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In numărul din 20 
septembrie al ziarului 
„Cuvântul liber", biroul 
permanent al Partidului 
Democrat (F.Ş.N.) din 
judeţul Hunedoara îşi. 
manifestă indignarea pro
fundă faţă de ordinul 
prefectului judeţului Hu
nedoara de suspendare 
din funcţie a preşedinte
lui Consiliului judeţean, 
Costel Alic, Invocând pe 
lângă „fantezii stabili- 
niste" o crasă incultură 
juridică, în protest se 
emite ipoteza că măsura 
a fost luată numai după 
ce preşedintele şi-a făcut 
publică apartenenţa la 
P.D. (F.S.N.).

Domnilor, nu ştim când 
şi de ce dl. Alic Costel 
trebuia să-şi faci publică; 
apartenenţa la P.D. 
(F.S.N.) şi nu înţelegem 
d e . ce această declarare

publică a apartenenţei po
litice s-a făcut doar a- 
tunci când pentru dl. 
C.A., a venit vremea so
cotelilor. Este cu atât 
mai bizară această ipo
teză cu cât la alegerea 
Consiliului judeţean, fapt 
ce s-a întâmplat în mar
tie 1992, personajul a 
candidat la funcţia de 
consilier în fruntea listei 
F.S.N., publicată in zia
rul „Cuvântul liber" nr. 
577 pe 14—15. III.' 1992. 
Nu al acestei formaţiuni 
politice se declară acum 
continuator P.D. (F.S.N.)? 
Ce era de „făcut public".

ceea ce ştia toată lumea? 
Această candidatură însă 
era depusă şi anunţată cu 
încălcarea flagrantă a art. 
97 din I-egea 69/1991, care 
precizează că prefectul nu 
poate fi consilier, deci nici 
preşedinte. Costel Alic 
deţinea la data respectivă 
funcţia de prefect al ju
deţului Hunedoara şi a 
exercitat-o rin paralel eu 
cea de preşedinte de la 
29. III.' 1992 până în luna; 

■mai 1992:'
Dacă' P.D. repudiază 

măsura luată înseamnă că 
îşi însuşeşte şi este de a- 
c-ord cu toate faptele co

mise de Costel Alic şi i 
care au stat la baza or- V 
dinului de suspendare- din \ 
funcţie. Ori aceste fapta I 
sunt încălcări ale legilor ? 
care reglementează folo- \ 
sinţa banţtlui public, nea- i 
vând nimfe comun cu vreo r 
conotaţic politică. De alt- > 
fel, însuşi dl. Alic a ne- ] 
gat public orice conotaţie l 
politică a ordinului de / 
suspendare, J

In opinia noastră, in ] 
prima parte a mandatului i 
său, dl. Costel Alic a ' ? 

jimblat prin Europa. După * 
controlul Camerei de Con- \ 
turi asupra modului curo t 
a fost cheltuit banul pu- 1

ZAttARIK MICA, 
preşedintele interimar ai 

Filialei Hunedoara a 
Partidului Republican________________ \

(Continuare b> pag, a 2-a) ţ

Vin banii pentru agricultură...
- Din discuţia pe care am 
avut-a. cu dl. ee. Simion 
Bugă, directorul Sucursalei 
judeţene Hunedoara, a 
Băncii Agricole, am reţi
nut câteva probleme de 
larg interes' pentru produ
cătorii agricoli, agenţii e- 
conomici şi clienţii ce se 
adresează acestei instituţii 
bancare, filialelor şi agen
ţiilor sale.

Cum este lesne de înţe
les, pentru început am a-

A Z I

Au trecut 285 zile] 
an; au mai rămas

1479.
I Câmpul Pâinii,

Bătălia de ta*
lângă *

4 Orăştie: oastea transil- *
* vană, condusă de 'vo-j
|  ievodul Ştefan Bathori * 
y şi corniţele Pavel Chi- ţ 
y nezu, obţine o măreţ 
y victorie asupra armatei ţ  
y turceşti, v »

