Petroşani — C.F.R. Timişoara 
Unirea A. Iulia — F.C, Corvinul 
Gaz Metan Mediaş <*— Phoenix B, M« 
Unirea Dej — F,C. Bihor Oradea 
Jiul Craiova — C.S.M, Reşiţa 
Poli. Timişoara — Armătura Zalău 
Metrom Braşov — A.S.A, Tg. Mureş 
C.F.B. Cluj — I.C.I.M. Braşov 
Gloria Reşiţa — Tractorul Braşov

ETAPA A II-A (sâmbătă, 3 septembrie)

C.F.R. Timişoara — Unirea A. Iulia 
F.C. Corvinul — Gaz Metan Mediaş 
Phoenix Baia Mare — Unirea Dej 
F.C, Bihor — Poli. Timişoara 
C.S.M. Reşiţa — Metrom Braşov 
Armătura Zalău — Jiul Craiova 
A.S.A. Tg. M, — CF.B. Cluj 
I.CI.M. Braşov — Gloria Reşiţa 
Tractorul Braşov — Jiul Petroşani

ETAPA A III-A (sâmbătă, 10 septembrie)

Jiul Petroşani — IC.I.M. Braşov 
Unirea Alba Iulia — Tractorul Braşov 
Gaz Metan Mediaş — C.F.R. Timişoara 
Jiul Craiova — F.C. Bihor Oradea 
Poli. Timişoara—  Unirea Dej 
Metrom Braşov — Armătura Zalău 
C.F.R. Cluj — C.S.M. Reşiţa 
Gloria Reşiţa — A.S.A. Tg. Mureş 
F.C. Corvinul — Phoenix Baia M.

ETAPA A IV-A (sâmbătă. 17 sept.)

Unirea Dej Jiul Craiova 
C.F.R. Timişoara — F.C. Corvinul 
Phoenix B. M. — PoJJ. Timişoara 
F.C. Bihor — Metrort Braşov 
C.S.M, Reşiţa — Gloria Reşiţa 
Armătura Zalău — C.F.R, Cluj 
A-S.A. Tg. Mureş — Jiul Petroşani 
ICI.M, Braşov — Unirea A. Iulia 
Tractorul Braşov — Gaz Metan M.

ETAPA' A V-A (sâmbătă, 24 septembrie)

Jiul Petroşani —■ C.S.M. Reşiţa 
Unirea A. Iulia — A.S.A. Tg.. Mureş 
Gaz Metan Mediaş — I.C.I.M. Braşov 
Jiul Craiova — Poli Timişoara 
Metrom Braşov — Unirea Dej 
C.F.R, Cluj — F.C. Bihor .
Gloria Reşiţa — Armătura Zalău - 
C.F.R. Timişoara — Phoenix B.M. 
F.C. Corvinul — Tractorul. Braşov

ETAPA A VI-A (miercuri, 28 septembrie)

Unirea Dej —  C.F.R. Cluj 
Poli. Timişoara — Metrom Braşov 
Phoenix Baia Mare — Jiul Craiova 
F.C. Bihor — Gloria Reşiţa 
C.S.M. Reşiţa — Unirea Alba Iulia 
Armătura Zalău — Jiul Petroşani

S E R I A  A  ll-A
A.S.A. Tg. Mureş — Gaz M. Mediaş 
I.C.I.M. Braşov — F.C. Corvinul 
Tractorul Braşov — C.F.R. Timiş.

ETAPA A VII-A (sâmbătă, 1 octombrie)

Jiul Petroşani — F.C. Bihor 
Unirea Alba lujia — Armătura Zalău 
Gaz Metan Mediaş — C.S.M. Reşiţa 
Metrom Braşov — Jiul Craiova 
C.F.R. Cluj — Poli. Timişoara
Gloria Reşiţa----Unirea Dej
C.F.R, Timişoara — I.C.LM, Braşov 
F.C. Corvinul — A.S.A. Tg. Mureş 
Tractorul Braşov — Phoenix B, M.

