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•  DJAKARTA. Preşe
dintele indonezian, Snharto, 
a fost chemat in faţa tri
bunalului într-un proces fă
ră precedent, sub acuzaţia 
că a vărsat ilieit unei fir- 

, me de aeronautică fondu
rile destinate împăduriri-' 
lor din ţară. Agenţia France

minlstrativ din Djakarta a 
anunţat că procesul va în
cepe la 17 octombrie şi el 
vă fi public.

Suharto este acuzat de 
şaptei organizaţii "non-guver- 
tiameiitalr care îi reproşea
ză că ar fi violat un de
cret semnat de el însuşi şi 
care aloca 180 milioane do
lari' din: fondurile publice, 
provenite din cotizaţiile 
întreprinderilor forestiere, 
rcîmpăduririlnr.

•  TOKIO. Un puternic 
cutremur de pământ a zgu
duit, m nordul şi cen
trul J iiei, transmite 
Rcuter. Magnitudinea seis
mului a foşt de şase grade 
pe scara niponă de şapte, 
nivel care defineşte Un vio
lent cutremur, in urma că
ruia aproape 30 la sută din 
clădiri se prăbuşesc. Agen
ţia Meteorologică ' a Japo
niei a indicat că seismul a 
început la ora locală 22,23

(13,23 GMT) şi a durat a- 
proximutiv trei minute.'Un 
astfel de Cutremur poate 
provoca falii în sol, poate 
declanşa alunecări de te
ren. Potrivit definiţiei ni- 
velutui acesta de magnitu
dine, oamenii nu se 'mai 
pot menţine în picioare.
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Ne-a determinat să reve
nim la o problemă. dificilă • 
şi spinoasă vizita la redac- . 
ţie a dlor Ioan Bulz, vr- 

ceprimarui comunei Ţomeşti 
şi Virgil Uliţă, locuitor al 
satului Steia, din comuna 
respectivă

„Vă rugăm să ne "spriji
niţi într-o problemă mai 
dificilă şî-a început di 
Bulz relatarea, Bu am fost 
şi înainte de revoluţie mulţi 
ani viceprimar In comună,' 
până lâ desfiinţarea ei. La 
ultimele . alegeri democra
tice, oamenii mi-au arătat 
din nou încrederea.

In decursul anilor, prin 
efort bănesc şi în muncă, 
împreună cu cetăţenii din 
Steia, dar şi cu sprijinul al
tor locuitori ai comunei, am 
ridicat în sat un magazin. 
L-am construit în roşu şi 
l-am acoperit, apoi l-am 
tencuit. Mai departe ce a 
mai rămas de făcuţ — par
doseli, uşi, ferestre, racord 
electric, zugrăveli-vopsito- 
rii — le-a continuat coope
raţia de consum, comuna 
fiind desfiinţată ca unitate 
admmistrativ-teritorială.

"După revoluţie, când s-a 
reînfiinţat comuna şi eu amr 
revenit la Primăria To- 
meşti, magazinul din Ştela 
era înregistrat ca proprie- ■ 
tate a cooperaţiei de con
sum, respectiv _a Coopera
tivei Vaţa de Jos, de care 
ţinuseră înainte de 1990 şi 
satele comunei Tomeşti.

Oamenii din somună, ca
re ştiau câtă trudă şi chel
tuială făcuseră pentru ma
gazinul-din Şteia, ne-au ce

rut nouă, celor pe care 
ne-au ales în fruntea lor, 
să rezolvăm problema că 
magazinul să se întoarcă în 
proprietatea comunei. La o 
înţelegere în acest sens 
cu Federakroop Deva,' n-fim 
putut ajunge. Când am în
cercat să tratăm problema 
transferului magazinului In 
proprietatea comunei, ău

ANCHETA NOASTRĂ

scos la iveală' actele prin 
care cooperaţia devenise 
proprietara lui. După alte 
discuţii, dumnealor ne-au 
spus că nu ţin neapărat la 
proprietatea asupra acestui 
magazin, dar dacă vrem să 
treacă în proprietatea co
munei, să le restituim, la ' 
preţurile reactualizate la zi, 
cheltuielile pe care le-au 
făcut. Şi au început să ne 
arate acte de materiale sau 
confecţii pe care dumnealor 
pretind că le-au făcut pen
tru terminarea clădirii. Ast
fel am avut surpriza să

constatăm că pentru maga? 
zinul din Şteia, cooperativa 
de consum a cumpărat 
scândură, deşi noi. cu oa
menii din Sat, am tăiat lem
ne din pădurea,cpn*Unală 
şi am făcut scândură, am 
fasonat-lemnul pentru aco
periş ; că tot cooperativa a 
cumpărat oţel-beton pentru 
structurile de beton armat 
ald clădirii, ciment. şi a-. 
gregate pentru betoane, deşi 
şi noi avem acte că pe ba
nii-strânşi din contribuţia 
oamenilor arh cumpărat a- 
ceste materiale ; că ' agre
gatele le-am cărat cu carele 
sătenilor din albiile râului. 
Şi uite-aşa, cooperaţia de 
consum s-a făcut stăpână 
pe mai bine de trei sfer
turi din magazinul nostru".

Problema proprietăţii a. 
supra majorităţii magazine
lor săteşti nu este deloc 
simplă Ceea ce s-ă întâm
plat la Steia s-a întâmplat 
la scară mai. mare sau mal 
mică, în majoritatea sate-

ION CIOCLEI, 
CORNEL POENAR ;
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•  Visele depind 

doarme.
de poziţia ceiui care
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0  Au irecut 278 de zile 

din an ; au mai ră- 
' mas 87 ;

0  Sfântul Apostol TO-
;S' MA '
0 Sărbătoarea. Naţiona- 
> lă « Republicii Arabe

jţpw î ■ ^
C  186-1. S-au înfiinţat la 

Iaşi şi Bucureşti con- 
servatoarele de -  mu
zică ;

9  1831. A murit poeta 
junimistă MATILBA 
CULGER-PONI. (n. 
1881).

Pentru agricultori, într-un 
fel sau altul, în funcţie de 
evoluţia factorilor climatici, 
fiecare an agricol este ine
dit, condiţiile fiind destul 
de variabile în toate ano
timpurile. Oricum, există u- 
nele perioade ce trebuie 
respectate, ţinând seama dc 
rezultatele de producţie ob
ţinute de-a lungul anilor, 
mai ales în ceea ce priveş
te epoca de semănat 

Referitor la zonele de 
deal şi premontane, s-a 

demonstrat cu certitudine că 
recolte mai bune la orz şi 
la grâu se obţin atunci 
când înşămânţarea acestor 
culturi se face în prima 
jumătate a lunii octombrie. 
Realizarea unui asemenea 
deziderat este cu atât mâi 
importantă în acest an 
când, potrivit previziunilor 
meteorologilor, în partea a 
doua a lunii octombrie vor 
apărea îngheţuri, precipita
ţii mai abundente, chiar 
şi sub formă de lapoviţă.