♦ •  1858..S a  năSeut, lai
(Ploieşti, TAKE IO-t
£ NESCU, personalitate a’j

vieţii politice româneşti, * 
l (m. 1922), »

i •  1884. S-a născut |
iVASILE VOICULESCU* 
j(m . 1963). *

I •  1898. S-u născut]
J scriitorul G.M. ZAM-1 
fFIRESCU, (m. 1939). • i
r ■ ■ ■ ■ .. i

bordat aspectele legate de 
aplicarea Hotărârii Guver
nului nr. 639/1994, privind 
asigurarea creditelor 
dobândă redusă pentru fi
nanţarea lucrărilor agricole 
din toamna acestui an. Pe 
lângă aspectul criticabil, 
în speţă, pentru unele 
întârzieri şi manifestarea 
unei însemnate doze de bi
rocraţie la nivelele cen- 
trale, este de remarcat fap
tul că s-au primit plafoa
nele necesare creditării 
Romcerealului pentru pro
ducţia de grâu ce se preia 
în continuare, precum 
pentru porumbul din noua 
recoltă care se preia de la 
producătorii agricoli pri
vaţi sau eu capital de stat, 
persoane fizice sau . juri
dice, destinată fondului de 
consum. Ca urmare, da 
Romcereal se pot prelua 
orice cantităţi de grâu sau 
porumb care se încadrează

NICOLAE TÎRCOB

(Continuare in pag. o 2-a) Gorunul lui Horea în Panteonul de la Ţebea.

rămâne tot pe bani-
. *

După cum au transmis calendar, fapt reişşit cu I 
agenţiile de presă stră- pregnanţă în evidenţă la J 
ine, recenta vizită a , lui Consfătuirea din Spania |  
Boris Elţîn în Statele U- a ; miniştrilor apărării ţă I 
nite ale Americii ş-a bu- rilor NATO, când secre-j 

6 atenţie spe- tarul de stat american al I
opus un veto;

curat de
* cială din partea preşedin- apărării a „t— ---- -
I telui. Bill Clinton şi a o- ferm propunerii germane |  
, ficialităţilor de la Was- în acest sens. Ori, un a- * 
I hington. Ce mai, adevă- liat ca Rusia în proble- I 
J rată euforie, cum rareori mele securităţii europene *

I se poate vedea pe micile nu este de neglijat, mai I 
ecrane! îmbrăţişări, plim- ales că Rusia, deşi a sem- J 

* bări la braţetă, discuţii nat acordul cu NATO,-
la gura sobei, recepţii privind Parteneriatul pen- 
spectaculoase, declaraţii tru Pace, nu are nici un î 
de simpatie reciprocă şi interes eu graniţele Alian- ( 
câte altele! - ţel Nord-Atlantice să se *

De ce toate aceste ma- extindă spre graniţele |

C O M E N T A R I I  j

j - - - - — —  i
" nifestări de „prietenie fostului imperiu sovietic,«

I veşnică", din moment ce adică să cuprindă şi aşa-1 
ştim că între cele două numita zonă a „străină- J 

I superputeri există şi di- tăţii apropiate", unde ruşii |

I - vergenţe serioase, înde- au propriile interese. I 
oşebi în ce priveşte răz- După cum sb vede, pro* j 

[ boiul bosniac, ridicarea blemele politice, deşi o-1 
I embargoului american îp ficial nemenţionate ca fă- f 
* livrarea de armament mii- când obiectul convorbiri*' 

sulmanilor, livrările de lor americano-ruse", totuşi |  
arme ruseşti Iranului etc,? .ele au ocupat un .spaţiu»arme ruseşti

Scopul declarat ăl. vi
zitei lui El ţiu la , Was
hington a fost dezvolta
rea cooperării şi obţine
rea unui ajutor economic

ocupat un .spaţiu • 
larg. Ba mai mult,.după I 
comentariile unor obser- J 
vatori politici vest-euro- j

%

»
peni, din discuţiile Clin
ton — Elţîn s-ar fi

mai substanţial, nu atât desprins existenţa tirtei a- 
în împrumuturi, cât în numite înţelegeri stabilite- 
investiţii americane în între cei doi privind sfe-1 
Rusia, care sunt deslui i-elc efe interese. ;
de firave până acum. Ele Dar, pentru ca Elţîn |  
sunt chiar mai mici de- să nu plece acasă cu mâi
cât în alte ţări foste sa- nile goale, unchiul Sam I 
telite ale Moscovei, cum s-a milostivit şi i-a acor- " 

de exem- dat Rusiei 30 de milioanei 
de dolari, în cadrul unui * 

au ţinut acord de cooperare întreg 
i vizită să F.B.I. şi instituţiile ru^I

ar fi Ungaria, de exem- dat Rusiei 30 de milioane J 
piu. de dolari, în cadrul unui »

