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„FAPTA DE MIRARE 
A CĂRŢII"

La intrarea în Biblioteca 
din Sarmizegetusa, un ci
tat ne aminteşte un fapt 
demn de luat în seamă: 
„Cartea îndeplineşte fapta 
de mirare de a ne face 
să trăim în afară de min
ciună, nedreptate şi pre- 
judecăţi" (M. Sadoveanu), 
De astfel de efecte curative 
spirituale trebuie să fim 
pătrunşi fiecare dintre noi. 
Generozitatea cu care car
tea no oferă informaţia 
este evidentă în măsura 
în care avem timp sau 
suntem înclinaţi să-i par
curgem filele. Cu pasiune 
se apleacă asupra cărţii 
cei care o mânuiesc, bi
bliotecarii. Respectul lor 
pentru cuvântul tipărit 
este evident încă de la 
intrarea în instituţie. Cu
răţenia, liniştea, modul u- 
til în care sunt etalate vo
lumele, solicitudinea cu 
care este primit cititorul 
înseamnă mult. Astfel de 
atribute caracterizează şi 
activitatea Bibliotecii din 
Sarmizegetusa, coordonată 
de dna .Neluţa Corui. ţ

Fondul care se apropie 
de 10 000 de volume este 
in .măsură să ofere lo
calnicilor carte diversă, 
cea mai căutată fiind însă 
literatura beletristică, car
tea de acţiune adecvată ti
nerilor .şi nu numai lor. 
Câteva date înregistrate in 
situaţiile întocmite de bi
bliotecă, dovadă că munca 
aici nu se desfăşoară la 
întâmplare, arată că 6 vo
lume din fondul bibliotecii 
revin pe cap de locuitor, 
jar indicele de lectură e- 
videnţiază că un cititor 
lecturcază în decursul unui 
an în medie 10 cărţi.

Pentru a veni în spriji
nul elevilor care alcătuiesc 
o. bună parte dintre citi
tori, biblioteca colaborează 
bine cu şcoala, aici fiind 
afişate la loc vizibil ‘ pro
grama şi bibliografia şcolară 
Pentru toţi cititorii se prac

tică accesuF liber la raft, 
se organizează expoziţii de 
carte, recenzii şi prezen
tări de cărţi, comemorări 
ale unor scriitori, con
cursuri „Cine: citeşte cu- 
noa.şte".

De la 1 august a.c., bi
bliotecara Neluţa Corui • 
a demarat o acţiune am
plă de inventariere a fon
dului de carte, de catalo
gare. Se află în lucru ca
taloagele alfabetic si sis
tematic care vădesc că 
aici ca şi celelalte biblio
teci comunale din judeţ 
începe să se desfăşoare o 
muncă cu cartea şi nu una 
„după ureche". Sunt lu- 
cru rj dificile de făcut, dar 
utile, care în final gene
rează o reală satisfacţie 
pentru omul care lucrează 
cu cartea.

MINEI BODEA
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Crezi? ' \
/ — Sunt sigur. Dacă ar avea un meniu bogat, \
V divers şi ar aplica preţuri rezonabile. ^
ţ — Unde ai vedea amplasată o asemenea unitate? t 
 ̂ — In centrul municipiului. Aici, de pildă, unde 7

i a fost „Gospodina" şi care a devenit o cârciumă or- * 
/ dinară. Sau la • „Lact'o-barul"- de pe bdul Libertăţii. |
\
\ apliîce?

Ideoa este bună. Cine crezi că ar putea să- o ţ

\\ — Primăria ar trebui să aibă iniţiativa, iar apli-
i carea o societate comercială, ori Un comerciant par- 
| ticular.

TRAIAN BONDOR

'Prima promoţie de absolvenţi a Şcolii de maiştri organizată dc firmă 
„Profesia". Foto PA VEL LAZ A
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Fructele de pădure, 
ciupercile şi... cine

le mănâncă i. /  '' *
în cele aproape trei de- flexibile, ţinând seama |  

eonii de când lucrează de producţie şi de can-s 
-în cadrul silviculturii, o- tităţile ce pot fi recoi- I 
cupându-se şi acum de tale zilnic. In ultima J 
sectorul de producţie, dl perioadă s-au plătit • în 
tehnician MirCea Talpa ş medie câte 1000 lei/kg la 
a acumulat o bună expe- zmeură, 400 lei/kg la j 
rîenţă in domeniu. L-am mure, 600 lei/kg la afine | 
rugat, deci, să ne dez- negre, între 800 şi 1500 J 
văluie câteva din preo- de lei/kg la ciuperci (după |  
cupările actuale şi din calitate), la măcieşe pre- s 
realizările ; înregistrate ţul este de 250 de lei/kg I 
până la . începutul iar la păducel, 300 dej

l

lei/kg.
Dacă în urmă cu ani J 

de zile se recoltau şi» 
valorificau cantităţi mult ( 
sporite de fructe de pă- J 
dure şi ciuperci, faptul |

Un bun amic m-a oprit zilele trecute şi mi-a zis: ^
— Deva, frumosul nostru municipiu — aşa spun ţ

toţi cei ce-1 vizitează — este arhiplin cu unităţi de i 
alimentaţie publică şi cârciumi. Nu ştiu dacă le-a J 
numărat cineva, dar sunt foarte multe. S

— Aşa este. Cei ce s-au privatizat s-au aruncat, ^
cei mai mulţi dintre ci, în vânzarea de băuturi, în i 
special alcoolice, fiindcă aici banii curg mai mulţi şi ? 
mai repede. ~ |  |

— Ceea ce vreau să spun este că nimeni nu s-a ţ «
gândit la o unitate cu, specific dietetic. ţ |

\ — Păi nu-ţi spuneam, băuturile alcoolice.,. i «
\ — Ai dreptate, clar o unitate dietetică ar avea o? )
ţ mare căutare. 1

lunii septembrie a.c.
I Răspunzând solicitării
ţ noastre, interlocutorul
I ne-a relatat că între preo

cupările conducerilor fi-
I lialei* ocoalelor, ale sa

lariaţilor biroului de pro- se datOreşte, pe de o * 
î- ducţie şi celor ai centre-' parte, numărului mai | 
* lor teritoriale un loc im- mare de culegători ce se,
( portant îl ocupă recolta- angajau în această activi- I 

rea, prelucrarea şi valo- tate sezonieră, iar pe de j 
j rificarea fructelor de pă- alta, producţiei mai bune -
| dure şi Ciupercilor, In

context-, am reţinut că. 
până la începutul luni; 
septembrie a.c., s-au 
strâns şi valorificat peste 
30 de tone zmeură, a- 
proape 100 tone afine, 50

de astfel de produse, o l 
influenţă decisivă asupra J 
acesteia- având-o şi con- | 
diţiiie climaterice. »

De reţinut că produc- I 
t la sc valorifică prin , 
S.C. „Silvexim" S.A. ,

de tone mure, 13 tone Bucureşti, la export, cu I 
ciuperci ş.a. Interloeuto- destinaţia Germania şi J 
rul aprecia că, exceptând Olanda. Poate că nu este | 
producţia de zmeură care tocmai rău, deoarece mai * 
a fost puternic afectată intră ceva resurse valu- | 
de secetă, există şansa să tare în ţară. Dar mai , 
fie îndeplinit programul bine ar fi fost, evident, I 
propus. în lunile septeni- dacă aveam şi noţ dota-J 
brie şi octombrie se pune rea lor în materie de i 
accentul pe strângerea în industrializare a acestor I 
continuare a murelor (re- produse, astfel încât va-1 
col ta depinzând în mare loarea produselor expor- I 
măsură şi de ploile ce tate să fie cotată la ni- j 
vor cădea), a măcieşeior. velul ei real, profitul fi- | 
păducelului şi porumbe- ind mult mai ridicat şi

ii
lor.

