
Ziua pompierilor 
din România

La 13 sfplembfie 1994, 
aniversăm. M6 deani 
bătaiiav‘din' Dăaliil Spirii, 
unde ostaşii pompieri din 
Bucureşti, sul)' comanda » 
căpitanului Pavel Zăgâ- 
nescu, s-au opus năvălitori
lor ; turci trimişi pentru > 
înăbuşirea Revoluţiei de 
la 1848!

Declarată ca zi a pom
pierilor din România,, 13 
Septembrie, constituie şi un 
moment de bilanţ al acti
vităţii noastre în fiecare 
an.

Noi, pompierii hunedo- 
reni, ne prezentăm la a- 
cest moment aniversar cu 
bune rezultate în dome
niul protecţiei împotriva 
incendiilor. De remarcat 
faptul că în anul 1994 şi 
în perioada anterioară am 
pus pe primul plan activi
tatea de prevenire a in-

cendiilor, executând peste 
1500 aqţiuni de control la 
agenţii co ion ct, < ap 
tal de stat, mixt sau pri
vat, precum ş'i la gospodării 
cetăţeneşti. Cu ocazia a- 
cestor controale am urmă 
rit în primul rând înlătu
rarea pe loc a unor imi
nente cauze de incendiu, 
iar acolo unde cei contro
laţi nu au înţeles scopul 
real al activităţii noastre, 
au fost aplicate sancţiuni 
contravenţionale. -

Tot în acest an am eli
berat peste 800 de avize 
p.s.i. contribuind astfel la 
derularea normală a proce
sului de privatizare în ju
deţul nostru.

Am iniţiat acţiuni de in
formare publică prin rea
lizarea unui număr de 
14 emisiuni la televiziunea 
centrală, cea locală şi te

leviziunea prin cablu care 
funcţionează în principa
lele oraşe din judeţ. Au 
fost realizate, de asemenea, 
numeroase emisiuni la pos
tul de radio Deva, iar în 
presa locală din Deva şi 
Petroşani au fost publicate 
articole în fiecare : lună 
privind evenimentele pro
duse în-judeţ, măsuri do 
prevenire ce se impun a fi 
respectate, în sezonul rece 
sau pe timp de secetă pre. 
lungită, şi alte aspecte pri
vind activitatea de P.S.I.

Acolo unde activitatea 
do prevenire nu s-a desfă
şurat la parametrii nor

mali, am avut şi unele 
evenimente nedorite, o tec, 
tivele noastre participând 
la peste 115 intervenţii la 
incendii, calamităţi natu
rale şi catastrofe, mai sem
nificative fiind cele de la 
RENEL — Mintia, Ocolul 
Silvic Petroşani, la auto
camioanele de transport 

materiale combustibile, pre
cum şi la inundaţiile din 
zona Orăştiei. în condiţii 
deosebit de grele, specifice 
de altfel activităţii noastre, 
am reuşit să salvăm pc 
timpul acestor acţiuni un 
număr de 5 persoane şi

bunuri materiale .de peste 
{>54 000 000 de le

Eforturile noastre nu 
puteau avea succes dacă 
am fi neglijat activitatea 
de pregătire a. efectivelor 
de cadre şi militari în ter
men din organica instituţiei 
noastre.

Dc asemenea, munca 
pompierilor miltari nu ar 
avea finalitatea scontată 
dacă nu am fi ajutaţi şi 
nu arh coopera în cele mai 
bune condiţii cu organelo 
administraţiei locale de la 
toate nivelele, cu unităţi 
aparţinând M.I. şi N.Ap.N. 
şi, nu în ultimul rând, cu 
consiliile dc administraţie 
şi comisiile tehnice p.s.i.

Un sprijin real în în
deplinirea misiunilor pe 
care le avem, îl primim şi 
din partea formaţiilor ci
vile de pompieri, eviden

ţiind iii acest sens pe cele 
de la oraşele Haţeg şl Lu- 
peril, de l i  'comună Baia 
de Griş, precum şi de la 
unu agenţi economici ca 
RENEB — Mintia, Si
derurgică' Hunedoara, 
S.T.P.P.Ii. Orăştie şi altele.

Consider că astăzi este 
cel mai potrivit moment 
să aduc mulţumiri atât 
efectivelor Unităţii pentru 
activitatea desfăşurată pe 
primele 9 luni ale anului, 
precum şi tuturor colabo
ratorilor noştri, iar în pe
rioada următoare să ne. u. 
nim eforturile pentru îm
bunătăţirea activităţii de 
prevenire şi stingere a in
cendiilor în judeţul Hu
nedoara,

Colonel GHEORGHE DIMA, 
Comandantul Grupului de 

Pompieri al judeţului 
Hunedoara
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De la vorbe la lapte...
Contrar aşteptărilor, actuala sesiune parlamentară 

n-a mai debutat zgomotos şi cu moţiuni. O fi fost 
vacanţa un sfetnic bun. Sau parlamentarii or fi ajuns 
la concluzia că este timpul să mai termino cu spec
tacolele şi, călăuziţi de înţelepciune, să se apuce cu 
temeinicie de treabă. Oricare ar fi explicaţia, credem 
că acesta este un fenomen pozitiv, un semn că se do
reşte, pe undeva, eliminarea divergenţelor căutate şi 
găsite cu orice preţ.

Dacă, cel puţin până acum, se constată că lucru
rile s-au mai calmat şi vom asista la o sesiune fruc
tuoasă, combatanţii din cele două tabere — majori
tatea şi cei din opoziţie —- fiind preocupaţi să-şi mai 
schimbe cât de cât imaginea în faţa electoratului şi 
a naţiunii, se pare totuşi că lupta se deplasează în
cet şi sigur pe tărâmul sindicatelor. Ruptura surve
nită între dnii Mitrea şi Glorbea este un semnal că 
se încearcă, provocând derută şi confuzii, atragerea 
sindicatelor în susţinerea, de-o parte sau de alta, a 
intereselor politice, uitând, cu bune sau rele intenţii, 
că ieşirea din criză şi mersul pe drumul spre econo
mia de piaţă nu se pot realiza fără un suport econo
mie solid, fără o producţie de mărfuri care să acopere 
într-o măsură satisfăcătoare cerinţele consumatorilor. 
@ăci, să hu uităm, acolo unde guvernează sărăcia, 
corupţia, abuzurile şi ilegalităţile nu va fi niciodată 
stabilitate şi linişte.

Dar, să revenim la actuala sesiune parlamentară. 
Din declaraţiile făcute în ultima vreme de către pre
şedinţii celor două camere, precum şi din afirmaţiile 
îndelung mediatizate ale primului ministru şi ale 
celor ce se ocupă cu strategia şi reforma am reţinut 
că se va introduce spre dezbatere în procedură de ur
genţă, atât în senat cât şi în camera deputaţilor, pro. 
iectul Legii pentru accelerarea procesului de privati
zare. Din păcate însă constatăm încă o dată că de la 
vorbă la fapte, pentru noi românii, este încă o cale 
mult prea lungă şl întortocheată. Nu este greu să 
vedem că aşa stau lucrurile din moment ce, din co
municările care s-au făcut, pe lista urgenţelor nu a- 
pare şi acest program. Ga urmare, sunt tot mai multe 
motivele ce ne fac să credem că privatizarea a de
venit un fel de sperietoare şi de ameţeală, care este 
scoasă din când în când pe tapet ca să-l mai pună 
pe român pe gânduri, pentru că şi aşa iau alţii deci
ziile în numele lui." Temporizările şi drumul sinuos, 
plin de capcane, la care sunt supuse din partea F.P.S. 
şi F.P.P., intenţiile de privatizare constituie adevărate 
frâne şi bariere de care au avut parte şi s-au izbit o 
serie de societăţi comerciale mici din judeţul nostru, 
nevoite acum să-şi refacă dosarele şi să-şi reevalueze 
capitalurile. Şi uite aşa se taie elanul şi pofta oame
nilor de a mai alerga după himere.

