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romane
Dacă ar fi s-o luăm 

cu începutul, ar trebui 
spus că începuturile jan
darmeriei în ţara noastră 
datează din perioada sta
telor feudale româneşti, 
paza teritoriului patriei 
fiind efectuată de către 
slujitori şi dorobanţi or
ganizaţi în cete. în  timr 
pul revoluţiei de la 1848 
au apărut unităţile de 
gardă naţională, iar după 
înăbuşirea revoluţiei s-au 
înfiinţat primele unităţi 

, de dorobanţi, cunoscute 
sub numele de jandarmi. 
Ei asigurau paza fron
tierelor, apărau ţara în 
caz dq agresiune din a- 
fară, dar participau şi la 
menţinerea ordinii pu
blice şi ă siguranţei sta
tului în mediul rural, 
fiind la dispoziţia prefec
ţilor de judeţe.

La 1 sepetm brie 1893, 
apare Legea asupra jan 
darm eriei rurale, care 
stabileşte principiile, a- 
tribuţiunile. şi structura 
organizatorică ale insti
tuţiei. Jandarm eria ru 
rală a fost concepută ca 
organism m ilitar, îndri
tu it şă vegheze la  respec
tarea legilor, iar în caz 
de tu lburări interne avea 
misiunea sa intervină 
pentru restabilirea or
dinii publice. Ca urm are, 
data de 1 septem brie a 
fiecăruj an a fost decre
tată ca „Ziua jandarm e
riei române".

Sigur că, în timp, au 
apărut a lte  legi ale ja n 
darm eriei, alto hotărâri 
de organizare, i s-au sta
bilit noi atribuţii, i s-au 
adus îm bunătăţiri, per
fecţionări. U ltim a reo r
ganizare a jandarm eriei a 
avuţ loc în  luna aprilie 
1913, pentru  ca, peste şase 
ani, prin  Decretul-lege nr. 
167, din 7 februarie 1949, 
jandarm eria să fie lichi
dată şi să ia fiin ţă trupele 
de securitate integrate Mi
nisterului de Interne. Tru- 
dcIc de securitate au e

l

xistat până la revoluţia 
din decembrie 1989, când 
au trecut, pentru scurt 
timp, la Ministerul A- 
părării Naţionale, reve
nind la M.I. sub denumi
rea de trupe de pază şi 
ordine. Prin Ordinul Gu
vernului României nr. 
0749, din 5 august 1990, 
Comandamentul trupelor 
de pază şi ordine s-a 
transformat în Comanda
mentul trupelor de jan
darmi, subordonat în con. 
tinuâre M.I.

în  judeţul Hunedoara, 
unitatea de jandarm ; s-a 
înfiin ţat la  1 septem brie 
1990, având ca zonă de 
responsabilitate întregul 
perim etru ăl judeţului, cu 
misiuni precise. Trupele 
noastre execută paza şi 
apărarea unor obiective 
im portante penţru  econo
mia naţională şi pentru 
capacitatea de apărare a 
ţării. Asigurăm, îm pre
ună cu efective ale poli
ţiei, paza şi ordinea în 
municipiile Deva, Hune
doara şi Petroşani. în 
celelalte oraşe din Valea 
Jiului. A lături de poliţia 
TF Simeria, efectuăm m i
siuni de patru lare a tre 
nurilor de persoane şi de 
m arfă în zona de respon
sabilitate a CP Timişoara, 
în gările clin Deva, H u
nedoara, Sim eria — că lă 
tori şi tria j. De asemenea, 
îm preună cu echipaje ale 
poliţiei, asigurăm  ordinea 
la m anifestările culturale 
şi sportive din judeţ, par
ticipăm la restabilirea or
dinii publice atunci când J 
a fost tulburată. ţ

Şi pentru  că este „Ziua i  
jadarm eriei române" şi, l 
deci, m otiv de bilanţ, aş ) 
am inti că, de la începutul \  
anului, .trupele ■ noastre ţ

Cpt. VIOREL SÂLAN, \ 
comandantul Unităţii da ţ

jandarmi a judeţului 1 
Hunedoara i
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•  BUDAPESTA. Cores
pondentul Rompres. So
rin Petrescu, transmite: La 
o consfătuire a Uniunii 
Culturale a Maghiarilor din 
Ucraina subcarpatică, ţi
nută duminică, 28 august, 
la Nagyszolos Ucraina sub
carpatică, vicepreşedintele

acesteia, MUpvăîr*Şurfdor. 
a' învinuit presa ungară şi 
anumite forţe din Unga

ria pentru divizarea Uni
unii. Kovacs Miklos, mem
bru în prezidiul Uniunii, 
a afirmat că pentru această 
divizare este răspunzător 
guvernul ungar şi, în pri
mul rând, Tabajdi Csaba.

Duminică seara, Tabajdi 
Csaba. secretar de stat cu 
probleme politice Ia Ofi. 
ciul Primului Ministru, a 
răspuns acestor acuzaţii, 
declarând agenţiei ungare

de presă MTI că „ar fi 
bine' dacă maghiarii . de 
peste hotare, inclusiv cei 
din Ucraina subcarpatică, 
nu ar antrena în luptele 
lor interne guvernul ungar 
care funcţionează doar de 
o lună şi jumătate".

•  SOFIA. Partidul Ver
zilor (ecologist) din Silistra 
(Bulgaria) a dat publici
tăţii o declaraţie prin care 
îşi exprimă preocuparea în 
legătură cu prevăzuta in
trare în funcţiune a centra
lei atomo-electrice de Ia

Cernavodă , — transmite 
BTA, preluată de > . Rom- 

, preş. Respectivul ' partid, 
nereprezentat în parlamen
tul de la Solia, cere ca 
„ambele state (România şî 
Bulgaria) să-şi aducă stan
dardele la acelaşi nivel în 
ce priveşte controlul mo- 
diului".
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•  Au (rccut 243 zil< 
din an, au maţ rămas 
122.

•  începutul Anului 
■ nou Bisericesc; Cuviosul
Simeon Stâlpnicul şi 

| Cuvioasa Marta.
•  30 de ani de la 

îoartea dirijorului Geor-j
| ge Georgescu (n. 1887).

•  1955. înfiinţarea Fi
larmonicii de Stat din

î  Cluj.

La ferma viticolă nr. 
strugurilor de masă.

10 a S.C. Horticola S.A. Deva a început culesul
Foto: PA VEL LAZA

99 VIOLETTE66 un model
de socializare pentru copii

-Sâmbăta trecută, la 
fosta G rădiniţă nr, 1 din 
H aţeg — acum  devenită o 
nouă instituţie, denum ită 
„Violette11 (nume dat după 
simbolul oraşului Toulouse 
din Franţa), care începând 
din această săptăm ână pri
meşte 40 de copii în vârstă 
de la  3 la 10 ani, prove
niţi de Ia casele de copii 
de la  Baia de Criş şi B re 
tea Streiului — s-a desfă
şu rat o festivitate cu sem
nificaţie aparte. Despre ce 
este vorba?

începând din luna ui- 
nie a.c., în tr-un  tim p re
cord, construcţia respectivă 
a  fost supusă unui am plu 
proces de transform are şi. 
modernizare. Directoarea 
acestui aşezământ,. dna; 
Carmen Liliana Crişan. 
ne-a rela ta ţ că, datorită 
interesului"' deosebit m a
nifestat de către asociaţia 
„Societe Humani'.aire" din 
Franţa, reprezentată - prin  
dna Jackie' Lenoir, dl. dr. 
A lain Delbos, Sylvianne şi 
* m• • • m mmm mmmm *
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•  Programul turului 

Campionatului 

Diviziei B — ediţia 

1991—1995, seria a 
III-a.