Aceste produse se a- 
dună lâ -centrele de pre
lucrare din Dobra, Ha
ţeg, Orăştie, Iscroni şi 
Vaţa, unde există asigu
rate spaţii frigorifice rea
lizate cu forţe proprii. 
Culegerea s-a făcut şi se 
face de către echipe dc 
lucrător; venite din ju
deţele limitrofe, precum 
şi de către localnici. Pre
ţurile practicate au fost
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pentru furnizorii de „raa- I 
terii» primă", cu calităţi J 
deosebite, având în ve- | 
derp că este o Drorlnetie *
ecologică, obţinută Î«XÎ
condiţii naturale, fără 1
îngrăşăminte sau alte j
substanţe ' chimice po- |
iuante. Credem că vor *
veni şi vremuri mai 1
bune când sc vor im- ,
plini şi asemenea ilezi- 1
derafe. 1

NICOLAE TIRCOB î
— ,_,________ i

• — Dragule, iţi spun 
sincer, asta a fost cca 
mai reuşită primă 
noapte de nuntă din 
viaţa mea!...
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flori, dau imaginea unui mic 
centru de orăşel. Locatarii, se" 
vede treaba, sunt oameni har
nici, buni gospodari. Cine trece 
ori opreşte în Baru îi laudă

w - --------- -----_ .... Merită! (Gh. I.N.)
■c tea Naţională de Cruce Roşie a■- —- • • tt., q  pensionari TESA. Pană la

sfârşitul anului 1994 la unităţile 
ş; subunităţile Regiei Autonome 
a Cuprului Deva se vor pensiona 
1400 de cadre tehnico-inginereşti, 
numărul de faţă reprezentând 
cadrele TESA care îndeplinesc 
condiţii de pensionare în acest 
an. (CP.) „ e,:

© Colectă umanitară. Societa
tea Naţională de Cruce Roşie a 
României, Filiala judeţului Hu
nedoara — Deva, cartier Gojdu, 
Aleea Viitorului, nr. 4, tel: 626358. 
colectează de la firme particu
lare .şi de stat, precum şi de la 
persoane fizice din Deva şi judeţ, 
obiecte de îmbrăcăminte, încălţă
minte şi alimente pentru popu
laţia din zonele calamitate ale 
judeţulu; Vaslui.

0Un m'c orăşel. Blocurile ri
dicate în ultimi; ani în centrul 
comunei Baru, înconjurate de 
zone verzi, pomi ornamentali,

0  In suferinţă. Aceasta este 
caracteristica actuală a activităţii 
la atelierul de reparaţii din Do
bra al Agromec-ului din lila. Din 
spirit de economie — cum ne-a

spus di. -Gheorghe Streţean, în
cadrat ca primitor — distribuitor, 
acum reparaţiile la utilajele a- 
gricole se fac pe la secţii. Aşa 
că aici, la atelier, se mai repară 
doar ce mai pică pe ici pe colo. 
în lipsă de comenzi şi de lucru, 
evident că tot în suferinţă este 
şi plata oamenilor. (N.T.)

© Efectivele dc animale sunt 
în creştere şi în coihuna Lăpu- 
giu de Jos. Cele peste 700 de 
familii deţin acum în proprietate 
particulară mai mult de 1600 
bovine, 3700 de ovine şl 1400 
porcine, la fiecare specie înre- 
gistrându-se plusuri faţă de în
ceputul anului — ne-a spus dna 
Mariana Stănilă, agent agricol, 
(N.T.)

O Prins în flagrant. Nicolae 
Gavrilă din Valea Brad a să
vârşit în ultimul timp mai multe 
furturi din locuinţele unor con
săteni. Profitând de faptul că 
doamna Floarea Gorcea nu era 
acasă a intrat în locuinţa sa u- 
şurând-o de suma de 80 000 de 
lei. De la alt vecin a furat suma 
de 30 000 de lei şi cinei certifi
cate de proprietate pe care le-a 
vândut cu suma de 15 000 de lei. 5 
Va da socoteală căci poliţia l-a 
depistat, (Al.J.) -. ■ ■
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• Au trecut 241 zile 
din an, au mai rămas 
124. -

•  Sfinţii ierarhi A- 
lexandru, Ioan şi Pavel.

•  1698. Apare Ia Iaşi 
prima scriere filozofică 
românească „Divanul 
sau gâlceava înţeleptu
lui cu lumea sau giu- 
deţul sufletului eu tru
pul" dc D. Cantemir.

•  1877. Trupele ro
mâne cuceresc reduta 
Griviţa I, în cadrul 
războiului pentru in
dependenţă purtat de 
România alături de Ru
sia împotriva Turciei.

•  1891. A murit sa
vantul român Ema- 
nuel Bacalogu (n. 1830).

•  1910. S-a născut 
criticul literar August in 
Z.N. Pop.

9 1935, A murit Henri 
Barbussc, scriitor fran
cez.- ' %

9 1940. Transilvania 
de Nord e cedată Un
gariei hortiste prin o- 
diosul „Dictai de la 
Viena".



„NU MENŢIN CELE DECLARATE"
Că minciuna are pi

cioare scurte, o dovedeşte 
şi cazul de faţă, Atunci 
când ea este adresată 
însă organelor abilitate a 
apăra adevărul, fapta în 

*i isine ni se pâre mai mult 
decât deplorabilă. §e în
ţelege credem, oameni 
puşi pe drumuri anapoda, 
trudă şi trudă pentru a 
afla ce? Că s-a minţit cu 
neruşinare! Minte omul 
pe moarte, minte cel care 
a dat cu cuţitul- într- 
adevăr, frică de dreptate 
este mare! iar când drep
tatea nu este, ge-o mai
îi?

Erau necesare aceste cu
vinte do introducere şi o 
să vedeţi de ce.

Viorel Daicoş şi Kati 
Kocsis trăiesc în concu
binaj. Se cunosc de a- 
proximativ doi ani, Din 
relaţia lor a prins viaţă 
un copii care acum are 
un an şi două luni. Vio
rel are 26 de ani, lucrează 
ca lăcătuş la IPSRUEEM 
Petroşani, Din prima căs
nicie mai are doi copii 
minori, La rândul ei, Kati 
a adunat 3g de ani, este 
taxatoare. Viaţa lor? 
Destul de agitată. De 
multe ori gelozia ia lo
cul raţiunii, Reproşurile 
sunt reciproce. Azi aşa, 
marne aşa, într-o
si.