Americanii
mult ca această ... ... .. . ...
se desfăşoare fastuos,' să seşti similare, perftru com-J 
frapeze pe înaltul oaspe- ’ baterea criminalităţii'. C a tţ

despre investiţii ameri- * 
cane în Rusia, deocam- I 
dată, mai va! Cât timp * 
nu-şi pun la piinct- fisca-1 
litatea, nu adoptă o le- J

.te, pentru a-1 îmbuna în- 
tr-o seamă de probleme 
internaţionale, nu atât 
economice, cât mai ales
politice. Se ştie ca Rusia . . . .
împreună cu unele ţări gisiaţie corespunzătoare şi |  

occidentale sunt împotriva uu combat eficient . erl- I 
ridicării embargoului a- minaliţatea, care cjezorga» î 
merican în livrările de nizează şi ruinează econo- |- 
arme către musulmanii rusească, investite- j
bosniaci. De asemenea, rii americani nu vor y 
între S.U.A. şi ţările ciocăni la porţile Krem- , 
NATO sunt o seamă de linului! |
divergenţe în ce priveşte A.şa că, euforie — e- „ 
stabilirea unui calendar uf orie, fast —- fast, bra- |  
ăl primirii ţărilor est ţetă — braţetă, dar brânza * 
europene în organizaţie, rămâne tot pe bani... j  
SUA se opune categoric
stabilirii unui astfel de Gh. PAVEL

p e z/
•  Cel pe chipul căruia citeşti prostia, tare 

ar vrea să fii analfabet...
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• 0  Cantină renovată. începând
j, din această săptămână s-a re- 
£ • deschis, după lucrările de reno 
5 vare efectuate, cantina de ia 
i  S.C. „Refractara". Baru Mare.

■ j  •; Unde pot servi zilnic masa, în: 
S două serii, câte 200 de persoane, 
î  Dna Cornelia Muntâanu, împre- 
ÎJ ună cu personalul din subordine. 
S se străduiesc,să asigure, meniuri 
? consistente şi o bună servire a 
ţ  abonaţilor. .(N.T.j

Ş 0  Concurs.. îi> organizarea,; 
5 Inspectoratului de Poliţie al iu-,

deţului, în colaborare cu Oficiul 
Judeţean pentru Tineret şi Sport, 
în perioada 12—14 octombrie a.c, 
la Sala Sporturilor din Deva se 
desfăşoară concursul interzonal 
de tenis de masă destinat cadre
lor de poliţie. Participă concu
renţi din judeţele Alba, Arad, 
Bihor, Maramureş, Satu Mare, 
Cluj, Sălaj, Caraş-Severin, Ti
miş, Hunedoara. Primii doi se 
califică în finala care va avea 
loc între 2—4 noiembrie a.c., la 
Turnu Severin (V.N.)

0  Gramatică normativă. Lu
crarea de faţă îşi-propune .. să.a- 
tragă atenţia . asupra existenţei 
în limba română a unor forme 
paralele şi să arate care este sta

tutul acestora in rapoft cu limba 
literară. Este vorba, în fond, de 
exprimarea corectă, soluţiile pro
puse de autor fiind însoţite de 
o solidă argumentaţie gramaticală, 
cartea, ce se vinde la Librăria 
„Garant" din Deva, fiind un in
strument de lucru pentru elevi, 
studenţi, profesori, ziarişti, par
lamentari etc. (M.B.)

0  „Binevoitor". Dnele F.P., 
E.B. şi C.C. din Deva călătoreau 
cu acceleratul 243 Bucureşti 
Cluj. Cum în tren era aglomera
ţie şi dnele aveau bagaje multe, 
l-au' rugat pe ospătarii Tjudorică 
Roşu, de la vâgonul-restaurânt, să 
le permită să piină bagajele în- 
tr-un colţ al bucătăriei. 'Bine

voitor, ospătarul le-a lăsat. In 
timp ce dnele consumau, ospăta
rul le-a făcut un... control prin 
bagaje. Le-a uşurat de obiecte 
în valoare de peste 100 000 de 
lei. A fost prins. (Gh. I.N.)