Văzând cum stau lucrurile la noi, nu poţi să nu 
faci trimitere la adevărul celor spuse de către marele 
Goethe: „Teoria şi practica se influenţează totdeauna 
reciproc; din faptele oamenilor se poate vedea ce 
gândesc, iar din părerile lor se poate spune de mai 
înainte ce vor face“. Dacă una gândeşti şi spui, iar 
alta faci, asta cum s-o Ii chemând oare in limbajul; 
nostru, ăl românilor?

NICOLAE TIRCOB

W e e k e n d  d e  con structo ri
Ani la rând, o generaţie 

întreagă a lor, a construc
torilor, şi-a petrecut sfârşi
turile de săptămână pe 
schele. Ei n-au avut dumi-, 
nici, n-au avut . sărbători 
legale căci de cele reli
gioase ce să maj vorbim. 
Tinereţea lor e îngropată 
în zidurile aşezărilor hune- 
dorene, ca într-un perpetuu 
mit al Meşterului Maoole. 
Intre timp copiii le-aa 
devenit bărbaţi şi femei, 
iar pe tâmplele lor a tot 
nins.

Acum, în sfârşit, au timp

şi pentru ei. I-am văzut 
petrecându-şi sfârşitul de 
săptămână pe câţiva din
tre constructorii Filialei nr. 
2 a S.G. „Condor". Credem 
că au uitat să se mai 
bucure de darurile vieţii... 
Nu, n-au uitat. Văile A- 
pusenilor la Bulzeşti, sub 
Găina, au răsunat la sfârşi
tul săptămânii trecute de 
voioşia lor, dar şi a celor 
mai mici, ultimii veniţi în 
familia constructorilor; la 
mai mare şi tot la mai 
multe astfel de sfârşituri 
de. săptămână pentru „re- 

_ încărcarea bateriilor", (I.C.)

A Z I

m Au trecut 255 zile 
din an, au mai rămas 110 .

•  înnoirea bisericii In . 
vierii Domnului dc la 
Ierusalim; Sfântul Mu

cenic Cornclio Sutaşul; 
Sf. Cuvios Ioan de la 
Prislop.

•  Ziua Pompierilor din 
ftomânia.

•  1592. A murit filo
zoful francez Michel de 
Montaigne (n. 1533).

•  1877. S-a născut pic
torul român Francisc Şi- 
rato (m. 1953).
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Minciuna e de genul feminin.
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DL' Popa A bel din Ve

ţel este ceea ce numim 
un „fost‘; fostul primar 
al comunei Veţel. A 
fost destiuil ca urmare a 
izbucnirii unui scandal cu 
o vecină de-a sa. Se vede 
treaba că ori vecina nu 
era chiar singură pe lu
me, ori în contul prima
rului se mai adunaseră 
şi alte oale sparte, căci 
după scandal a urmat o 
adevărată anchetă asupra 
întregii sale activităţi de 
primar. A fost acuzat că 
ar fi luat mită pentru 
repartizarea buteliilor la 
oamenii trecuţi pe tabe
lul aprobat, dc Consiliul 
Local. La aceasta s-a a- 
dăugat cea de trafic de 
influenţă, obţinerea ile
gală de bunurj materiale, 
favorizarea neamurilor în 
împroprietărirea cu pă
mânt, afaceri cu oile, eu' 
fostul I.A.S. din Mintia, 
ca şi cu piatra pentru 
drumuri.

In varianta dumnealui, 
în perioada în care a 
fost anchetat, Prefectura 
făcea presiuni pentru a-r.'t 
da demisia din funcţia de 
primar. Să se *îi datorat 
asta bunelor relaţii pe 
care le-a avut cu fostul 
prefect, actualul pre
şedinte (suspendat) al
Consiliului Judeţean?

— Dle— Abel Popa,
după acuzaţiile ce vi
s-au adus, trebuie să
urmeze un proces. Aţi
fost trimis în judecată?

— Nu am fost dat în 
judecată. A trebuit însă 
să plătesc suma de 28 000 

. de lei drept cheltuieli de 
judecată. Nu ştiu pe ce 
bază. In acest timp a 
venit şi o hârtie prin 
care mi se aducea la cu
noştinţă că am ieşit de 
sub urmărire penală. Nu 
au prea avut ce să-mi 
pună în cârcă din toate 
acuzaţiile iniţiale.

— De ce aţi plătit cei 
28 000 dc lei. dacă nu a 
avut loc nici un fel de 
proces?

— Nici eu nu ştiu. 
Am fost de două ori la 
Curtea de Apel de la 
Alba lulia Şi am fost 
sfătuit să-i plătesc şi s-o

las baltă. Dacă aş fi re • 
fuzat să-i plătesc,. aş f i ' 
fost târât într-un proces? 
lung, mult prea costisitori 
ca timp şi bani.

— Oamenii din sătuli 
Veţel .şi-au schimbat com
portamentul faţă de dum _ 
nea voastră, acum de cândî 
nu mai sunteţi prim ar?!

— Nu cred. Primar fi-J 
ind, mi-am lăsat, loc _ 'ş i« 
de „Bună ziua". Eu sunt? 
din .sat şi trebuie să facj 
după cum ziceau oame
nii... E adevărat că maij 
sunt şi din aceia care ' 
mă vorbesc pe după co!-» 
ţuri.

— îi parc rău fostu
lui primar că a fost desti
tuit?

La această întrebare, 
soţia dânsului are Un răs
puns indirect: „Cât , a ; 
fost primar era tot plecat Jî 
şi când venea acasă c rac  
plină curtea de oameni", ţ

~~ Unde lucraţi acum, 
-dle Popa?

— La C.F.R., acolo « 
unde am lucrat şi înainte I 
de a deveni primar.

— Ce părere aveţi de . 
noul primar, dl. Popa»* 
Petru din Mintia?

— Face şi el ee] 
poate. Se implică acum J_ 
în introducerea gazului în* 
comună. Trebuie să plă-J 
tim 70000 de lei de fa*j 
mii ie pentru a se face l a ; 
Mediaş proiectele.

— Noul primar. dl.J 
Petru Popa, spunea căi 
la venirea dânsului în j 
funcţie a găsit dezordine, j 
Ce părere aveţi?

— Asta aşa a fost. Se
cretarul, dl. Goia Liviu,» 
din Deva, nu şi-a văzut! 
de treburi, iar când a j 
venit controlul, atunci cu» 
scandalul, şi-a luat con-Sj 
cediu medical 3 luni d e j  
zile. De altfel a şi fo s iî  
mutat de la Veţel la Pcş-? 
tiş, iar dna secretară d e j  
acolo a fost adusă l a i  
Veţel. 5

— Dacă ar fi să in- N
traţi din nou în horă, a ţ i i  
mai hori? Ş

— Dacă aş intra acu in j 
in horă, aş şti să horesc. j£

MONA JUŞCÂ, Ş
studentă \
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O Privatizaţi. In co
muna Crişcior există, la 

t ora actuală, 20 de unităţi 
1 comerciale particulare. 
I Dintre acestea jumătate 

s-au specializat pe alimen
taţie publică. Este bine 

\ însă — şi consiliu! local
\

trebuie să se îngrijească 
de acest aspect — să e- 
xiste şi unităţi ce desfac 
încălţăminte, confecţii, a- 
limente ş.a. (Tr.B.)

O Lifturi de... decor. 
Blocurile 13 DKb, 13 
DMN„ 13 DMI, din Ha
ţeg. au opt, respectiv, şas*. 
etaje. Deci, au şi lifturi. 
Dar în zadar le au dacă 
nii funcţionează de ani 
şi ani de zile. Cum majo
ritatea locatarilor sunt

oameni în vârstă, vă în
chipuiţi cum urcă bieţii 
oameni cu sacoşe pline, 
cu alte greutăţi. (N.S.)