ETAPA A VIU-A (sâmbătă, 8 oct.)

Unirea Dej — Jiu! Petroşani 
Jiul Craiova — C.F.R. Cluj 
Poli. Timişoara — Gloria Reşiţa 
Phoenix B. M. — Metrom Braşov 
F.C. Bihor — Unirea Alba Iulia 
C.S.M- Reşiţa — F.C. Corvinul 
Armătura Zalău — Gaz Metan Mediaş 
A.S.A. Tg. Mureş — C.F.R, Timişoara 
I.C.I.M. Braşov — Tractorul Braşov

ETAPA A IX-A (sâmbătă, 15 octombrie)

Jiul Petroşani — Poli. Timişoara 
Unirea Alba Iulia — Unirea Dej 
Gaz Metan Mediaş — F.C. Bihor 
C-F.R. Cluj — Metrom Braşov 
Gloria Reşiţa — Jiul Craiova 
C.F.R. Timişoara — CJS.M. Reşiţa 
F.C. Corvinul — Armătura Zalău 
LC.I.M. Braşov — Phoenix B. M. 
Tractorul Braşov — A.S.A. Tg. M.

ETAPA A X-A (sâmbătă, 22 octombrie)

Unirea Dej — Gaz Metan Mediaş 
Jiul Craiova — Jiul Petroşani 
Poli. Timişoara — Unirea Alba Iulia 
Metrom Braşov — Gloria Reşiţa 
Phoenix B M. — C.F.R. Cluj 
F.C. Bihor — F.C. Corvinul 
C.S.M, Reşiţa — Tractorul Braşov 
Armătura Zalău *— C.F.R. Timişoara 
Â.S.A. Tg. Mureş — I.C.I.M. Braşov

ETAPA A XI*A (sâmbătă, 29 oct.)

Jiul Petroşani — Metrom Braşov 
Unirea Alba Iulia — Jiul Craiova 
Gaz Metan Mediaş — Poli. Timişoara 
Gloria Reşiţa — C.F.R. Cluj 
C.F.R, Timişoara — F.C. Bihor 
F.C. Corvinul — Unirea Dej 
A.S.A. Tg. 'Mureş — Phoenix B.M. 
Tractorul Braşov — Armătura Zalău 
I.C.LM, Braşov — C.S.M. Reşiţa

ETAPA A XII-A (sâmbătă, 5 noiembrie) 

Unirea Dej — C.F.R. Timişoara —

Jiul Craiova — Gaz M. Mediaş 
Poli, Timişoara — F.C, Corvinul 
Metrom Braşov — Unirea Alba Iulia 
C.F.R. Cluj — Jiul Petroşani 
Phoenix Bala Mare — Gloria Reşiţa 
F.C. Bihor — Tractorul Braşov 
C.S.M, Reşiţa — A-S.A. Tg. Mureş 
Armătura Zalău — I.C.I.M. Braşov

ETAPA A XIII-A (Sâmbătă. 12 noiembrie)

Jiul Petroşani — Gloria Reşiţa 
Unirea Alba Iulia — C.F.R. Cluj 
Gaz Metan M. — Metrom Braşov 
C.F.R. Timişoara — Poli. Timişoara 
F.C. Corvinul — Jiul Craiova 
C.S.M. Reşiţa — Phoenix Baia Mare 
A.S.A. Tg. Mureş — Armătura Zalău 
IC.I.M, Braşov — F.C. Bihor Oradea 
Tractorul Braşov — Unirea Dej

ETAPA A XIV-A (miercuri, 16 nov.)

Jiul Petroşani — Phoenix Bala Mare 
Unirea Dej — I.C.LM. Braşov 
Jiul Craiova — C.F.R. Timişoara 
Poli. Timişoara — Tractorul Braşov 
Metrom Braşov — F.C, Corvinul 
C.F.R. Cluj — Gaz Metan Mediaş 
Gloria Reşiţa — Unirea Alba Iulia 
F.C. Bihor — A.S.A. Tg. Mureş 
Armătura Zalău — C.S.M. Reşiţa

ETAPA A XV-A (sâmbătă, 19 nov.)

