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In timp ce viaţa devine 
tot mai apăsătoare pentru 
majoritatea populaţiei ţării 
şi se aşteaptă o rază de sal
vare din partea parlamen
tarilor sau a guvernului, în. 
crederea electoratului este 
zdruncinată din nou prin 
tentativa eşuată de a pune 
la zid şi a face praf co
rupţia. După două zile de 
dezbateri sterile, acuzaţii 
reciproce între guvernele 
trecute .şi cel actual, cău-' 
tarea de vinovaţi imaginari 
şi nu a celor reali, folosi
rea fenomenului ce a că-, 
pătat proporţii nebănuite si 
se manifestă la toate ni-' 
veîurile-vieţii economieo- 
sociale ca un şantaj politic 
din partea partidului de 
guvernământ său â opozi
ţiei nu s-a ajuns Ia nici o 
concluzie clară. Proiectul de 
hotărâre privind' unele mă
suri pentru combaterea a- . 
ceste i racile, care lasă ur
me adânci şi efecte nega
tive asupra celor mulţi şi ,, 
oropsiţi, a rămas tot in fa
za de.. proiect, deoarece p 
parte din aleşii naţiunii, â- 
fectaţj şi supăraţi, au pro. 
testat şi n-au mai vrui să 
participe la vot. - Din asta 
cc şe poate" oare înţelege ? 
Că sunt împotriva corupţiei 
sau că doresc continuarea 
şi amplificarea ei ?

Oricum, din tot spectaco
lul parlamentar, electori, 
tul este cel păcălit. Păcat, 
'deci, de timpul pierdut, ră
fuiala între parlamentari pc 
criterii politice constituind • 
o boală veche şi fără leac.
In vreme ce poporul se zba." 
te în sărăcie, în sferele î- 
nalte domneşte indiferenţa 
faţă de eradicarea âdevăra-

telor cauze care generează 
lipsurile tot felul. Dove- 
dindu-se insensibili la nu
meroasele semnale de alar
mă ce sunt lansate în le
gătură cu starea deplorabi
lă a producţiei industriale, 
a agriculturii, turismului, 
comerţului, învăţământului 
ş.a„ la care o contribuţie 
deloc neglijabilă o au . şt 
fenomenele de corupţie,. 
parlamentarii şi guvernul 
încearcă să arunce pisica 
moartă in curtea vecinului, 
cei de la vârf (sau de” la 
cap) dorind ca peştele să 
se cureţe de la coadă, pen
tru ca între timp să se gă
sească şi să se pună pe ta
pet o altă „racilă1* a tran
ziţiei c0 care să fie ame
ţit electoratul. Exerciţiul 
nereuşit de „combatere11 a 
corupţiei, de mistificare S 
adevărului şi de eliminare ; 
a. arlvecsarilor din arenă la
să impresia că cei mari nu 
sunt prea interesaţi- să sta- 
bilească răspuadşri, măsuri 
şi' soluţii pentru a sş.;răţuj 
cu acest balaur cu şapte 'ca
pete, deoarece unii sunt di
rect implicaţi, şi nu s-au 
copt încă toate condiţiile, 
ceea ce va face ca parlamen
tele şi guvernele viitoare să 
fie puse în criză de su
biecte majore. Aşa că,
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vrând-nevrând, trebuie să 
lăsăm Urmaşilor noştri niş
te „amintiri11 plăcute de
spre dezbaterile zgomotoase 
şi ineficiente ale parlamen
tarilor contemporani, care 
una zic şi alta fac, mulţi 
călăuzindu-se după cunos
cuta de-acum deviză: „tim
pul trece, leafa merge11.

Că blocajul financiar fa
ce ravagii, că treburile a- 
grieulturii sunt lăsate bal
tă din lipsa banilor sau că 
asigurarea stocurilor agro- 
alimentare pentru iarnă se 
găsesc sub mari semne de 
întrebare, nimănui nu-i pa
să. Promisiuni se fac cu ca
rul, dar în practică nimic 
nu se: rezolvă în favoarea 
omului de rând, protecţia 
producătorului autohton sau 
a consumatorului fiind doar 
o poveste frumoasă pentru 
adormit "copiii'., sau*-, mai 
clar spus, nişte vorbe goa
le. Dacă şi aşa corupţia a 
fost-făcută praf recent în 
parlament, se aşteaptă a- 
ciţm un vânt prielnic pen- 
trju.» fi ,,mUt"ătă“ într-o al
tă; viitoare dezbatere sau 
(de ce nu ?), spre alte zări... 
Pentru a demonstra că a- 
ceşt flagel a existat şi va 
exista cât e lumea şi pes
te tot.

NICOLAE TlRCOB "

Prin amenajarea şi dotarea dispensarului medical, 
salariaţii E.M. Ţebea beneficiază de asistenţă medi-
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O „Colecţii şî colecţio
nari particulari hunedo 
reni11. Miercuri, 5 octom
brie a.e.," ora 14, Muzeul

nes ti şi străine, lucrări dc
pictură, piese de artă de
corativă, icoane pe sticlă, 
•medalistică şi numismaţi. 
< a (M.B.)

© Liceul „Avram Ian- 
cu11 din Brad — 125 dc 
ani. în zilele de 8—9 oc
tombrie a.c., la Brad se

mente artistice şi sporti
ve Ş:U. (M.B.)

© Tractoare, Dacă a- 
nul trecut prin S.G. „A- 
grosorvice" SRL Deva s-au 
vândut particularilor a- 
proape 400 tractoare, în 
acest an cererile şi ono
rarea lor sunt mult maî

i  I„ultimele« «  » .mane Deva, Oficiul Jude- prilejuite, de. împlinirea a 
ţean pentru Patrimoniu 125 de ani de la înfiinţa-
Naţional vernisează expo
ziţia „Colecţii şi colecţio
nari particulari hunedo- 
reni“. Deschisă în perioa
da lunilor octombrie — 
noiembrie, expoziţia reu
neşte cărţi vechi româ-

rea Liceului „Avram Ian- 
cu11. Cu acest prilej se 
yor organiza o sesiune de 
comunicări ştiinţifice, dez
velirea unei plăci eome- 
morative, vernisajul unei 
expoziţii omagiale, mo-

eade ale lunii septembrie 
producătorii agricoli aa 
cumpărat, prin firma a- 
mintită, peste 50 de tras- 
toare. (KMP.)
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Un nou an j
universitar \

ieri, s-a deschis noul. an ^
universitar. Nu ştim câte i
bucurii a provocat faptul )
în sine, emoţii a declanşat ţ
însă cu duiumul. Emoţii ge- ţ
nerate firesc de un ince- i
put, mai ales pentru „bo- I
bocii" din anul I ; emoţii (
pentru absolvenţii care tră
iesc de pe-acum incertitu
dinea postului, a unui loc 
de muncă ; emoţii provoca
te de Legea .învăţământu
lui, de acreditarea, institu
ţiilor de învăţământ supe
rior care au cunoscut o a- 
"devărată „explozie" în pe
rioada de după ’89; emo
ţii care, fără îndoială, au 
o rezonanţă aparte în su
fletul părinţilor.

în judeţul nostru trei 
centre universitare, de a- 
cum cunoscute, şi-au des
chis din nou porţile. Este 
vorba de Universitatea Teh
nică Petroşani, Facultatea 
de Inginerie Hunedoara şi 
Universitatea Ecologică De
va. Şutele de studenţi şi-au 
reluat locul ia amfiteatre 
şi laboratoare dornici de 
a pătrunde în tainele unui 
evantai extraordinar de cu
noştinţe, dar şi ale econo
miei de piaţă, care începe 
să se aşeze şi la noi. Să nu 
uităm însă un lucru: în 
orice timp cei bUnî au răz
bit şi au rezistat. E singu
rii 1 lucru care oferă o cer
titudine ! (M.B.)