© Ins>lozări. în vede
rea asigurării nutreţurilor 
din fiecare sortiment pen
tru perioada de stabulaţie, 
la S.C. „Mureşul" S.A. 
Şoimuş s-au însilozat, pă. 
nă acum, aproape 1000 
tone furaje. Acţiunea se 
află în plină desfăşurare, 
până la acoperirea în.

tregului necesar. (N.T.)
O Dc ce tot o tărăgă

naţi? Şi la Brad a început 
punerea în posesie cu 
pădure a celor în drept. 
Deşi vara este pe sfârşite 
şi se apropie anotimpul 
rece (oamenilor trebujn- 
du-le lemne de foc), lu
crările s-au încetinit. 
Poate acest semnal ii va 
sensibiliza pe cei în drept 
şi pădurea va intra în 
posesia oamenilor. (ALJ.)
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Stigmatul SIDA

şi
Plecând de la convinge

rea că responsabile pentru 
răspândirea SIDA sunt nu
mai anumite categorii ale 
populaţiei, unii specialişti, 
mai ales din ţările indus
trializate, au făcut distinc
ţia între „victime inocente" 
— cei cărora li s-au făcut 
transfuzii de sânge şi nou- 
născuţii infectaţi de ma-_ 
mele lor — şi ceilalţi bol* 
navi de SIDA. într-o alo
cuţiune făcută de prinţesa 
Anne a Marii Britanii (în 
ianuarie 1988) se afirma că 
adevărata tragedie a SIDEI 
rezidă în: „victimele ino
cente, oameni care au fost 
infectaţi fără să ştie prin 
transfuzii- sanguine şi alte 
■âteva persoane infectate de 
alţi bolnavi dintr-o dorinţă 
de răzbunare, dar poate 
cel mai mult în acei copii 
infectaţi în corpul mamei 
şi care se nasc cu virusul". 
Conştient sau nu, această 
afirmaţie pare să sugereze 
că unii bolnavi sunt mai 
demni de compătimire de
cât alţii; că unii şi-au dat 
seama de ce Ii se poate 
întâmpla iar alţii nu; că 
mulţi ştiau că partenerul 
(a) este infectat (ă) şi, cu 
toate acestea, s-au infectat 
şi el cu bună ştiinţă. A- 
ceastă opinie trece cu ve
derea că mulţi oameni au 
contractat virusul înainte 
să se descopere cu certitu
dine care sunt căile de 
transmitere; că numeroase 
femei nu pot controla ac
tivitatea partenerilor lor 
şi că mulţi încă nu cunosc 
bine căile şi mijloacele prin 
care se pot feri de infectare. 
Unii comentatori afirmă că 
această abordare este reco
mandabilă din moment ce 
nu ţine Seama de faptul că 
nu grupurile de oameni 
transmit virusul ci anumite 
comportamente şi - acţiuni. 
Ei argumentează că numai 
prin modificarea compor
tamentelor se poate preveni 
transmiterea virusului şi că 
baza unor eforturi de pre
venire şi stăvilire a răs
pândirii virusului trebuie 
să o constituie o informare 
ţi p educare sprijinite de 
măsuri sanitare şi sociale.

Adepţii celei de a doua 
ibordări consideră că ma- 
adia poate afecta toţi 
membrii societăţii — indi

ferent de categoria sau 
grupul din care fao parte 
— şi îndeamnă la o con
ştientizare a obligaţiilor ce 
revin tuturor membrilor 
societăţii, atât celor deja 
infectaţi cât şi celor sănă
toşi, de a se proteja de 
contractarea virusului şi de 
a-i ajuta şi pe alţii să se 
ferească de pericolul in
fectării. Comportamentele 
şi atitudinile discriminatorii 
faţă de purtătorii de vi
rus, afirmă ei, în domenii 
cum ar fi serviciile, oferte 
de locuri 'de muncă, călă
toriile nu fac decât să-i 
descurajeze pe cei care ar 
avea cea mai mare nevoie 
de ajutorul şi sprijinul ser
viciilor sociale şi de sănă
tate, şi aceasta din teama 
consecinţelor negative care 
le-ar putea avea faptul că 
starea lor de purtători de 
virus ar deveni, într-un fel, 
cunoscută. în plus, dacă 
se consideră că purtătorii 
virusului sunt numai anu
mite grupuri sau categorii 
de populaţie percepute, în- 
tr-un fel, ca fiind de mici 
proporţii şi izolate de restul 
societăţii atunci se creează 
un fals sentiment de secu
ritate a altor persoane care 
se pot, însă, îmbolnăvi u- 

şor chiar dacă nu aparţin nici 
unuia din grupurile sau cate
goriile considerate cele mai 
expuse pericolului infec
tării. Discriminarea apare 
ă iC j ca o ameninţare la să
nătatea publică. Adepţii a- 
cestei alternative argumen
tează că cel mai bun mij
loc de a evita situaţiile de 
discriminare este ca per
soanele seropozitive să nu 
fie excluse din socitate, ci să 
fie chiar implicate in efortul 
comun de prevenire şi stă. 
vilire a răspândirii infec
ţiei. Această abordare a 
problematicii se bazează pp 
faptul că prevenirea răs
pândirii HIV şi respectarea 
drepturilor persoanelor se
ropozitive nu sunt acţiuni 
care se exelud reciproc, ei 
concordă, şi că numai prin 
menţinerea în societate a 
persoanelor purtătoare de 
HIV sau a celor bolnave 
de SIDA, precum şi a celor 
în pericol de a fi contami
nate, se poate preveni in 
modul cel mai eficient 
răspândirea virusului.

(După ,,ARAS“).
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Reluarea emisiunilor pe 
emiţătorul propriu (ca
nal 21 UHF).

Prima emisiune va £i 
transmisă vineri, 16 sep
tembrie, ora 19,00 

Până la această dată, 
TV Deva emite non-stop 
în regim de probă.

Informaţii suplimen—-
tare la telefon 604240,

DEVASAT

MARŢI, 13. 09. 1994

10,00  Emisiunea din sea
ra precedentă (reluare); 
11,25 Film artistic: „îna
inte, mârş“ (reluare). Cu: 
Ben Gazzara, Ricardo
Montalban, Anne Fran- 
cis. R egia: Marvin
Chomsky; 13,00 Anunţuri, 
publicitate (videotext); 
18,00 Deschiderea emisi
unii de după-amiază;
18,05 „Femeia activă" — 
documentar TV — World- 
net; 18,27 Avanpremiera

iWWWWWV.

filmelor la  Devasat; 18,30 
Country — music; 18,55 
Istoria afacerilor în A- 
mcrica: „Ford şi automo
bilele sale"; 19,25 Avan
premieră la emisiunea de 
seară; 19,30 Anunţuri, i 
publicitate (videotext);'
21 ,0 0 'întâlnirea de Ia ora 
21,00. Din sumar: Desene 
animate; Ştiri; Actualita
tea în direct: „La telefon, 
primăria!"; Sportul hu- 
nedorcan; Front Runners; 

Magazin geopoUtic: Liban] 
(partea a H-a); Film ar
tistic: „Luna 44“ (ştiinţi- 

fico-fantastic); Cărţile sâp-] 
tămânii.
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început d e  an şcolar 
la Liceul din Călan

Ca şi orice lăcaş de în* 
văţământ din ţară, la ora 
actuală, şi la Călan, liceul 
din localitate se pregăteşte 
să-şi întâmpine elevii în 
condiţii cât mai bune. Pen
tru  acest început de an, 
însă, atât elevilor care pă
şesc pentru prima dată 
pragul sălilor de curs ale 
liceului cât şi „veteranilor" 
li s-a pregătit o surpriză. 
Şi nu una obişnuită, ci una 
cât se poate de plăcută. 
Începând din acest an şco
lar, liceul din Călan dis
pune de o sală de infor
matică dotată cu 7 calcu
latoare compatibile Loga- 
bax.