• • • • • • • • • • • • •

Jan-M ărie Bellini şi dl. 
Vilespy Patricii, de Inspec
toratul şcolar judeţean şi 
Prefectură, precum  şi de că
tre  unii sponsori ea: S.C. 
M etalo-Construcţ ii, S.C. 
Sarmismob, direcţiile de 
drum uri naţionale şi jude 
tene, firm ele „Speranţa' 
S.R.L., Devasat şi EPLTD, 
s-£i reuşit .să fie asigurate 
condiţii foarte bune. si
milare celor 'găsite în fa -! 
milie, pentru copiii ce vor 
fi. găzduiţi aici. Totul — 
de la dorm itoare la cantină, 
-sala do mese, grupurile so
ciale şi anexele gospodă
reşti — poartă am prenta 
noului şi a grijii faţă  de 
speranţele de mâine ale 
ţării. Părinţii unor copii 
care se aflau până acum 
la casele de copii (denu
mire im proprie, pe care 
fran cez ii n-o acceptă, chiar 
dacă este vorba despre co
pii abandonaţi) şi care 
vor veni aici, spuneau că 
nu şi-au im aginat că se 
pot crea asemenea condiţii

de viaţă-şi învăţătură,, caro 
nu se deosebesc cu nimic 
de cele A din familie. 
De . m enţionat . că toţi 
•copiii de vârstă şcolară ce 
vin aici vor învăţa îm 
preună cu ceilalţi copii din 
oraşul Haţeg. Personalul 
încadrat este preocupat să 
asigure, ’ şub  îndrum area 
reprezentanţilor francezi şi 
a Inspectoratului şcolar 
judeţean, un clim at afectiv, 
plin de devotam ent şi cât 
mai apropiat de cel din 
familii . pentru  toţi copiii 
sosiţi aici.

Valoarea lucrărilor efec
tuată pen tru  înnoiri şi mo
dernizări depăşeşte 90 de 
milioane de lei, fiind inte
gral suportată , de către a- 
sociaţia franceză al cărei 

. preşedinte este dl. dr. Del
bos, din Toulouse. Acest 
experim en t pentru sociali
zare durează trei . ani, du-

NICOLAE TfRCOB 
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•  înţeleptul îşi purre întrebări sie însuşi. Pros
tul întreabă pe alţii.

, O  Şcoală şi grădiniţă 
; Waldorf. Părinţii care 
i doresc să se informeze 
I îndeaproape de pedagogia 
! Waldorf şi de posibilităţi

le actuale de funcţionare 
! ale şcolij şl grădiniţei 
I Waldorf din Simeria, au 

ocazia să participe sâm
bătă, 3 septembrie a.e., 
ora 16, la o conferinţă ce

va avea loc în localul 
şcolii din str. Biscaria, 
nr. 1. Invitate — dnele 
Elsbeth Zysset şi Annet- 
te Jungen de la Şcoala 
Waldorf din Berna. Cu 
această ocazie, părinţii 
pot opta pentru înscrierea 
copiilor lor în clasa I 
sau la grupele de gră
diniţă. - (M.B.)

©  Au primit pădure.
Doamna Florica ifirău, 
viceprimarul comunei 
Bucureşci, ne spunea eă

în centrul de comună 
proprietarii de pădure 
au intrat în posesie în 
totalitate, lucrarea înche- 
indu-se pe data de 3 
august 1994. S-au atribuit 
156 ha de pădure unui 
număr de 173 cetăţeni. 
Acum se vor intensifica 
acţiunile de predare a 
pădurii şi în satele Şe* 
suri şi Curechiu. (Al.J.)

© Justiţia a decis. In 
nota intitulată „Justiţia 
va decide'1, publicată în 
nr. 1089 ai ziarului nos

tru s-a arătat că, în le
gătură cu lichidarea pa
trimoniului şi licitaţia fă
cută la fosta cooperativă 
agricolă din Răcăştie, la 
Curtea de Apel din Alba 
Iulia se afla pe rol un 
proces în dosarul civil 
nr. 928/1993. Pe baza 
probelor administrate, or
ganul de justiţie amintit 
a respins recursul de
clarat de către S.C. „Zoo- 
com — Impcx" S.R.L. 
(N.T.)

O  Om al silv'culturii.

După aproape 40 de ani 
lucraţi în silvicultură, în 
ultimii ani îndeplinind 
funcţia de director tehnic 
al Filialei Silvice Deva, 
dl. irig. Şofron Mărgi- 
neanu s-a pensionat, co. 
legii urându-i viaţă lungă 
şi plină de satisfaoli:. 
(N.T.)

0  Magazin alimentar. 
La parterul blocului 17 
A, din cartierul A’ Vlaî- 
cu, oraşul Haţeg, s-a 
deschis un frumos şi mo
dern magazin alimentar

> t mm * mm /  «*» /  mm t mţm t  m

condus de dna Nelica 
Micloşoni. In noul ma
gazin se oferă cumpără
torilor o gamă diversă 
de produse alimentare 
proaspete şi de cea mai 
bună calitate. Cu o sub
liniere: la preţuri mai 
miei în comparaţie cu 
cele practicate în alte 
unităţi de profil, (N.S.)

_ . J
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La Bulzeştii de Sus am 
ajuns chemaţi printr-o scri
soare semnată „Tinerii 
comunei". Câţi tineri mai 
are comuna Bulzeştii de 
Sus, astâ-i altă gâscă-n 
traistă. Cei, mai mulţi din
tre ei, împrăştiaţi cu rtiun- 
ca, masa şi casa pe la 
Brad,' pe la Deva ori pe 
aiurea se inai întorc pe la 
vetre de vineri seara până 
duminică seara sau la săr
bătorile mari. în urmă cu 
20 ani, îh cele nouă sate 
ale comunei mai trăiau 
1633 de oamenj. Azi co
muna mai numără 561. 
Se depopulează iremediabil 
satele, în special cele de 
munte şi sunt slabe spe

ranţe ca migrarea populaţiei 
să cunoască şi un sens in
vers celui de până acum.

Şi ne-a ma; chemat la 
Bulzeştii de Sus scrisoarea 
dlui Gheorghe Dumitru din 
Ţărăţel — Crişcior dar de 
loc din Bulzeşti. Domnia 
sa ne mustra prieteneşte 
pentru „păcatul" de a fi 
afirmat în câteva rânduri 
tipografice că la Bulzeştii 
de Sus 78 de ha de teren 
ar fi fost abandonate. 
„Nu-i pământ abandonat 
— spune domnia sa. în 
aceste 78 de ha intră şi 
cele 3,63 ha ale mele pe 
care le-aş munci dar nu 
pot intra în posesia lor 
pentru că dl primar a blo
cat intrarea în posesie*1.

Am încercat să lămurim 
la faţa locului acuzaţiile 
acestea, precum şi pe cele 
care 1 le aduce primaru
lui „Grupul de ,• tineri** 
N-am reuşit. Domntil Ioan 
Stănilă, primarul, era în 
concediu, dl. Savu Tăl- 
maciu — secretarul Con
siliului local — de aseme
nea în concediu, dl. vice 
primar era şi domnia sa 
dus cu treburi în satele 
comunei. Nici măcar cu 
şeful postului de poliţie, 
cu care aveam de clarifi
cat unele întâmplări ne
plăcute din comună, nu 
am putut schimba două 
vorbe marţi, 16 august pe 
la oră 13. Sigur, ar fi 
absurd să pretindem ca 
toţi cei cu muncj de răs
pundere în administraţia 
locală de stat să se fi a- 
flat la primărie, dar nici 
chiar să n-ai la cine cere 
o relaţie autorizată. Sin
gura persoană de la care

SUGESTIE
Sătenii din T«a, comuna Burjuc, au trimis la Prefecfu-î; 

ră o reclamajie semnată de peste 60 de oameni în care*, 
îşi exprimă nenwi|umirea în legătură cu aplicarea Legii •) 
fondului funciar. Cetăţenii au primit o adresă de la Prefec-, 
tură în care se spune că n-ar avea dreptate. Cu ei în-; 
să-autorii redamafiei-n-a stat nimeni de vorbă. Suge
ram Prefecturii să organizeze o adunare cu cetăţenii sa
tului Ia fa)a locului. (Tr, B.) ;ţ
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pâ care se va face evalua
rea rezultatelor. .