Viorel a luat salariul. 
Colindă pe ia ceva câr
cium i după care îşi în
soţeşte concubina pe 
autoWz. Se despart. Iar 

în jurul orimai bea.

ajunge acasă. Merge la 
familia care îngrijea co
pilul, 11 la şi ajunge în 
apartament. El bine, din 
acest moment ne vom
baza pe cele declarate de 
cei doi.

Kati va spune: „Am
fost atacată de doi tineri 
pe stradă. Unul mi-a dat 
p palmă, celălalt mi-a
aplicat o lovitură de eu-
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iţ în abdomen. Cer i- 
ntificarea celor doi şi 

trimiterea lor în judecată. 
Viorel are aceeaşi va
riantă, Cu miei modificări 
dar esenţiale, care vor da 
de gândit. Iar adevărul 
a ieşit ca de obicei la 
suprafaţă, Iată4.

în  jurul orei 23, fe
meia se întoarce intr- 
adevăr acasă. Uşa îi va 
fi deschisă de concubin, 
în capul iui Viorel, pe 
lângă alcool, a prins pu
tere şi ideea bărbatului 
înşelat. Mai ales eă ştia 
ceva amănunte în legă
tură cu această problemă. 
Urmează reproşuri, ceartă 
etc. Omul nu mai reţine 
dacă-a maj, şj înjurat-o. 

Cert este că, la un
orei 2.2 moment dat, copilul în

cepe să plângă. Mama 
merge şi îl linişteşte. 
Viorel pleacă la bucătă
rie. Amândoi se reîntâl
nesc pe hol. Kati va re
tracta şi va spune în 
timpul cercetărilor; „Am 
simţit o durere în abdo-, 
me»“, apoi am strigat: 
„Viorele m-ai tăiat în 
burta-

După multe insistenţe 
în aflarea adevărului, 
bărbatul va declara şl 
el: „|n hol era semiîntu
neric, eu am ieşit cu un 
cuţit în mâna. Nu am 
ziş nimic, doar l-am a- 
plicat o lovitură în ab
domen. Apoi m-am dus 
in altă cameră şt m-am ' 
aşezat pe pat“.

Şj acum despre min
ciună. Realizând totuşi 
că ceea ce a făcut nu-j 
deloc df glumă, Viorel 
începe să mai judece, 
dar strâmb. „Mi-a spus 
că mă va duce la spital, 
iar dacă voi declara eă 
e} m-a Înjunghiat, mă 
omoară. Să declar că cei 
doi .tineri.,. Am declarat 

neadevăruri, întrucât, dacă 
a avut curajul să mă 
înjunghie, va avea acelaşi 
curaj să mă omoare".

Rezultat: „Plagă abdo
minală cu evisceraţie...“ 
Din punct de vedere ju
ridic, acest lucru în
seamnă tentativă de o* 
mor.

O întrebare rămâne 
însă: pe eîne au vrut s i  
păcălească?

VALENTIN NEAGU

CU STĂRUINŢĂ SE MAI POT 
REDUCE DEBITELE

desfăşurat şi în zilele, 
nelucrătoare. Rezulta
tele nu «unt. şpectaeu-

ceva: atunci când toate 
ferţete „fcaC cunceatria 
î«tjKun scop, rezNĂtaMa 
nu poţ să ligpseaseA

R.A.G.C.L. Deva, ca 
ş» celelalte- re*» de
aeelagl profil d »  iu
dei tw« de recuperat 
da ţa beneslieiMîi pat- 
vîeiite* sate m m  «tori 
de bani -

CmskşiSMj director al
regiei a luat măsura de
a trimite pe teren pen
tru discuţii eu aseela- 
ţdte de locatari ş i a- 
genţii ccowmtek tete-o. 
acţiuae eoecertatss. tetee- 

persouăi USA, ăl

aa.tă în săptămâna 15— 
21 august s-au încasat 
de la aseciaiute da te-
Pitari peste 232 milioa
ne de te i  iar de te  
agenţii «eottew&i debi
tori — mifoDa^
ac.),

Deva.

Futot M m  t e l A

D .M .P .S .
s it u a ţ ia  l o c u r il o r

DE MUNCA

Cina m ridici tari*»?
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10,90 Deschiderea emi
siunii de dwMwaţă: MW» 
Kwăsiunea dte «taxa pre
cedentă (roteau)

te w ă r ir ţ  
Aaunţur*
dl«text*,

Meserie Nr. locuri

Agent 1
Agent asigurări 30
Asistent medical 5
Barman
Betonist 13
Bobinator S
Bucătar 13
Consilier juridic 1
Contabil şef 1
Contabil st. medii 1
Croitor 103
Croitor piele 1
Dansator 20
Director 2
Druinar 10
Dulgher 16
Economist 24
Educator 221
Electrician 2
Electrician auto »
Electr oexeavatorist i
Electronist «
Farmacist 2
Finisator laminate 3
Fochist 1
Forjor tratamentUt 1
Frezor 1
Frigotehnist
Gaterist

i
i

Ing. construcţii 4
Ing. goodeaie 1
Ing. mecanic 8
Jurist 3
Lăcătuş 11
Macaragiu 4
Maistru 39
Maistru C.F.D.P. 1
Manager 6
Mecanic maş. utilaje 9
Mecanic auto 1
Medic 5
Miner salvat, prof. 13
Mozaicar 7
Muncit» necalit. u
Operator pr. lemn 19
Ospătar 12
Pictor decorator 1
Prof. fără st. eoresp. 29
Profesor 235
Profesor expert 3
Reprezentant URato 13
Revizor cantatei 1
Şef cantină I
Şef de structură 1
Şef filială 2
S&rtator p r in se t
Strungar *
Sudar 9
Sudor «teg.+»feetr. S '
B i t e r 1
Tâmplar H

X
Vănrătar »
Vopsitor auto : t  '
Zidar 11
Stdar pietrar 96
Xkter teM tor «

TOTAL 1

w teliet uGluitetentr « n .1
luare).

_  l

a  *** soara pee- Uite t e  6,38» Marutaui 
(rotearoE ÎL te matmah %m Buktw  te  1 
«het „Valea Răz- a t e  Mioriţa —
ţrotewoK l-'bte Misiune t e  foletar, 9,3» |  
i, putebriteto (vi- ţfffnrVŞrc «asie  — emisi- >

Tromijeţirt cape «temi» ten
toaţarî, a fost oprit Ia. a, barieră. cav» mi s»a mai : 
dP mai multe luni de zile. Cu toate i  
t e  Brimăriite ten. Teteşti, 8 îu  de 
te  săteni* 4fhk zqmA. teoMibeţul 
culă. Conducerea Regiomfel de- că| ferate Timişoara a te  
tjlvează că nu are bani pentru a repara linia ferată tn-

-  Qemeaii dfc> Meaţftăgile din aooă : 
mutţumipr, « R  eu- seamă cei care toc- «asceta ş i « t e  
toarte mulţi; elev» ete. Mari necaau» a w n  t e  m» vaite 
Circulă trenul — ne spunea: dl. Tente Ctontiţ «A tent Rdb 
măriei dia Sarmlzegetusa* Chiar nu se. pot găsi. câteva 
traverse pentru a repara o cale lferată" îngust*?