Bineînţeles, dându-ne sea
ma de valoarea acestei do
tări care, la ora actuală, 
de ce să nu recunoaştem, 
reprezintă ceva nu prea o- 
bişnuit, cu toţii ne vom 
întreba „Cum a fost totuşi 
posibil?". Răspunsul este

foarte simplu. Calculatoa
rele au fost donate de că
tre Asociaţia de prietenie 
franco-română „L.A.S.E.R.", 
cu sediul la Lormont, în 
Franţa, care astfel reali
zează un nou pas concret 
în cadrul contactele» 
strânse de amiciţie cu A- 
sociaţia de prietenie franco- 
română „Elie Faure", aso
ciaţie care a împlinit deja 
peste un an de existenţă 
în cadrul liceului din Că
lan.

Pe această cale, comite
tul director al Asociaţiei 
„Elie Faure" urează mem
brilor, tuturor celor care 
nu peste mult timp vor 
auzi din nou sunetul atât 
de drag ai clopoţelului ce-1 
va chema în clasă, mult 
succes şi numai note marţ 
în noul an şcolar.

COSMIN BAN, 
vicepreşedinte „Elie Faure" 

Călan

I
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Sezonul rece 
se apropie

nu le avem în vedere, noi, 
şoferii, în special cei cu 
vechime naică în condu
cere, pot să dea pericu
loase „lovituri sub eefi- 
tură", concretizate sub 
formă de derapaje, caram
boluri în lanţ, răsturnări 
şi alte decoruri nedfortte.

Ce trebuie să aibă în 
atenţie conducătorii- ante:

— intervalul de timp de
la răsăritul la apusul soa
relui se diminuează con
stant. Se circulă mult mai 
uşor la lumina naturală a 
zilei; -

— pericolul în circulaţie 
este mult mai mare când 
la asfaltul acoperit cu 
mâzgă se adaugă ceaţa 
care împiedică vizibilitatea 
pe şosea;

— starea tehnică a auto
vehiculelor trebuie să fie
perfectă;

— ştergătoarele de par
briz şi sistemul de lumini 
trebuie să funcţioneze ire
proşabil;
■ — nu trebuie să uităm 
nici starea anvelopelor.

Despre Bachus în postură 
de ispititor al oamenilor 
de la vaian. «-a «cris mult. 
Şi, în realitate, el nu are 
nici o vină. Pe vremea lui 
nu se umbla nici cu ma
şina. nici cu o sută km la 
oră. Vina o au automobi- 
liştij slabi de fire care nu 
rezistă tentaţiei de a gusta 
din licorile sale. Odată cu 
toamna, de obicei numărul 
celor care înverzesc reac
tivul fiolei creşte. Nu o 
dorim şi în acest anotimp.

Maior MWCEA NEGRU 
Serviciul Poliţiei Rutiere 

din
Inspectoratul de Poliţie al 

judeţului Hunedoara

Iată că a început şi toam
na, anotimpul belşugului,
al culesului roadelor, al 
soarelui domol. Am scăpat 
de zăpuşeală. Scăpăm pro
babil, treptat, şi de puzde
ria de automobile care cir
culă pe drumurile publice,

Fiecare în aceste luni are 
preocupările lui. De la 
prichindeii care-şi fac de
butul în clasa I, până la 
studenţii din ultimul an, 
toţi se pregătesc cu înfri
gurare pentru noul an de 
învăţământ, care bate la 
uşă. învăţători; şi profe
sorii îşi întocmesc planu
rile vizând atingerea unor 
trepte superioare de efi
cienţă în nobila lor muncă. 
Gospodarii se pregătesc 
pentru culegerea şi depo
zitarea recoltelor. „Dru- 
marii" grijulii încep toa
leta şoselelor pentru sezo
nul rece, când orice fi
sură neastupată, prin în
gheţ şi dezgheţ, ia propor
ţiile unui mic crater.

Deci preocupări şi preo 
cupări, Dar să nu uităm 
şoferii...

Anotimp de tranzit dş 
la vară la iarnă, toamna e 
o punte între lunile căl
duroase şi anotimpul alb. 
Toamnele sunt frumoase 
pentru unii, dar şi caprici
oase pentru alţii. Şoferii 
nu trebuie să aibă în ve
dere numai faţa agreabilă 
a anotimpului. încep să-şi 
facă apariţia ploile, mâz
ga, ceaţa, vizibilitatea re
dusă şi, din când în când, 
chiar şi câte un polei „mi
cuţ" sau o fulguială, semne 
de avertisment, pe care dacă

ROMÂNIA
PREFECTUL JUDEŢULUI HUNEDOARA 

O R  D I N

PENTRU INSTITUIREA UNUI PREMIU 
PUBLICAŢIEI CELEI MAI EFICIENTE 

IN LUPTA CONTRA CORUPŢIEI

Prefectul judeţului Hunedoara;

Ţinând cont de aportul pe care şi-l poate I 
aduce presa în lupta contra corupţiei şi con-» 
solidarea principiilor statului de drept;

In temeiul art. 100 lit. a şi art. 103 din |  
Legea administraţiei publice locale, nr, 60/1091, * 
emite prezentul ■ ■■

O R D I N:
ART. 1. Se instituie premiul în sumă de • 

un milion de lei pentru publicaţia cea mai e- | 
ficientă în lupta contra corupţiei în perioada j 
1 februarie 1993 — 1 februarie 1995.

■ Din valoarea premiului acordat 50 la sută t 
revine corespondentului cel mai activ al pu- j 
blicaţiei respective.

ART. 2. Constituirea premiului se va asi - j 
gura prin sponsorizare în condiţiile legii.

ART. 3. Stabilirea publicaţiei celei mai e- j 
ficicnte şi a corespondentului cel mai activ se . 
va face de un juriu având următoarea compo- | 
nenţa:

— prefectul judeţului; ;
— directorul general al prefecturii; j
— directorul general al Direcţiei generale»

a finanţelor publice şi controlului financiar dej 
stat; *

— comandantul Inspectoratului judeţean â!l 
poliţiei;

—* consilierul cultural şi cu mass-media diu | 
cadrul prefecturii judeţului. J

Prefect ing. GEORGEL RAICAN I

* : S.C. SUPER MARKBT S.A. f . T

Angajează 

•  ■CONTABIL
Condiţii: <
— studii superioare economice;
—■ vechime minimă în specialitate 3 ani;
— vârsta maximă 35 ani.
Relaţii suplimentare Ia telefon: 613445; |

614246, sau la sediul 
Decebal, bl. 5, parter.

firmei din Deva, bdul « 
(9014b)|

- A •

I
FILIALA SILVICĂ DEVA

I
Aduce la cunoştinţa agenţilor economiei * 

autorizaţi că scoate la licitaţie masă lemnoasă I 
pentru exploatare. î

Licitaţia va avea loc marţi, 20. 09. 1994, J 
ora 9, la sediul Filialei silvice Deva, din str. j 
Nicolae Titulescu, nr. 2 (clădirea MINEXF0R),. 
pentru masa lemnoasă aferentă anului de pro-J 
ducţie 1994 şi necontractată.

Relaţii suplimentare referitoare la masa | 
lemnoasă'se pot obţine la Filiala silvică Deva j 
si ocoalele silvice din subordine, începând cu , 
data de 14. 09. 1994. |

Precizăm că agenţii economici trebuie să* 
facă dovada autorizării pe linie de protecţia |  
muncii. 2

Taxa de participare la licitaţie 15 000 tei. I
(90149)î

REGIA AUTONOMA DE GOSPODĂRIE 
COMUNALĂ ŞI LOC ATI VA BRAD

str. Vânătorilor, nr. 49, judeţul Hunedoara, 
organizează

CONCURS DE SELECŢIE 
pentru postul de 

MANAGER
în conformitate cu Legea nr. 66/1993, pen

tru data de 14 octombrie 1994, la sediul Con
siliului Local Brad.