Scrisoare deschisă
Domnului prefect, ing. Georgel Kăican

Domnule prefect, prin adresa nr, 115/1 august 
1994, aţi cerut Ministerului Agriculturii şi " Alimenta
ţiei, linului Ioan Oancea, eliberarea mea din funcţia 
de director al Direcţiei generale pentru agricultură şi 
alimentaţie, invocând unele motive pe care eu le-am 
cunoscut abia în data de 14 septembrie 1994, ca ur
mare a intervenţiei făcută la dvs, prin adresa nr, 
2908/5 sept. 1994.' ' - -

învinuirile ce mi se aduc la cunoştinţă prin a- 
dresa dvs nr. 3013/13 sept 1994, pentru activitatea pe 
care ani desfăşurat-o până în prezent în cadrul Di
recţiei generale pentru agricultură şi alimentaţie, Ie 
consider cu totul neîntemeiate, motivaţia demiterii 
fiind o simplă invenţie, făcând referiri generale* fără 
a concretiza acuzaţiile aduse.

La pct. 1 se arată că am avut o activitate nesa
tisfăcătoare în funcţia de director cu strategia, re
forma şi relaţiile economice. Aş dori, domnule pre
fect, să ştiu care au fost documentele care stau la 
baza acestei afirmaţii, deoarece acestea trebuia să 
provină din partea unor organe cu drept de control 
asupra activităţii mele, însă eu nu cunosc să se fi 
făcut un asemenea control. Ca atare, eu consider a- 
ceastă afirmaţie ca un afront adus mie personal.

La pct. 2 se menţionează : „nerealizarca sarcini
lor dc serviciu11. Până In prezent eu nu cunosc ea 
cineva cu funcţie mai marc şi care avea drept dc con
trol asupra activităţii mele să fi făcut asemenea afir
maţii. Este adevărat că sarcinile mele de serviciu sunt 
cu caracter general, dar în registrul Consiliului de ad
ministraţie a D.G.A.A., se găsesc consemnate punctul 
meu de vedere şi problematica ridicate în domeniul 
pe care l-am condus.

La pct. 3 se menţionează : „activitate slabă pri
vind modul de acţiune pentru lichidarea fostelor 
CAP11. Această afirmaţie a dumneavoastră, dacă o ci
teşte cineva care nu cunoaşte ce s-a întâmplat cu pa
trimoniul CAP-urilor, va crede că nu ştiu ce matrapaz
lâcuri am făcut eu personal în acest domeniu. Ţin 
să vă reamintesc, domnule prefect, că după cum bine 
ştiţi din; discuţiile purtate anterior, am convingerea 
că răspunderea pentru ce s-a. întâmplat cu lichidarea 
fostelor CAP nu a trecut încă. Mă întreb în acest caz 
care este organismul dintr-un stat de drept care are 
obligaţia să supravegheze la respectarea legalităţii 7 
Eu cred că acest organism este chiar Prefectura!; 1 

In ceea ce priveşte modul de lichidare a fostelor 
CAP, ea organ tehnic D.G.A.A. Hunedoara — Deva,j 
îh speţă eu împreună cu specialiştii din domeniul e- 
conomic, în luna martie 1991 am elaborat norme teh
nice de lichidare a patrimoniului, care, dacă s-ar f i ! 
dus la bun" sfârşit de către comisiile de lichidare şi"i 
primării, lucrurile decurgeau în tort cu Legea nr; 18/ 
91. Personal am vegheat totdeauna la apărarea inte
grităţii patrimoniului existent la 31. XXI, ’89 sau 31» 
XII. 90, In fiecare fost CAP, şi de acolo s-a pornit 
stabilirea drepturilor de creanţă, dar îh activitatea e- 
fectivă alte forţe şi alte interese au dus ea la această'

Ing. GIIEORGHE DBEGlIKT 
Deva ■

(Continuare In pag. a 2-o)
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Se pare că puţini iau 

în seamă semnalele 
de alarmă din presă, din 
moment ce destul de mulţi 
se lasă păcăliţi de tot fe
lul de indivizi. Te şi cru
ceşti când vezi ctt câtă 
uşurinţă scot unii grămezi 
de bani şi le pun în pal
ma impostorilor. Totuşi, 
dincolo de faptul că In
tr-un asemenea context se 
poate uşor folosi cuvântul 
fraier, o explicaţie tot 
mai există: fuga celor ce 
plătesc după un câştig u. 
şor, dacă se poate- eât 
maj mult, fără a trudi cât 
de eât.

Povestea începe într-o 
zi de ianuarie ’94. Mai e- 
xact, în 31. La sediul In
spectoratului judeţean de 
poliţie să întâlnesc, din 
întâmplare, doi foşti «o- 
legi de studenţie de la 
Institutul de Mine Petro
şani. Amândoi cu ceva 
treburi pe aici şi amân
doi bucuroşi de reîntâlni
re. Primul se numeşte Do- 

'rin Jurca. A ajuns la 37 
de ani, dar nu are o o* 
cupaţie stabilă. De fapt, 
nu a reuşit să termine fa
cultatea, după câţiva ani 
abandonând-o. De loc este

din Hunedoara. Colegul 
se numeşte Mircea Golgo 
ţiu, din Petroşani, om se
rios, cu treburi serioase. 
Va-cădea însă în plasa în
tinsă de Dorin. Şi îneă 
destul de uşor.

• întâlnirea de la po
liţie • „Translatorul" 
subprefectului procură 
arme vie vânătoare din 
Austria •  TIR-ul din va
ma maghiară • Patronii 
cad în plasă • Milioane 
de lei impozit pc... •
Şapte luni de activitate 
rodnică • Din nou la 
poliţie.

* r / j

Din vorbă in vorbă, Jur
ca îi spune fostului co
leg că este nici mai mult, 
nici mai puţin decât an
gajat al Prefecturii jude
ţului Hunedoara, în cali
tate de translator în sub. 

ordinea subprefectului. Bu
nă poantă, nu ? Şi cum 
ştia cam ce-1 doare pe 
Golgoţiu, Dorin îi propu
ne şi îi promite că îi a- 
duce din Austria o puşcă

» mmm * mtm * ţ . * ^ * ' * f  ‘

de vânătoare. Ea poate fi 
achiziţionată, la valoarea 
de 500 de mărci. Dacă 
vrea aşa ceva trebuie şi 
un mic avans : 100 000 de 
lei. Nici o problemă, aşa 
că Golgoţiu scoate banii 
şi îi pune în palma dliii 
„translator11.

Pentru a obţine întrea
ga sumă, Jurca dă dă 
mai multe ori telefon la 
domiciliul lui Mircea, Gol
goţiu. Şi acum puţină a- 
tenţie dar să nu râdeţi! 
La una dintre aceste con
vorbiri, Jurca îi precizea
ză faptul că dă telefon 
din Austria, chiar din fa
ţa magazinului de unde 
a cumpărat puşca de‘vâ
nătoare 1 Şi atunci cum 
să nu maj scoată de la 
puşculiţă încă 440 000 de 
lei?! Ba îi va scoate şi 
încă la scurtă vreme

Puşcă nu va vedea însă 
niciodată, pentru simplul 
fapt că „translatorul11 sub 
prefectului nu făcuse un 
paş în afara graniţelor. -V 
cum dl Golgoţiu s-a con
stituit parte civilă cu su
ma de 540 000 de lei, dar..

VALENTIN NEAGU,
IO VIŢĂ BACIAN, 

procuror
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Sesiune de comunicări ştiinţifice ale elevilor
Fără îndoială, sesiunea de 

comunic îri ştiintilice ale 
elevilor desfăşurată în cur
sul săptămânii trecute la 
Liceul Teoretic „Traian" din 
Deva a constituit un mo
ment de evidenţiere a ac
tivităţii de cercetare între
prinsă de elevi în domeniul 
istoriei, moment încărcat, 
deopotrivă, de emoţii. Ca
drul în care s-a integrat a- 
ceastă sesiune au fost ma
nifestările prilejuite de 
Ziua liceului purtând hra
mul împăratului Traian, 
„Optimus princeps", sădito- 
rul şi părintele poporului 
român, cum îl numea Sa- 
muil Micu.