întrebarea ne-au pus-o m ulţi localnici. Noi o trans
mitem mai departe — conducerii Regionalei de Căi Fe
rate Timişoara. Aşteptăm răspunsul. (Gb. I. N.) ~

.... ....... . _ . ’’:J.
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18M  Jp ee«te VAMbStş 13,09 
«îttvă“ — documentar de ştiri; 13,05 
ŢV -  Wwtbtetet W6>  tete* * »  «adio şt 
Avanprowtemi -towttor te ■ • BaC; 14,3»
tevasatş 18,% lu MfaMutes nwnuTom «stiva*;
IE35 CsmtM» — ateste; Spmt *S muzică: 
ta* no«

Iii A- fcraatiaaarefc 47,00
merica: JCa 
im lumea 
AuBnpcanteei. te  
mma d« seară» 1945. Ar 
Mtnţuri, publfcitate (vf- BBC; 
teotext); 21,00 Emisiune fletului; 22,00

FHtn
commando"; 24,30 Film V.O.A.E.

A P E L
Având in vedere datoriile mari pe care re

giile autonome de gospodărie comunală şi lo- 
cativă le au faţă de KENEL şi alţi furnizori de 
Utilităţi, implicaţiile sociale pe care neachita- 
rea acestor debite le pot produce, cât şi nivelul 
redus al taxelor comune în această perioadă, 

Prefectura face un apel prin intermediul 
cotidianului „Cuvântul liber*4, asociaţiilor de; 
locatari din localităţile judeţului, cât şi cetăţe
nilor, de ă-şi plăti datoriile restante pentru 
prestaţiile efectuate de regiile autonome de 
gospodărie comunală şi Iocativă. (cmd.)

MARŢI, m. <W. 1994

6,38» Maraton L
t e l

; 11,00 Mica I 
«adio* *L3»;

Societatea comercială 
„E U R O V E N U S " S.R.L.

ANUNŢA

In cadrul Complexului EUBOVENUS» situat! 
în Deva, str. Sîntnhalm, nr. 34A (intersecţia eu 
Hunedoara).

MARI REDUCERI DE PREŢURI

în perioada 29 august — 18 septembrie 1994, 
la întreaga gamă de remorci şi semiremorci de 
tip „PADIŞ", produse de renumita firmă MESA 
S.A. din Salonta.

Informaţii snjdimentare Ia tel* şi fax. 
054.628294; 621386 sau direct la sediul firmei.

CUMPĂRÂND ACUM DE LA S.C. JEURO-j 
VENUS**, VEŢI PACE O IMPORTANTA E- 
CONOMIE PENTRU BUGETUL DUMNEA 
VOASTRĂ!

FIRMA SHIRAL BUCUREŞTI

Vă oferă en-gros cu adaos zero,

•  ţesături de mătase şi catifea din Ja 
nia. China, Thailanda, la magazinul ROMARTA, 
bdul Dccebal, Deva.

prin S.N.C- Şerb., teL 618066. (090103)

COMPANIA DE IMBU1EUERE 
COCA — COLA MHOR S.A.

Caută pentru sistemul de distribuţie 
persoane dinamice, dornice de © carieră pro- 
ndţătoare:

1, Responsabil de vânzări
—  bărbat, virsta maximă 35 de ani
— studii superioare 

da conducere JS*
m autoturism.

m axim ă 3®
ol 
it

Dacă doriţi să munciţi 
nirăt pentru cel mai cunoscut 
me, trimiteţi cererile Drs. pe adresa r 

& €. SUPER MARKKT S A  
DEVA, cod. tm* |u 4  Hunedoara

TeL 054»Kl4Mte 613445 (66051)

SlO. ĉ a r m e t a p l a st » s . a  d e v a  

Angajează urgent:

•  1 strungar pentru 
■cafeg 3—5, Iâ Afefiernt prelucrări mecanice;

rcrări mecanice.

W
d
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STEAUA
străluceşte 

dar... şi păleşte!
•  Rapid a obţinut sin

gura. victorie in depla
sare cu 1—0 la Sportul 
o Surprizele le-au consti
tuit însă egalurile obţi
nute de F.C. Maramureş 
la . Steaua, Ceahlău] Ia 
Universitatea Craiova şi 
F.C. Argeş la „U" d u }-  
N., după ce studenţii au 
condus CU 2—0 şi 3—V 

Nici etapa a IÎ-a din 
Divizia Naţională nu a 
fost lipsită de surprize, 
ceea ce dă mai multă a- 
tractivitate campionatului: 
Sigur, este notabilă victoria 
obţinută de Rapid in 
Regie, la Sportul Stu
denţesc, dar surprize cu 
adevărat s-au produs in

m ■I
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D iv iz ia  N a ţ i o n a lă  H f  D I V I Z I A  A
conducerea clubului dar 
şi pentru numeroşii su
porteri. Continuă degrin
golada şi Universitatea 
Craiova care, după cum 
se ştie, a părăsit încă 
din tuful preliminar 
Cupa UEFA. Deşi a în
scris repede un gol în 
mia. 8 prin Gane, stu
denţii din Bănie n-au 
reuşit mare lucru în faţa 
Ceahlăului şi s-au văzut 
egalaţi în min. 88 priit 
golul marcat de Gheoane.

Şi la Cluj, după ce gaz- |  
dele au condus cu 2—0 I 
şi 3—1, au trebuit să se I 
mulţumească cu un egal |
realizat de Barbu în min. |  
88, când scorul a ajuns I 
la 3—3! I

Etapa următoare are I 
loc miercuri şi sunt des- ■  
tule partide în care se I  
pot produce alte surprize ■  
adică, sarea ş i" piperul I  
pentru suporteri şi du- ■  
reri de cap pentru unii I  
antrenori şi conduceri de ■  
cluburi. I

li Rezultatele primei etape
SERIA I:

Ho car Bucureşti — Gloria Buzău 0—1 
Bucovina Suceava — Selena Bacău 1—0 
Callatis Mangalia — Flacăra Moreni 2—3 
Poiana Câmpina — Faur Buc. 4—0 
Cetatea Tg. Neamţ ■— Portul C-ţa 3—2 
F.C. Km. Vâlcea — Dacia U. Brăila 0—0 
Constant. C.F.R. Galaţi — Poli Iaşi 3—1 
Steaua Mizil — F.C. Acord Focşani 3—0 
Dacia Piteşti — Metalul Plopeni 4—1

SERIA a Ii-a:

Jiul Petroşani — C.F.R. Timişoara 2—0i 
Unirea A. 1. — FX. Cdrvlnuî Hd. 2—2| 
Gaz M. Mediaş — Phoenix B.M. 4—0| 
Unirea Dej — F.C. Bihor Oradea 1—2 
Jiul Craiova — C.S.M. Reşiţa 3—0
Poli. Timişoara — Armătura Zalău 8—0| 
Metrom Braşov — A.S.A. Tg. Mureş 2—0 
C.F.R. CIuj-N. — LCJ.M. Braşov 1—0 
Gloria Reşiţa — Tractorul Bv. 1—0