Iată, succint, esenţa alo
cuţiunilor rostite la inaugu
rarea noii unităţi:

DL Georgel Rătean, pre
fectul Judeţului: „Aducem 
mulţumiri asociaţiei fran
ceze pentru interesul deo
sebit manifestat în vederea 
socializării copiilor aban
donaţi. Având deja un mo
del, cu siguranţă că vom 

ajunge la generalizarea lui**.
Dna' Jacicie Letioir, secre

tara asociaţie; franceze: 
„Am venit de 4 ani în 
juddţul Hunedoara. Am do
rit -să schimbăm ceva In 
viaţa copiilor şi în mare 
pârte cred că am reuşit".

Dl. dr. Alain Delbos,
preşedintele asociaţiei fran
ceze: „Pe măsură ce ne 
convingem că experimentul 
reuşeşte, suntem gata să 
contribuim la realizarea u- 
nu; proiect de anvergură 
în domeniul propus de 
noi. Să-i mângâiern pe toţi 
copiii".

Dl. Gheorghe Cândea,
inspector general al Inspec
toratului şcolar judeţean : 
„începutul este greu dar, 
cu ataşament faţă de ceea 
ce este nou, sunt sigur 
că vom reuşi să ffim cu 
adevărat un model. Noi 
vom sprijini material şt 
metodologic toate demersu
rile pentru ea învestiţfâ 
făcută să dea roadele aş
teptate", . - r -|----------

am primit unele relaţii, în 
măsura în care a putut şă le 
dea, a fost dna Mihaela 
Ivaşca, agent agricol.

Am aflat astfel că după 
o comasare făcută în 1970 
(trebuie să menţionăm că 
este vorba de o comună 
care nu a fost niciodată 
colectivizată) în administra
rea statului prin Împuter
niciţii săi locali au trecu' 
1940 ha de păşune. Separat 
de aceasta mai sunt pă
m ânturi consemnate in 
Registrul Agricol pe nu
mele proprietarilor, cum 
este şi cazul dlui Gh. Du
mitru. Pământurile respec-

ANCHETA
NOASTRĂ

tive la care unii dintre 
proprietari nu s-au mai 
întors de multă vreme cu 
faţa au fost folosite de 
alţi sătenj rămaşi pe Ia 
vetrele lor. Ce împiedică 
acum reconfirmarea drep
tului de proprietate asu 
pra acestor pământuri, nu 
putem să înţelegem; cu 
atât mai mult cu cât la o 
sesizare adresată de dl. 
Gh, D. Prefecturii, aceasta 
îi comunică (sub nr. 1236/ 
j/4. 01. 1994) că preşedin
tele comisiei locale a Fon- 
duluj Funciar, nimeni altul 
decât primarul, a primit 
dispoziţie să-l pună în po
sesie pe pământul care 
este proprietatea sa, dar 
este folosit de multă vre
me de cetăţeni din satul 
Tomnatec.

Ce se mai putea consta
ta cu prilejul deplasării la 
Bulzeşti; de Sus? Am în
cercat să aruncăm prin 
geam o privire în rafturile 
magazinului sătesc la care, 
la ora 11,30, nu aveai cai 
să dai „Bună ziua**. Raf
turile erau goale ca un 

portofel de şomer.
La Bulzeştii rie Sus, 

pâine vine destul de rar, 
ca să nu mai vorbim de 
satele comunei ai căror 
locuitori merg cu doniţa 
cu lapte Ia Brad, îl vând, 
jumătate din bani îi dau 
pe autobuz şi de ce mai 
rămâne mai cumpără 
pâine. Şi asta o fac cu un 
fel de „rând al satulăi".

Tinerii- despre care am 
zis mai sus ne scriu că 
anul dintre ei. fiu al sa
tului, care are o societate co
mercială s-ar fi oferit să 
aducă bulzeştenilor unele 
mărfuri de care ei au ne
voie dar că primarul nu 
i-ar fi permis sub nici o 
formă să facă comerţ în 
sat. Ba s-ar mai fi şi ta -  
butuşiţ reciproc. Nu e 
bine. Dacă coopera
tiva de consum de la Baia 
de Criş care aprovizionează 
comuna nu face acest lu
cru cum trebuie, să fie 
îngăduiţi particularii să 
organizeze comerţ fn sa
tele ei; dar nu numai cu 
bere, tutun, băuturi şi gu
mă de mestecat ci cu ceea 
ce oamenii au realmente 
nevoie, şi cu plata către 
comună a taxelor impuse 
de legea impozitelor şi 
taxelor locale; căci se 
pare că de aici porneşte 
conflictul autorităţilor lo
cale cU particularii.

în ziua de 16 august, 
la Bulzeştii de Sus, era 
„bază". Asta înseamnă că 

S.C. „Decebal** S-A. Deva ve
nise să cumpere vite. 
Până la ora când am pă
răsit noi satul — 13,30 — 
nu încărcase nici o vită 
în furgon. „Ne fac con
curenţă particularii" — 
ne spunea dna Corina Ni- 
ţă — contabil şei al socie
tăţii şi dl. Nicolae Popa 
— şef centru preluări. Si
gur că fac! Economia li
beră de piaţă pe concurenţă 
se bazează! Tare ne e tea
mă insă că despre „baza" 
din acea zi de la Bul- 

'zeştii de Sus locuitorii sa
telor comunei n-au ştiut 
nimic.

Cam acestea sunt acum 
la vreme de tranziţie pro
blemele satelor de munte 
izolate. Acestea şi altele 
cu care n-am mai dorit să 
încărcăm memoria citito

rilor. Ele au rezolvare; 
dacă cei care trebuie să o 
dea doresc cu adevărat a- 
cest lucru.

DUMITRU GHEONEA, 
ION CIOCLEI
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s-au implicat în 70 de 
evenimente pozitive de 
pază şi ordine, în 40 de 
misiuni pe transportul fe
roviar, în alte 10 acţiuni 
din paza obiectivelor în
credinţate, evidenţiindu- 
se mulţi jandarm; şi po
liţişti, prin spiritul lor de 
curaj, vigilenţă, de înalt 
profesionalism — pe fon
dul unşi intense pregătiri 
în procesul permanent de 
instruire a efectivelor 
(cadre, militari angajaţi, 
militari în termen). Şi 
aş mai sublinia că avem 
un1 corp de cadre cu o 
bună pregătire militară, 
şi de specialitate. Peste 
50 la sută din efectivul 
de ofiţeri a absolvit sau 
urmează studiile facultăţii 
de drept ori de alt profil. 
De asemenea, beneficiem 
de un corp numeros de 
militari angajaţi, de re
gulă din perimetrul ju-

dejului, atent selectaţi şi 
temeinic instruiţi, pe care 
punem mare bază, în spe
cial Sn misiunile de pază 
şi ordine. Dar munca şi 
acţiunile noastre nu or 
avea efectul scontat dacă 
nu am coopera continuu 
şi fructuos cu beneficiarii 
obiectivelor a căror pază 
o asigurăm, cu organele 
de poliţie, cu unităţile şi 
subunităţile M,Ap.N. şi 
-ale S.R.L, cu organele lo
cale ale puterii de stat. 
- Avem însă şi noi pro
bleme, neîmplihiru Nu 
dispunem de un sediu în 
reşedinţa judeţului — 
municipiul Deva —, in 
unele oraşe spaţiile pe 
care le deţinem sunt in
suficiente, iar altele se 
degradează din lipsa fon
durilor celor ce le ad
ministrează. De altfel, 
sărăcia economiei naţio
nale, blocajul financiar 
au efecte negative şi a-

romane
supra dotării noastre cu 
echipamentele şi materia
lele necesare executării 
misiunilor. Sperăm insă 
că, îh timp, se vor re
zolva multe din aceste 
stări de lucruri, iar a- 
d opta rea — poate chiar 
în acest an — a Legii de 
organizare ş i funcţionare 
a jandarmeriei române ne 
va oferi noi şi avantajoase 
condiţii de dezvoltare şi 
perfecţionare a activităţii 
specifice. Oricum, struc
tura sa militară, concep
tul său de organism de
mocratic îi permit jan
darmeriei să se manifeste 
ca o forţă de continuitate 
a acţiunii guvernamentale 
în orice situaţie. Gândul 
nostru, al jandarmilor din 
judeţul Hunedoara — îh 
consonanţă cu al colegi- 1 
lor din toată ţara — este 
la binele şi la prosi'- 
tatea naţiunii. Noi 
jim cu credinţă cit ;
frânt. ţ

Ioan Domşa, electromecanic la grupa Automatizări , de la Termocentrala 
Mintia, verifică în condiţii de laborator ,eu profesionalism, componentele insta
laţiilor de automatizare. Foto PAVEL LAZA
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CINE LE FACE ACESTOR TINERI 
EDUCAŢIE 2.