Desigur că există unele 
motivaţii pentru întârzierea 
semănatului în această 
toamnă. Pe de o parte, nu 
s-au putut face arături din 
cauza secetei prelungite, 
dar după ploile din ultima 
vreme condiţiile sunt mult 
îmbunătăţite, iar pe de. al
ta, se aşteaptă ca grâul.şi 
orzul să fie însămânţate pe 
suprafeţe mai mari după 
prăsitoare porumb, car
tofi şi sfeclă, care acum se; 
recoltează, întrucât mulţi 
producători agricoli au cul
tivat 2—3—4 ani la rând 
păioasele tpt clupă păioase; 
ceea ce nu le mai asigură 
în continuare producţiile 
dorite. „

Nemulţumit de stadiul 
lucrărilor de eliberare a 
terenului, al arăturilor şi 
însămânţărilor, dl ing. Ioan 
Cotuţiu, directorul Agromec 
din Câlan, afirmă că se va 
orienta să satisfacă priori
tar solicitările producăto

rilor agricoli din. zonă ca
re au suprafeţe mai mari, 
pe cât posibil compacte, de 
însămânţat.. O asfemenea op
ţiune este motivată şi de 
făptui că mecanizatorii d°* 
resc să folosească mai bine 

, utilajele, cu randament mai 
ridicat. Teama că se va în
târzia mult semănatul este 
justificată de lipsa suprafe
ţelor eliberate, de înceti
neala cu care se trece la 
aprovizionarea cu seminţe 
şi de neasigurarea din timp 
a, îngrăşămintelor chimice 
necesare. f

Destul de sceptic in legă
tură cu posibilităţile de 
urgentare a semănatulu i es
te şi dl ing. Petru J.uca. 
din Orăştioara de *Jos. Pe 
lângă faptul că în această 
zonă vegetaţia este mai 
întârziată, terenul eliberân- 
du-se deci cu încetineală, 
s-a constatat că destul de 
dăunătoare este şi practica 
de. a mai amâna însămân- 
ţările pentru- a păşuna su
prafeţele • de pe care se 
strânge porumbul. Efectul 
negativ al unor astfel je 
procedee s-a făcut simţit 
şi in toamna trecută, când' 
s-a ajuns ca pe utţele su
prafeţe grâul să fie însă
mânţat chiar şi în luna de
cembrie, ceea ce a deter
minat şi scăderea simţitoa
re a nivelului recoltelor.

Acolo unde producătorii 
agricoli au înţeles că agri
cultura trebuie făcută îrt 
mod ştiinţific, ţinând sea
ma de recomandările spe
cialiştilor, cum este şi ca
zul Asociaţiei agricole „Ro- 
moşana" din Romos, lucră
rile din această campanie 
an fost temeinic organizate 
şi s-a trecut din plin la 
însămânţară .Fireşte că re
zultatele măsurilor între
prinse în acest sens s» vor 
materializa în producţiile ce 
s<t vor obţine în anul viitor.

NICOLAE TÎKCOU

Piaţa din Vulcan în aceste zile. PAVEL LAZA

FLASH!
0  „Dansul milionarilor"

este titlul piesei de tea
tru montată de Teatrul 
dramatic „I.D. Sirbu" din 
Petroşani şi de la recenta 
premieră cunoaşte un fru
mos succes de public. 
(S.C.).

0  Staţie proprie. Din
iniţiativa conducerii pri
măriei oraşului Vulcan —

primar ing. Ovidiu Avra- 
mescu — a fost construită 
cu un efort financiar mi
nim, din resurse locale, 
o staţie proprie de turnat 
asfalt. Poate se „molip
sesc" şi alte primării...
(s.o.) ;

O Sponsori. Direcţia 
generală pentru agricul
tură şi alimentaţie aduce 
mulţumiri tuturor sponso
rilor ce au contribuit Ia 
reuşita expoziţiei zooteh
nice de la Dala deGriş

şi la premierea câştigăto
rilor — respectiv societăţi
le comerciale agricole şi 
din industria alimentară, 
S.C. Fares şi Favior, Rom* 
telecom, precum şi unele 
SRL-uri. (N.T.)

0  Doleanţa. Cetăţenii 
3in satul Găbeşti, comuna 
Brănîşca, au mai multe 
doleanţe, dintre care două 
sunt mal arzătoare; pre
lungirea traseului auto*, 
buzului din Boz până ta 
satul lor, pe o distanţă de

5 km .Cel puţin de două 
ori pe săptămână, vineri 
şl luni. Alta — introdu
cerea-curentului electric. 
„Renel" a plantat stâlpii. 
Se aşteaptă continuarea 
lucrării, pentru ca scânte
ia electrică şă lumineze în 
eâsele oamenilor. (Gh.I.N.) 
I 0  Una din patra. Chiar 
aşa. Când cele 400 gr co- 
niaa „Napoleon" servite 
de Mihaela lenei, barman 
Ş.0. „Comtur Floris" SRL 
Hunedoara, au fost remă-

surate, s-a constatat că, 
de fapt, erau doar 300 gr ! 
Chiar aşa ? (N.V.)

O Vor da socoteală. Au 
fost arestaţi preventiv Da
niel Beucă de 14 anî, Gri- 
gore Verdeş de 19 ani, Io
nel Florin Resiga de 17 
anj şi Romlcă Grancea <je 
17 ani, toţi din Brad şi 
toţi fără ocupaţie, care în 
noaptea de 17 sept a.o. 
au tâlhărit prin violenţă 
3 minori, de la care au 
luat o sumă de bani. Po

liţia din. Brad fiind sesi
zată a întreprins cercetă
rile de rutină,; prinzându-i, 
iar în urma extinderii 
cercetării penale s-a sta
bilit că aceştia, în repeta
te rânduri, tot prin vio
lenţă luau diferite sume 
de bani de la unii elevi 
ai Liceului din Gurabar- 
za. Acum se căiesc pentru 
faptele comise Ce au pă
zit însă părinţii acestora, 
văzând că odraslele lor a- 
duc bani acasă? (Al.J.)
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Magazine săteşti, proprietari de drept şi
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lor româneşti. Unii au dus 
clădirile acestor magazine 
săteşti până la fundaţii, 
căci atât i-au ajutat putei i- 
le. Alţii le-au construit cu 
efort propriu pe de-a-ntre- 
gui. în alte sate cooperaţia 
de consum a construit ma
gazine săteşti în totalitate 
cu mijloacele sale financia
re, astfel că o linie gene
rală de stabilire a proprie
tăţii asupra lor este greu 
de întrevăzut.

Cooperaţia de consum fa
ce la 'sate un. comerţ în 
condiţiile în care reuşeşte 
să se maj descurce şi ea, 
traversând prelungita noas
tră perioadă de tranziţie. 
Cel mai adesea-practică un 
comerţ care nu-i mulţumeş
te deloc pe săteni. Struc
turile sale centralizate, în 
numele „proprietăţii de 
grup" fac şi mai dificilă 
tranziţia la economia de 
piaţă In acest sector al vie
ţii , .sppnomieo-sociale. A- 
cesţea sunt datele majore 
ale. problemei care se regă
sesc. .şi la Steia Tomeştilor. 
,V Nemulţumiţi că nu se re- 
zoţvă problema proprietăţii 
asupra magazinului, ne
mulţumiţi şi de serviciile 
comerciale pe car® . coope
rativa de consuni le face 
prin magazinul sătesc, lo
cuitorii satului au luat o. 
hoţărâre radicală: au pus 
lâefitul lor pc uşa magazi
nului. S-a întâmplat în M 
septembrie. Şi iată-ne La 
Steia, în 29 septembrie, a 
doua zi după vizita la re- 
, dacţie a dlor Bulz şi Uli