Rezultatele etapei: „U" Cluj-N. — F.C. Argeş I  
3—3; Steaua — F.C. Maramureş 0—0; Sportul Stud. S 
— Rapid 0—1; F.C. Farul — Inter Sibiu 2—0; O - l  
ţelul Galaţi — U.T. Arad 2—1; Dinamo — F.C. Na- g 
ţîonal (Progresul) 3—1; Univ. Craiova — Ceahlăul I  
P.N. 1—1; F.C. Braşov — Gloria Bistriţa 2—X; Pe- ■  
trolul — Electroputere 2—0. |

CLASAMENTUL I
Ghencea, unde F.C Ma 1.-2. Petrolul 2 2 0 0 6—1 6
ramureş s-a opus înscrie Rapid 2 2 0 0 6—1 6
rii vreunui gol din partea 3-4, F.C. Argeş 2 1 1 0 6—4 4steliştilor cane au fost Cfeahlăul P.N. 2 1 1 0 4—2 4departe de recenta lor 5. Oţelul Galaţi 2 1 1 0 6—5 4 ,
evoluţie în faţa elveţie 6-8. Dinamo 2 1 0 1 4—4 3nilor de Ia Servette Ge Electroputere 2 1 0 1 3—3 3 1
neva realizând un ade Gloria Bistriţa 2 1 0 1 3—3 3
vărat succes, calificând li 9-10. F.C Naţ. (Prog.) 2 1 0 1 4—5 3se în elita fotbalului e- F.C. Braşov 2 1 0 1 3—4 3
uropean — în Liga Cam 11. F.C. Farul C-ţa 2 1 0 1 3—5 3pionilor. E foarte bîiie că 12. F.C. Maramureş 2 0 2 0 1—1 2
Steaua ne va reprezenta 13-15. „U" Cluj-N. 2 9 I 1 4—5 1
în prima ligă a Europei, Univ. Craiova 2 9 1 1 3—4 1dovedind strălucire în Sportul Stud. 2 0 1 1 1—2 1
ambele partide din turul 16-17. F.C. Inter 2 0 1 1 4—6 1
preliminar, dar iată că Steaua 2 0 1 1 1—3 1în primele două jocuri 18. U.T. Arad 2 0 0 2 2—6 0din noua ediţie a cam Etapa viitoare (miercuri 31 aug.): Gî Bistriţă
pionatului 1994—1993, In Univ. Craiova; F.C. Argeş - F.C. Braşov ; F.C. Ma- 1
faţa noilor promovate — ramureş — .„U" Cluj-N.; U.T.A. — Farul Inter - j
F.C Argeş şi F.C. Mara Rapid; Electroputere —- Oţelul Galaţi ; F.C. Naţional 1
mureş — Steaua a „pă — Petrolul; Ceahlăul P.N — Dinamo; Steaua — 1
lit" îngrijorător pentru Sportul Stud.

immi
1>

Corvinul Hunedoara, joc hun la Alba lulia
Dacă In seria I oaspe

ţii au realizat 3 victorii 
în deplasare şi s-a înre
gistrat şi un meci egal 
la Rm. Vâlcea, în seria 
a II-a doar F.C. Bihor 
a obţinut victoria în de
plasare, Ia proaspăta pro
movată — Unirea Dej, 
in ultimul minut de joc 
oaspeţii înscriind golul 
victoriei. Corvinul Hu
nedoara a remizat în faţa 
unei echipe pretendentă 
la promovare — Unirea 
Alba IuUa. In acest joc 
Corvinul a aliniat for
maţia: Popa, Bordeianu, 
Crăciun, Tetiieanu, Chi- 
ra, N. Mitrică, Zanc, Ma- 
jearu (min. 60 Păcurar), 
Costăchescu, Şuvagău 
(min. 35, Gabor), Ciorea, 
Huncdorenii au început 
foarte bine, cu acţiuni 
spre poarta adversă, dar 
ce; care înscriu primii 
împotriva cursului jocului 
sunt gazdele fn min. 7 
prin Brâu." Scorul a fost 
majorat la 2—0 in min.

14 de către Popa. In 
continuare ambele forma
ţii îşi creează ocazii de a 
înscrie şi mai ales după 
intrarea lui Gabor în te
ren, acţiunile de 'atac 
aie hunedorenilor câştigă 
în claritate, devin mai 
periculoase la poarta gaz
delor. Şi în min. 58, N. 
Mitrică (foarte activ) re
duce din handicap: 2—1, 
Golul egalării este mar
cat tot de Mitrică, la o 
lovitură de la 11 m. Când 
tabela arată scorul 2—2 
ce a rămas neschimbat 
până la sfârşitul parti
dei, în ciuda unor ocazii 
bune avute de hunedo- 
reni, ultima în min. 88, 
când Gabor a fost aproa
pe de gol. Oricum, un 
rezultat bun obţinut fn 
faţa Unirii Alba Tulia, 
echipă mereu aflată fn 
lupta pentru primul loc 
în clasament- Să notăm 
prezenţa unei frumoase 
galerii hunedorene la 
acest meci, onorând cum

se cuvine o lăudabilă i  
niţiativă a conducerii du-! 
bului şi a celei tehnice; 
după o întâlnire cu su
porterii Corvinului. Sun-| 
tem convinşi că evoluţia 
bună a fotbaliştilor fao- 
nedoreni în noua ediţie 

a campionatului ’94—'95 va 
aduce în tribune mal 
mulţi spectatori, că tri
bunele Corvinului vor 
fremăta din nou în acest 
campionat.

Scorul etapei a foşti
înregistrat la Tim: 
unde Poli a administrat 
un usturător 8—0 Armâ-I 
turiî Zalău. Au învins 
detaşat Gaz Metan pe 
Phoenix B.M. cu 4—0
şi Jiul Craiova pe G&M. 
Reşiţa cu 3—0. Preţioasă; 
victoria conturată în ul
timul minut de joc a lui 
F.C. Bihor la noua pro
movată Unirea Dej. Prima! 
etapă a fost în general 
(ca cele 2 excepţii amin
tite) favorabilă gazdelor. 
Dar abia a început cam
pionatul...
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Deva

in Divizia B?

za ju

S l C ronica etapei

Vineri seara: o veste bună pentru iubitorii fotba
lului din Deva a Început să circule cu repeziciune, 
redată şi de Devasat: Echipa de fotbal Vega Caran
sebeş ce a  promovat In actualul campionat ir» Divizia 
B, a primit aprobarea de la F.R.F. pentru schimbarea 
de localitate sub denumirea de Vega Deva şl va ac
tiva în seria a HI-® a Divizie» B  (alături de formalii 
din Timişoara, Reşiţa, Lugoj. Bocşa, Dr„ Severin, A- 
nina. Mutra, Sadu, Ruvinari, Ţădeni ete. 'ziarul nos
tru va publica ^programul turului seriei respective).

Se spera ca, în  această săptămână să.fie întărit lotul 
echipei, formaţia din Caransebeş, rămânând cu puţini 
jucători şi în restanţă cu pregătirile pentru noul se
zon fotbalistic-. Duminică, în primul sita meci de cam
pionat, pe stadionul Cetate din Deva nu a  (« ta i alinia 
decât 10 jucători V» faţa adversarilor săi — Vulturii 
Dinamo Lugoj şi au pierdut cu 2—Ol CU toate acestea, 

i fotbaliştii de la Vega au jucat frumos, demonstrând 
apnedabite calităţi tehn ico-tagtiee.