Unirea A. Iulia — Jiul Petroşani 
Gaz Metan Mediaş — Gloria Reşiţa 
C.F.R, Timişoara — Metrom Braşov 
F^C, Corvinul — C.F.R. Cluj 
Phoenix Baia Mare — Armătura Zalău 
C.S.M. Reşiţa — F.C. Bihor 
A.S.A. Tg. Mureş — Unirea Dej 
I.C.I.M, Braşov — Poli. Timişoara 
Tractorul Braşov — Jiul Craiova

ETAPA A XVI-A (sâmbătă, 26 noiembrie)

Jiul Petroşani — Gaz Metan Mediaş ——-
Unirea Alba Iulia — Phoenix B. M. ——
Unirea Dej — C.S.M. Reşiţa ——-
Jiul Craiova — I.C.LM. Braşov ——-
Poli. Timişoara — A.S.A. Tg. M. ----- *
Metrom Braşov — Tractorul Braşov ——
C.F.R. Cluj — C.F.R. Timişoara -------
Gloria Reşiţa — F.C. Corvinul — —
F.C, Bihor — Armătura Zalău ——

ETAPA A XVII-A (sâmbătă, 3 decembrie)

Gaz Metan Mediaş — Unirea A. Iulia 
C.F.R- Timişoara — Gloria Reşiţa 
F.C, Corvinul — Jiul Petroşani 
Phoenix Baia Mare — F.C. Bihor 
C.S.M. Reşiţa — Poli. Timişoara 
Armătura Zalău — Unirea Dej 
A.S.A. Tg. Mureş — Jiul Craiova 
I.C.LM, Braşov — Metrom Braşov 
Tractorul Braşov — C.F.R. Cluj

Dimineaţa zilei de 17 
august 1994. în municipiul 
Hunedoara, Bejenaru ~Va- 
sile, electrician la „Side
rurgica" S.A., s-a angajat, 
în traversarea străzii în 
fugă şi fără să se asigu
re, Impactul, cu un auto
turism i-a cauzat leziuni 
grave.

Seară, aceeaşi zj, La 
poliţia municipiului, li
niştea este spartă brusc 
de sunetul telefonului.
Ofiţerul <j<Ş serv'icju ridică 
receptorul şi ascultă câte
va clipe, cere detalii,
încă un aceidwţ. BOT 
un om de la volan a ig

norat prevederile legii 
circulaţiei. De această 
dată cu urjriări grave. O 
femeie a decedat, iar un
w r  de-«6 de mi
rănit grav. Moldovan 
Anişia l i  Teofii Vhfiil o  
deplasau fa jurul
22,15, de la Fabrica de

3 cauze,
dolomită Zlaşti spre Hu
nedoara. Şimon Ioan, din 
Deva, la volanul, autoturis
mului l-HD-2747, nu a 
mai văzut drumul, proba
bil din cauza alcoolului 
consumat înainte de a se 
urca la volan. Se deplasa 
de la Hunedoara spre lo
calitatea Boş. Părăsind 
partea dreaptă de mers. 
pe OT f i t e i i f b in teii în 
plin În efj dpi pietoni.

A lăsat victjmpLe pe sea

ma altor colegi de drum, 
care le-au transportat la 
spital, iar el a plecat pe 
jos (jnspre Hunedoara, 
unde de fapt a fost găsit 
de către un echipaj de 
circulaţie).

Dar în maşina care a 
produs accidentul a mai 
rămas un era, pstegerul 
din dreapta lui Im n  Şi- 
mom gsta vorba da Mliiăi 
Ncdelcu, şofer . profesio
nist. La soşlrea poliţiei,

dormea-liniştit pe banche
ta din faţă a autoturis
mului.