ţă. Eram acolo o adevărată 
„comisie de mediere" ad- 
hoc: primarul şi vicepri- 
marul comunei Tomeştî, 
dnelo Olimpia Mâţiu — pre
şedinte cu delegaţie şi O- 
tilia Caza — contabil şef 
M Cooperativa de consum 
Vaţa de Jos, şeful postului 
de poliţie din comună, dl 
Virgil Uliţă, deţinătorul 
cheii de la lacătul pus de 
săteni' pe «şa magazinului 
şi semnatarii prezentei an- 

v chete.
La început, fiecare dd  

cele două părţi în conflict 
susţinea s«s Şi tare punctul 
său de vedere, nici unul 
însă menit să redea fie şi 
temporar funcţionalitate
magazinului. Supă mai 
multe apeluri, la conciliere, 
uşa „Sesamului" a fost în 
sfârşit deschisă. S-a pro
cedat în comun la o veri
ficare a mărfurilor seches
trate două săptămâni. în 
magazin, spre a identifica 
eventual pe'cele deteriora
tă între timp, şi lucrurile 
au intrat Intr-o normalitate 
provizorie

De la autorităţile comu
nei am aflat eă sătenii şi-au 
cumpărat veselă' pentru 
nunţi, botezuri şi înmor
mântăm şi' că aceasta ocu
pă coridorul unuţ consă
tean binevoitor ; că aseme
nea 'mese cu număr re- 

- strâns de persoane s-ar pu
tea organiza chiar în clă
direa magazinului, la etaj, 

-cşoe este izolat de restul 
magazinului,: dar nu are Q 
scară de acces, deşi autori
tăţile comunale ău procurat 
rampele de prefabricate eu 
trepte (le-am văzut şi noi),

dar cooperativa nu a înce
put încă lucrarea; că ve
sela cumpărată prin colectă 
de bani de la săteni ar pu
tea fi depozitată în maga
zia de mână, ocupată doar 
cu nişte dulapuri goale şi 
având posibilitate de acces 
fără trecere prin magazin. 
Asupra folosirii în acest 
sens a respectivelor spaţii 
de către săteni, s-a căzut 

"de acord pe loc. Personal 
nu vedem de ce nu s-ar pu
tea rezolva definitiv astfel 
problema proprietăţii şi cea 
a folosinţei clădirii maga
zinului, îţi ambele scopuri, 
dacă se fac mai repede lu
crările de.acces şi de izo
lare a spaţiilor fără desti
naţie comercială. In baza 
dreptului lor la proprietate 
şi sub supravegherea con
siliului local, sătenii ar pu
tea folosi nestingheriţi spa
ţiile respective, iar coopera
tiva de consum ar putea 
desfăşura activitate comer
cială tot în baza drepturi
lor sale de proprietate, fă
ră a plăti cuiva chirie. Iar 
dacă nu ar exista înţele
gere asupra plăţii consumu
rilor energetice, un al doi
lea contor ar rezolva pro
blema. N-ar fi bine ? Noi 
zicem că da.

Se pune însă cu înver
şunare problema proprietă
ţii unice e  asupra clădirii.

dar nici unul dintre beli
geranţi nu şi-o poate reven
dica în totalitate. Sătenii 
ar cumpăra partea coopera
tivei, dar nu este nici ief
tin, nicj simplu.

După afirmaţiile dnei 
contabil şef, clădirea are 
o valoare de înregistrare în 
contabilitate ea mijloc fix, 
care a evoluat din 1990 asl- 
fd : 504 mii lei, 6500000 iei, 
iar acum 56 000 000 lei. Cât 
mai valorează acum suta de 
mij a sătenilor, cheltuită pe 
materiale, cât — munca lor 
— cât materialele locale în
corporate în . luerâre, asta 
numai, experţii pot să e*â-. 
lueze,; după cape „beligeran
ţii" ar urma să se judece, 
„să se pronunţe legea a- 
suprâ dteptuhî» de proprie
tate", aşa cum sună punc
tul de vedere , al Federai- 
coop Deva şi ăl Cooperat», 
vei de consum Vaţa de Jos. 
Simplu de zis. Mai greu 
de făcut. Timbrarea acţiu
nii în justiţie l-ar ccslâ pe 
cel oe o cere... 5 600000 de 
lei. Mai mare daraua de
cât ocaua, dar de ce com
plicat când poate şi sim
plu ? Căci problema globa
lă a proprietăţii în exclu
sivitate asupra unor astfel 
de magazine nu o vedem 
rezolvată decât la nivel na
ţional, printr-o iniţiativă le- ’ 
gislativă. ■ 1

Situată într-un spaţiu.op- 
tim activităţii cu cartea, 
Biblioteca comunală Brâ. 
nişca desfăşoară o şusţîftU- 
tă activitate. Liantul insti
tuţiei cu localnicii, mai a- 
les cei aflaţi în satele a- 
parţinfitoare, îl constituie e- 
levii. Bria intermediul lor 
sunt difuzate cărţile In a* 
ceste localităţi şi toi ei sunt 
cei care le înapoiază bi
bliotecii.

Tot elevii sunt şi bene
ficiarii majorităţii aeţiuat-

doar 78 cărţi noI,ceea~ce 
pentru cititorul avizat care 
trcee cu regularitate pragul 
instituţiei este extrem de 
puţin. Pentru a £  cunos
cute c&rţite noi, puţine tA- 
te intră, acestea sunt eta
late intr-o vitrină anume.

Un capitol aparte în ac
tivitatea Bibliotecii din 
Brănişea îl constituie ani
versările unor scriitori. Ac
ţiuni reuşite au fost dedi
cate scriitorilor Elena Fa- 
rago, Ana Blandiana, Ca-

Elevii — liantul dintre 

bibliotecă şi săteni

lor pa cartea iniţiate de 
institeţie. Âsteel, la" şcoală 
se prezintă recenzii, se ."or
ganizează simpozioane, sunt 
făcute cunoscute noutăţile 
editoriale. Şj pentru eă am 
amintit de cărţile noi ce 
Îmbogăţesc fondul bibliote
cii, trebuie menţionat că 
numărul acestora este des
tul de mic din cauză că 
preţurile, de achiziţie sunt 
extrem de mari, iâr fondu
rile băneşti ale Bibliotecii 
Judeţene sunt încă modes
te. De exemplu, în acest an, 
după cum ne spunea dna 
Terezia Cismaş, biblioteca-' 
rit la Brănişea, au intrat

VâWtfVy*WVWVMVVWWVS{BVWWWVW.,W-VV*«*»'WVWVV.*

î# sol-numai sămânţă tratată!
ASesta este un îndemn 

care se adresează tuturor 
producătorilor agricoli. Ia- 
fifş î considerentele ce se 
au jn vedere- la  condiţiile 
climatice din acest an, a 
foşţ favorizată extinderea 
atacului de mălură (impro
priu zis tăciune). Astfel, în 
urma controalelor efectuate 
de 'specialişti de la protec
ţia plantelor, s-a constatat 
atacm acestei ciuperej pe 
circa 25 la sută din supra
faţa cultivată ţn sector pri
va t. Frecvenţa atacului a 
oscilat intre 9,1 şi 40 la 
sută spice atacate.