Cererea de ofertă, criteriile de selecţie 
precum şi celelalte documente stabilite prin 
lege se pot consulta începând cu data de 12 
septembrie 1994, la sediul RAGCL BRAD.

A B O N A M E N T U L  

L A  „ C U V Â N T U L  L IB E R "

Puteţi să intraţi în posesia ziarului nostru 
mai ieftin decât la chioşcuri prin efectuarea de 
abopamente. Costul abonamentului Ia ziarul 
.Cuvântul Hber“ Deva este de 800 de Iei, plus 

taxele poştale.
Factorii poştali şi difuzorii de presă efec

tuează contractarea abonamentelor pe luna 
viitoare. Grăbiţi-vă! Cel mai sigur mijloc de 
a intra in posesia ziardui preferat este abo
namentul.
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Cronica etapei
•  Prima victorie a Universităţii Craiova •  Trei 

victorii în deplasare •  Meci tensionat cu 5 eliminări 
Ia Galaţi •  Ultimele trei clasate — F.C. Maramureş, 
U.T.A. şi Sportul Studenţesc n-au simţit încă gustul 
victoriei.

g i  t o t u ş i  u n  în e c i  a l  r a t ă r i l o r

C o rv in u l — P h o en ix  B. M a re  6 -0
A fost un joc frumos

Aşadar în etapa a IV-a 
s-au înscris 25 de goluri, 
graţie partidelor dintre 
Dinamo — Gloria Bistriţa 
7—4 şi Oţelul Galaţi — 
Naţional (5—2) unde s-au 
marcat nu mai puţin de 18 
goluri! în restul partidelor 
numărul de goluri se „ri
dică" la 6, în medie un 
gol de meci! Sigur, toate 
echipele sunt doritoare de 
puncte. în plus însă Stea
ua, Dinamo, Rapid, Glo
ria Bistriţa joacă în'parti
dele de campionat eu gân
dul la meciurile din cu
pele europene. Dar ce con
cluzii pot trage antrenorii, 
conducerile cluburilor după

întâlnirea Dinamo — Gl. 
— Bistriţa, flar despre o- 
pinteala Rapidului de a 
înscrie un gol arădenilor 
sau steliştii studenţilor d o 
jeni? Steaua susţine pri
mul său meci miercuri, în 
Liga Campionilor (partida 
va fi transmisă la T.V. şi 
se aşteaptă o confruntare 
grea). Nici pentru celelalte 
trej formaţii româneşti nu 
va fi uşor. Bine ar fi ca 
fotbaliştii noştri să se ri
dice deasupra evoluţiei în 
campionatul intern. Că în 
primele 4 etape n-au ară
tat ceva deosebit, iar locul 
lor în clasament e chiar 
alarmant!

început foarte promiţă
tor al hunedorenilor din 
primul minut de joc, prin 
atacuri la poarta luj Coz- 
ma. Şi golul a căzut re
pede, în min. 7, balonul 
a circulat pe traseul Ma- 
jearu — Mitrică — Şuva- 
gău, acesta a reluat din 
cădere, în bara porţii şi 
de aici a ricoşat în plasă: 
1—0. în următoarele mi
nute este organizat un 
adevărat asediu la poarta 
băimărenilor. Ei s-au a- 
părat mereu superaglo- 
merat, dar n-au izbutit 
să facă faţă iureşului hu-, 
nedorean, jucătorii Cor- 
vinului obţinând un ade
vărat record al ratărilor. 
Deşi al doilea gol a fost

A l

marcat doar în min. 39 
de Halostă, în repriza a 
Il-a, antrenorul principal, 
Remus Vlad, decis să lim
pezească jocul în atac, 
să-i crească viteza şj e-

D I V I Z I A

ficienţa. A introdus pe 
Gabor în locul lui Zanc 
iar Ciorea a înlocuit pe 
fundaşul Chira. -lŞi cu 
toate ratările din repriza 
a II-a, hunedorenii - au 
mai înscris 4 goluri prin 
Mitrică, min. 56 şi 75, 
Costăchescu (88) şi Şu- 
vagău din 11 metri, min. 
90.

îosr un joc rrumos • 
al Corvinului, bine apre- |  
ciat de spectatori şi nu- - 
meroasa galerie pentru 
care avem numai cu
vinte de laudă, remar
când în mod deosebit 
căldura cu care încon-| 
joară echipa, încrederea I 
ce-o are în dăruirea fot- I 
baliştilor pentru victorie. I 
Sperăm să revină în nu- I  
măr şi mai mare specta- I 
torij în tribune. Au ce I 
vedea! |

CORVINUL a aliniat ■  
formaţia: Clep, Bordean, I 
Crăciun, Chira (22 Cio- ■  
rea), Halostă, Tetileanu, I 
Costăchescu, Zanc (Gabor ! 
’46), Şuvagău, Majearu, I 
N. Mitrică. j

A 2 i

Rezultatele etapei: Rapid — U.T. Arad 1—0; ,,U“ 
Cluj-N.— Steaua 0—1; Sportul Stud. — Inter Sibiu 
0—1; F.C. Farul — Electroputere 1—0; Petrolul Plo
ieşti — Ceahlăul P.N. 2—0; Oţelul Galaţi — F.C. Na
ţional 2—5; Dinamo — Gl. Bistriţa 7—4; Univ. Cra- 
Jova — F.C. Argeş 1—0; F.C. Braşov — F.C. Mara
mureş 0—0.

CLASAMENTUL
1.-2. F.C. Naţional 4 3 0

Rapid 4 3 0
3. Petrolul Ploieşti 4 3 0
4. Dinamo . 4 2- 1 .
5. F.C. Argeş , 4 2 1
6. Steaua 4 2 1
7. Inter Sibiu 4 2 1
8. Farul C-ţa 4 2 1
9. Electroputere 4 2 0

10. Gloria Bistriţa 4 2 0
11. Ceahlăul P.N. 4 1 2
12. „U“ Cluj-N. '  4 1 1
13. -14. F.C. Braşov. 4 i l

lini*. Crifiova 4 1 . 1
15; Oţelul Galaţi 4 .1 *1
16. F.C Maramureş 4 0 3
17. U.T. Arad 4 0 1
18. Sportul Stud. 4 0 1 ’

Etapa viitoare: Gloria Bistriţa -
Argeş — Dinamo; F.C. Maramureş — 
U.T.A. — Inter Sibiu; Electroputere 
Naţional — Farul: Ceahlăul P.N. — 
,,U“ Cluj-N. — Sportul Stud.; Steaua

13— 8
7— 2 
9— 5

14— 11
8—  6
5— 3
6—  6
5— 6
6—  6 
9—10 
7— 7 
6—  7 
4— 6 
4— f

10—13 (
2— 3
3— 8 
1—0 ■

— Petrolul; F.C. 
Univ. Craiova;
— Rapid; F.C 
Oţelul Galaţi;

— F.C. Braşov.