„Activitatea cultural-e- 
ducativă şi distractivă In 
comuna noastră Crişcior 
— nu se mai face in aşeză- 
mintele construite In acest 
scop la Zdrapţi, la Criş
cior, la Gurabarza, ci ia 
aşa-ziseîe discoteci orga
nizate în restaurante. După 
ce consumă aici alcool, 
unii tineri cu greu mal 
pot fl stăpâniţi de la por
nirile rele.

Dacă educaţie în spiri. 
tul. comportării civilizaţi, 
al respectului faţa de lega 
şl ordine nu se mai face 
nicăieri şi nimeni mi se 
mai gândeşte la aceasta, 
ne-am aştepta' ca măcar 
Consiliul local şi Poliţia

să stopeze la timp aseme
nea porniri

Pe dumneavoastră, presa, 
vă rugăm să faceţi un a- 
pel şi la părinţii acestor 
tineri care nu ştiu ce fao 
copiii lor pe stradă când 
ies &  la discotecă.

Ca gând bun că veţi 
publica aceste rânduri, vă 
mulţumesc din suflet" 
(Maria Marca — Crişcior. 
str. Monumentului).

Ceea ce am şl făcut şi 
sperăm să fim citiţi atât 
de cei ce mai pot organiza 
activitate educaţi v-distrae. 
tivă pentru tinerii din 
Crişcior, cât şl de părinţii 
tinerilor şi 3e organele le* 
calei

yind locul de muncă al 
acestor persoane să ne
anunţe la  adresa: Asocia
ţia de locatari nr. 6 Brad. 
cu sediul în oraşul Brad, 
str. Libertăţii, nr. 8 A,
judeţul Hunedoara, telefon 
651369.

Avem ca debitori pe : 
Hagea Mircea, născut la 
19. IV. 1965, cu un debit 
de 183 709 lei; PaJfi Ioan, 
născut la 25. VI. 1967, cu 
un debit de 175 722 leii 
Rus Aurel, născut la  8. 
08. 1954, cu un debit de 
232 617 lei; Raţ Avram,

născut la 4. 10. 1969, cu 
un debit de 97 677 lei; 
Tuţu Cornel, născut ia 
20. 04. 1960, cu Un debit 
de 177 966 lei; Iosub 
Constantin, născut la 19. 
02. 1950, cu un debit de 
113 678 lei.

Solicităm ajutorul dv 
şi al tuturor oamenilor de 
bună credinţă, pentru a 
putea încasa debitele de 
la ee; de mai sus, fiindcă 
ei se sustrag de la plată, 
cu toate că au beneficiat 
de căldură, apă caldă ete. 
(Cu deosebit respect, Sa' 
bin Giurgiu).

POŞTA RUBRICII

OLE REDACTOR ŞEF,

Vă rugăm să ne ajutaţi 
în urmărirea unor debitori 
prin publicarea in cotidia

nul dv a  dalelor acestora, 
cu rugămintea ca oei 
eare poţ da informaţii prj-

•  Ion Zamfirescu — 
Hunedoara: Ne cerem scuze 
pentru faptul de a rm fi 
satisfăcut In întregime do
rinţa dv. şl a  altor citi
tor; referitoare la progra
mul tv. Vom căuta ca pe 
viitor el sg fie cât mai

concordant cu ceea ce se 
transmite în ziua de apa
riţie pe postul naţional. 
Facem insă precizarea că 
nu avem posibilitatea de 
a informa cititorii despre 
modificările de ultimă oră 
operate în program.



I
In pofida greutăţilor cu 

care s-au confruntat şl 
se confruntă de o vreme 
secţiile de serie şi presta
ţiile de servicii, unele 
desfiinţându-se, altele 
fiind în pragul închide
rii, câteva secţii ale Co
operativei meşteşugăreşti 
„Streiul" din oraşul Câ- 
lan şi-au menţinut verti
calitatea. Aceasta, graţie 
seriozităţii şi preocupării 
pentru aprovizionarea cu 

materiale şi eforturilor per
manente de a găsi pieţe 
de desfacere.

în  complexul d in  oraşul 
nou funcţionează croito-

Măiestrie
ria  serie condusă de dl. 
V ictor V râjitoru. în d ru 
m ate de responsabilul a- 
telierului, zece salariate 
confecţionează cu  m ă 
iestrie articole vestimen
tare. ..

Se apreciază că 20 
la  sută din veniturile co
operativei sun t realizate 
de croitoresele acestui a- 
telier. D atorită contracte
lor încheiate cu diverşi 
beneficiari din judeţ, s-a 
reuşit să se asigure de 
lucru încontinuu. Cât 
despre calitate, una d in 

tre  salariate aprecia: „A-1 
vem satisfacţia că t o t ; 
ceea ce lucrăm  se vinde, i 
Iar reclam a ne-o facem I 
singuri, prin lucrul b in e ! 
executat". I
■ ...O secţie mică, cu j 
am biţii mari, în bună | 
m ăsură atinse. A tu n c i, 
când produsul trudei tale I 
de fiecare zi este apre- , 
ciat şi căutat de benefi- j 
ciari vine, firesc, şi mul- ' 
ţum irea. Pe de o parte  I 
concretizată în, câştiguri I 
bune, pe de altă parte J 
dublată de m ândria de | 
a-ti fi recunoscut talen- < 
tul. (E.S.) |

JOI, I. 09. 1994

10,00 Deschiderea emi
siunii de dimineaţă; 10,05 
Emisiune din seara pre
cedentă (reluare); 11,15 
Filme artistice: „La capă
tul puterilor"; „Bursa în
chisorii" (reluare); 14,15 
Anunţuri, publicitate (vi- 
deotext); 18,00 Deschide
rea emisiunii de după- 
amiază; 18,05 Desene a- 
nimafe în serial: „Fru
moasa şi bestia" (ultimul

episod); 18,30 Avanpre
miera filmelor Ia Devasat; 
18,33 Publicitate; 18,35 
Portrete muzicale: San- 
dra — partea I; 19,00 
Documentar în serial: 
„Gandhî" —■ partea a 
Il-a; 19,25 Anunţuri, pu
blicitate (videotext); 21,00 
Film artistic: „Sudoare 
rece".

RAD!O am
JOI, 1. 09. 1994

6,00 BBC; 6,30 Maraton 
matinal; 9,00 Buletin.de

ştiri; 9,05 Morning nau-j 
sic; 11,00 Mica publici.! 
tate radio; 11,30 Voce» 
Americii; 13,00 Buletin 
de ştiri; 13,05 Mica pu
blicitate radio; 14JH) 
BBC; 14,30 Post meridian 
estival; 16,00 Sport 
muzică; 16,30 Post meri
dian estival; 17,00 Bu
letin de ştiri; 17,05 Mica 
publicitate radio; 18,00 
BBC; 19,00 Bondul do 
seară. „Hard rock cate";
21.00 BBC; 21.30 Bondul 
de seară (continuare);
22.00 Buletin de ştiri; 
22,05 Top nostalgic; OJ» 
Vocea Americii.
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Bdul Decebal, nr. 22

FOLOSIND CELE MAI MICI PREŢURI. 
FOLOSIND MATERIALE KODAK- 
în mai puţin ţie 1 oră Ia noi se poate:

•  developa filme color toate tipurile
•  executa fotografii color diferite dimensiuni
•  executa fotografii polaroid
- Pentru profesionişti: REDUCERI DE PRE

ŢURI. (9944)

NOU!
S.C. SCORPION S.R.L. 

din Hunedoara, str. Constantin Bursan, nr. 1 
Vă oferă en gros :
•  PULPE DE PUI S.U.A.,, 

la preţul de 3000 lei/kg.
Telefon 717439. (090105)

CONCURSUL DIN 

4 SEPTEMBRIE 1994
1. BARI — LAZIO x
Noua prom ovată Bari va încerca să păşească cu 

dreptul. Nu îi va fi uşor în fa ţa  puternicei Lazio care 
va pleca cel pu ţin  cu un egal, dacă nu cu o victorie.