Ce importanţă avea pen
tru cşj doi moartea unui 
om şi rănirea gravă a 
altuia?

Ioan Şimon este reţinut 
în arestul poliţiei. Aici
probabil 4şi va eduee a- 
minte do mal multe ne- 
respşetâri ale legii circu
laţiei săvârşite anterior.

S-a produs aceidenii® 
Vinovat sau nevinovat 
fiind, autor sau coautor, 
legea obligă rămânerea 
la faţa locului, până M 
sosirea organelor în drepf, 
Care conform legii affl! 
stabili cele impuse. •» 

A fugi, de la locul fap
tei, înseamnă să-ţi agra
vezi situaţia, urmările. 
Fugind plăteşti anat 
scump. . \

Maior MIRCEA NEGRU, 
Servieta! poliţiei rutiere 
din Inspectoratul judeţean 

de poliţie



PIERDERI

ANIVERSĂRI

•  Cu ocazia împlinirii 
Vârstei de 50 ani, soţi i 
Marâa, fiii Dorel, Mrrcea şi 
nora. Cornelia îi doresc 
lui Şimoc Moise un căldu
ros „La mulţi anii" şi 
împlinirea tuturor don 1- 
ţeloft (9868)

'  VÂNZĂRI -  ’
CUMPĂRĂRI

- •  Vând apartament cen
tral, trei camere. bdut 
Decebal. inf. tel. 629098.

.« S. C. Iiniţpnal 
Impex SRL Arad vin
de prafuri îngheţau! 
în Deva, str. Zamfi- 
rescu- ,bl. Q 5/2, lei. 
620777, . la preţul de 
2900 lei/kg.

(9867)

•  Vând BMW 320. n.-
Inmatr iculat. Tel. 618228.

. (9864)
« 'V ând  urgent cavou 

douS" persoane, cimitir Be- 
jun. Telefon 627042.

. . . (9859)
« Vând autodubă mixt, 

cu piese de schimb. Pe* 
trosâril; telefon 543504 

- (9858)
•  Societatea comercia

lă Except SRL Cluj-Nn- 
poca, telefon 064/167326, 
Deva — 621356. vinde eu, 
gros televizoare color Phi
lips.

*«..Vând apartament trei 
camgre şi garaj Orăştie, 
str, Pricazului, bl. 52, ap: 
20, telefon 612742. ’

(9857)
•  Vând apartament 2 

camere, Deva, cu telefon, 
Informaţii 625839, după 
ora 16

(9856)
« Vând (schimb) apar

tament 4 camere cu două 
apartamente a două. came
re sau un apartament două 
camere plus diferenţa 
Telefon 625630,

7 - (9855)
•  Vând televizor color, 

alb-negru. Tel. 626190,
(9835)

•  Vând casă cu gaz şi 
apă, 16 Februarie, nr. 11, 
Deva. Telefon 825464.

(9354)
« Vând avantajos Şa- 

Viem carosat, 7,5 tone. Tel. 
628222, după ora 16.

(9853)
•  Vând apartament 2 

camgre, cartier Gojdu, etaj 
4. Telefon .612231, zilnici 
orele 16—18.

■ ' / (9852)
«- Vând casă eu grădi

nă Deva, A, Vlaîcu, tel 
621343 (9851)

«'Vând apartament ultra
central, două camere. Tel. 
612307. (9786)

•  Vând apartament lux 
4 camere, garaj, boxa, 
pod, în zona Oituz. Deva, 
telefon 624606.

(Q813)

-ş—-* — *-— » — . -*

« Cumpăr vibrochen
IFA VL 50 pentru
restaurant „Mioriţa'*.
Deva. Te! 623791.

(9772) ,
*—«—# —★  -

« Vând tractor U650, re
morcă şi plug. Informaţii 
la telefon 650784. : .

(9344)
•  Vând apartament 2 

camere, mobilat, ultracen

tral. Deva. Tel. 617736. 
oriţi* 17-19.
;■ , , ;■ (9835)

« Vând casă cu gaz în 
Haţeg, . preţ convenabil 
Informaţii la tel. 770784.