Manifestarea de certă ţi

nută ştiinţifică "a elevilor, 
pentru elevi, a fost deschi
să de prof. Robert Singer, 
directorul liceului, care a 
insistat asupra faptului că 
întreaga instituţie trăieşte

In cadrul sesiunii de co
municări, a adresat un cu
vânt cald prof Elena îor- 
dăchescu. Apoi profesorul şj 
scriitorul Gligor Haşa a ci
tit un fragment dintr-unul

la liceal Teoretic „Traian" din Deva

cu intensitate manifestările 
dedicate 'patronului şcolii, 
sfinţită şi botezată în 1992, 
după toate canoanele bise
ricii ortodoxe. Numele îm
păratului Traian trebuie să 
fie un îndemn de temeini
că pregătire, cinste şi se
riozitate pentru elevii care 
învaţă aici.

Sate izolate.
î Din satele Tisa, Sălciva, 
1/ojoga sătenii — mai cu 
|eamă elevi, bătrâni, pen
sionari etc. — au trebuinţe 
zilnice ia Zam. Cu brodul, 

barca, Mureşul se trece 
anevoie. Cu ani în 

Srmă, pe traseul Deva — 
Ilia — Pojoga circula un 
autobuz. Dus-întors, la o- 
rele cele mai solicitate de 
săteni.

13 ani am făcut eu a- 
cest traseu — ne spunea dl 
Dora Lupşa, şofer, în pre
zent angajat la cariera Po

joga. La mine acasă, în Po
joga, era cap de linie. Cir
culam mereu plin. De câ
ţiva ani traseul a fost sus
pendat. Oamenii bat zilnic 
zeci de -kilometri cu picio
rul. Ce buri ar fj un auto
buz 1

Dar mai e un aspect : 
drumul din Şoseaua Naţio
nală este plin de gropi, de
şi pe marginea lui zac gră
mezi jmense de piatră, nu
mai bună de aşternut.

— Noi oferim orice can
titate de piatră je cea mai.

L î _  2

nsa
iIf
§

dată -să existe e serie de debite, în -special la cei 
■care s-au aruncat primii şi au luat fără a avea drep
tul. Vă întreb, domnule prefect, ee vină gre D.G.A.A. 
sau eu personal că nimeni nu acţionează pentru re
cuperarea acestor datorii ?

In ceea ce priveşte acuzaţia de la pct. 4, vă rog 
I să credeţi că nu ştiu la ce comisii vă referiţi, pe care 
le-am .condus eu personal şi am avut o activitate ne- 
eorespunzătoare. Dacă vă referiţi la Comisia de trans
formare a fostelor asociaţii economice intercoopera- 
|tete, daţi-tni voie -să vă spun că «u aveţi dreptate, 
; lucru ce poate fi confirmat de mine prin referatul 
făcut conducem DG.A.A Hunedoara — Deva, în da
ta de 8. 08. 1994.

Cu privire la acuzaţia de la pct 5, „Poziţie am
biguă faţă de perspectiva agriculturii în judeţul Hu
nedoara", vă fac invitaţia -la » discuţie pe această 
temă şi în calitate de preşedintê  al P.D.S.R. din ju
deţul Hunedoara, la care să participe comisiile agrare 
ale P.D.S.R şi P.D.A.R.

în concluzie, domnule prefect, consider- că acuza
ţiile aduse mie piersonal au un singur scop, discredi
tarea mea şi încercarea de destabilizare a filialei 
P.D.A.R. din judeţul Hunedoara.

din romanele sale aflate 
în curs de' apariţie în care 
s-a referit la romanitatea 
poporului român,, la ’Ulpia 
Traiana Augusta Sarmizege. 
tusa aflată pe teritoriul ju
deţului nostru.

Au prezentat comunicări 
elevii : Adrian Judele (Li
ceul Teoretic „Deoebal") —

bună calitate pentru între
ţinerea drumurilor — ne 
spunea dl ing. Mirel 'Baciu, 
şeful carierei. Direcţia ju
deţeană de drumuri şi po
duri să vină la noi eu cd- 
mandă şi, repet, le oferim 
câtă piatră au nevoie.

Mulţi săteni ne-au spus 
că dramul trebuia asfaltat 
de câţiva ani. Dar fonduri
le, zic dumnealor, au pri
mit altă destinaţie. O fi, 
n-o fi...

— Avem aprobările ne
cesare pentru asfaltarea a. 
cestui drum — preciza dl 
ing. Titus Itmescu» directo
rul Direcţiei judeţene de 
drumuri şi poduri. Solici
tăm sprijin din partea Con
siliului judeţean în procu
rarea fondurilor. Oricum, 
în 1395 drumul va fî asfăl- 

- trib - '■
...Şi locuitorii din zonă 

nu vor mai fi izolaţi ca ia 
prezent, când . brodul teste 
şubred, autobuze na circu
lă...

„Traian şi creştinismul" • 
Sanda Sarghea (Liedul Teo
retic „Traian") — „Conştiin
ţa romanităţii la români în' 
Evul' Mediu" ; Cristina A- 
n amar ia Benţa (Liceul Teo
retic „Traian") — „Aspecte 
ale vieţii religioase în lu
mea antică" ; Alexandrina 
Abrahâm (Liceul Teoretic 
„Traian") — „Epoca lui 
-Traian, apogeu al dezvol
tării artelor"; Ramona Cor- 
doş (Liceul Teoretic „Tra
ian") — „Scriitori contem
porani cu împăratul Tra
ian". • ■-

Sesiunea s-a bucurat de 
un deosebit interes.

MINEL RODEA
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A ZI
MARŢI, 4 OCTOMBRIE
•  Au trecut 276 de zi

le din an, au mai ră
mas 89;

•  1669. A murit picto
rul olandez HAR- 
MENSZ VAN RINJ 
REMBRANDT u&b 
*606);

•  1848. A apăruţi la 
Cernăuţi, revista 
coviaa", cu text ro
mân şi german, edi
tată de Gbearghe şi 
Aleea Hurmuxnki;

•  1870. Se înfiinţează Ia 
Deva Organizaţia coî- 
t unii-naţională S o 
cietatea pentru fond 
de teatru român":;

•  488S. A  murit com- 
m m *M  francez MA- 
QLES OFFENBACII
(n. «au»;

•  «904. A  murit poetul
B.T. NBOUXUŢA (u. 
3 oct 1859).

GHA NEGREA

i I SOCIETATEA COMERCIALĂ

*.A. HUNEDOARA I
| Cu sediul in municipiul Hunedoara, str.j 
j-Constantin Oorsam rrr. $, judeţul Hunedoara,; 
I cod postai 2750, * , |

\ |  O R G A N I Z l l l l  f
! CONCURSUL 0E
1 in

f. .
DEVASA.Î

da deznwşteniţiler" ; 01,3 
Video text publicitar.

MARŢI, 4. 10. 1994

9,00 Emisiunea din sea
ra precedentă (reluare); 
14,26 Videotext publicitar; 
18,05 Maeştrii culturii a- 
mericane: Saxofonistul
Charţii- -Parker (partea » 
14-a); 18,24 Avanpremiera 
filmelor la Devasăt; 18,29 
Istoria afacerilor in Ame
rica : „Adana Smith şi lu
mea banilor" ; 18,56 Re
comandări din programul 
serii; 19,00 TELE 7 abc.-: 

«Interzis bărbaţilor"; 19,50 
Staruri în concert; 20,15 
Film documentar: „Micile 
afaceri din lumea mare" ; 
20,45 Muzică ; 21,00 Întâl
nirea de la ora 21,00; 
22,35 TELE 7 abc : J3tm 
Serial: „Croaziera de lux"; 
23,25 Dialoguri politice; 
23,55 Film sriwticT „Stra-

O # r \ r - \e

MARŢI, 4. 10. 1994

6,00 BBC ; 6,30 Maraton! ; 
matinal ; 9,00 Ştiri ; 9,10, i 
Dedicaţii muzicale — mu
zică populară; 9,30 Mor- 
ning niusk- ; 14,00 Mita 
publicitate radio; MM 
V.O.A. Europe; 13JOO 
Ştiri; 13,10 Mica publici
tate radio; 1400 BBC 
14,30 Pos( meridian ; 16,00 
Sport; 16,30 Muzică;
17.00 Ştiri; 1700 Mica
publicitate radio; 18,00
BBC; 19,00 Rondul de 
seară; 21,00 BBC; 21,30 
Oglinda sufletului — I ;
22.00 Ştiri; 22,10 Oglinda
sufletului — II; 0,00
V.-O.A. Europe.