Rezultatele etapei: Rocar — Poli. Iaşi Rezultatele etapei: Jiul Petroşani — >
0— 1; Bucovina — Acord Focşani 2—0; I.C.I.M. Bv. 1—2; Unirea A.I. — Trac- |  
Poiana Câmpina — Gl. Buzău 2—0; Ce- torul Bv. 1—0; Gaz Metan — C.F.R. • 
tatea Tg. N. — FI. Moreni 1—1; Dacia Timiş. 1—1; Jiul Craiova — F.C Bihor |  
Piteşti — Callatis Mg. 9—0; Rm. Vâlcea 4—0; Poli. Timiş. — Unirea Dej 5—1; ■  
— Metalul Plopeni 3—0; C.F.R. Galaţi Metrom Bv. — Armătura Z. 3—0; C.F.R. |  
—■ Portul 
rea Brăila
1—  1.

tul Cţa 2—1; Steaua Mz. — Uni- Cluj-N. — C.S.M. Reşiţa 0—0; Gl. Reşiţa |  
ăila 1—0; Selena Bc. — Faur Buc.' — A.S.A. Tg. M. 1—0; Corvinul Hd. —■

Phoenix B.M. 6—0. f
CLASAMENTULCLASAMENTUL

1. Buc. Suceava 3 3 0
2. Dacia Piteşti 3 2 1
3. Poiana O . 3 2 0
4. Steaua Mz. 3 2 0
5. Poli Iaşi 3 2 0
6. C.F.Kr Galaţi 3 2 0
7. FL Moreni 3 1 2
8. F.C. Vâlcea 3 1 1
9. Un. Brăila 3 1 1

10. Selena Bacău 3 1 1
11. Faur Buc. 3 1 1
12. Cetatea Tg. N. 3 1 1
13. Acord Focşani 3 1 0
14. Portul C-ţa 3 1 0
15. Gl. Buzău 3 1 0
16. Met. Plopeni 3 1 0
17. Rocar Buc. 3 0 0
18. Callatis Mg. 3 0 0

Etapa viitoare: Callatis 
Gl. Buzău — Selena Bc.; Faur — D. Phoenix — Poli. Timiş.; F.C. Bihor — I 
Piteşti; FI. Moreni — Rm. Vâlcea; Por- Metrom; C.S.M. Reşiţa — Gl. Reşiţa; 
tul — Steaua Mz.; Met. Ptepenj — C.FJÎ. Armătura — C.F.R. Cluj-N.; A.S.A. — 
Galaţi; Un. Brăila — Rocar; Poli. Iaşi Jiul Petroşani; I.C.I.M. — Un. Alba I.;, 

Bucovina; Ac. Focşani — Poiana C. Tractorul — Gaz Metan. |

0 4— 0 9 1.-2. Corvinul Hd. 3 2 1 0 9— 2 7
0 12— 2 7 Jiul Craiova 3 2 1 0 8— 1 7
1 0— 2 6 3. Poli. Tim. 3 2 0 1 13— 7 6
1 4— 2 e 4. F.C. Bihor 3 2 0 1 8— 5 6
1 4— 3 6 5. Metrom Bv. 3 '2 0 1 5— 2 6
1 5— 5 a 6. I.C.I.M. Bv. 3 2 0 1 4— 2 6
0 5— 4 5 7. Gl. Reşiţa 3 2 0 1 2— 2 6
i 4— 2 4' 8. Unirea A.I. 3 1 2 0 3— 2 5
i 3— 1 4 . 9. Gaz Metan 3 1 1 1 5— 2 4
î 3— 2 4 10. C.S.M. Reşiţa 3 1 1 1 2— 3 4
î 5— 6 4 il. C.F.R. CLuj-N. 3 1 1 1 1— 4 4
î 4— 5 .4: 12. Tractorul Bv. 3 1 0 2 4— 2 3
2 6— 5 3 13. A.S.A. Tg. M. 3 1 0 2 4— 3 3
2 5— 6 3 14: Jiul Petroşani 3 1 0 2 3— 6 3
2 1— 3 3 15. C.F.R. Tim. 3 0 2 1 1— 3 2
2 3— T 3 16. Unirea Dej 3 0 1 2 3— 8 1
3 0— 8 0 17. Phoenix B.M. 3 0 1 2 1—11 1
3 3—16 0 18. Armătura Z. 3 0 1 2 1—12 1

— Cetatea; Etapa viitoare: Un. Dej - Jiul Cv.;
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Divizia  C - faza judeţeană

Minerul Ghelari —  Jiul Petriia 2-1
încă din primul minut 

oaspeţii pun stăpânire pe 
joc. dar după puţin timp 
gazdele îşi revin şi în
cep să-l pună în dificul

tate pe portarul Ungheantl. 
Golul nu întârzie. în mi
nutul 25 Lăcătuş, de la 
gazde, face o cursă din 
propriul teren pe extreme 
— centrează în careul de 
6 m, Gordan speculează 
faza şi introduce mingea 
în poartă,' deci 1—0.

Gazdele atacă în conti
nuare, în min. 37 acelaşi 
Lăcătuş centrează lui 
Vereş în careul de 16 m, 
acesta şutează pe lângă 
portarul Ungheanu şi în
scrie: 2—0,

După pauză oaspeţii 
beneficiază de o lovitură 
de la cca 19 m, Zvanclu 
şutează Ia poartă, minjgea 
şterge capul unui apărător

poartă: 2—1. Jocul se în
dârjeşte, dar cu toate o- 
caziile ivite se ratează 
m ult.

Oaspeţii au jucat bine 
în câmp, dar au pus pu
ţine probleme portarului 
Ţârău, prin Axente şt 
Caprici.

A arbitrat o brigadă 
din Orăştie, având la 
centru pe Nicolae Pân- 
dărelu.

Min. Certej; Ţârău, 
Lăcătuş, Virlan, Păsat 
Stachi, Vereş, Selegea, 
Sîrbu (Dungaci), Hriscu 
Pop Liviu (Mureşan), 
Gordan.

Jiul Petriia; Ungheanu, 
Andorie, Velici, Drăgă* 
nescu, Staicu, Viţelaru. 
Dumiţriu, Zuonciue, Ga- 
prici (Ursache), Axente, 
Lăcătuş (Miron).

IO AN SIMION, 
colaborator

Rezultatele etapei: Favior Orăştie — Victoria ’90 
Călan 2—1; Min. Livezeni — Dacia Orăştie 1—0; Min. 
Certej — Min. Şt. Vulcan 5—0; Haber Haţeg — Me
talul Crişcior 5—1; Min. Ghelari — Jiul Petriia 2—1; 
Min. Aninoasa — Mureşul Deva 2—0; E.G.C.L. Călan 
— Min. Teliuc 2—0; Min. Bărbăteni — Constructorul 
Hd. 2—0; C.F.R. Simeria — A.S.A- Aurul Brad 0—2.

CLASAMENTUL
1. Min. Certej
2. Min. Aninoasa
3. A.S. Armata A. B.
4. Min. Bărbăteni
5. Mureşul Deva
6. Constr. Hunedoara
7. Min. Şt. Vulcan
8. Haber Haţeg
9. Min. Ghelari

10. Vict Călan
11. Dacia Orăştie
12. Min. Livezeni
13. E.G.C.L. Călan
14. Met Crişcior
15. Jiul Petriia
16. Favior Orăştie
17. Mia Teliue
18. 8.F.R. Simeria

Etapa viitoare 18 septembrie: Jiul Petriia — Min. 
Aninoasa; Metalul Crişcior — Min. Ghelari; Con
structorul Hd. — Haber Haţeg; Mureşul Deva — 
E.O.C.L. Călan; Victoria Călan — Min. Livezeni; Min. 
Ţellue — Favior Orăştie; Dacia Orăştie — Min. Certej; 
Mia. Ş t Vulcan r -  C.F.R, Simeria; A.S.A. Auria 
Brad — Min. Bărbăteni.