Pierderile cauzate de a- 
ceastă boală pot fi atât can
titative cât şi calitative. La 
un atac de 3 la s^ă  ote
lu ri se pierd circa 135 kg 
grâu pe hectar, iar ia 20 
la soţi Atee pierderea este 
de 900 kg/ha, la o produc
ţie de 4500 kg/ha. în plus, 
toată' cantitatea de grâu es
te- contaminată, înnegrită 
şi cu miros de peşte stri
cat, care se va regăsi şl 
în pâine. De menţionat că 
praful format ditu  sporii 
ciupercii infectează şi boa
bele sănătoase. Transmite
rea acestei boli se face prin 
sporii aderaţi la suprafaţa 
boabelor sănătoase, dar şi 
prin boabele parţial ataca
te de miceliul aceste! ciu
perci, boală care germinea
ză, dar care poartă boala.

Pentru prevenirea infec. 
tării culturilor ce se în
sămânţează în această 
toamnă, recomandăm utili
zarea numai de seminţe să
nătoase, certificate şi trata
te, ce se găsesc la Semrom 
Orăştie, la preţul de sub 
340 lei/kg.

Dacă totuşi producătorii 
privaţi deţin sămânţă din 
categorii biologice superioa
re, din lanuri neinfectate 
de mălură, • este bine " ca

__ înainte de însămânţare să 
facă analiza ia Inspectora
tul pentru controlul calită
ţii seminţelor, iar pentru 
depistarea măluffi să adu
că probe la laboratorul 
Inspectoratului pentru pro
tecţia plantelor (Deva, str. 
22 Decembrie, nr. 22) 

Pentru tratamentul se
minţelor se utilizează pro
dusul Panoctine —- 2 l/io- 
jna de sămânţă, te care se 
pot adăuga 2 1 apă, trata
mentul efectuându-se cu 
betoniera, in nici un caz eu 
lopata. Seminţele trebuie să 
fie uniform acoperite cu 
acest produs. Substanţa se 
află la stot la centrele 
protecţia plantelor din ju- 

‘ deţ, preţul fiind de 19300 
lei/litrul.

'fŞj*. pentru tratarea se
minţei '«e pot Utiliza tete 
dusele; Tiramet sau Tira- 
metox, in doză de 3 kg/ 
tonă sau F8 7 te doză de 
-2,5 kg/t de sămânţă, produ
sa care se află te stoc te 
Semrom Orăştie, unde se 
fac şi tratamente sub supra
vegherea specialiştilor, pre
cum şi la Romcereal Deva, 
care livrează aceste produ
se pentru ce; care au în
cheiat contracte.

Avantajele pe care le o- 
feră tratamentul seminţei 
sunt semnificative. Astfel, 
la o producţie de 4500 kg 
grâu/ha, la preţul din acest 
an de 220 ieî$tg, la un a- 
tac de 3 la sută mălură se 
pierd 135 kg boabe/ha, deci 
29 700 lei, iar la 20 la sută 
atac, se pierd 900 kg boabe 
în valoare de 198000 lei, 
pe când tratamentul cu pa
noctine la 250 kg sămânţă 
costă în jur de 10 000 lei.

IULIANA MARIAN, 
biolog la Inspectoratul 

judeţean pentru protecţia 
plantelor şi carantină 

fitosanitarâ Deva

listrat Hogaş, Gala Galac- 
tion. Sunt reuşite pentru că 
aici se pune mult suflet, 
iar colaborarea cu şcoala 
este strânsă. , , .

Avem convingerea că te 
perioada anotimpului frigul, 
ros, când localnicii sunt mal 
mult pe acasă, activitatea 
bibliotecii se va Intensifi
ca, măi ales că aici urmea
ză să se desfăşoare un 
schimb de experienţă cu 
toţi ' bibliotecara dte zonă, 
te care instituţia gazdă tre
buie să arate ceva. Ceva 
consistent !

minel BODEA

| n©TA: 1
■ ţ  . ■ ■: ;■ ... ! /O;’; - •/ v':. >> ■ '■?

l  PAINE BEA l 
1 Dl loan Ileş, din De-ţ 
|  va, ne-a prezentat luni, I 
I la redacţie, 6 pâine, de ţ 
11400 lei, nccomesiibilă, | 
|  cu miros insuportabil şi * 
t necoaptă, cumpărată din 1 
«piaţă de la finsa Opri-^ 
|  şa-Moise. Intorcându-se I 
î cu ea la vânzătoare, a-|
( ceasta i-a replicat: JDa-f 
ţ  că nu-ţi plate, nu mai« 
«cumpăra de la noii".» 
« Astfel de practici sunt J 
|  intolerabile, chiar dacă I 
t este vorba despre co- J 
ţ merţnl particular. (N.T.)J

Privelişte eu poftă şi 
gunoaie In cartierul «Aero
port" stei Petroşani

Fote PA VEI, LAZA

.  - —  ------â de la  Amari «
|  Vlăcs şi planurile «da- | 
lOhBce generale «ie sa- «■ 
I trier «fin teritorial res- I 
’ pectiv; ' *

— Planurile urbanis- i 
tice de detaliu pentru : I

* Sediul Inspectoratului de I 
|  poliţie şi Centrul jude-(
J ţeaa de transfuzie ea J 
j staţie de salvare; Sediu |
* la Hunedoara şi centru »
1 zonal de pregătire a per-1
* sonaiului, la Gcoagiu Băl '
1 — pentru Bankpost; I
* Compjţex de panificaţie J
Jîn zona piaţă Deva şi al- t 

tele.
1 Comisia a mai anali- j 

zat, de asemenea, propu-1 
'  ncrile de extindere şl J 
|  amplasare a « u ri depo-1 
« zit de zgură 0  cenuşi la «
|  CET Mintia. (I.C.) |

: : V- - *:.V

Din Boş despre
„TINERII Şl VALUTA1

Apariţia articaluini 
„Tinerii şi valute" nu l-a 
determinat pe indivizi 
să-şi abandoneze ocupa
ţia. Dimpotrivă, parcă 
numărul tor a crescut în 
staţia de autobuz „Ope
ra" din Deva. Dacă treci 
pe acolo, se apropie li
nul sau altul de taie cu 
pas şiret şi-ţi şopteşte 
ia ureche;

— Mărci şi dolari cum
părăm.

Cum ziceam şi în pri- 
mul articol, tineri zdra
veni, cărora le-ar sta 
mai bine o unealtă in 
mână, căci în România, 
aflată in trecere spre e- 
conomia de piaţă, sunt

i Ia fiecare dimineaţă, 
în jurul orei şapte, ta» 
om îmbrăcat te trening 
aleargă pe una dintre 
arterele principale ale 
oraşului. Aleargă nu prea 
tare şi nu singur, ci ur
mat de doi căţeluş» mici 
şl albi, cu blana stufoa
să, nostimi foc, cu botî- 
şoarc cât O alună şi Ochi 
inteligenţi. Ia general, 
căţeii ţin pasul cu omul 
în trening, dar mal şi 
rămân te urină. Atunci 
domnul, ce urmăreşte 
peste umăr cele două

o grămadă de lucruri de 
făcut. Dar — se vede 
treaba — le place mun
ca precum pisicii strugu__ 
rii necopţi. De aceea pre
feră-;.

— Mărci şi dolari cum
părăm. ,

Nu sunt de capul lor, 
au un stăpân, ceea ce 
înseamnă că sunt slugile 
cuiva. Spun asta, deoa- 
pece am asistat la o sce
nă : a oprit o maşină cu 
marcă străină, din care 
a coborât o doamnă. Bă
ieţii au tocanjarat-G ime
diat. A avut loc - între 
femeie şi tineri un schimb 
de informaţii şi de sume 
mari de bani, după ca

re a urcat în maşină, ce 
a demarat în trombă. Bă
ieţii şi-au reluat treaba.