11)54-713030, interior 101, între orele 7—-15.

I _____________________________

S.C. Comsim S.A. S M a
Ca sediul în Sămeiia, sţr. Piaţa Unirii, 

M. 18, parter
•vi-

I
I

, A ^ U I t Ţ l  |
! Organizarea CONCURSULUI DE SELEC- J 
I ŢIE ŞI DESEMNAREA MANAGERULUI, in j 
* conformitate cu prevederile' Legii nr. 66/1993 ! 
I Şi a Normelor Metodologice de aplicare a aceste- ) 
î *a.
1 Ofertele vor fi depuse la sedtq 
j comerciale iu plic sigilat, ia terase» de 
I de la ultima publicare.
|  Relaţii suplimentare la tel. 661513.

V . V . V . V . - . V . V Z . V r t - l V . V . V . - A , i V i Y . Y . V i - . Y . V r t V . ' . V  mm ,  .  jmm s  tmm ,  *mm i

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 
CĂLAN

Str. Gării, nr, 1, jud. Hunedoara, 
tel. 730223

in vederea concesionării a 11 parcele de te
ren a câte 1000 mp fiecare şi a unei. parcele dc 
teren cu o suprafaţă de 3080 nap, situate in sa
tul Strei, oraşul Călan, jud. Hunedoara, pentru 
realizai a 12 locuinţe familiale independente 
sau cuplate, cu parter şi etaj, conform planu
lui urbanistic de detaliu, aprobat potrivit legii.

Durata de concesionare este perioada dc 
existenţă a construcţiei.

Taxa minimă de concesionare este de 40 
lei/mp/an.

Informaţii privind licitaţia se pot primi şi 
documentaţiile de licitaţie se pot ridica contra 
cost de Ia sediul Consiliului local al oraşului 
Călan, începând cu data de 26 sept. 1994-

Garanţia de participare la licitaţie este de 
40 000 lei pentru o parcelă.

Taxa de participare la licitaţie este de 15 000 
lei, care se achită la casieria Consiliului local 
Călan.

Licitaţia va avea loc in ziua de 6 oct. 1994,.* 
ora 10, la sediul Consiliului local al oraşului 
Călan. .>

S C . HORTICOLA .S.A. DEVA  
A N U N Ţ A

Pentru ocuparea postului de 
M A N A G E R

în condiţiile Legii 66/1993. Ofertele se de
pun % sediul societăţii din Deva, şt*. Hărăului, 
nr. 40, in termen de 30 de zile de la ultima pu
blicare.

Relaţii suplimentare la tel. 054/614318.

MANAGERULUI, 
conformitate ca praşeilt 
şi a Normelor Metodologice ar- I 

» 14 februarie 1994, ale Fon dalai 
iStat. |
: Ofertele candidaţilor se vor depune iu plic J
j închis, sigilat, la sediul societăţii comerciale, pâ-1 
j nă la data fie 2 noiembrie *894. î
* Concursul de selecţie a managerului va a-1 
1 *ca loc la sediul societăţii comerciale, la data; 
Ide 10 «Kdemhrie 1994, ora 9. f
| Relaţii suplimentare se pot obţine Ia se- J 

diul societăţii la telefoanele : 054-7120^ sau f

S C . rtSARRHNTEXM S A .

cu sediu] in Deva, str, Apuseni, nr, 1, 
telefon 054/623320

Organizează, pe data de 2 noiembrie 1994, 
concurs de selecţie a MANAGERULUI, In ba- 

' za pnevederilor lig li 66/1993 şi a Normelor Mc- 
se 1/1994;

Informaţii suplimentare şi depunerea pil- 
la sediul soeietăţii.

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 
CĂLAN

Str. Gării, nr. 1, jud. Hunedoara, 
tel. 730223

Organizează

în vederea concesionării a 2 parcele de te
ren a câte 1000 mp fiecare, situate în satul Cri- 
şeni, oraşul Călan, jud. Hunedoara, pentru rea
lizarea a 2 locuinţe familiale independente sau 
cuplate, cu parter şi etaj, conform pianului ur
banistic de detalia, aprDbat potrivit legii.

Durata de concesionare este perioada de e- 
xistenţă a construcţiei.

Taxa minimă de concesionare este de 40

Informaţii privind licitaţia se pot primi şi 
documentaţia de licitaţie se poate ridica contra 
cost de la sediul Consiliului local al oraşului 
Călan, începând cu data de 26 sept- 1994.

Garanţia de participare la licitaţie este de 
48000 Ici pentru o parcelă.

Taxa de participare la licitaţie este de 15 000 
lei, care se achită la casieria Consiliului local

Licitaţia va avea loc în ziua de 6 oct. 1994, 
ora 10, la sediul Consiliului local al oraşului' 
Calau. i.



DIVIZIA NAŢIONALA
Din nou schimbare 

de li
! i

Mai nou, în prima divizie, liderul 
se schimbă de la o etapă la alta. Ra
pidul n-a putut să scoată nici măcar 
un punct la Ceahlăul (foarte frumoa
să revenirea acestei formaţii în ac
tualul campionat) care i-ar fi menţi
nut pe ceferişti pe primul loc. In 
schimb, F.C. Naţional.cu Liţă Dumi
tru la timonă n-a iertat nici pe In
ter Sibiu şi îşi continuă seria bună 
a jocurilor şi iată e pe primul loc. 
Insă, între timp, Steaua a început şi 
ea să urce în clasament şi se aşteap
tă ascensiunea sa în continuare.

întrucât Dinamo nu se regăseşte 
deloc, se prevede o luptă inedită pen
tru primul loc care se va da între 
F.C. Naţional, Rapid Şi Steaua. De 
fapt două dintre aceste formaţii (ce
feriştii, şi militarii îşi continuă cursa 
în ,,cupe“), Iar F.C Naţional este o 
plăcută surpriză a acestui început de 
campionat. Să fie lupta cât mai spec
taculoasă şi... sportivă.

Vânzoleală mare şî in subsolul cla
samentului. Obţinând prima şa vic
torie, Sportul Studenţesc a reuşit în 
sfârşit evadarea de pe ultimul loc, 
unde în schimb a coborât bătrâna 
doamnă UT Arad, ce se află departe 
de forma din campionatul trecut. Zi
le grele şi pentru fotbaliştii dar şi i 
antrenorii de la Oţelul Galaţi, F.O. 
Braşov şi „U“ Ciuj-Napoca.

«EEULTATELEETAPEI » VQ-a: 
GL Bistriţa — Farul 2—1; WXX Argeş
— Oţelul GL 1—0; F.C. Maramureş
— Petrolul 3—0 ; Elcctroputerc — 
U.T-A. 3—1; FIO. Naţional — Inter 
3—1; Ceahlăul — Rapid 1—0; „U" 
Cluj — Unrv. Craiova 1—3; Steaua'
— Dinamo 2—0 ; F.C. Braşov — Spor-, 
tul 0—1.