Notă maximă pentru nmnerwşiî spectatori1 deveni 
ce au primii eu căldură şi aplauze pe divizionarii B» 

l «fum cuvine fotbalul curat, spectaculos
l ă i (d a r  g  formaţii. Si sperăm că echipa va primi un  

sprijin mas m m  d'm partea  spammUot, că ea se  v»  
afirma î» casând fis Dhfoia B, unde de « f l»  Deva 
merita o echipă de fotbal. .- ?

Şi kt etapa a Ill-a  au 
continuat victoriile obţi
nute de unele gazde la 
scor, cum e cazul la 
Ghelari şi Certej ceea ce 
ne arată că există mare 
diferenţă de valoare fo
l ie  anumite formaţii. în 
vingând cu 8—3, Minerul, 
Ghelari a reorperat mult 
la golaveraj, iar prin vic
toria sa cu 8—4, Minerul 
Certej se menţine pe pri
mul loc, talonată de a- 
proape de ortacii lor din 
Brad şi Anfooasa. In 
schimb, C.F.R. Sîmeria 
şi Favior Orăştie n-au 
reuşit să obţină In t e i  
etape, nici un punct! Mu
reşul Deva, după două 
deplasări şi un singur 
meci acasă se află pe fo
cul 4 Ia 2 puncte de li
der, dar fa con turnare
are jocuri fa deplasare 
de unde mal poate aduna 
puncte preţioase in lupta 
pentru primul foc.

Din câte ni s-a spus Ia 
Asociaţia judeţeană ţţ a 
c ite , după atâtea aten
ţionări, sunt Unele d a 
to r i care na se  fagrtjwe 
de bona organizare a  me
ciurilor acasă, «asii scan
dalagii arândposattUfatea 
să intre, chiar şi fa tu
nelul spre vestiare (la

la banca tehnică (este I 
suspendat) s-a comportat î 
tot necivilizat faţă de |  
arbitri şi adversari. Să * 
vedeai ce vor scrie in I 
rapoarte observatorii ş i « 
arbitrii, ce va decide Co-1 
misia de disciplină şi vom J 
relata despre abaterile» 
care an loc tn unele k v l  
cori ţi sancţiunile... pri-l 
mite. |

B ou l ţaţele etapei de duminică 28 aug.; Favior" 
Orăştie — Min. Şt. Vulcan 0—1;, Min. Livezeni — I 
AS.A. Aurul Brad 0—1; Min. Certej — Min. Bâr~« 
băteni 6—î; Haber Haţeg — Mureşul Deva 0—2 ;| 
Metalul Criţcsor — JM  Petrila 3—1; Mia. Ghelari * 
— Min. Teliuc 8—8; Min. Aninoasa — Vict. *.901  

Căfon 3—0; E.G.C.L. Calam — Dacia. Orăştie 2—1;J 
C.F.R. Sfmerfa — Constr. Hunedoara O1—3.

Favior Orăştie), iar la 
Haber deşi antrenorul 
Ceauşu n-a avut acces

CLASAMENTUL I
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Haţeg; Mfa Bărbătem — CFJL Semcria; ConsPruc-. 
tond H ă  — M et Orişcfor; Muteşui Deva — Mim. I 
Gbdari; Victoria ’90 Călan — E.G.C.L. Ca lan,. M in., 
Teiiue — Mint Aninoasa; Dacia Orăştie — Flavforf 
Orăştie; ffis . ŞL VuBcan — Min. Livezeni-.A.S.A. ; 
Aurul Brad — Min. Certej. |

1. Min. Certej 3 3 0 0 17— 4
2. A SA. A. Brad 3 3 0 0 9— 4
3 Mia. Aninoasa 3 3 0 0 3— 0
4L Mureşul Deva 3 2 1 0 7— I
5. Min. Şt. Vulcan 3 2 0 1 9— 2
6; Min. Bărbăfenr 3 2 • I ltt— 7
7. Metaltâ Crişcior 3 2 9 1 g— 6
& Constr. Himed. 3 2 0 1 7— 6
St Kabes Haţeg 3 1 1 1 ■T: 3--4

10. Min. Ghelari 3 1 0 2 9— 5
11. V îct Călan 3 1 0 2 3— 4
IZ Dacia Orăştie 3 1 <5 2 3— 4
13t Min. Liveaenk 3 I 9 2 6— 8
14. E .G X L  Călan 3 1 0 2 6—13
15. Jiul Fetrila 3 6  " 1 2 3— 5
19. MM "Mhtc 3 0 1 2 2-1 4
17. Favior Orăştie 3 0 0 3 2— 9
19. C.F.R. Saneria 3 9 ® 3 3—85

Efoşa rsifoare din 4 sept.: Jind Petojia — H

REZULTATELE 
CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

M N 27 AUGUST 1994
1. „U“ Cluj-N. — 1
FX. Argeş H

2  Strana —
F.C. Marasmivf fll
f  Sporlnl StucL —
Rapid t

4» Farul —
Inter Sibiu (

5. Petrolul —
Electroputere *

6. Oţelul Galaţi —
U .T . Arad «

7. Dinamo —
F n p u a l Btec. I

a  Univ. Craiova — 
Ceahlăul P.N. *

9. FjC  Braqwv —
C I Bistriţa •

f«. F.C Vâlcea -  
Dacia Brăila 9

11. Caasiant Gal. —
P»8 Iaşi- ■

12. Unirea Dej —
F.C. Bihor 2

13. M etr»» Bv. —
A.SA. Tg, Mureş i
Fortd de câştigefri:
23 439*94 feL
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MAINS. LA RUBRICA 
S F «  *  T

•  Mecierile ee-bipefor rm-
Mâicşti din Cupele Em»- 
penm. ' I

•  Clasamentui juniorilor 
Diviziei C.
■W A V .V . . . . - .w w r i

Pagino -ealizatâ de 
SABIN CE8BU
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„ •  La aniversarea zilei 
de naştere a ing. loan Tro- 
san îi dorim ani mulţi şi 
fericiţi alături de familia 
sa; colegii şi noi prietenii 
lui. (9971)

« Toate prietenele c-i 
rudele' distinsei doamne 
•Tatiana Asandei ii doresc 
CU drag, de ziua ei, multă 
sănătate, bucurii, zile se
nine şi tradiţionalul .„La 
mulţi ani!“. (9933)

•  Vând convenabil marfă 
turcească: verighete’ aur,' 
haină piele, cuverturi par- 
siene, pături imitaţie că
milă, set pahare semicristai 
alb, pantofi bărbăteşti ne
gri piele, helănci, cravate, 
curele, blugi. Tel. 613658.

(9968)
• Vând apartament 4 

camere, str. Dorobanţi, bl. 
34, ap. 15, sc. II, preţ ne
gociabil.

•  Vând hârtie xerox im
port. Tel. 612558. (9998)

« Vând Dacia 1310 TX, 
fabricaţie 1989, Informaţii 
tel. 715922. (9995)

•  Vând apartament două 
camere, etaj 10, zona Mio
riţa, Deva. Tel. 615377.