, — Mărci şi dolari cum
părăm.

Spuneam în primul ar-- 
ticol că nu ştim dacă 
ceea ce tec ei tuto legal 
sau nu. Intre timp ari» 
aflat; nu este legal. Da. 
că aşa stau lucrurile, 
este de mirare de ce- or
ganele 4e ordine nu-i po
tolesc, nu-i.fac să d i s t 
ra pe aceşti „smenari", 
cum am auzit că li se 
spune pe alte meleaguri 
acestor indivizi, ca să nu 
le zicem aşa cum meri
tă: paraziţi ai societăţii.'

TRAIAN SONDOR

mogâldeţe, zice. nu po
runcitor, ci blând, afec
tuos :

— Haideţi, haideţi!
Şi micile vietăţi o Iau 

aspru te fugă, de le sfâ
râie lăbuţele. Ai impre
sia că m  rostogolesc două 
gheme imaculate de lâ
nă. Căţeii nu sunt la tel 
de._ mîiîlei, anul este 
mal mic şi acesta rămâ
ne mei «ie* te urmă.

Domnul observă şi îi
zice :

— Hai, hâîl
Mogâideaţa albă ca 

neaua o ia din nou la 
fugă, dând aspru din mi
nusculele lăbuţe, te se 
mişcă precum o morişcă 
puternic suflată de vânt. 
Nu ştiu cine este domnul 
in trening, stăpânul că
ţeluşilor, dar toată lu
mea zice că cei oe Al
besc animalele sunt oa
meni eu inima bună.

TRAIAN SONDOR



Cel mai pur calcar!
Am ajuns la cariera de 

calcar Pojoga Ia orele a* 
mieziL în carieră munca e. 
ra in toi Se acţionează în 
trepte, muntele fiind dar
nic cu materie primă — 
calcar de cea mai bună ca
litate.

— Ce producţie realizaţi 
pe zi ? — l-am întrebat pe 
dl ing. Mirel Baciu, şeful 
carierei.
— Muncim pe două schim. 

buri. Realizăm 1000—1200 
tone pe zi, cu 120 de mun
citori.

— Beneficiari aveţi ?
— Noi extragem cel mai 

pur calcar din ţară, cu 
cel mai mare procent de 
calciu. Livrăm fabricilor de 
zahăr din Arad şi Timişoa
ra, care ne sunt benefici
ari tradiţionali. Apoi li
vrăm la fabrica de sodă din

Ocna Mureş, la „Foxcar- 
bid" din rimă veni, la SC 
„Siderurgica" S.A. Hune
doara, S.C. „Sidermet" S.A. 
Călan, la unele unităţi de 
construcţii. Necazuri avem 
din cauza lipsei de vagoa
ne în gara. din Ilteu în a- 
ceastă .privinţă solicităm 
conducerii Regionalei de Căi 
Ferate Timişoara să ne 
sprijine mai mult, adică să 
ni se asigure ritmic vagoa
ne la încărcat.

— Având o mare căutare, 
înseamnă că producţia va 
creşte, cariera se va dez
volta. Ce investiţii se fac 
In acest sens ?

— Cea mai mare şi im
portantă investiţie ş-â fi
nalizat de curând : un pbd 
peste Mureş. Noi am su
portat cheltuielile şi o fir
mă specializată din Timi-

n o t a
Batjocură 

de marcaj
Automobilişiii, toţi Cei ce circulă pe 0.N. Sime- 

ria —. Călan — Haţeg an o neplăcută surpriză: nu 
pot înţelege ce au vrut cei care au marcat şoseaua 
cu vopsea albă, pe întreaga „panglici" de asfalt ce 
parcurge localitatea Călan, banda de marcaj de pe 
mijlocul şoselei este ca un fel de linie ondulată, ca 
orluuie tn sac, mă rog alţii fac comparaţi! şt «al 
desacfeeateu numai dreaptă, pe centru, cum, ar trebui 

ţm — m i 4  wŞasat*-
(în  mai grav, nimeni nU vede, tiu ia idd o n&UBă ? 
Aşa batjocură de .. arcaj* n-am întâlnit ' I ţ i i  pe 
ârumuriL-, naţlbnale ţ Ne -ide lumea deonnifur, sas 
fmpem 4»* râs judeţul! (S.C) - •

devasat

JOI, 6. 10. 1994

9,00 Emisiunea în relua
re ; 14,20 Videotext; 18,00 
Deschiderea emisiunii; 
18,05 Desene animate: X- 
Men (ep. 9) ; 18,25 Avan
premiera filmelor la De- 
rasat; 16,27 Pubftcitate; 
18,28 Portrete muzicale: 
Compozitorul Alan Say- 
lerner (partea a H-a) ; 
18,46 Documentar in se
rial : Visai american — 
Kennedy (păritea a H-a); 
19,10 TELE 7 abc : FHm 
serial: „Casa din pree- 
rie“ ; 19,55 Clip VIVA ;
20,00 Chestiunea zilei; 
,20,40 Muzică; 21,00 Film 
artistic: „Ţintă sigură" 
cu Sean Penn, Cristopher 
IValker ; 22,50 Film serial:

„Vegas" ; 23,35 VIVA cUp { 
23,40 Mitică; 23,45 Ma- 
falda ; 0,45 Videotext.

R A D IO  D E V A

JOI, 6. 10. 1994

6,00 BBC ; 6,30 Maraton 
matinal; 9,00 Ştiri; 9,19 
Mornfaig u n d e  IbM  Mi- 
ca  ̂Micitate «adie; 11,30 
V.O.A- Europe; 13,00
Ştiri; 13A® Mica publici
tate rad»; 44j00 BBC; 
14,30 Post meri dian ; 16,00 
Sport şa tmtzicS; 17,00
Ştiri; 17,18 DBca publici
tate radia; UMH) BBC; 
19,00 Bondul de seară — 
„Hard rock tde* ; 21,00
SBC ; 21,30 Sondai de 
seară — II • 22J0Q Ştiri; 
22,10 Top nostalgic; 0,00 
V.O.A. Europe.

Ş W W A W W W ASWWVWWW WWWtfWyVVW

şoara l-a executat într-un 
timp record. S-a făcut, o 

■ prerecepţie, urmând «a zi- ■ 
lele acestea ci se facă rr- 
•xcAla finală.

— Dar podul este dat in 
folosinţă, se circulă pe el.

— Desigur. Doar „Be- 
lazu”-rile încărcate încă nu. 
Cu „Rabde" trecem. Du
cem calcar la gara din IU 
teu de unde îl expediem 
beneficiarilor. '.

— La sectorul dotare teh
nică staţi bine ?

— Avem coloană - auto 
proprie. Deşi unele utilaje 
sunt îmbătrânite, noi le în
treţinem cât putem mal 
bine, aşa că sunt în stare 
de funcţionare : două „Be- 
lazuri", şapte „Rabe“, două 
buldozere, două foreze.

— Aveţi probleme cu be

neficiarii în ceea ce priveş
te plăţile calcarului livrat ? 
■ t-  Fabrica de sodă din 
Ocna Mureş '4-- r-*?: creează 
greutăţi... în rest, toţi be
neficiarii noştri plătesc la 
timp, aşa că suntem în 
măsură sâ achităm oameni
lor noştri salarii bune, la 
timp.