(9850)'
•  Vând urgent casa.. 

Brad. str. A. îancu, 31,
(9560)

•  Vând apartament 4 
camere, confort I. Tele
fon 626091.

(9849)
•  Vând garsonieră etaj 

II. Deva, str. Zamfirescu. 
Telefon 626867.

(9847)
•  Vând urgent dozator 

Siemens 8 capete suc şi 
1 sifon, preţ 1 400 DM 
telefon 613662.

(9542)
•  Cumpărăm antichităţ îi 

mobilier, tablouri, porţe
lanuri, ceasuri, jucării ele. 
Telefon 628716.

(9541!

•  Vând spaţiu co
mercial. zona Gării 
Simeria. Tel. 660896. 
zilnic între orele 8
— 20. (9848)

•  Vând în Gura sada 
casă şi .grădină, . preţ ne
gociabil. Informaţii ‘ tele
fon 614091, zilnic, Deva,

(9846)
Vând ARG 10, rulaj 

1000. km, teren arabil, Si
meria Veche, Totia. tetei 
fon 660633.

(9840)
•  Vând apartament 2

camere, parter, cu îmbu
nătăţiri, zona Astoria. Tel. 
618793. (9837)

•  Vând urgent aparta-' 
ment 3 camere, în Hune
doara. Deva. tel. 620297.

(9836)
•  Vând urgent apârţa-

' ment trei camere,., deco
mandate, parter, Gojdu. 
Tel. 613157. (9833)

•  Vând două case, De
va, str. T. Vladimirescu 11 
şi Boholt. Informaţii De
va, T, Vladimirescu 11
(lângă fabrica veche de
pâine). Telefon 613348.

(9830)
•  Vând apartament 2

camere, Simeria. Informa
ţii după ora 16 la telefon 
021368. (9828)

•  Vând apartament 3
camere, decomandate, zonă 
centrală , Brad. Telefon 
63SÎ70. (9559)

•  Vând casă cu pământ
în comuna Şoimuş, nr. 
387, vizibilă miercuri şl
joi, de la ora 15 până îa 
ora 18.

•  OCAZIK ! Garsonieră
spaţioasă tip apartament, 
instalaţii sanitare inox, 
absolut noi, apa caldă 
permanent. Orăştie. tele
fon 641133. (9488)

•  Vând urgent aparta
ment două camere şi trac
tor din Germania, TeL 
623698 sau . 623870, între 
orele 15—20.

(9879)
•  Vând 4 injectoare de 

Maz, complete. Informaţii 
telefon 629846, între orei" 
18-22. (9876)

•  Vând maşină de cusut 
electrică „Sanda“. Tele
fon 629151, după ora 15.

(9874)
•  Vând apartament De

va, bdul Bălcescu, bloc 3, 
ap. 79. Telefon 651654.

 ̂ (9561)
•  Vând apartament 2

camere, strada 9 Mai, blo* 
2, ap. 12. Brad, telefon 
650247. (9562)

•  Vând apartament 2 
camere, Deva, Bălcescu. 
bloc 3. Telefon 657027.

(9563)

•  Vând apartament. 2 
camere, parter. Hunedoa
ra, Trandafirilor, nr. 16. 
bloc 36, ap. 25, informi-: 
ţii telefon 718926.

(9034)

•  Vând (închiriez) ur
gent apartament mobilat 
(nemobilat), deosebit, u ltra
central. Telefon 712143.

(9033)

•  Vând spaţiu comercial, 
mese, scaune; lemn. Infor
maţii teii 718088, 715336.

(9031).

•  Vând casă (fosta Casă 
a pionierului), cumpăr 
porc; graşi. Hunedoara, 
telefon .'711955.

. (9021)

•  Vând -apartament . 2 
camere, beci, decomanda
te, încălzire gaz metan. 
Tel. 714832, 721553. după 
ora 49.