C L A S A M E N T U L

1. F.O. Naţional
2. Rapid
3. Steaua
4. Gl. Bistriţa
5. -F.C. Argeş
6. Petrolul
7. Ceahlăul 
K Dinamo
9. biter Sibiu ,

10. Farul C-ţa
11. F.C. Maramureş
12. Electroputere
13. „V“ Craiova
14. „U“ Cluj
15. F.C. Braşov
16. Sportul Stud.
17. Oţelul Galaţi
18. U.T.A. Arad

7 5 0 2 20—12 15 
7 5 0 2 10— 4 15 
7 4 2 1 13— 4 U . 
7 4 12 13—11 13 
7 4 12 11—12 13. 
7 4 0 3 14—10 12 
7 3 2 2 11—10 114 
7 3 1 3 17—15 10 
7 3 1 3 1*—*0 ta 
7 3 1 3 10—12 10 
7 2 3 2 7— 5 9 
7 3 0 4 9—12 9 
7 2 2 3 6— 9 8 
7 2 1 4 7— 9 74 
7 2 14 5—12 T  
7 1 2 4 3— 8 5 
7 12 4 10—16 5 

7 1 2 4 6—22 5

ETAPA VIITOARE: Rapid — Gl. 
Bistriţa ; U.T.A. — F.C. Naţional ; InT 
ter — Ceahlăul; Sportul — Elcctro- 
puterc ; Farul — FX. Argeş ; Petro
lul — Steaua; Oţelul — F.C. Mara
mureş ; Dinamo — „U" Cluj ; Univ, 
Craiova — F.C. Braşov.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 2 OCT. 1994

Bari — Cagliari 0—0 X
Cremonese — Foggia 1—3 2
Fiorentina — Lazio 1—1 K
Genoa — Reggiana 3—1 1
Juventus — Inter 0—0 X
Miian — Brescia 1-0 1
Napoli — Padova 2—0 1
Parma —Torlno 2—0 I
Borna — Sampdoria 1—0 1
Atalanta — Lee ce 1—“1 X ,
Chievo — 4'erugia 0—1 2
Como — Udinese 1—4 2
Palermo — Âscolj 2—0 1

La Hunedoara, scorul etapei 

f.C. CORANUL — A.SA TG. MUREŞ 8-0
I Reconfortantă şi binevenită această victo- 
” rie categorică a corviniştilor, după trei insuc- 
I cese consecutive. „Mutaţiile*1 făcute de prof.
■  Remus Vlad în formula de bază s-au arătat a 
I fi benefice. Cu Gabor in teren încă de la în-
■  ceputul partidei (excelent şi în acest meci), cu 
I un Bordean avansat mijlocaş şi cu Mitrică în

I mare formă, hunidorenii au forţat deschiderea 
scorului încă din primele minute, dar -s-a ra-

Itat din tatuaţii favorabile. Totuşi, în min. 23, 
Mitrică „prinde" un şut senzaţional de lâ 25

I de m şi mingea este catapultată sub transver
sală, 1—0 A fost golul care a descătuşat e-

I nergii noi. După ce Haidiner îl blochează la 
11 m pe Pâslaru, în min. 34 scorul se majo-

I rează. Costăchescu centrează de pe extrema 
dreaptă şi Şuvagău reia cu capul de la 6 m 

I  2—0, scor cu care se încheie prima repriză. .

I* începutul celei de a doua părţi este fa
vorabilă oaspeţilor. In min. 48 fundaşul Cer-

I nătescu centrează şi Pâslaru de la 6 m ne
marcat reia, dar Popa are un reflex uluitor 
I  fl scoate în corner. De aici în colo pe teren 

nu va mai exista decât o echipă ,cea hune- 
doreană, care va ataca mereu, reuşind să în
scrie încă 6 goluri. In min. 54, iBardac reiaI

I
I

I

DIVIZIA A l
Rezultatele etapei: Rocar — Fl. Moreni 3 

—2 ; Bucovina — Met. Plopeni 2—1; Poiana C. 
—■ Portei 3—1; F.C. Vâlcea — Cetatea Tg. N. 
1—0 ; CFR Galaţi — Dacia FiteştLi—1 ; Steaua 
.Mlz. — Callatig 5—0 ; Gl. Buzău — Ppli. Iaşi 
1—3 ; Selena Bacău — Unirea Brăila 2—1 ; 
Acord Pocş. — Faur 0—0.

C L A S A M E N T U L

imparabil în colţul lung cu capul — 3—0. Pes
te şapte minute, Bardac pătrunde în careu, 
este faultat şi Miclea acoirdă fără ezitare pe
nal ti. Execută şi înscrie Mitrică. Min. 63 aduce 
cel de-al cincilea gol Zanc pătrunde pe par
tea stângă, centrează şi Bordean reia cu ca
pul în colţul scurt. Dugă 2 minute, Callo (Tg. 
Mureş) este eliminat de pe teren pentru al 
doilea galben. „Festivalul" hunedorean conti
nuă şi In min. 74, Gabor centrează, Păcurar 
prelungeşte şi Mitrică urcă scorul la 6—0, mar
când totodată cel de-al treilea gol al său. Peste 
2 minute centrarea lui Mitrică este reluată în 
colţ de Costăchescu, cu preţul unei acciden
tări, el nemaiputând continua partida Sco
rul final a fost stabilit în min. 81 când Gabor 
ii deschide pc Zanc care reia fulgerător cu 
capul: 8—0. Un scor pe care nu-1 visau nici 
cel mai optimişti suporteri ai gazdelor!

Partida a fost arbitrată bine de C-tin Mi
clea, Buşteni. —.

F.C. Corvinul: Popa ('80 Petrei), Haidiner, 
Crăciun (’46 Zanc), Sterean, Bardac, Halostă, 
Gabor, Bordean, Costăchescu, Şuvagău (’59 Pă
curar), Mitrică.

s ION BÂDIN

DIVIZIA A 2
Rezultatele «tapei: Jiul Petroşani — F.C 

Bihor 2—1 ; Unirea A.Z — Armătura 2—0; 
Gaz Metan — C.S.M. Reşiţa 5—0; Metrom — 
Jiul Craiova 5—0,; CFR Cluj — Poli. Timi- 
şoara 0—1 ; Gl. Reşiţa- — Un. Dej 2—1 ; 
C.F.R. Timiş. — I.C.I.M. 1—1 ; Corvinul — 
A.S.A. Ţg. M. 8—0 ; Tractorul — Pboenix 2—1.

C L A S A  M E N T U L  . ■
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I
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In etapa a Vl-a
VEC5ADEVA — 
DRGBETA TR.

I •. SEVERIN 2—2
Miercurea trecută în eta

pa intermediară, simpati
zanţii noii echipe devene — 
Vega — întărită cu câţiva 
jucătorţ «de la Caransebeş* 
au avut din nou ocazia stf 
o urmărească la lucru, pe' 
teren propriu, după două 
deplasări Unde, deşi a pier
dut, Vega n-a jucat răU4 
(după afirmaţiile celor din 
echipă şî conducerea clubu
lui). Din păcate, în întâi-, 
nirea eu Drobeta, nu numai 
rezultatul — de egalitate -*> 
dar nici jocul n-au mulţu
mit publicul spectator; Ţţe* 
şi la început au lăsat to»». 
presia; că abordează ssf 
aplomb partida, pe parcare

1. F.O. Bucovina
2. Selena Bacău
3. CFR Gateţi 
f. Poli. Iaşi
5. Metalul Plopeni
6. Dacia Piteşti
7. Cetatea ţg. M.. 
«. Unirea Brga 
9. Steau|  9. Steaua

t l0., Acord 
îl. F.C. Vi

l i

ftizii
F<*cşaai
âlfea

|  12. Poiana Gâmpina

7 5 1 1 
7 4 2 1 
7 4 12 
7 3 3 1 
7 4 9 3  
7 35 2 
7 3 2 2 
7 3 15 
7 3 13 
7 3 1 3 
7 3 1 3  
7 3 13 
7 2 3 2 
79 9 4 
7 2 2 3 
7 2 8 5 
7 2 0 5 
7 0 1 6

JL F.C. Bucovina 7 ş 1 1 I$— 6 16
5. Selena Bacău 7 4 3 4  1|— 7 14

fl 3. CFR «Galaţi 7 4 4 3  10— 8 13
i  JM Tl„i: Tnj 1  1  a J   7 15

9— 9 42 
19—10 11 
11—10 11 
lf— 7 18 
10— 7 18 
13—11 10 
3—8 10 

11—10 10
Flacăra Moreni 7 2 3 2 11—10 9
Portifl C-“ţa 7 9 9 4  12—12 9
C.S. Faur 7 2 2 3 9—10 *

1 46. -Gloria Buzău 7 3 8 5 5—11 ©
17. A.S. feocag- 7 2 4 5 8—18 6

|  48. Callafis Mangalia 7 0 5 »  5 —29 1
* Etapa viitoare; Callatis — Rocar ; Cetatea 

— CFR Galaţi; Dacia Piteşti — Steaua 1ŞL ;

IFaur — F.C. Vâlcea; Fl. Moreni — Bucovina ; 
V Fortul —t Selena; Metalul — Poiana ; Unirea 
-<®r. — Gl. Buzău ; Poli. Saşi — Acord.