...Când am plecat noi, in- 
' trase în tură schimbul IL 
Lucrul era preluat din 
mers. Cel mai pur calcar 
din ţară se extrage fără 
contenire. în drum spre 
Zam am trecut pe noul 
pod, lung de aproximativ 
100 metri. Adevărată operă 
de artă, care va dăinui pes
te ani şi ani; în folosul pro
ducţiei de calcar, în folo
sul oamenilor.

Gh.I. NEGREA

Pasiunea primarului 
Iliei

ne işjioite câteva versuri 
din care redăm o strofă: 
„Primarul e un om harnic/ 
De dpuă-trei ori pe zi/ Joa
că -■(uiiStel# ;Aoo-
lo-l puteţi găsi". Am luat 
stihurile respective ca un 
amuzament al unui om pe 

care f] chinuia talentul crea
ţi'-', rwşep* c® -Wt era > 
vinş că e ■ IxşdK «tact a- 
devjhgiL- iată ccmt sm  *wo- 
statâi ifis^rn fSM,:

Btm t pe teren la Pc&m, 
într-o zi, pe lâ ora 11 Stă
team de varbă eu un a- 
mic mai vechi. La un mo
ment dat amicul zice:

— Hai să-ţi -arăt ceva.
Am intrat in barul din

centrul comunei. La cele 
câteva aparate -#m %sr câ
ţiva indivizi băteau de ma
ma focului eu palma pe 
cSapete. Erau tineri,' dar 
«nul făcea excepţie, avea 
ilarul alb.

— îl vezi. pe cel cărunt ? ■
— îl văd.
—i Ştii cine este ?
— Mu. Din spaţe nu-mi 

dau seama.
— E dl -Ciobanu, prima- 

ml Hiel.
Avea dreptate amical, 

m-sm uitat mal atest şi 
m-am convins.
—  O avea «mal ei liberă 

. sau o fi in : concediu. >. Dar : 
de „<» îşi satisfac* pasân a 
la Bofera şi nu la Ilia ?

— Nu ştiu. probabil să 
f  u-1 vadă ilienii - că ziua în 
amiaza mare joacă la apa
ratele alea, Sâ ştii că vine 
des la Dobra

După o vreme am ajuns 
ia Ilia. O „doamnă simpati
că, probabil funcţionară la 
primărie, ne spune că yl- 
oeprimarul -este în conce
diu, că secretarul are o 
problemă personală.
. — Dl primar unde este ?

— La Sârbi, la măsurat 
de pământ.

— Când a plecat acolo ?
— De dimineaţă. S-a în

tors pe la ora L apoi a 
{decât iar la Sârbi

Dacă dl Valentin Cioba
nii era, în după-amiaza a- 

' ceea, la Sârbi, «-aveam - de 
unde ştii, dar că dimineaţa 
n-a fost acolo este un lu-: 
cru cert. Nu *te intieresea- ! 
z6 strania pasiune a pri
marului Iliei — fiecare om 
are câte o pasiune — şi 
joacă pe banii lai. ‘ Dar s-o 
facă în timpul său liber, nu 
ia timpul p rogre mukti Căci 
la Ilia sunt foarte midie 
lucruri de rezolvat îache- : 
ietn cu incâ « strofă a 
IHuţă Bana; „Gropi pe 
şişrâal cum vezi la noi/ E 
niâi -greu ca să găseşti/ Dar 
simt baticuri de sd /Ş i vreo 
trei cârciumi turoPşil"

TRAIAN HONDOR

■ i lJ i l i lB CONCURSUL im  

9 OCTOMBRIE 1994
1. A-CIREALE (46) — ATALANTA (12) 0a ppuză) x 

După înfrângerea surprinzătoare în faţa noii pro-
■_ movate, Chiet», Acireaîe nu mai e creditată cu 

mari şanse în faţa oaspeţilor de duminică.
2. ACIREALE (16) — ATALANTA (12) (final) x 

Credem .câ oaspeţii vor pleca acasă măcar cu un 
punct, dacă nu cu două.

3. A SCOLI O*) — CESSNA (4) 1, x
Meci tare. După două succese, gazdele vor încerca 
reabilitarea. Cessna este în stare *ă speculeze slă
biciunile fotbaliştilor de la Ascoîi.

4. F. ANDRIA (6) — COMO (15̂  f
Mai buni, mai motivaţi, fotbaliştii de Ia Fidelis 
Andxia vor tranşa de partea lor ode trei puncte 
puse în joc.

5. LECCE (19) — COSENZA (II) 1, X
Evoluând până acum neconvingător, gazdele se 
află pe un Ioc descurajator. Şţgar, vor aborda 
partida cu gândul de a învinge! Dar pot?

6. LCCCHESB (14) — VICENZA (3) x, 2
Dacă Lucchese n-a cunoscut Jncâ bacuria ^ d a 
riei acasă, e greu să o realizeze în faţa Vicenzei,
-ctmosţsdâ- peatno 'rescdze ;te «bglteHSa».;

7. PEBDGIA im  — FAWERMO (13) 1
Cu Bario Castagner Ia. cârmă, Perugîa a niceput 
Mae campionatul şi im va pierde prilejul de a-şi 
bnbimătăţi zestrea da puncte. -

S. PIACEKZA (8) — PESCARA (20) (pauză) x
In ciuda diferenţei dintre locurile' ocupate -în cla
sament, repriza I se poate termina şi la egalitate.

9. PIACENZA (8) — PE SCARA (20) (fina!) 1, x
Totuşi, prima şansă este a Piaoenzei, care, de *e- 
gnlă, dopă pauză îşi impune jocul.

10. SALStNtTANA (10) — COTEVO (17) (pânză) x 
Rână la patgâ, de obicei nu se întâmplă nimic 
deosebit şi «coral poate fi alb.

11. SALERNITANA (9) — CHIEVO (17) (final) 1, x
Oaspeţii joacă destul de curajos şi In deplasare 
şi nu ar fi exclus s& nn părăsească terenul în- 

- vSnşi.

12. UDINESE (5). — ANCONA (7) (pauză) x
Cele două combatante vizează un loc bun. De 
forţe aproximativ egale pot termina prima re
priză nedecis.

13. VDIM5SE (5) — ANCONA (7) (final) I, x 
Deţî nu este prea productivă pe teren propriu,

• Udinese are posibilitatea să-şl atingă scopul pro- 
trei ;panrte..

0EVA,
bi. 22  r

Doriţi să vă economisiţi banii?» |g:Ş||| - - i
Doriţi să va «^>nomisi)i timpul? 
Doriţi o amintire în mai putin de o oră?j

în colcborore cu 

cele mai prestigioase 
firme irtiern&lionaîe 

din domeniul foto, vă
putem îndeplini.
aceste dorinţe*

Pentru profesionişti:

m a i u D f  P R E T U R I

SOCIETATE COMERCIALA
Oferă prin Depozitul ea gros situat pe stra

da Depozitelor, nr. 17 (fostul C.L.F.):
•  Ulei rafinat de floarea soarelui — 1130

lei sticla 1/2. :
•  Oţet alimentar — 800 lei sticla i/1 ,
•  Zahăr (saci 45 kg.) — 950 lei kg. 
Relaţii suplimentare, t e l .: €21425. (90846)

S.C. - ARDELEAN S.RL. DEVA

t

m hârtie igienică — 156+.TVA 
•  detergenţi — 975+TVA 
Deva, str. Horea, 17% tel. €18879 (90840)’:

S.C. MC8MEX S.R.L
-prin magazinul „CENTRAL" din Orăştin,| 

str. N- Baleescu, nr. 1, telefon 84749fi;