2. BRESCIA — JUVENTUS x, 2
Lucescu nu va putea alinia form aţia dorită din 

cauza accidentărilor. în  schim b Juventus şi-a întărit 
si mai m ult echipa şi are  gândurj mari.

3. FIORENTINA — CAGL1ARI 1, x
Sigur, gazdele vizează în  acest cam pionat un  loc 

în cupe. Cagliari poate să producă o surpriză.
4. MILAN — GENOA 1, x
în  ultim ii 4 ani Milan a obţinut 3 victorii şi a 

rem izat de 5 ori cu Genoa. Deci, m area favorită — 
Milan — poate, fi tinu tă  în  frâu  de genovezi.

5. NAPOLI — REGGIANA 1
Se -întâlnesc două echipe bucuroase — Napoli că 

s-a redresat financiar —, Reggiana câ â scăpat de 
retrogradare. Şansa este a gazdelor.

6. PARMÂ — CREMONESE 1
Cu toate că P arm a s-a com portat bine şi în cam

pionatul trecut, a achiziţionat noi jucători. O echipă

puternică ce nu poate ra ta  victoria.
7. ROMA — FOGGIA 1
în  tim p ce rom anii sunt bine cotaţi la  acest în 

ceput de campionat, Foggia nu  poate em ite pretenţii.
8. SAMPDORIA — PADOVA 1
Poate spera ceva noua promovată, Padova, în 

faţa  elevilor lui Eriksson? Nu credem.
9. TORINO — INTER 1, 2
Ambele echipe s-au în tă rit puternic şi doresc să 

rev ină în rândurile  echipelor din prim a parte a cla
samentului. Meci deschis oricărui rezultat.

10. CESENA —  VERONA 1, x
Cele două form aţii vizează promovarea. Mizând 

pe avantaju l terenului propriu gazdele pot obţine 
punctele puse în joc, deşi oaspeţii s-ar m ulţum i cu 
un singur punct.

11. PESCARA — UDINESE 1 , x
Păstrând nucleul de bază al form aţiei Pescara a , 

făcut Şi câteva achiziţii apreciabile. De cealaltă parte, 
nici Udinese nu se lasă mai prejos.

12. SALERNITANA — ANCONA 2
Gazdele — nou prom ovate în seria B, nu vor 

putea ţine piept oaspeţilor m ult mai experim entaţi 
şi de valoare. , ,

13. CGSENZA — VENEZIA 1, x, 2
Cele două form aţii vor juca Ia victorie, dar poate 

să iasă şi un rezultat de egalitate. ,

I

Programul turului Campionatului Diviziei B — ediţia 1994-1995, seria a lll-a
ETAPA 1 (duminică, 28 august 4994) Min. Berbeşti — Vulturii Lugoj

Petrolul Ţicleni — Vict. E. C. Argeş —-----
Aro CâmpuiHng — Metalul Bocşa^ — —
Min. Venus Motru — U.M. T im .' -------
Metalurg. Sadu — Min. M ătâsari-------
Min. Berbeşti — Constr. „U" Cv. —-----
Petrolul Stoina — Unirea Alex. ——
Drobcta Tr. Sev. — Jiul Bo vinari -------

Sp. Drăgăneşti Olt — Arsenal Beşiţa ——
Vega Deva — Vulturii Lugoj -------
Min. Anina — Petrolul Videle -------

ETAPA a 2-a (duminică, 4 sept. 1994)
Metalul Bocşa — Petrolul Ţicleni — —t
U.M. Tim. — Aro Câmpulung —-----
Min. Mată,sari — Min. V. Motru ———
Constr. „U“ Cv. — Metalurg. S ad u -------
GiS.M. Un. Alex. — Min. Berbeşti -------
AS. Jiul Eovinari — Petrolul S. -------
Arsenal Beşiţa — Drobeta Tr. S . -------
S.C. V. Lugoj — Sp. Drăgăneşti -----—
Petrolul Videle — Vega Deva —*-----
Vict. Elec. C. Argeş — Min. A nina-------

ETAPA a 3-a (duminică, 11 sept. 1994)
Metalul Bocşa — Vict. .C A r g e ş ----—
Petrolul Ţicleni — U.M. Timişoara —■....—
Aro Câmpulung M. — Min. M ăţ — —
Min. V. Motru — Constr. „U“ Cv. --------
Metalurg. Sadu — Unirea Alex. --------
Min. Berbeşti — Jkii Bo vinari -------
Petrolul Stoina — Arsenal B eş iţa -------
Drobcta Tr. Sev. — Vulturii Lugoj —-----
Sp. Drăgăneşti Olt — Petr. Videle ...— •
Vega Deva — Min. Anina --------

ETAPA a 4-a
U.M. Timişoara 
Min. Mătăsari • 
Constr. „U“ Cv. 
Unirea Alex. — 
Jiul Rovinari -  
Arsenal Beşiţa 
Vulturii Lugoj 
Petrolul Videle 
Min. Anina — 
Vict. C. Argeş

U.M. Timişoara — Vict. C. Argeş —  
Metalul Bocşa — Min. Mătăsari — ■
Petrolul Ţidcn; — Constr. „U“ Cv, *?— 
Aro Câmpulung — Un. Alexandria —— 
Min. Venus Motru — Jiul Eovinari —  
Metalurg. Sadu — Arsenal Beşiţa —

Petrolul Stoina — Petrolul V id e le -------
Drobeta Tr. Sev. — Min. Anina --------
Sp. Drăgăneşti Olt — Vega D eva--------
ETAPA a 6-a (miercuri, 28 sept. 1994)

U.M. Timişoara —-----
— Metalul Bocşa —-----

— Petrolul Ţicleni -------
Aro C âm p u lu n g -------

— Min. V. Motru -------
Metalurg. S a d u -------

- Min. Berbeşt; -------
Petrolul Stoina — •—
Drobeta Tr. Sev. --------

— Sp. Drăgăneşti O. —-----
a 7-a (duminică, 2 oct. 1994)

Min. Mătăsari 
Constr. „U“ Cv. 
Un. Alexandria 
Jiul Bovinari 
Arsenal Beşiţa 
Vulturii Lugoj - 
Petrolul Videle 
Min. Anina — 
Vega Deva — 
Vict. C. Argeş
ETAPA
Min. Mătăsari - 
U.M. Timişoara 
Metalul Bocşa - 
Petrolul Ţicleni 
Aro Câmpulung 
Min. V. Motru 
Metalurg. Sadu 
Min. Berbeşti — 
Petrolul Stoina 
Drobeta Tr. Sev,

(duminică, 18 sept. 1994)
— Metalul Bocşa ———

— petrolul Ţicleni ■ y - ţ -
— Ar* Câmpulung ———-

— Min. V. Motru ■■ ........
— Metalurg. Sadu .......
— Min. Berbeşti ——-
— Petrolul Stoina
— Drobeta Tr. Sev. -------
Sp. Drăgăneşti Olt -------
— Vega Deva -------

-  Vict. C. A r g e ş ------
-  Constr. „U“ Cv. ------
-  Un. Alexandria ------

— Jiul Bovinari ——
— Arsenal B eşiţa------

— Vulturii Lugoj ------
— Petrolul V idele------

Min. Anina
— Vega D e v a ------
Sp. Drăgăneşti O. ------

ETAPA a 8-a (duminică, 9 oct, 1994)
Constr. „U“ Cv. — Min. m ă tă s a r i------
Un. Alexandria — UJM. Timişoara ——- 
Jiul Rovinari — Metalul Bocşa — ~
Arsenal Beşiţa — Petrolul Ţ iclen i------
Vulturii Lugoj — Aro Câmpulung —  — 
Petrolul Videle — Min. Motru — —
Min. Anina — Metalurg. Sadu ------
Vega Deva — Min. Berbeşti ------
Sp. Drăgăneşti O. — Petrolul S toina------
Vict. C. Argeş — Drobeta Tr. Sev. —*=—

ETAPA a 9-a (duminică, 16 oct. 1994)

ETAPA a 5-a (duminică, 25 sept 1934)

Vict. C. Argeş * 
Min. Mătăsari -  
U.M. Timişoara 
Metalul Bocşa - 
Petrolul Ţicleni 
Aro Câmpulung 
Min. Motru — 
Metalurg. Sadu 
Min. Berbeşt; — 
Petrolul Stoina -

-  Constr. „U“ Cv.
-  Un. Alexandria
-  Jiul Rovinarj

-  Arsenal Beşiţa
— Vulturii Lugoj •
— Petrolul Videle - 
Min. Anina
— Vega Deva 
Sp. Drăgăneşti O.
— Drobeta Tr. S.cv.