7 5 14 19— 9 18 
7 4 12 13— 6 13 
7 4 12 15— 9 13 
7 4 1 2 9— 4 43 
7 4 15 7—.*-53 
7 4 0 3 13— 7 12 
7 4 0 3 13— 5 12. 1 
7 3 2 2 13— 6 11 J 
7 3 1 3 21—11 40 1

1. Poli Timişoara
2. Tractorul Bv.
3. F.C. Bihor 
4 I.C.I.M. Braşov 
5. Gloria Reşiţa 
& Metrom Bv 
7. Jiul Petroşani 
*  Gaz Metan 
9. Corvinul

40. A.SA. Tg. _M. 7 3 1 3 10—14 10
11. -CFR Timişoara 7 2 3 2 10— 8
12. Unirea A.I 7 2 32 5— 6
13. Jiul Craiova 7 2 2 3 10—10
14. C.S.M. Reşiţa 7 2 2 3 4—12
15. Unirea Dej 7 2 1 4 8—13
16. CFR Cluj TJ. 7 1 3 3 6—îl
17. Phoenix B.M. 7 0 3 4 2—17
m  Armătura Z. 7 0 2 5 7—22

fâgia viitoare: Unirea Dej — Jitii P .; 
Jiul Crefev#- — CER Cluj ş Poli. Timişoara — 
Gl. Reşiţa j Phoenîx — Metrom ; F.C. Bihor 

* — Unirea A.I. ; C.S.M. Reşiţa — Corvhtul ; 
.Armătura — Gaz M.; A.S.A — CFR Timiş.; 
' IjC.I.M. — Tractorul.

M i n e r u l  C e r t e j  — 

M u r e ş u l  D e v a  -4-1
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Partida dintre cele două 
echipe nu a mai prezen
tat interesul din campio
natul trecut, când se în
tâlneau două echipe cu 
pretenţie la promovarea 
In Divizia B. De data â- 
ceasta localnicii au pre
zentat o -echipă omogenă, 
bine pregătite din punct 
de vedere tehnic şî tac
tic, în timp ee devenii au 
o formaţie tânără. cu 
mulţi juniori, dar bine 
pregătită de antrenorul 
Gh. Ţurlea.

In primul minut al jo
cului, Căpuşan frage pu
ţin peste poartă, iar în 
min. 4 Szidorak deschide 
scorul, 1—0. Cinci minute 
mai târziu scorul devine 
2—0, prin golul înscris de 
Ursan. în prima parte a 

jocului, Localnicii, prin Sâ- 
dorak, înscriu în min. 4, 
iar în anin. 9 Ursan ma
jorează la 2—0 scorul, 
azdele mâi au câteva mari 

ocazii de a înscrie în mi
nutele 18, 19 şi 42, «âhd 
singuri cu portarul înain

taşii de la Minerul ratea
ză . ,'■■■ .

La reluare, după 5 mi
nute, Ursan transformă o 
lovitură de la Îl m, sco
rul devenind 3—0. Apoi 
gazdele mai înscriu un gol 
prin Ungureanu, în min. 
82 fi la 4—0 oaspeţii in
sistă mai mult, au şi o 
bară în min. 52 ţArdelea- 
nu), şi reuşesc şi să în
scrie prin Mureşan, 4—1, 
scor cu care se termină a- 
ceastă partidă.

Slab arbitrajul centralu
lui IIie Tismănaru (Pe
troşani).

Minerul Certej: Ma-
giaru (Tiliban), Tîmovea- 
nu, Tînţăreanu, Stroia, 
Constantin (Halga), Asaf- 
tei, Ursan, Căpuşan, Un
gureanu, Văcaru, Szidorak 
(Bozan).

Mureşul Deva: Selimeş, 
Răducănescu, Cîţ (Litera), 
Maoavei, Cîrstoiu, Bădoi, 
Oacheş, Berindei, Ardelea- 
nu (Lilă), Spineanu, Mu
reşan. iOAN SIMION, 

colaborator

Rezultatele etapei: Favior Orăştie — 
Metalul Crişdor 4—1 ; Minerul Livezeni
— Jiul Petrila 1—4; Minerul Certej — 
Mureşul Deva 4—1 ; Minerul Aninoasa
— Minerul Ghelaii 3—1 ; iEGCL ICălan
— Haber Hâţeg 2—1; Minerul Bărbâ- 
teni — Victoria Călan 1—1; CFR Si- 
meria — Minerul Teliue 2—0 ; Minerul 

•<St. Vulcan —- Constr. Hunedoara 1—0; 
A.S.A Aurul Brad — Dacia Orăştie 3—0.

C L A S A M E N T U L

1. Minerul Certej 
2-. Minerul Aninoasa
3. Aurul Brad
4. Min. Şa. Vulcan
5. Mureşul Deva
6. Minerul Bjărbăteni
7. Constr. Huned.
8. Viet. ’90 Călan
9. Minerul Ghelari

10. Dacia Orăştie
11. EGCL Călan
12. jiul petrila
13. Minerul Livezeni
14. Haber Haţ^
15. Favior Orăştie
16. Metalul C3"işcior
17. Minerul Teliue
18. CFR Simeria

9 9 
9 8 
9 7 
9 6 
9 5 
9 5 
9 5 
9 4 
9 4 
9 4 0 
9 4 9 
9 3 2 
9 3 1

37— 9 27
19— 3 24 
18— 8 21 
21—13 18
20— 12 16 
19—15 16 
26—12 15 
15— 9 13 
18—17 12

5 12—13 12 
5 17—32 12
4 24—14 41
5 13—16 10

9 3 1 5 12-31 10 
9 3 8 6 11-21 9 
9 3 0 6 17—58 » 
9 1 1 7 4—28 4 
9 1 0 8 7—29 3

sul meciului au ieşit la W 
veală #âfeiciuni ale formă# 
ţiei gazdă Chiar in mini' 
i Pefşa â avut prilejul n# 
înscrie, iar 6 minute tmă 
tfcrziu, Fartuşnic cu un şut 
bombă — de la 30 m, tri
mite "balonul în bară. Go-; 
Iul a venit în min. 27 
Arnăutu execută bine 
lovitură liberă din 
careului de 16 m şi 
Oaspeţi egalează 10 minfl 
te mai ^Irziu prin fon Ml»? 
ceş, după execuţia unei 
vituri Libere de la diştan» 
fă, care surprinde pe p i»  
tarul Tpader. .

Imediat după reluare, jb  
lek care Juase locul lui 
naşe, Înscrie cu un şut dă 
maestru, toşelând pe portF> 
na oaspeţilor, şi gazdele ,iâM 
din nou conducerea : 2—JP . 
EBn nefericire nici acest- ifi*' 
zultat n-a putut fi pâsteai 
şL in min. 80 Ilie (rgnpf 
ne marcat în careu)  ̂CglN 
Ipază 3—2. I n zadar au mi* 
cercaf devenii să mai ta* 
scrie. Echipa a fost într-0 
zi ^abă, idei un Jucător .vai 
reuşind şă se ridice peştii 
nivelul mediu al DivizM) 
B. Ştim Că o formaţie nd 
se poate omogeniza doar îrf 
câteva medurL dar Vega 
Deva nu are învăţată în
că * partitură, nici conef©» 
lisate şi *bine însuşite 
teva idei tactice de joc* ia t ] 
in apărare mariajul nu «g* 
exercită în multe faze 44 
joc.