5 5 0 0 24— 5 15
5 5 0 0 9— 0 15
5 4 0 1 12— 6 12
5 4 0 1 14—* 8 12
5 3 1 1 9— 4 ' 10
5 3 0 2 15— 8 9
5 3 0 2 11— 8 9
9 2 1 2 9—15 7
5 2 0 3 12— 8 6
5 2 0 3 8— 6 6
5 2 0 - 3 4— 5 6
5 2 0 3 8—10 0
5 2 0 3 8—17 6
5 2 0 3 9—19 6
5 1 1 3 13— 8 4
5 1 0 4 4—11 3
5 0 1 4 2—18 1
5 fi0 5 4—19 0

de zid şi ricoşează în

REZULTATELE 
CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

din i l  septembrie 1994

Cagliari — 
Milan

Crcmonese — 
Napoli

Foggia — 
Brescia

Oenoa — 
Florentina

Inter —
Rotita

Juventus — 
Rari

Lazio — 
Torino

Padova — 
Parma

Reggiana — 
Sampdoria

Aclreale — 
Pescaro

Ancona — 
Lecce

Atalanta — 
Ascoli

F. Andria — 
Cesena

1—1

2— 0

3—1

1—1

0—1

2—0

3—0

0— 3 

0—2 

2—0 

3—0

1— 0 

1—1

X

1

1

X

2

1

1

2

2

1

1

1

X

Fond de câştiguri: 
121353547 tei. ,,

Deva — 
Minerul Anina 3-1

Ezitant, ca să nu spunem 
greu, a fost începutul evo
luţiei echipei Vega Deva 
în seria a III-a a Diviziei 
B. în primul meci. de Ia 
Deva, neputându-se efectua 
transferările de la Mureşul 
Deva, echipa s-a prezen
tat pe teren în 10 jucători, 
atât cât au putut fi adu
naţi de la Caransebeş, de 
la formaţia ce a promovat 
în B. Au pierdut cu 2—0. 
A urmat partida de la 
Videle. Din nou au fost 
strânşi cei 10 fotbalişti, ur
caţi în tren şi, după o 
noapte de neodihnă, au fost 
învinşi cu 1—C deşi au 
luptat din răsputeri şi 
şi-au creat multe ocazii, 
dar au ratat nu numai- 
victoria, ci şi egalarea. 
Joia trecută, însă, s-au 
putut efectua transferările 
atât de necesare formării 
unui team puternic, com* 
petitiv în Divizia B. $1 
duminică, la ora începerii 
partidei, în aplauzele iu

bitorilor fotbalului prezenţi 
în număr însemnat în tri* 
buna stadionului „Cetate", 
a intrat pe teren Vega D» 
va în formaţia: Toade», 
Stan, Ibric, Arnăut, Far» 
tuşnie, Neagu, Luca, Şi* 
rian (Popa), Perşa, Rădos, 
Moi se (Elek), in timp ce 
pe foaia de arbitraj mai 
figurau Cibotaru, Bulgarii 
şi Mateaş. Deci pe ferea 
(cu înlocuiţi) au jucat prae* 
tic 7 jucători de ia Deva 
şi 6 de ia Caransebeş. Şi 
cu toate că au evoluai 
pentru prima oară împre
ună, fără nicj un antrena
ment comun, Vega Deva 
(deşi a primit replica :un«i 
echipe robuste. întărită ct) 
mulţi jueători de la C.S.ăt, 
Gloria şi Arsenal Reşiţa) 4 
făcut un joc bun. Gazdele 
şi-au creat multe ocazii dă 
gol la poarta oaspeţii», 
cucerind o frumoasă vie* 
torie prin golurile înscrise 
de Perşa, min. 25. Popă 
min. 68 şi Eîek, min. 85, 
respectiv Mărgineantu (min. 
18).

Au făcut o bună impre
sie siguranţa apărării, în* 
deosebi Neagu, Arnăut şi 
Ibric, orientarea şi precizia 
paselor la mijloc (Fartuş- 
nic, Popa, Şirian), dar mai 
ales tehnica şi intuiţia -ju
cătorilor mereu prezenţi 
în atac — Rădos', Perşa şi 
Elek. Devenii dispun a* 
cum de un iot valoros de 
jucător; şi avem încredere 
că -Vega va recupera Ini 
tur primele trei punct# 
pierdute în prima etapă, 
deşi chiar următoarele 2 
meciuri le dispută în de
plasare. Trebuie să avem 
încredere în echipă, în an
trenori, să-i sprijinim şl 
din tribune şi prin creşte
rea numărului de sponsori!

De când n-am auzit ţţ* 
plauze la intrarea pe gazoii 
(la începutul partidei, dar 
şi după pauză) şi apo; Ia 
sfârşitul partidei. Zău «fi 
merită spectatorii din Deva 
o echipă de fotbal care 
le readucă bucuria în ini!

Pogind rea liza tă  de

SABIN CERBU M



VAN ZA UI -  
CUMPĂR ARI

•  S.C Won.ca S.R.L. 
Brad vinde en gros 
haine import Olanda, 
sortate şi nesortate, de 
sezon, la 3029 lei/kg 
Inclusiv TVA. uleiuri 
şl unsori Speedoil de 
înalta performanţă, 
pentru motoare Die
sel si cu benzină. 
BMW 518, [PA izo 
termâ G tone, preţuri 
foarte avantajoase. Tel. 
054/650901 după • ora 
19 (100241

!■
•  Vând en «ros haine

import nesortate, preţ 2714 
lei/kg (TVA inclus). 
627929, ' (90541)

•  Vând apartament două 
camere, decomandate, ul
tracentral, îmbunătăţiri ex 
cepţionale. Brad. tel. 650961.

(90422)
•  \ and casă. dependinţe, 

grădină, curte, -pământ 4 
ha; Valea Sânseorgiului, 
nr. 131, Călan. (90884)

•  Vând casă Simeria. str.. 
A. Vlaicu, nr. 9, tel, 660630.

Î-Ţ . . (8047(5)
•  Vând casa Haţeg, preţ

85000 000, negociabil, tel. 
770316. (90476).

«  Vând apartam ent trei 
camere, Deva, str. Minerii, 
lui, bl. E, ap. 54, tel. 622682.

(90460; >
«  Vând apartament cen

tra l 3 camere, două băi. 
decomandate. Tel. 625275.

(90500)
•  Vând pui Schnauzer. 

Informaţii la tel. 613314.
(90552)

•  Vând televizor color, 
cameră video, bicicletă, pat 
dublu, aparat foto, maşină 
spălat automată, nouă, 
remorcă auto. Transport 
auto 1.3 tone, tel. 616483.

- ••.: (90560)
•  Vând impregnator CO 2

(aparat preparat sifon). Tel. 
613179 sau 665166. (90559)

•  Vând grajd din lemn, 
acoperit cu ţiglă, relaţii tel. 
651225 Brad. (1529578)

•  Vând mobilă sufrage
rie, preţ avantajos, tel. 
711543, orele 10—21. (9150)

•  Vând casă pe Chizid, 
preţ convenabil, Hune
doara. str. Sarmizegetusa.
41 (9143)

•  Vând electrocardiograf
portabil, medicamente im
port,4 obiecte cult vechi. 
Cumpăr 'b itter suedez ori
ginal. Tel. 713080. (9131)

•  Vând apartam ent 3 
camere confort I. tel. 
721617, sau 069/142572.

(91370)
•  Cumpăr Opel Kadett

înmatriculat, eventual â- 
variat. Tel. 614340. 618528, 
Deva. (90565) .

PIERDERI

•  Pierdut diplomă poli
calificare pe numele Lăs- 
cuţ Gheorghe. eliberată de 
Şcoala profesională Te- 
liue, O declar nulă. (9141)

•  Pierdut legitimaţie ve
teran de război, nr. 336289. 
pe numele Curcubeta A- 
le.xei. O declar nulă. ' )

menaj şi îngrijire 2 copii 
preşcolari. Tel. 715279.

(9144)

•  îngrijesc copii la do
miciliul clientului. Tel. 
715231 (după ora l(i). (9142)

•  S.C. asigură toată ga
ma piese Oltcit, autoturisme 
străine, cu precomandă. Tel.
051/148670, (90464)

•  Angajez tinichigiu auto 
cu experienţă şi vând pen

tru  Dacia 1300: pasaje roată,
pod pedalier şi aripi faţă. 
Tel. 614830. (90471)

V A 'W iV .W iV A V .W ."

•  Agenţia de tu 
rism „Cara Tour" din 

Hunedoara organizează 
excursii în Polonia 
şl Turcia, la preţuri ce 
nu suportă nici o con
curenţă,. Căutăm ghizi 
Colaboratori pe relaţia 
Turcia — Polonia, în 

. Deva, Hunedoara, Pe
troşani, Haţeg, Călan. 
Tel. 716842.' 715857.