(9022)

« Vând dulap frigo
rific, două uşi, 900 
litri. Hunedoara, Piaţa 
Eliberării, 1.

(9021)

•  Vând casă, gaze, ga
raj, grădină, zona Ciu
perca. Hunedoara, Carpi 
Davila,, nr. 34, telefon 
048/628616.

'■.f (9025) r

•  Vând instalaţie re
cepţie satelit, rochie mi
reasă, mărimea 40. tele
fon 739052. . (9026)

•  Vând apartament 2
camere, mobilat. Hune
doara, bdul Republicii, nr. 
10, apartament 15 (vizavi 
de Agenţia de voiaj).- 
V :, :,V . (9028) ;/■,

•  Vând urgent aparta
ment 2 camere, preţ con
venabil (sau schimb cu 
garsonieră). Hunedoara, 
bdul Traian, bloc 3, ap. 
13. (9030)

•  Vând caroserie Skoda 
S100. Telefon 611803.;

SCHIMBURI 
.. DE LOCUINŢE '/"M

•  Schimb apartament 
3 camere, Hunedoara, cu 
2 sau 3 camere, Bîriad. 
Telefon 724908.

(9029)

OFERTE DE 
SERVICII

•  Angajăm contabili, zi
dari, faianţari, salariu ne
gociabil. Hunedoara, rela
ţii tel, 711955.

(9020)

•  Angajăm lucrător 
gestionar. Relaţii la 
telefon 650784.

(9844)
— A—*—*—*—*—*— *—*—*—*--

•  Mişu Luppa anunţă 
excursie Polonia, dumini
că, .28 august 1994, cost 
40000 lei. Tel. 612166.

•  Preiau comenzj şemi- 
nee marmură, fântâni a r 
teziene etc. Tel. 617075.

(9839)

•  Cedez post telefonic 
transferabil imediat. In
formaţii zilnic după ora ' 
17, la tel. 629768.

(9824) ;

PIERDERI ‘ ^  J

•  Pierdut permis dc con
ducere seria B/004G70, din 
20 .«oierii brie: 1990 şi Certi
ficat înmatriculare tractor, 
scria 1 /719797, din 28 iunie 
1972. ambele pe nume l,- 
de Datiilâ Roman Sa de
ploră nule.

,,(9862)

ÎNCHIRIERI

•  Caut de închiriat a- 
partament două camere. 
Telefon 628716.

(9541)
•  Intelectuali căutăm 

pentru închiriat garsonie
ră, Deva. Telefon 628222, 
după ora 16

V (9853)

COMEMORĂRI

SC. IMCOMEX S.R.L. 1

•  Se împlineşte un 
an de când -buna 
noastră soţie, mamă, 
soacră, bunică, soră, 
cumnată si cuscră 

NEGOŢIU ‘ 
VIORICA 

(n .MOISIUC), 
nc-a părăsit pentru 
totdeauna. Parastasul 
de pomenire va avea 
loc sâmbătă, 27 au
gust, ora 11. la cimi
tirul din str. Emi- 
nescu, Deva. Ochli- 
nească-se in pace !

(9865)

•  Se împlinesc - 6 
luni, o tristă perioa
dă de la dureroasa 
despărţire de dragul 
nostru soţ, tată, so
cru şi bunic

CONSTANTIN 
STOICIIIŢA 

Flori udate cu ' la
crimi vor creşte pe 
mormântul tău. Co
memorarea — dumi
nică,. 28 a.ugusţ )9CJ4, 
la Biserica Ortodoxă 
din comuna Soimus, 
ora 12. (9871).

D E C E S E

« Familia îndure- 
' rată mulţumeşte tu
turor celor ’ care au 
fost alături la greaua 

- pierdere a celui care 
a fost un bun soţ, fa
tă .şi bunic, iubitul 
nostru

IOAN DOBREI,
din satul Rovina, care 
a plecat dintre noi, ia 
numai 63 ani. - î l  vom 
plânge mereu şi-p vom 
presăra mormântul 
cu flori şi cu lacrimi. 
Veşnic - nemângâiată 
soţia Cornelia.