Vulturii Lugoj — Metalul B o c ş a -------
Petrolul Videle — Petrolul Ţ iclen;-------
Min. Anina — Aro Câmpulung ———
Vega Deva - -  Min. V. M o t r u -------
Sp. Drăgăneşti Olt — Metalurg. S . -------
Drobeta Tr. Sev. — Min. B erbeşti-------
Petrolul Stoina — Vict. C. A r g e ş ------
" ETAPA a 11-a (miercuri, 26 oct. 1994) 

Vict. C. Argeş — Un. Alexandria ————
Constr. „U" Craiova — Jiul E o v .-------
Min. Mătăsari — Arsenal Reşiţa -------
U.M. Tim. — Vulturii Lugoj ------r
Metalul Bocşa — Petrolul Videle -------
Petrolul Ţicleni — Min. Anina -------
Aro Câmpulung — Vega Deva -------
Min. V. Motru — Sp. Drăgăneşti O .-------
Metalurg. Sadu — Drob. Tr. S e v . ------- ■
Min. Berbeşti — Petrolul S t o i n a -----—
ETAPA a 12-a (duminică, 30 oct. 1994)
Jiul Bovinari — Unirea Alexandria-------
Arsenal Beşiţa — Constr. „U“ C v .-------
Vulturii Lugoj — Min. Mătăsari ■— —
Petrolul Videle — U.M. Tim işoara-------
Min, Anina — Metalul Bocşa —-----
Vega Deva — Petrolul Ţicleni —------

Sp. Drăgăneşti O. — Aro Câmpulung — —
Drobeta Tr. Sev. — Min. V. Motru -------
Petrolul Stoina — Metalurg. S a d u -------
Min. Berbeşti — Vict. C. Argeş ——— 
ETAPA a 13-a (duminică, 6 nov. 1991)
Vict, C. Argeş - 
Un. Alexandria 
Constr. „U“ Cv. 
Min. Mătăsari -  
UI.M. Timişoara 
Metalul Bocşa - 
Petrolul Ţiclen; 
Aro Câmpulung 
Min. V. Motru 
Metalurg. Sadu 
ETAPA a  14-a

— Jiul Bovinari
— Arsenal Reşiţa -
— Vulturii Lugoj -

-  Petrolul Videle ■ 
■— Min. Anina
-  Vega Deva
— Sp. Drăg. Oit ■
— Drob. Tr. Sev. -

-  Petrolul Stoina ■ 
Min- Berbeşti -

(duminică, 13 nov.

ETAPA a 10-a (duminică, 23 oct. 1994)
Un. Alexandria — Constr. „U“ Cv. - ....
Jiul Bovinari — Min. Mătăsari -------
Arsenal Reşiţa — U.M. Timişoara -------

Un. Alexandria — Petrolul Videle 
Constr. ,,U“ Craiova — Min. Anina 
Min. Mătăsari — Vega Deva 
U.M. Tim. — Sp. Drăgăneşti Olt 
Metalul Bocşa — Drobeta Tr. Sev. 
Petrolul Ţicieni — Petrolul Stoina 
Aro Câmpulung — Min. Berbeşti 
Min. Motru — Metalurg. Sadu
ETAPA a 16-a (duminică, 20 nov, 1334)
Vulturii Lugoj — Arsenal Reşiţa ——
petrolul Videle — Jiul Bovinari ——»
Min. Anina — Un, Alexandria —-----
Vega Deva — Constr. „U“ Craiova 
Sp. Drăgăneşti O. — Min. Mătăsari 
Drobeta Tr. Sev. — U.M. Tim.
Petrolul Stoina — Metalul Bocşa 
Min. Berbeşti — Petrolul Ţicieni 
Metalurg. Sadu — Aro Câmpulung 
Min. V. Motru — Vict. C. Argeş

1994)

1994)
Arsenal Reşiţa — Jiul R o v in a r i -------
Vulturii Lugoj — Un. A lexandria-------
Petrolul Videle — Constr. „U“ Cv. --------
Min. Anina — Min. Mătăsari -------
Vega Deva — U.M. Timişoara -------
Sp. Drăgăneşti Olt '•— Met B ocşa----*—
Drobeta Tr. Sev. —• Petrolul Ţ, ■——— 
Petrolul Stoina — Aro Câmpulung ——— 
Min. Berbeşti — Min. V. Motru ——— 
Mctplurg. Sadu — Vict. C. A rg eş-------
ETAPA a 15-a (miercuri, 16 nov. 1994)
Vict. C. Argeş — Arsenal Beşiţa ------
Jiul Bovinari — Vulturii L u g o j -------

ETAPA a I7-a (duminică, 17 nov.
Vict, C. Argeş — Vulturii Lugoj 
Arsenal Reşiţa — Petrolul Videle 
Jiul Rovinari — Min. Anina 
Un. Alexandria — Vega Deva 
Constr. „U" Cv. — Sp. Drăgăn. O.
Min. Mătăsari — Drobeta Tr. Sev.
U.M. Tim. — Petrolul Stoina 
Metalul Bocşa — Min. Berbeşti 
Petrolul Ţicleni — Metalurg. Sadu — —— 
Aro Câmpulung — Min. V. Motru — »

ETAPA a 18-a (duminică, 4 deci 1994)
Petrolul Videle — Vulturii Lugoj 
Min. Anina — Arsenal Beşiţa 
Vega Deva — Jiul Bovinari 
Sp. Drăgăneşti O. — Un. Alexandria 
Drobeta Tr. Sev. — Constr. »U“ Cv, 
Petrolul Stoina — Min. Mătăsari 
Min. Berbeşti — U.M. Timişoara 
Metalurg. Sadu — Metalul Bocşa 
Min. Motru — Petrolul Ţicleni 
Aro Câmpulung — Vict. C. Argeş

ETAPA a 19-a
Vict. C. Argeş 
Vulturii Lugoj 
Arsenal Reşiţa 
Jiul Bovinari — 
Un. Alexandria 
Constr. „U“ Cv. 
Min. Mătăsari 
U.M. Timişoara 
Metalul Bocşa - 
Petrolul Ţicleni

(duminică, 11 dec.

— Petrolul Videle
— Min. Anina
— Vega Deva
— Sp. Drăgăneşti O.
— Drob. Tr. Sev.
— Petrolul Stoina

— Min, Berbeşti
— Metalurg. Sadu

— Min. Motru
— Aro Câmpulung

1994)



FELICITARE

•  Cu ocazia -ieşirii ta 
pensie la  1 septem brie de 
la I.M.C. Biroui, soţia Te
rez ia ' şi copiii urează „Ba
m ulţi ani !" iui ‘s/atm ai i 
Francisc ‘ (10626)

VANZAR» 
CUMPĂR \KI

•  Vând tractor U !>•>) 
cu plug şi grapa. ‘•tare. 
excepţionala. Relaţii iâ tei

. 621002, după 0ra 16. (10088)
•  Vând microbuz 8 per 

soane B arkas şi piese de 
schimb (an fabricaţie 1980) 
Inform aţii Orăştie, str. De 
cebal, nr. 14, te!. 642196.

(10086)
•  Vând teren intravilan, 

Deva, str. Prelungirea Vul
can, 3300 mp, ţel. 620443.