(9991)
• Vând casă şi grădină

negociabil, tractor U 650, 
comuna Pui, tel. 62289-1. 
după ora 20. (9992)

•  Vând Dacia 1300,. A. 
Viaicu, nr. 48, tel. 612865.

; ' (9991)
« Vând garsonieră Hu

nedoara, Sîntandrei tel. 
673143. (9988)

•  Vând garsonieră . Mi- 
- cro 15, bl. 105, ap. 23.

(9987)
/« Cumpăr păr, lungimea 

minim 25 cm. Informaţii 
frizeria Casa de Mode De
va. (9936;
/ •  Vând -Ford Fiesta ne. 
înmatriculabil, maşină de 
scris Olimpia Şi aproxima
tiv 50 kg haine cu 3000,'kg. 
toate Germania: Tel. 628698.

(9983)
« Vând apartament două 

camere decomandate, etaj 
4, preţ negociabil. Tei. 
■616506: , (9980)

•  Vând societate comer
cială în funcţiune (bar. 
magazin, depozit en gros). 
■Deva,' tel. 614904. (9979)

« Vând casă compusă 
din două apartamente, curte, 
grădină, gaz, apă, posibi
lităţi privatizare, zona gării 
Deva. Tel. 611429. (9977)

« vând garsonieră con
fort i; str. Zamfirescu, etaj 
4, Tel. 624487. (9974)

» • • • *. * - •—
« Vând Renault 11 

benzină, an fabricaţie 
1986, înscris în circu

laţie, stare ireproşabilă, 
preţ 4700 DM. - Tel. 
627927. (9969).**— * _  . — *— *-*— --

« Vând apartament 4 
camere central sau schimb 
cu două camere plus di
ferenţă. închiriez spaţiu 
comercial central, 80 mo 
Informaţii 612605; 623G53.

(98731
•  Vând casă în Deva,

cu încălzire centrală, insta
laţie apă, grădină, anexe, 
la preţ convenabil. Infor
maţii tel. 616992. (9940)

•  Vând Fiat Uno Diesel, 
Înmatriculat, fabricat 1986,
5 uşi, stare foarte bună,
preţ’ 3400 DM. Deva, tel. 
625707. (9906)

« Vând apartament 3 
camere, confort I, parter, 
posibilităţi privatizare, -vad 
excepţional. Hunedoara, M. 
Viteazul, nr. 6, ap. 1, tel. 
713519.'*% (9551)

•  Vând Dacia CN 3500
DM, Citroen BX 16 limu
zină, 83000 km, 7/100, per
fect, 3900 DM, Opel Ascona 
B 16, perfect, 2600 DM. 
Tel. 721279. (9961)

•  Vând casă, anexe, gră
dină, Lăpusnic, nr. 101 A. 
Tel. 633108, (9955)

« Vând maşină înghe
ţată, preţ mic. Tel. 616862.

(9955)

•  Vând spaţiu co
mercial, zona gării, Si- 
meria. Tel. '660896, zil
nic între orele 8—2f>..

(9848)

•  Vând (închiriez) hală 
nouă de 800 mp şi 3000 
nip teren alăturat; maşină 
îmbuteliat sue (sifon), na
vete şi sticle goale pen
tru suc; Opel Record 1,9 
pentru piese; VW Passat 
1600 înmatriculat. Anga
jăm barmani şi ospătari' 
pentru Simeria. Informa
ţii la tel. 612661, orele 9— 
11, 611067, orele 17—22.

(9883)
•  Vând casă cu etaj, 

Ia parter, spaţiu comercial 
şi una maşină de cusut 
Şingcr. Simeria, str. M. 
Viteazul, nr. 3. tel. 661769.

- J  ? ;v; ; . 7 ; ■ ' (9838)
’•  Vând apartament două 

camere, Gojdu Deva, tel 
626925, după ora 15. (10000)

•  Vând urgent aparta
ment două camere, conve
nabil (sau schimb garso
nieră) Hunedoara bdul 
Traian, bl: U 3, ap. 13.

V - - (9030)
•  Vând Trabant 601, fa

bricat 1989, preţ convena
bil. Informaţii tel. 712564.

(9050)
•  Vând garsonieră con

fort 1, zonă centrală, preţ 
negociabil. Tel. 627582.

(10007)
• Vând apartament două 

ycamere zona Gojdu, bl.
A 6 prim, etaj 4, ap. 37. 
Tel. 614891. (10004)

•  Vând BMW 324 Die
sel, model 1987, km 74 000,
6 cilindri, 85 KP, 10000 
DM negociabil: Tel -626120;

(10003)
V»*. i¥A .V W„-.VV

S.C. „POLIDAVA“ S.A. DEVA

str, 22 Decembrie, nr. 257, telefon 054/620712ţ 
ORGANIZEAZĂ 

CONCURS DE SELECŢIE A
MANAGERULUI |

în baza prevederilor Legii nr. 66/1993. 
Candidaţii vor depune ofertele în plic si-! 

gilat, în termen de 30 zile de la ultima pu-| 
blicare. ; /  1 -.-dv-

Persoanele interesate pot consulta docu
mentele societăţii, Ia sediul acesteia, zilnic în- ! 
tre orele 8—14, '

Informaţii suplimentare şi depunerea p li-f 
curilor la sediul societăţii. !

V.VJ

•  Vând apartament două
camere Hunedoara, Elibe
rării". bl. 10, ap. 3. Tel. 
722675. (9051)

•  Vând apartament două
camere decomandate — 
Hunedoara, bdul Dacia, bl. 
20 A, 5500 DM. Tel. 056/ 
142748. (9054)

•  Cumpăr garsonieră
Hunedoara. Informaţi; tel. 
717508. ’ (9055)

•  Vând casă Hăsdat, 
155. Tnf. după ora 18.

(9056)
•  Vând Opel Kadett, O-

pel Record, neînmntricur 
late, televizor sport. Tel. 
711107. (9057)

•  Vând casă Hunedoara, 
condiţii avantajoase. Tel. 
721476, după ora 17. (9058)

•  Vând apartament două 
camere semidecomandate, 
etaj" I (autogară Hune
doara). Tel. 032/175551 Iaşi.

(9059)
•  Cumpăr apartament 3 

camere decomandate zonă 
centrală. Tel. 711799, 723440.

(9060)
•  Vând apartament două

camere Hunedoara. Infor
maţii bdul Dacia, nr. 8, 
bl. C 1, ap. 124. (9062)

•  Vând televizoare: alb-
negru, color, videorecorder, 
preturi convenabile. Tel. 
717094'. (9065)

•  Cumpăr set motor com
plet cu garnituri IFA L 60, 
an fabricaţie 1989. Tel. 
621750, 620712, între orelâ 
7,00—15,00. ; (9554)

« împrumuturi în lei 
la- Casa de amanet Sime
ria, telefon 661721, zilnie 
8—18: ;.:V

(9708)
• Doamnă de 30 ani, cu 

copil de 11 ani, serioasă, 
credincioasă, fără locuinţă, 
caut doamnă, domn, fami
lie iii vârstă fără moşte
nitori pentru îngrijire şî 
moştenire. Informaţii tel. 
058/824619..