- (9863)

•  Familia îndure
rată anunţă înceta
rea din viaţă a celui 
care a fost soţ şi tată 

GIIIŢIU ZENO 
înhumarea în data 

de 26 august 1994, ora 
14, în Cimitirul Re
format din str. Mihai 
Eminoscu, Deva,

(9875)

•  Colegii de la Hotel 
„Deva“ împărtăşesc du
rerea doamnei Lenuţa, 
pricinuită de decesul fiu
lui -

MARIUS IGREŢ, 
la numai 19 ani.

Dumnezeu să-l odih
nească I (9543)

•mr m nr n
prin magazinul „CENTRA** din Orăştie. 

str. N. Bălcescu, nr. 1, telefon 64 74 96 :
•  TELEVIZOARE COLOR NEI (diagona

lele 37, 51, 54, 72 cm), cu şi fără tcletext, tele
comandă, garanţie 3 a n i;

•  TELEVIZOARE ALB-NEBRU. Sirius. 
Diamant, Sport (garanţie un an);

•  FRIGIDERE ŞI CONGELATOARE „Arc 
tic“ (garanţie un ari);

•  ARAGAZE cu 2, 3, 4 şi 5 ochiuri (pro
duse la Satu Mare);
; • #  MAŞINI DE SPĂLAT „ALBA-LUX** şi 
„AUTOMATIC** (garanţie un an);

•  CENTRALE DE ÎNCĂLZIRE PE GAZ;
•  COSMETICE;
•  ALTE PRODUSE electronice şi clectro- 

casniee : filtre cafea, râşniţe de cafea, mixere 
electrice, storcătoare de fructe, aspiratoare, 
boilere pe gaz, plite pe gaz etc.

GARANTAT CELE MAI MICI PREŢURI !
Produsele se vând şi cu PLAŢA ÎN RATE 

pentru judeţele Hunedoara şi Alba.

ACORDĂ ÎMPRUMUTURI 
ÎN LEI PRIN

BANKCOOP S.A.
SUCURSALA JUDEŢEANĂ 

HUNEDOARA — DEVA
C O M U N I C A :

- începând cu data de 18.08.1994, reţeaua 
BANKCOOP din cadrul judeţului Hunedoara 
s-a îmbogăţit cu încă o unitate,

FILIALA BANKCOOP DIN ORAŞUL 
SIMERIA

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

Sediul Filialei arc o arhitectură moderni, 
fiind dotat pentru desfăşurarea activităţii cu o 
reţea de calculatoare, de comunicaţie şl de 
alarmare la 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 Ia nivelul renu- 
mclui câştigat-în cadrul sistemului bancar din 
judeţul Hunedoara.

S.C. „ARCOMB“ S.A. a r a d

din

• ouă, călit. I — preţ 100 leUbuc. + TVA;
• ouă, călit. II — preţ 90 lei/buc. + TVA;
• carne de găină, călit. I — preţ 2 000 

lei/kg.;
+  carne de găină, călit. II — preţ 1 700 

lei/kg.;
• pureci, 8-15 kg — preţ 3000 lei/kg.;
• tineret porcin peste 15 kg — preţ 2500 

lei/kg.;
• porci graşi — preţ 1500 lei/kg. + TVA.
Informaţii suplimentare Ia sediul societăţii
Arad, str. Câmpul Liniştii, nr. 1, tele

fon 057 246530. (90089)

S.C. „DECEBAL** S.A.
D E V A

(INDUSTRIA CĂRNII)
Colectează borcane de sticlă, curate, dc 420 

gr, prin magazinele proprii din : Deva, Călan, 
Hunedoara, Haţeg, Petroşani, Lupeni, Uricani, 
Vulcan, Brad. j -

LA PREŢUL DE 50 LEI/BUG.
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