: (904671

« V A W ,V .V .W V ^ .W .- .

SCHIMBURI 
' DE LOCUINŢE

•  Schimb două aparta
mente â câte două camere, 
eu apartam ent 3 camere. 
Informaţii după ora 16. tel. 
621014. (90424)

DIVERSE

•  împrumuturi în lei la
Casa de amanet Simeria. 
zilnic 8—12. .15—17 Tel, 
661721. (90530)

•  Societate mixtă, 'd is 
tribuitor-PAKM A VA MIL- 
KA, Toblerone, Holly
wood, angajează agenţi 
comerciali pentru judeţul 
Hunedoara, vârsta maxi
mă 40 ani. posesor permis 
conducere (preferabil auto
turism). Condiţii de salari

zare foarte avantajoase. Tri
miteţi curriculum vitae în
soţit de fotografie, pe a- 
dresa : DEVA, Aleea In
dependenţei, nr. 5, bl. AB 
20, sc. 1, ap. 6, pentru 
dl MATTKŞ CRINEL.

(90402/90311)

COMEMORĂRI

•  Dragă tăticule
TUDOR,

astăzi 13 septembrie ai fi 
împlinit 28 de ani, dar 
moartea nemiloasă te-a ră
pit dintre noi. Dumnezeu 
să te odihnească în  pace! 
Fiica Teodora, soţia Vergi- 
nica, părinţii Cornel, Veta 
din Bacea, (90558)

D EC ES E

OFERTE DE 
SERVICII

•  Caut femeie pentru

•  Vecinii de bloc. 
din Hunedoara, aduc 
un ultim omagiu celei 
care a fost

ZORIŢA LESN1C 
Odihneşte-te în pace 

suflet bun! (146)

•  Cu sufleiui îndu
rerat. familia Soacă 
anunţă trecerea în ne
fiinţă a celei care a 
fost o bună mamă şi 
bunică
SOFIA ALBU (Bunica)

înm ormântarea va 
avea loc miercuri, 14 
septembrie, *94, ora 13, 
la Cimitirul Gheorghe 
Apostol. Nu te vom 
uita.niciodată. (9148)

R A D IO  D E V A

s
letin de ştiri; 13,05 M ica?  
publicitate radio; 14,00 î  
BBC; 14,30 Post m eridian. 
estival; 16,00 Sport şl î 

89,!1 Mhz muzică; 16,30 Post meri-1
•. dian estival; 17,00 Bule-1
î  MARŢI, 13. 0». 1991 ' tiu de ştiri; 17,05 Mica [
y ? -ies ■■:. publicitate radio; 18,00 '
î  0,00 V.O.A.E.; 6,00 BBC; BBC; 19,00 Rondul de!
i  6,30 Maraton matinal; seară; 21,00 BBC; 21,30 ] 
Ş 9,00 Buletin de ştiri; 9,05 Oglinda sufletului — a- 
£ Mioriţa — cm. folclorică; devăr şi minciună; 22,00' 
i  9,30 Morning music; 11,00 Buletin de ştiri; 22,05 O-] 
î  Mica publicitate radio; glinda sufletului — con- j- 
;■ 11,30 V.O.A.E.; 13,00 Bu- tinuare; 24,00 V.O.A.E. 2
A V .v.’.v r.v r.v .v rr.v .v .v .w .v .V iV .’.v .v A v rr.v .

DEVA, Bd. Decebal

D oriţi să  va  econ om isiţi banii?

Doriţi să va economisiţi timpul?
Doriţi o amintire îri mai puţin de o oră?

S.C. ROMCAMION S.A. DEVA 

Str. Depozitelor, nr. 17 

ANGAJEAZĂ / /

•  jurist eu normă întreagă sau jumătate 
de normă.

Informaţii la sediul societăţii, telefoane: 
613030; 613031, int. 20, compartimentul perso
nal. (C.D.)

OPEN UNIVERSITY/OPEN BUSINESS 

SCHOOL

din Marea Britanie, împreună cu 

CODECS S.A. România,

Organizează cursuri de:

•  Management competitiv, durata 6 luni;

•  Managementul relaţiilor cu clienţii şi 
beneficiarii, durata 6 luni.

/ Cursanţii sunt înscrişi la OPEJi UNIVER
SITY/OPEN BUSINESS SCHOOL şi vor obţine, 
după absolvire, diplome ale Open University, 
lider mondial al învăţământului la diştanţă. A- 
ceste certificate se bucură de recunoaştere in
ternaţională.

Cursurile au loc în perioada noiembrie ’94 
— mai ’95.

Data limită de înscriere este 25» 09. 1994.

Locurile fiind limitate, ele se vor ocupa în 
ordinea achitării costului cursului de către 
cursanţi.

Cursurile se vor desfăşura in Bucureşti, O- 
radea şi Bistriţa, sau, la cerere, şl în alte oraşe.

Informaţii suplimentare:

CODECS S.Â.: Bucureşti, tel. 01/6102902, 
sau Oradea, tel. 059/126873. (90656)

UNIV ERSITATEA „SPIRU HARET“ BLAJ

Organizează admitere în ziua de 18 sep 
tembrie 1994 la:

r

•  Facultatea de istorie-geografie

•  Facultatea de ştiinţe agricole, speciali 
zare management agricol

•  Colegiul univ. de contabilitate, comerţ 
şi turism, specializare contabilitate

•  Colegiul univ. pedagogic de institutori

Candidaţii respinşi la alte facultăţi cu me
dii peste 5 se pot înscrie fără examen de ad
mitere. ■ -

Informaţii Ia sediul Universităţii Blaj, tel. 
058/711258.

* Fotografii color - dimensiuni diferite
* Fotografii tip POLAROID

Pentru profesionişti;
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IPTANA — SEARCH BUCUREŞTI 

FIRMA AMERICANO-ROMANĂ

Angajează pentru consultanţă control ca

litate la reabilitarea drumului naţional Sebeş 

— Deva: ~

•  INGINER DE DRUMURI ŞI PODURI, 

TOPOMETRI, LABORANŢI ŞI SECRETARE.

Se preferă candidaţi care ştiu limba en

gleză.

Prezentarea candidaţilor joi, 15 septembrie 

1994, ora 11, la sediul Secţiei de Drumuri Na

ţionale Deva, str. Rândunicii, nr. 3 A, telefon 

613327.

ASOCIAŢIA PRIETENII ŞCOLII GERMANE 
DEVA

•  CAUTA CADRU CALIFICAT, ÎNVĂ
ŢĂTOR PENTRU ̂ SECŢIA GERMANĂ DEVA.

Relaţii: 054/613315 — Inspectoratul şcolar 
al jud. Hunedoara, 054/624785 — Asociaţia de 
prietenie.

Se oferă locuinţă, respectiv garsonieră pen
tru nefamilist, apartament două camere pentru 
familie.

•  Marţi, 13 septembrie 1994, are loc şe
dinţa cu părinţii în sala nr. 8 a Liceului De
cebal Deva.

S.C. COMFRUCT S.A. DEVA
Organizează concurs pentru ocuparea postu

lui de *
•  MANAGER

în conformitate cu Legea 66/1993 şi a Norme
lor Metodologice nr. 1/1994, elaborate de F.P.S.

Ofertele se vor depune în termen de 30 zile 
He la data apariţiei ultimului anunţ din ziar, 
în plic sigilat, la sediul din Deva, str. Depozi
telor, nr. 17.

Informaţii suplimentare la telefon nr. 054— 
627783.

S.C. ARDELEAN SRL DEVA

l

•  hârtie igienică —- 156+TVA
•  detergenţi — 975+TVA :
Deva, str. Horia 172, tel. 618879, (189)
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fciar editai de S.G. „CUVÂNTUL LIBER” S.A. DEVA f /20/8lB/|98fc «o*t WfOSOWl B.€L Deva. ®»d fiscal 2116827 Deva, str. I Decembrie, 35 j«d. Beaedoara 
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