In deplasare Vega denun»
• ţâ arbitrajele părtinite» 
re. Ei bina. mlereuri, ari* 
deanul V Ciurăscu s-a do» 
vedit a fl chiar răuvoitOjf̂  
cu... gasthâel «

-  REZULTATELE f 
ECHIPELOR 

HUNEDOBENE I 
o m  DIVIZIA JB

Seri» *  jHna: Petrolul 
Stoina — 'Vega Deva 5—0 
(2—0). Golurile auifost 
cate de Firâneseu -din 
tură de la 11 metri — M 
primul minut de joc (!) ţ f  
Marius în mia. 35.

Seria a IV-a : Parâ_ 
Loaea —■* Metaiuggistul 
gir 3-* ; AS. Parc 
vulcan — Avântul 
3—8 ; West Peteewi
— Minerul Urieanî__
Chimica Târnăveni — 
nerul Lupni 5—1.

Ia rubrica sport de mâini 
publicăm clasamentele 80 
cestor serii.

P a g i n ă  realizată de 
S A B I N  C E R B U
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CUVÂNTUL LIBER I

VAN/Altl - 
CUMPĂRĂRI

« , Ind jartame >uâ 
camere, zona gării, parter, 
privatizare. Tel. 671533

(9116(5)
•  Vând casă Spini, 'ou 

livadă, gaz şi apartament 
trei camere Deva, deco
mandate, etaj 1. zona gării. 
Informaţii Spini, 92. (91110)

•  Vând casă şi grădină
în Hondoi, rtr 170. Tel. 
667152. (91232)

•  Vând xerox Canoin PT
f. Tel. 627990, 617407, du
pă ord 16. (9689)

•  Vând casă qu grădină, 
pământ, în Orăştie şi cal
culator portabil (Laptop) 
Hard-disc 40 MB, Floppy- 
Disk 3,5 MB. Tel 623368.

(91152)
•  Vând aparate pokcr

electronice noi, în garanţie. 
Deva, Progresului, 9, bl. 
O, sc. 2, ap. 17, tel 056/ 
2ÎT6450. (91199)

•  Cumpăr bicicletă de 
curse, te). 054/618173.

(91196)
•  Vând remorcă auto

Remo 500, an 1993. Tel. 
647540, preţ negociabil 
650 000. ' (91195)

•  Vând apartament două
camere, etaj 1, Dacia, par
ţial mobilat, tel. 629907 sau 
str. Bălcescu, nr. 40 — De
va. (91186)

•  Vând maşină de cusut
Veronica, stare perfectă, 
tel. 627605. • (91184)

•  Vând injector automat, 
combustibil lichid, la cu
rent de 380 sau 220. Infor
maţii Orăştie, tel. 641441.

(91183)
•  Vând apartament 2

camere parter, Gojdu, De- 
ya, Ai. Păcii. A. 2, ap. 61, 
Zilnic 11—18. (91182)

•  Vând combină păioase 
-Germania, Ciaas Matador
Gigant 2,8 m, motor 6 pis
toane, 14’0G0 DM. Informa
ş i Mihăieşti, com. Dobra, 
Or. 20, Ogneaii Aurel, tel. 
633408. (91180)

•  Vând IFA W-50 izo
termă înmatriculată, tel. 
#58780197. (91179)

Vând casă nouă, gră- 
ină 25 ari, sat Archia, tel. 
21260v (91171)
•  Vând loc de casă eu 

fundaţie turnată, pentru 4 
camere, cu.suprafaţă ide 100 
mp. Simeria, I. Slavici, nr. 
6 A, informaţii zilnic.

(91170)
•  Vând căţel Lup cio

bănesc german, tel. 619242, 
Simon Mărioara, Deva, str. 
Stejarului nr. 5, Viile Noi.

* (91169)
•  Vând teren Hunedoara,

tel. 713907, zona Cantina 
<3SH (91167)

mI

ol dr om
Ifnpo: dirţ!‘..'

Oonsac'af furnizor c» 
iaio do con str 

ş[ indusŢia'e din sjci-er>: 
EuropoN'A o*crâ din sto:

I tablă dublu decapatâ 
pentru ambutisare
calitate A 3K 0D. STAS 4Şsf. c. 
GOST 1050 şi 16523.'9â 

I tablă zlncatâ, 8--0.5 w  
matenal de tcUA A 3K 0.

I plăci azbociment 
dimensiuni 1750*1150*6 

,-cU 6-6 Qftftifleuri • ■ '•:
PROOUSE OE PROVIENENT* C S i 

CALITATE CONFIRMATA DE 
LABORATOARELE 

SPECIALIZATE DIN ROMÂNIA

j CONTACTAT l-Ht ACUM IA ADRESA 
I 6$0S iuţi, str. Tăiăraţi, tsr.57 
I iai-tel. (*8)12-17.3025.17.27.99

• Vând urgent aparta
ment decomandat, 2 came
re, etaj 2, zona Kogălni- 
eennu, tel. 612048. (91119)

■• SC Tera Com SRL De
va vinde cazane încălzire 
centrală pe gaz, import, la 
magazin expoziţie hei a pia
ţă, etaj 1. Informaţii tel. 
623834. ' (91030)-

•  Vând: (închiriez) pa
nouri construcţie -folosite, 
tel 611807, (91201)

• Vând apartament 3 
camere Deva, Eminescu, bl. 
43, ap. 10, preţ negociabil.

(91200)
•  Vând teren intravilan, 

suprafaţa 76 ari şi camion 
Saviem Informaţii, tel. 
618059, zilnic după ora 16.

(91084)
o Cumpăr talon Mercedes 

300. Tel. 620339. (91213)
" 0 —■* — « —

• SC SAMANTA 
SRL Hunedoara, tel. 
716591, oferă en gros 
ţigări de Timişoara :• 
Snagov, Carpaţi, Bu- 
cegi, cu adaosuri de 
numai 3—6 la sută.

(91218)
— • - -

•  Vând apartament 2 
camere decomandate, faian
ţat, parhetat, str Mineru
lui, bl. D, etaj 3, preţ 
8 000 000 lei, tel. 617895.

(91222)
•  Vând doi boi 5 ani, Al- 

masu Sec 91, Tudor.
(91219)

• Vând urgent aparta
ment 2 camere, casă, Nă- 
dăştia dc Sus. Tel. 714250.

(1153)
•  Vând apartament 4

camere, negociabil, în spa
tele Catedralei Hunedoara. 
Tel. 716547. (1274)

•  Vând maşină cusut 
Camelia, stare foarte bu
nă. Hunedoara, tel. 714545.

(1273)
•  Vând apartament 2

camere, relaţii Hunedoara, 
str. Jiului, nr. 1, ap. 10, 
Micro 4. (1252)

•  Vând jocuri mecanice,
poker, la preţ avantajos. 
Tel. 728067. (0199)

•  Vând calorifere, Brad,
tel. 651003. '  (9580)

PIERDERI
"• Pierdut ştampilă SC 

Com Audio Impcx SRL 
Deva. Se declară nulă.

(91191)
•  Pierdut Carnet sănă

tate seria Ga 0849130, pe 
numele Radovici Antoneta.

. (9587)
ÎNCHIRIERI

•  Caut garsonieră de În
chiriat (apartament), tel. 
625027. (91198)

• Cedez spaţiu comercial
Simeria, zona gării, tel. 
618933. (91227)

•  Ofer spre închiriere
spaţiu comercial (caba
na mică de lângă Liceul 
auto). 622441. (91228)

DIVERSE
•  SC Trans Traian Brad

anunţă intenţia de majora
re a tarifelor, începând cu 
1 noiembrie 1994. (91175)

•  SG Victor Transprest 
Brad anunţă intenţia de 
majorare a tarifelor, înce
pând de 1 noiembrie 1994.

(91176)
•  SC Liliana Brad anun

ţă intenţia de majorare a 
tarifelor, începând cu 1 no
iembrie 1994. (91177)

•  SC Aur SRL Brad a.
nunţă intenţia de majorare 
a tarifelor, începând cu 1 
noiembrie 1994. (91178)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 2
eamere central cu autodubă 
Diesel. Informaţii 617846, 
611664. (91174)

OFERTE DE
S E R V IC II

• Asociaţia de Locatari
n r. 12J. Deva angajează ad- 
minist.rutor şi personal pen
tru curăţenie. Te! 623207, 
orele 15—22, (91133)

•  împrumuturi în lei la
Casa de Amanet, Simeria. 
zilnic 8—12, 15—17. : TeL. 
661721. (91136)
•  Grădinar privat din Un

garia angajează muncitori 
şi. muncitoare, pentru lucrări 
de sezon. 'întâlnirea joi, 
între orele 10—12, în par
cul din fata Prefecturii.