(10085)
«  Vând sau schimb Da

cia 1310 stare excepţională, 
cu apartam ent (exclus o- 

rasele din Valea Jiului). Re
laţii Ja tei. 611250, după 
ora 8 sau 618724, după ora 
20. (Familia Olteana):

(10078)
•  Vând apartam ent două 

camere, confort sporit, ho! 
central 3/3 m, etaj IT, sau 
schilrtb cu Brad plus di
ferenţă. 625663. 8—22.

(100.751
•  Vând urgent aparia- 

m ent două camere Petrila 
Tel. 550006 (âvanta.i mina»

(10071)
•  Vând casă cu anexe, 

gaz, canalizare, grădină 
Deva, str. Mărăşeşti 39. 
suprafaţa 600 mp (10070)

•  Vând saxofon G.H
Hulier, guban argintat, a- 
cordeon W eitm eisier 48 
baţi, vioară- nouă, preţuri 
negociabile. Tel-.- 054/657148, 
Crişcior. (10069)

•  Vând garaj metalic 
'din tablă zincată ondulata, 
dăm ontabil, 24 mp, preţ 
convenabil. Tel. 612753.

' (10066) 
#•— * ~ *—* — •*' ~ * * . " ®." * ** 

•  S.C. Moni-ca SRL 
B rad  vinde en gros 
haine im port Olanda, 
sortate şi nesortate de 
sezon la 3029 lei/kg, 
inclus TVA, uleiuri si 

. unsori- Speedoil de 
înaltă perform anţă 
pentru motoare Diesel 
şi cu benzină. BMW 
518, IFA izotermă 6 i,

. p reţuri foarte avanta
joase. Tel. 05'4/.65O961. 
dună ora 19 (10024)

-A—* » - - * • • « • * *
•  Vând apartam ent două

camere Deva, ultracentral. 
Tel. 617925.. (10059)

•  Vând urgent un h
pădure (inclusiv loc). a-
proxim ativ 400 mc lemn 
îp picioare. Tel. 058/743403. 
după ora 19.

x (9076)
•  S.C. Vi va vinde insta

laţii satelit complete cu 
antene de alum iniu la 
preţu l de 420 000 lei. Deva, 
telefon 611764 ; 626265.

(10009)
•  Vând Barklts, stare 

excelentă, 1988, tel. 616753, 
în tre orele 8—10 şi 17—19.

(10089;
• •  Vând apartam ent două 

cam ere ultracentral, etaj 
l. Inform aţii tel. 617581.

(10036)
•  Vând apartam ent două 

eam ere zona gării, parter, 
privatizare. Tel. 625275.

(10049)
•  Vând Mercedes Cobra 

240 Diesel, neînm atriculat 
(«au ca piese schimb). In- 
-

form aţii după ora 16,• în- 
gara Deva tax im etrist Nieu

v;: v ş/': ; - / (10055)
•  Vând strung S.N. 32),

Tel 626272. (10064*
•  Vând ţiglă. lemn. eâ .

i âmidă, Avo 243. Tei 
6-12604. ... (10063/

-.»•-* # #.*■* * *.**.*>♦-* * **:«

•  S.C. T erra Corn. 
S.R.L. Deva oferă 
spre vânzare cazan-.- 
im port pentru  încă: 
zi re centrală. Infor 
maţii tel. 623834.

(10061)

# S.C. Ex impresii 
Tranş S.R.L, Deva 
vinde prin  depoziţia 
din str Cloşca, nr, 1, 
toată gama de băuturi 
alcoolice produse de 
S.C. Indugrara S.A. la 
un adaos comercial de 
8 la sută. (10057)

j •  Vând apartam ent 
I 1 cameră Deva, cen

tral sau schimb cu 
I două camere plus eh- 
! ferenţă. închiriez spa- 
| ţiu comercial central,
; 80 mp. Informaţii tel 
J, 612605;. 623653. (10023)

'■* + *■* *:.+.** * * '*'* * *.*■** *.* a-* **♦.**■ -..

•  Vând combină pen
tru cereale Claas Consul. 
Germania V i . autoturism 
Skoda S 100. Haţeg, tel. 
054/777242. (10053)

•  Vând m aşină tricotat 
ciorapi autom ată, nouă, 
cartelată una - sută modele: 
Tel. 641828, -orele 17 -20.

- ■ ( 1 0 0 5 0 )
•  OCAZIE! Garsonieră 

spaţioasă tip apartam ent, 
instalaţii sanitare inox, 
absolut noi, apă caldă per
manent. Orăştie, tel. 641133.

(9488)
•  Vând urgent aparta 

ment 3 cam ere în . Hune
doara. Deva, tel 620297.

ţr-j '/V j; (9836)
•  -Vând casă sau. schimb

cu apartam ent 3 camere 
plus diferenţă. Deva, str. 
22 Decembrie nr. 231, orele 
8 -2 0 . (10027)

•  Vând locuri de casă
în Archia. Inform aţii De
va, str. Minerului, bl. 39, 
ap. 31. • (10028)

•  Vând BMW. 324 Diesel, 
model 1987. km  .74 000, fi 
cilindri,. 85 KP, 10 000 DM, 
negociabil. Tel. 626120.

(10003)
•  Vând pui de • pisică 

bizmanezâ Tei. 621784.
h /■;- - (10031!

» Vând casă la şosea 
cu spaţiu comercial, 30 
mp, grădină mare, anexe, 
in Ba tiz, nr. ,96. Relaţii 
tel. 619224, între orele 16— 

-20. I '/V ;  (10033)
: •  Vând apartam ent 3. 

camere, decomandate, cen
tru  civic Hunedoara. Tel 
724174/ / ; (10034)

•  \  and loc de casă, fun 
daţie, gradină, Orăştie, str. - 
Progresului 59. (10038)

•  Vând -apartament 4
camere decomandate, par
ter. Tel. 623726, după ora 
20. -. ' , (10041)

•  Vând. Opel Record ia
preţ convenabil. Deva, tel. 
617757.- (10046)

•  Vând sau schimb ti
par tament două camere-Si 
meria cu Deva. Informaţii 
Simeria, str. Zorilor, bl.
4, ap. 33, după' - ora 17.

(10047)
•  Vând m aşină înghe

ţa tă  nouă, preţ 4 200 000 
lei. Relaţii tel. 617178, De
va. (10048)

•  Vând urgent aparta 
ment două camere, etaj 
II, centru civic Hunedoara. 
Tel. 717733. (9081)

•  vând apartam ent 3 
cănit:-'t in bloc cărăm idă 
P 1, H unedoara, zona 
OM- str. Brâncuşi 17, ap
4, suprafaţă 65 m p cu a- 
noxe teren 250 mp. încât 
zire gaz .metan, p reţ ne
gocia bc 1150u dolari, ret 
712226. -vineri. sâmbătă, 
dum inică (9082)

•  v ând televizor Pola-
ris şt m aşină de _ spălat, 
automatic. Tel, 714677, după 
ora 20. (9080)

•  Vând urgent, aparta 
ment 3 camere (blocul cu 
CEC), etaj. II. Inform aţii 
•zilnic, ţel. 724660, după ora 
20. / (9073)

•  Vând apartam ent 4
camo’ro Hunedoara, Viorele, 
nr. 3 Informaţii tel. 068/ 
176352 (9078)

•  Vând apartam ent 3 
camere confort I. tel. 
721617 sau 059/142572. (9077)

•  Vând apartam ent 3 
camere, central, mobilat, 
zona „parc C orv inuH ' Tel 
712705, orele 18—20. (9076)

a V ând Opel Kadetţ. 1,2. 
noinm atricu’.at, piese. Tel. 
713415. după ora 0

(9064)

a Societate comercială 
vinde cn gros haine la kg. 
Second Hand im port G er
mania, pentru sezonul di? 
toamnă Inform aţii tel. 
712339, (9073)

e Vând casă, grădină 
mare. gaz metan, p reţ con
venabil şi V'W" Transportor 
Diesel (sau schimb CU 

'.autoturism): Tel. 717069.
/ (9074)

PIERDERI

a Pierdut legitimaţie şţn 
(ie-m pe numele Sandu Dan, 
Se declară nulă. (9072)

a Pierdut legitimaţie de 
handicapat pe num ele Pa- 
raschiv V cronica, eliberată 
de VH.H. Se declară nulă

a pierdut legitimaţie ne
văzător pe numele Niculn 
Ionul, eliberată de A.N.H 
S e .d ec lară  nulă.