(9903) -
« Persoană serioasă caut 

pentru îngrijire persoană 
în vârstă contra locuinţă. 
Informaţi; Deva, tel. 613739.

(1002)
• Caut femeie pentru

îngrijire copil. Tel. 629292, 
orele 16—21. (9970)
; •  Caut femeie /  îngrijire 
copil Ia domiciliu. ' Tel. 
628801, după ora 11: (9960)

« S.C. FDF Mecanoprod 
S.R.L. Deva anunţă inten
ţia de majorare a preţuri
lor, începând cu data de 
1 octombrie 1994. (9965)

•  S.C. Marchian Plus- 
con S.R.L. Deva anunţă 
intenţia de majorare a 
preţurilor, începând cu 
data de T octombrie 1994.

/ / /  - (9963)

« S.C. Sargeţia Fo- 
rest S.A. Deva declară 
intenţia de majorare a 
preţurilor la produsele 
din lemn, ineepănd eu 
dată de 1 octombrie 
1994. -  (10001)

•  S.C. Streiul S.A. 
Călan, str. A. Viaicu 
nr. 8 anulează licitaţia 
pentru data de 31 
august 1994. (9982)

•  Familia Bozan 
mulţumeşte rudelor, 
vecinilor, prietenilor şi 
colegilor de serviciu 
de la „Avicola" Min
tia şi „Dacia Service" 
Deva, care au fost a- 
lături la greaua pier
dere a celeia care a 
fost soţie, mamă, soa
cră şi bunică
BOZAN CORNELIA 

(NELICA)
Dumnezeu s-o o- 

dlhneascâj (9553)

•  Cu nemărginită 
durere, familia anunţă 
încetarea din viaţă a 
dragei lor soţie, ma
mă, soacră si bunică

VANDOR MARIA
Corpul neînsufleţit se 

află la Capela Cato
lică din str. Eminescu, 
Deva.

înmormântarea — 
miercuri, 31 august, ora 
15.

Dumnezeu s-o odih
nească! (10022)

•  Colectivul Spita
lului Orăşenesc Orăş- 
tie deplânge trecerea 
în nefiinţă a celui care 
a fost un medic şi om 
deosebit

dr. ALEXANDRU 
SIMIONESCU

Sincere condoleanţe fa
miliei.

•  Soţia Dora anunţă 
cu nemărginită durere 
trecerea în nefiinţă a 
iubitului sot

TEODOR’ROŞCA 
de 85 ani din Brad.

(10006)

« Fiul Dorel, nora 
Neli şi nepoata Sanda 
deplâng dispariţia ce
lui care a fost un tată 
şi bunic iubitor

TEODOR ROSCA
(10005)

S.C. „DECEBAL" S.A. 
D E V A

(INDUSTRIA CĂRNII) I
Colectează borcane de sticlă, curate, de 420 j 

I gr* prin magazinele proprii din: Deva, Călan, J 
! Hunedoara, Haţeg, Petroşani, Lupeni, Uricani, i 
| Vulcan, Brad. T J
’ LA PREŢUL DE 50 LEI/BUG. j

—  .... ....... ... *

I
FOTO MIRON 5 DEVA 

Bdul Decebal, nr, 22

EXPO T 
C I

Str. Aure! Vlai
1

•  S.C. Quasar Electro 
S.R.L, Deva anunţă in
tenţia de majorare a pre
ţurilor, începând cu data 
de "1 ©ctombrie 1994. (9962)

D E C E S E

(LV ANI A 
apoca

X 064 153388

în p e r io a d a ^ t 4  se p te m b n e  I994  
ZilnicrN(B 10,00,- 18,00

T Â R G U L c r f r N E R A L  
■ DE BUNURI DE CONSUM CU 
PARTICIPARE INTERNAŢIONALA

cu
saloane 

de
* TEXTILE - 

ÎMBRĂCĂMINTE  
‘ PIELĂRIE, 

tyAROCHINĂRIE. 
ÎNCĂLŢĂMINTE 

‘ BLĂNURI
COSMETICE, BIJUTERII

S «  o r g n n lg ţa tâ  o ssfractivfS

- PARADĂ A M O D EI - -/
în zileie da 9 sl 11 şeptemone

S.C. ORĂSTIETRANS S.A.
ORĂŞTIE _

Cu sediul în Orăştie, str- Unirii, nr, 76, 
judeţul-Hunedoara

Anunţă intenţia de majorare a tarifelor la 
transport marfă şi călători, începând cu 26 
septembrie 1994 si 26 octombrie 1994.

(090101)

REGIONALA C.F- TIMIŞOARA 
SECŢIA L 9 SIMERIA

Aduce la cunoştinţă participanţilor la tra 
ficul rutier că în ziiele de 30 şi 31 augusi 1994, 
între orele 9—13, se închide circulaţia rutieră 
pentru lucrări la linia C.F. în zona trecerii la 
nivel km 157+554, sat Livadia, DN 66.

Circulaţia se va efectua pe ruta ocolitoa 
re semnalizată pe teren.

S.C. ROMCAMION S.A.

Cu sediul în D eva, str. D epozitelor, nr. 17,

\
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\
\

i
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\
\
s
\
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I  ■  . . . . . . . .  \
Anunţă interviu la sediul firmei, în vede- \ 

rea ocupării unui post de \
•  Referent de specialitate, \

în data de 2. 09. 1994. J
— Cerinţe: de preferinţă bărbat, studii \ 

superioare cu specialitate calculatoare (Soft- \ 
Hard), vechime minimă 5 ani în specialitate. j

ziar editat de S.G. „CUVÂNTUL LIBER- S.A. DEVA ff'20/018/1091. Cort 8QT850801 B.8. Dfiva. Io d  fiscal 0îlfl82TD«va, str. 1 Decembrie, 35 jad. Suedoara  
(Telefoane 611275, 612157. 511269, 625904, fax 618061 gonslll»! da administraţie i Dumitra Dheonea — pre şedinţa, Minei Bodea, Vergii Grişao,
Tiberiu istrate. Ni cola e Tîrcob — administratori. întreaga râspandere penlni conţlnutsd articolelor jrabllcaţa o poartă autorH acestora.

Tiparai executai la §,G. „POItdava-

FOLOSIND CELE MAI MICI PRETURI. 
FOLOSIND MATERIALE KODAK- 
în mai puţin de 1 oră la noi se poate: 

developa filme color toate tipurile 
executa fotografii color diferite dimensiuni 
executa fotografii polaroid 

Pentru profesionişti: REDUCERI DE PRE
ŢURI. ' (9944)

prin magazinul de desfacere propriu.
V •  Anvelope dimensiunea 1100 R20, fabri

cate de S.C. Silvania S-A. Zalău, la preţuri a 
vantajoase.

S.C, ROMCAMION S.A. Deva angajează 
•  electrician auto — studii de specialitate 

(şc. prof. sau liceu auto).

LEAGĂNUL DE COPII HUNEDOARA

Organizează LICITAŢIE PUBLICĂ pentru 
reparaţii şi zugrăveli interioare.

Licitaţia va avea loc în data de 14 sept. 
1994, la sediul unităţii din bdul 1848, nr. 23. 

1 Relaţii suplimentare Ia telefon 712867.

SC. BANC POST S.A.

\