(91215)
• Unic importator al pro

dusului „Cognac“ — Fran
ţa. mărcile : Roland Bru, 
Remy-Martin, Hennesy, 
Martel, Ca mus, Courvoisier, 
caută distribuitori pentru 
România, toi. 054/614193.

(91181)
• Firma Rap Com Exim 

SRL angajează tinichigiu 
auto. Informaţii tel. 723029.

: - (1272)
COMEMORĂRI

•  Un an dc lacrimi şi 
dor pentru cea care a fost 
o minunată mamă, bunică 
şi străbunică

FLOAREA moisesc 
din Gothatea. • Cât ai trăit 
te-am iubit, cât vom trăi 
te vom plânge. (91138)

DECESE
•  Cu durere în suflet, so

ţia Lenuţa, fiii Monica, Gi 
gel şi ginerele Florin a- 
nunţă încetarea din viaţă a 
soţului si tatălui

’ VIOREL MARIAN 
înmormântarea miercuri, 5 
octombrie, ora 13, la Cer
te ju de Jos. (91232)

• Cu adâncă durere a- 
nuntăm încetarea din viaţă 
a celui care a fost un bun 
tată şi soţ

VIOREL MARIAN 
de 48 ani. înhumarea va 
avea loc miercuri, 5. X. 
1994, ora 13,* în satul Cer- 
teju de Jos, com. Vorţa. Fa
milia. (91217)

•  Cu nemărginită durere 
nepoţii Trandafir, Mariana 
şi Alin regretă moartea 
fulgerătoare a celui care a 
fost

VIOREL MARIAN
în vârstă de 48 ani. în

mormântarea va avea loc în 
ziua de 5 octombrie, ora 
13, Iu Certeju de Jos, com. 
Vorţa. Nu te vom uita nici
odată. (91231)

•  Soţia Mărioara, fii
ca Viorica, ginerele 
Renii şi nepotul Da
niel anunţă dispariţia 
fulgerătoare a celui ca
re a fost un om de a- 
leasă omenie, soţ -şi- 
tată iubitor, care a iu
bit pe toată lumea 

SIMION MIHAlLA 
din Pricaz. înmor
mântarea azi, 4 octom
brie, ora 14 Dumnezeu 
să-l odihnească !

(91200)

•  Familiile ing. Stan
ca Nicolae şi Milincu 
Vasile împărtăşim du
rerea familiei Mihăilă, 
greu încercată prin 
pierderea celui care a 
fost

SIMION MIHAlLA
Sincere condoleanţe şi 
întreaga noastră com
pasiune. (91206)

• Cu nemărginită du
rere familia anunţă 
încetarea din viaţă , a 
celui care a fost un 
bun soţ şi tată 

IACOB MORARU 
înmormântarea as

tăzi, 4 octombrie, ora 
14, la Cimitirul orto
dox Valea Seacă, Hu
nedoara. Dumnezeu 
să-I odihnească ! Fa
milia îndoliată. (91221)

•  Cu adâncă durere 
în suflet- anunţăm dis
pariţia celui care ă 
fost un bun soţ, tată 
şi bunic, un om de a- 
leasă omenie şi de deo
sebită bunătate 

NICOLAE GRECU 
sat Mintia. Cât ai trăit 
te-am iubit, cât vom 
trăi te vom plânge. 
Soţia Marioara, fiii 
Timotei, Elena, Felicia, 
nora Viorica, ginerii 
Petrică şi Avram, ne
poţii. (91223)

j SOCIETATE COMERCIALA
' Oferă prin Depozitul en gros situat pe ştra- | 
j da Depozitelor, nr. 17 (fostili C.L.F.): l
I •  Ulei rafinat de floarea soarelui — 1130 I 
| lei sticla 1/2.

•  Oţet alimentar — 800 lei sticla 1/1.
•  Zahăr (saci 45 kg.) — 950 lei kg. i 
Relaţii suplimentare, tel. : 621425. (90846)'1

I

I I

[BANCA „DACIA FEL1X“ S A. DEVAi
I. A N U N Ţ A  j
I

Vânzarea prin
I

j i
- a următoarelor bunuri : [
I •  Un autocar marca K.T.A., an fa- |
j bricaţie Î989, 39 locuri. Li.citatia va aveaj 
! loc în ziua de 6 oct. 1994, ora 10. în O- [ 
1 răştie, str. Petru Maior, nr. 69. |
* •  Apartament cu 4 camere, situat în: 
î Deva, cart. Gojdu, bl. E6, ap. 7. Licitaţia J 
I va avea loc în ziua de 10 oct. 1994, ora 9, j
• la sediul Judecătoriei Deva. biroul exe-:
, cutorilor judecătoreşti. ;
| Informaţii suplimentare la sediul Băn-1 
i cii din Deva. bdul N. Bălcescu. bl. 34, tei. j 
! 620796. ;

BANKCOOP DEVA 
VINDE ŢA

•  Apartament cu două camere, situat în 
Deva, str. Aleea Armatej, bl, 3, ap- 46.

Licitaţia are loc la sediul judecătoriei De
va, biroul executori judecătoreşti, în data de 
5 oct. 1994, ora 10.

S.C. ,,DECEBAL“ S.A. DEVA 
Piaţa Unirii 8, tel. 611760,-1,-2. 

fax. 612623
Angajează prin

9  Reglor pentru maşini închis cutii con
serve.

Concurenţii trebuie să aibă calificare şi 
vechime în lăcătuşărie dc mecanică fină, pre
cum şi domiciliul stabil în Deva.

înscrierile la concurs se vor face la sediul 
societăţii — biroul mecanic şef, până la data 
de 5 octombrie a.c., iar concursul se va ţine la 
data de 7 octombrie.

Informaţii suplimentare la tel. 613322.

S.C. Alimentara S.A. Dsva
str, 1 Decembrie, nr. 30

Organizează concurs de selecţie pentru o- 
euparea postului dc

manager
Condiţiile de participare sunt cele prevă

zute de Legea nr. 66/1993 şi Normele Metodo
logice nr. 1/1994, publicate în M.O. nr. 54/ 
2*03.1994.

Documentele de prezentare a societăţii pot 
fi consultate Ia sediul acesteia. '

Candidaţii Vor' depune ofertele In plic si
gilat, cu îndeplinirea condiţiilor Jegale, in ter
men de 30 de zile de la data ultimei publicări.

Relaţii suplimentare la telefon nr. 616406.

COOPERATIVA DE CONSUM SĂLAŞ
Anunţă că va practica, începând cu 25. 10. 

1994, un preţ de vânzare cu amănuntul la pâi
nea albă de 1000 gr, de 705 lei/buc.

S.C. ARDELEAN S.RL. DEVA

} - •  hârtie igienică — 156-hTVA
ţ •  detergenţi — 975+TVA

Deva, str. Horea, 172, tel. 618879 (90840)

FILIALA ELECTROCENTRALE DEVA — 
MINTIA

Strada Şantierului, nr. 1.
Vinde prin licitaţie AUTOCISTERNA Slî 

132, în ziua dc 6. 10. 1994. Pentru înscriere şi 
depunerea garanţiei de participare la licitaţie, 
solicitanţii se vor adresa la tel. 054/611150, in
terior 227.

S.C. HORTICOLA S.A. DEVA

S

■ ‘w - : m  m  m »  m

La preţuri avantajoase, la ferma nr. 10 vi-  ̂
licolă Soimus. ?

ţ •  must şi vin, la preţuri accesibile \
i Vânzările se fac zilnic (exceptând duminica) ţ
 ̂ între orele 8—18, la sediul firmei din localita- ţ 
\ tea Soimus, strada Viilor. |
l (
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