ÎNCHIRIERI "

a închiriez apartam ent 
două camere,' tel. 628801,
după ora 12. (10092)

DIVERSE

•  S.C: Da vani Prod-C'om 
Deva anunţă m ajorarea a- 
daosului comercial, înce
pând cu 1 octombrie 1994.

a S.C. Cobzaru F lork  
eoni S.R.L. Eţeva anunţă 
intenţia de m ajorare a a- 
haosurilor . comerciale, în 
cepând cu data de 1 oc
tombrie:- 199b (10091)

a S.C. Devasat S.R.L. 
Deva ănun ţă  in tenţia de 
m ajorare a preţurilor şi 
tarifelor Ia produse şi 
servicii, începând cu data 
de 1 octombrie 1994. (10091)

•  Cu autorizaţia nr.
9299 din 17 iulie 1994, e- 
liberată de Consiliul ju 
deţean Hunedoara, a luat 
fiinţă Persoană fizică cu 
sediul în Lunca Cernii de 
.Tos, reprezentată prin FIo- 
lescu Mintie, cu. obiectul 
activităţii comercializare 
produse textile si încălţă
minte. (10091),

OFERTE DE 
SERVICII

•  S.C. Legume Fructe 
Brad scoate la  concurs 
postul de gestionar pen
tru  magazinul din Vaţa 
şi postul de vânzător pen

tru  .magazinul 2 Brad, p en 
tru  data de 12 septem brie 
1994. Ia sediul societăţii, 
ora 10, (1529568)

♦  Mişu Luppa anunţă 
excursie In Turcia, dum i
nică. 4 septem brie 1994, 
50 000 lei. Tel. 612166.

- 5 (90110)

•  Angajăm croito- 
rese şi tricoteze m a
nuale (tricotaje eu 
croşeta), Deva, telefon 
616969. . (10010)

COMEMORĂRI

•  Se împlinesc 2 ani 
de când ne-am despărţit 
de bunul si dragul nostru 
sot si ta tă

VIRAGII IOAN 
Dumnezeu să-l ierte. Te 
vonî păstra veşnic în su
fletele noastre. 'Soţia, I- 
rina, fiica Eniko, ginerele 
Robi si nepoţica Gabriella.

(10067)

'  •  So împlineşte un an
de când buna noastră naşă 
si vecină

FLUVII Gl.AVA
din Buoureşci ne a părăsit 
pentru totdeauna. Nn te 
vom uita niciodată'. Fami
liile Dobârcăul /şi Hota. (9565)

•  Cu durere in suflet y- 
niintim că s-a scurs un an 
de când boala nemiloasă 
a etirinat viaţa minunatei 
soţii şi mame

FLIJVIA G I 1 U  
/lin Bucureşci. Te vom 
păstra in suflet. Familia 

(9564)

I) E C E S E

•  Cumnaţii Ioan şi 
Anicu, nepoţii Lucian 
şi Ofelia transm it sin
cere condoleanţe fa
milie) Mihăilescu la 
trecerea în nefiinţă a 
lui

MIIIĂILESCU
FLORIN

Nu te vom uita nicio
dată. (10083)

/. •  Cu sufletele '-'Îm
pietri te şi veşnic ne
mângâiate, cu lacrim i 
şi durere, familia a- 
nunţă decesul fulgciâ 
tor al fiului, soţului, 
tatălui, fratelui ş, 
cumiiatului lor 
Mi RCEA BODREAN 

în vârstă de 34 :âni, 
lăsând în sufletele 
n oastre durere 'veşnică, 
lacrinii . ş f  suspin. în 
m orm ântarea, azi, ' 1 
septem brie 1994, in 
comuna Certejul - de 
•Sus, ora. 14. Odih- 
nească-se in pace.

(1077)

•  Colectivul de *»- 
I aria ţi al Exploatării 
M iniere Coranda Cer- 
tej anunţă cu adâncă 
durere încetarea ful
gerătoare din viaţă la 
num ai 34 de ani a bu 
nului lor coleg
MIRCEA BODREAN 

Sincere condoleanţe fa 
miliei. ' (10076)

, •  Sindicatul liber 
Coranda anun ţă dis

pariţia  fulgerătoare din 
viaţă a liderului de 
sindicat de la Atelie
ru l M ecanic Certej 
MIRCEA BODREAN 

şi este alături de fa 
m ilia îndoliată. (10076)

SOCIETATEA COMERCIALA
„CERNAFRUCT“ SA. /;/"V: Vj; 

Cu sediul în Hunedoara, str. Carpaţi, nr. 92,
:■;■'' /:/ / ■■ telefon 71 54 82 -/-;- 

ORGANIZEAZĂ
CONCURS DE SELECŢIE A MANAGERULUI 

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

Candidaţii vor depune ofertele în plic 
închis, în termen de 30 zile de la ultima PU,î 
blicâre. 7

Informaţii suplimentare şi depunerea pli
curilor la sediul societăţii.

S.C. TRANSLOC S.A. DEVA '
Cu sediul în Deva, str. Depozitelor, nr. 2, 
Organizează în fiecare zi de luni, începând l 

cu 5. 09. 1994, |

\
\ dc mijloace fixe. ^
ţ Taxa de participare este de 5000 lei, iar I 
ţ garanţia 10 Ia sută din valoarea mijlocului j

fix.
Informaţii suplimentare la tel. 623645. i 

— ------------------------- - = =
S . C . S . R . L

v  ■ x  - m -
\

\ prin magazinul „CENTRAL** din Orăştie. | 
| str. N. Bălcescu, nr. 1, telefon 64 74 96: î
’ «  TELEVIZOARE COLOR NEI (diagona-J

lele 37, 51, 54, 72 cm), cu şi fără tcletext, tele- i 
comandă, garanţie 3 ani ; \

) •  TELEVIZOARE ALB-NEGRU, Sirius, \
\ Diamant, Sport (garanţie un an); (
lj •  FRIGIDERE ŞI CONGELATOARE „Arc- l 
i tic“ (garanţie un an); i
l •  ARAGAZE cu 2, 3, 4 şi 5 ochiuri (pro- t 
j duse la Satu Marc); /
\ •  MAŞINI DE SPĂLAT „ALBA-LUX** şi J
) „AUTOMATIC** (garanţie un an); )
) •  CENTRALE DE ÎNCĂLZIRE PE GAZ; \
S •  COSMETICE; V
i •  ALTE PRODUSE electronice şi electfo- (
ţ casnice : filtre cafea, râşniţe dc cafea, mixere ţ 
 ̂ electrice, storcătoare dc fructe, aspiratoare, i 

(boilere pe gaz, plite pe gaz etc. J
l GARANTAT CELE MAI MICI PREŢURI î / 
V Produsele se vând si cu !
) PLATA IN RAŢE )
\ in judeţele Hunedoara si Alba. l

l
lacord!  împrumuturi

ÎN LEI PRIN t
CASA DE, AMANET j

Societatea comercială j

V C U R O VEN U S" S:R.L.
 ̂ ; ' 3  / :--■ - j - ANUNŢĂ i-3- -

In cadrul Complexului EUROV ENUS, situat 
în Deva, str. Sîntuhalm, nr. 34A (intersecţia cu 
Hunedoara).

MARI REDUCERI DE PREŢURI 
în perioada 29 august — 18 septembrie 1994, 
la întreaga gamă dc remorci şi semiremorci de 
tip „PADIŞ**, produse de renumita firmă MESA 
S.A. din Salonta. '

' Informaţii suplimentare la tel- şi fax. 
054.626294; 621386 sau direct la sediul firmei.

CUMPĂRÂND ACUM DE LA S.C. „EURO- 
VENUS“, VEŢI FACE O IMPORTANTA E- 
CONOMIE PENTRU BUGETUL DUMNEA
VOASTRĂ!
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