ACORDA fMntUMITUM

f  In i u  m m

CASA BE INMET

ţ •  TELEVIZOARE COLOR N£3 (diagmm , 
j lele 37, 51, 54, 72 cad. cu ţi fără iefctext, te-’ 

lecoeaandă, garanţie 3 a n i;

•  TELEVIZOARE ALB-NEGRU, Sirius, 
Diamant, Sport (garanţie un nn);

•  FRIGIDERE ŞI CONGELATOARE „Arc
tic" (garanţie iui an) ;

•  ARAGAZE cu 2, 3, 4 şi 5 ochiuri (pro
duse la Satu Mare);

•  MAŞINI D £ SPĂLAT „AJ^A-LCX* ţk 
„AUTOMATIC" (garanţie un an);

•  CENTRALE DE ÎNCĂLZIRE FE GAZ jţ

•  COSMETICE;

•  ALTE PRODUSE electronice şi electro- 
casnice ; filtre cafea, râşniţe de cafea, mixere «*• 
lectrlce, storcătoare da fructe, aH>irat»are, boi
lere pe gaz, plite pe gaz, butelii nraga? ete.

GARANTAT CELE MAI MICI PREŢURI t

Produsele se vând ş i cu

PLATA IN RATE
tn judeţele Hunedoara şi Alba.



I* DIRECŢIA SANITARA A JUDETULUl""""]
- ■ - HUNEDOARA — DEVA |

I  C  O  M U  N  I C  A  T  I
•  Având în vedere apariţia unor cazuri de |  
|  holeră în ţară şi a pericolului potenţial de răs- I

<păndire a acestei boli, rugăm populaţia să ia J 
următoarele măsuri de prevenire a îm bolnăvi-| 

I r i lo r :  *1
5 ' 1) Prezentarea la spital sau lâ consult me- I
I  dical a bolnavilor cu diaree şi a contacţilor; I
I 2) Respectarea regulilor elementare de i- ■  
!  gienă, îndeosebi spălatul pe m âini; I
|  3) Consumarea, numai după prelucrarea |

I termică, a legumelor, fructelor, laptelui; ■
4) Ciori narea (şi fierberea) apei de băuţi |  

|  5) Aplicarea măsurilor de dezmuştizare ; I

I 6) Dezinfecţia rampelor de gunoi şi a la- !
trinelor; |

| 7) Prelucrarea reziduurilor fecaloid-mena- I
^jerc. J

•  Vând casă Balata, nr, 
98, informaţii Popa Petru.

(91240)
•  Ocolul Silvic Simeria 

scoate la licitaţie, în data 
de 10 octombrie 1994, masă 
lemnoasă — produse acci
dentale. Licitaţia va av;a 
loc la sediul Filialei Silvi
ce Deva. (clădirea IPEG), 
luni, 10. X. 1994, ora 9.

■■■■■. (91326);
•  Vând Volga M 27 Die

sel, cu motor de Braşov, în 
perfectă stare de funcţio
nare, Brad,v tel. 651170.

r ;/ '; ' (9588)
•  Vând en gros haine im.

port nesortate, 2714 lei/kg 
(fhclus TVA), Deva, tel. 
627929. ' (91309)

•  Vând. Ford Granada,
Citroen, Opel Kadett, pom
pă de apă electrică, maşină 
de cusut electrică. Telefon 
711107. (1288)

•  Vând apartament 2
camere, relaţii Hunedoara, 
str. Jiului, nr. 1, ap. 10, 
Micro 4. (1252)'

•  Vând urgent aparta
ment 2 camere, mobilat, 
preţ negociabil. Tel. 712070.

-  v: vi ■ V;-v' yv (1282)
•  Vând casă Bălţa, grădi

nă, vie şi apă. Hunedoara, 
tel 716568. (1283)
: •  Vând apartament 3 

camere, zona'Comtim, tele
vizor Soni, Triniton, blană 
lungă, vulpe polară, * tel. 
724986. • . (1285)'

•  Vând orgă dublu ma
nual, marcă Crumar, cu 
staţie .şi. boxe încorporate, 
Elka 200 W, videorecorder, ■ 
ieftin, tel. 054/712234, seara.

(1284) /

ÎNCHIRIERI

: •  închiriez spaţiu. In
formaţii Deva; tel. 614463.

(90857)
•  Tânăr caut. garsonieră ::

pentru închiriat, tel. 620466, 1 
orele 18—21, - (91311) 1

V |  PIERDERI

•  Pierdut carnet sănăta
te, pe numele Domşa Sil
via. Se declară nul.

(91250)
•  Dispărut din zona I.

Creangă Deva pekinez ne
gru, guler alb, şchiop de 
piciorul stâng, spate. Găsi
torului recompensă. Tel. 
614857, (91330)

DIVERSE

•  împrumuturi în lei la
Casa de Amanet Simeria, 
zilnic 8—12, 15—17, tel. 
661721. /  (91136)

•  SG Ateş Ţigaret Ilia
majorează tariful la parca
re la - 5000 lei, cu data de 
1. 10. 1994. (91238)

MATRIMONIALE
•  Agenţie matrimonială 

italiană caută doamne ea-

DACIA SERVICE DEVA

Str. 22 Decembrie, nr. 261 
V inde prin

următoarele autovehicule :

•  auto Dacia 1410 sport 4 buc.

#  auto Dacia 1304 C 1 buc.

•  auto ARO/D 127 1 buc.

•  autocamion Kamaz 1 buc.

Licitaţia are loc in fiecare săptămână în
| ziua de joi, lâ sediul societăţii.

Relaţii suplimentare la sediul societăţii —
* î telefoane 625840, 619466.
•: ; _  /AVAW.VA’AW/.W.V.V/.WrW.WV.WrtW.V

VANZARI — 
CUMPĂRĂRI

•  Vând casă şi grădină
in Houdoi, nr 170. Tel. 
667-152. (91232)

•  Vând aparate poker
electronice noi, în garanţie. 
Deva, Progresului,' 9, bl. 
t)r se. 2, ap. 17. tel 056/ 
506460. (91199)

•  Vând teren arabil la
şosea în Almaşu Sec, 1,60 
ha, eventual parcele mai 
mici cu 1000 lei metrul 
pătrat informaţii Almaşu 
Sec. nr. 93 (91226)

•  Vând Opel Kadett 1200
break. Tel. 617241, după 
ora 15. 624117. -(91234)
. •  Vând tractor MF sue- 

aez, în stare foarte bună. 
Preţ 4 800 000. Informaţii, 
Restaurantul Izvorul Rece, 
Orăştie, tel. 641918.

(91344)
•  Boutique ,,GXOlA“ din

str. A. Muresanu; Deva, vă 
oferă ciorapi COLLANT en 
gros. preţ convenabil; în 
detaliu, preţ 1300 lei, cali
tate superioară, import Ita
lia, Tel. 625707, după ora 
«h ■:;> _ -(91313)

î# Vând convenabil că
rucior, pătuţ copii şi oală 
gitelit, tel. 626431, după a- 
Odaza ' (91310)

Vând apartament două 
câlhere, * Deva, zona 'gării, ', 
parter — privatizare, tel. 
671533.- (91306)

» Vând apartament' 2 
C&iere, Deva, str. Libertă- 

- ţii, bl. C, sc. A, zona gă
rii, tel. 016287. (91305)

••-Vând televizor color, 
yideo,; macara una tonă, 
schiuri şi clăpari, minicup- 
tor cu grill, placă electrică 
de călcat, stopuri Mercedes, 
toate import Germania, pre- 

foarte avantajoase. 
Deva, Dacia, bl. 16, ap. 10. : 
. * - ’ (91304) ,

•  Vând casă; Simeria, str.
M. Eminescu 52, preţ 
t5‘000 000, negociabil. In-, 
formaţii Băiţa, ţel 209 A, 
orele 18—22. (91302)

•  Vând apartament 2
camere, zonă centrală, O- 
făştie, tel. 647459. (91301)

•  Vând apartament 2
camere, decomandate, par
ter, posibilităţi privatizare, 
preţ convenabil, Orăştie, 
.tel. 641522. (91247)

•  Vând Dacia 1310 brpak,
avariată, preţ negociabil, 
tel. 731242. ' (91248)

•  Vând casă şl grădină,
tom. Certej, nr. 234, tel. 
667173. (91245)

f « Vând apartament, trei 
temere. Deva, bdul Dece- 
S»al, bl. 5, etaj 1, ap. 27, 
Sc. B (Supermarket), zilnic 
Intre 16—22 (91244)
! , •  Vând casă, poziţie bu- 
Să de privatizare, telefon 
*61188, Simeria. (91315)

re doresc să cunoască ■ 
domnj serioşi, pentru o 
prietenie, eventual căsăto
rie. Te!.' 625707, după ora 
•21. (91313)

DECESE

•  Cu adâncă durere, 
familia îndoliată a- 
nunţă încetarea fulge
rătoare din viaţă a ce
lui care a fost 
SEBÂSTIAN ŞUFANA, 
plecat de lângă noi la 
numai 24 de ani.
' Cuvintele nu-pot ex

prima durerea din ini
mile noastre. Ai fost 
bun cu toţi şi în urma 
ta se aştern Vegretele, 
suflet bun şi drag.

Corpul neînsufleţit se 
află depus la domici
liul din str. Mărăşti, 
bl. 4, ap. 16, sc. 2, De
va, iar înmormântarea 
va avea loc vineri, 7 

’ octombrie, ora 14, la 
Cimitirul reformat din 
str. Eminescu, Deva.

•  Cuprins de con
sternare, colectivul re
dacţional ■■ 4  ziarului r 
„Cuvântul liber" Deva 
aduce un omagiu me
moriei lui

CONSTANTIN 
ŞUFANA, tatăl, “ .A 

şi este nevoit ca la a- 
tât de scurt timp, in
credibil, să omagieze 
memoria lui

SEBASTIAN, fiul, 
plecat în’ cele veşnice, 
după tatăl său.

Nu vă vom uita nici
odată

RADU ALIC
înmormântarea' va avea 

loc vineri, 7 octombrie, ora 
14. Ia Cimitirul Valea Sea
că —v Hunedoara. (91324)

• Familia Leahu anunţă 
cu adâncă durere încetarea 
din viaţă a mult iubitei 
mame 2şî bunici

• . - , profesoara .j-'"'..;.
‘ LEAHU NATALIA 

Înmormântarea — vineri, 7 
octonlbrie, ora 14, la Cimi
tirul reformat. (9691)

•  Familiile Măluţan Va. 
sile, Cliiva şi Maria - din 
Cluj aduc un pios omagiu 
celor care au fost 
NICOLAE şi RADU ALIC

(91324)

•  ■Colegii de la Fi
liala CEC Hunedoara 
sunt alături de Aha şi 
Rodicâ Alic şi regretă
dispariţia fulgerătoare
a celor care: au fost 

RADU şi NICOLAE 
ALIC -

Dumnezeu să-i odih
nească ! (91308)

•  S.C. MINEXFOR 
S.A. DEVA anunţă eu 
profundă durere trece
rea în nefiinţă a celui 
care a fost un bun co
leg, om de înaltă ţinu
tă morală şi profesio
nală,

ing. NICULEŞCU IO AN 
şeful secţiei Iscroni 
Exprimându-ne în

treaga compasiune, sun
tem alături de familia 
îndoliată, căreia Si 
transmitem sincere
condoleanţe. (91316)

•  Un ultim pios o- 
magiu celui care a fost 
învăţător
SIMION BOLDOŞAN
adevărat prieten şi om 
de omenie. Condolean
ţe familiei îndoliate. - 
Foştii colegi normalişti.

S.C. „VĂCÂRU — • PESTEANA“ S.A- I 
• PEŞffeANA .

Anunţă că în data de 7 noiembrie 1994, oraj 
10, la sediul societăţii organizează concurs de} 
selecţie pentru ocuparea postului de 1

•  MANAGER, j
în baza Legii nr. 66/1993 şi a Normelor J 

Metodologice de aplicare, I
©fertele sc depun la sediul societăţii, până' 

la data de 1. l i ,  1994. Informaţii Ia telefon l |  
770022. !

•  Cu nemărginită durere 
Ana — soţie şi mamă, Ro. 
dica — fiică şi soră, Nelti 
— ginere şi cumnat, anun
ţă moartea fulgerătoare a 
iubiţilor lor

NICOLAE ALIC 
Ş i

COMPANIA DE ÎMBUTELIAT 
COCA-COLA BIHOR

Caută pentru sistemul de distribuţie 
zonal persoane dinamice, dornice de o ca
rieră promiţătoare:

Reprezentant vânzări 
—- vârsta maximă 35 de ani
— minimum studii medii
— aspect plăcut

disponibilităţi pentru munca în e-
{ chipâ
ţ domiciliul stabil in Valea Jiului.
\ ' Dacă doriţi să munciţi intr-o echipă
\ tânără, pentru cel mai apreciat produs din 
\ lume, trimiteţi cererile Dvs. pe adresa: 
\ COMPANIA DE ÎMBUTELIAT COCA- 
S COLA BIHOR
\ LOC. SACADAT, NR. 449

JUD. BIHOR, COD. 3711 
DEPARTAMENTUL PERSONAL 
Informaţii la tel. : 059 — 126301 sau, 

059 — 126767, int. 106/107.

' COMPANIA DE ÎMBUTELIAT 
COCA-COLA BIHOR

Anunţă următoarele posturi pentru 
sistemul de distribuţie zonal din Deva :

1. Motostivuitorişti ^
Condiţii minime: ■ " .
— vârsta maximă 30 ani V : ■.
—r atestat de motostivuitorist

. . 2. Secretară pe perioadă determinată 
■ Condiţii minime:

— cunoştinţe de dactilografie şi ope
rare pe computer

* — cunoaşterea limbii engleze
— vârsta maximă 30 de ani
— aspect fizic plăcut
3. Paznic 
Condiţii minime:
— vârsta maximă 30 de ani
— seriozitate

. . . corectitudine > -
4. Muncitori necalificaţi 
Dacă doriţi să munciţi intr-o

tânără, pentru cel mai apreciat 
din lume, trimiteţi cererile Dvs. pe adresa:

COMPANIA DE ÎMBUTELIAT COCA- | 
COLA BIHOR 

LOC. SACADAT, NR. 449 
JUD. BIHOR, COD. 3711

DEPARTAMENTUL PERSONAL

Informaţii la tel.: 059 — 126301 sau 
059 126767, int. 106/107.

R.Â.G.C.k; CĂLAN ;

u Anunţă intenţia de majorare a tarife
lor Ia serviciile prestate pentru toţi bene
ficiarii acestora; I

i