O  Arestaţi. Au fost arestaţi', 
recent Dan Hariaşu şi Tibor Ve- 
reş din Lupeni. Primul era dat 
in urmărire cu două mandate, 
iar al dodea avea de executat 
trei ani de închisoare* pentru 
înşelăciune. După cum vedeţi,- 
tuşea şl junghiul îşi dăduseră 
mâna, (V.N.) ' ' ' ' :
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blic de către Consiliul Ju
deţean, umblă pe la toate 
uşile şi personalităţile 
să-l protejeze, să găsească 
pe cineva cu influenţi 
pe lângă Colegiul jurisdic- 
ţionaî de la Camera de 
Conturi. De altfel, „rela
ţiile" le-a folosit pentru 
a-şî subordona cât mat 
multe unităţi, spre a a- 
vea câmp larg de acţiune 
pentru ilegalităţi. A se 
vedea cazul R.A.G.C.L. 
Deva.

Fariseismul politie al 
dluj Costel Alic. ar fi

trebuit să vă dea de 
mult de gândit, dlor pro
testatari. A bătut la uşfle 
P.D.SJS., ale p.U.NJft, 
poate şi ale P.S.M., ju
decat după Insistenţa 
curte pe care l-a fă
cut-o prim-vicepreşodin- 
telui respectivului partid, 
atunci când acesta sta 
aflat în judeţul nostru, 
ca şi după complezenţa 
pe care senatorul, prim- 
vicepreşedintele de partid ’ 
şi ziaristtil Adrian Pă- \ 
unescu î Ie-a făcut în pu- 4 
blicaţia sa „Vremea". L a i  
P.D. (F.S.N.) a rămas V 
pentru că nu ’ i s-au |  
deschis alte uşi. |

I  nostimă o asemţneâ în
trebare într-o gară, no? 
Am auzit-o după schimba
rea mersului trenurilor ta 
gara Simeria» Ni» ştiţi ce 
erd până nu demult „fa
nând"? Acceleratul de

viziune, cu cea a „salvato
rului românilor de sără
cie" prin 'înmulţirea cu 8 
â oului depus sub cloşca 
de aur „Caritas". îngemă
nată şi nu oricum, ci sus
ţinând din răsputeri cu

„ M a i  c i r c u l ă  f u n a r u l ?
f i

— Stimate die doctor Boan 
Ivaşcu» cum apreciaţi ca
litatea asistenţei medicale 
■n unitatea ai Cărei ^ rec 
tor sunteţi, respectiv Spi
talul orăşenesc Orăştie?

— Două lucruri ne sunt 
în atenţie ta acest capitol: 
dotarea şi încadrarea. Con
siderăm hună asistenţa In 
unitatea noastră. Apreciez 
că noi suntem bine acope
riţi cu specialişti. Avem 
apoi î& familii de medici 
angajaţi. Aş zice un Uni
cat, raportat la alte unităţi 
spitaliceşti. Este rezultatul 
unei gândiri anterioare, sol
dată eu posibilitatea re
venirii în oraşul natal & 
.oca In leilor care şi-au ter
minat studiile, precum şi 
al creării condiţiilor ca 
familiile ta care soţul şi 
soţia «unt medici să fie 
laolaltă. Aceasta constituie 
un specific pentru Orăştie 
şi câştigul nostru tocmai în 
acest fapt rezidă -*• cu
noaşterea între medicul to
cului şibolBav. i

— Ce senă este arondată 
spitalului?

— fn afara oraşului, care 
are 25 000' de locuitori, a- 
vem arondate şapte co
mune din jur, cu peste 
23 000 de locuitori. Deci 
deservim o zonă cu circa 
48 000 de locuitori.

— Cadrele medii sani
tare au un rot important 
in viaţa spitalelor, ia grija 
zilnică pe care tretmie s-o 
acorde bolnavului. Cum iş! 
fac ele datorie? .

— Toate problemele gra
vitează în jurul medieului. 
Şi aş zice că aşa cum este 
medicul, aşa este asis
tenta, Medicul dă tonul

Chestiunea este clară: 
Rodica Mirela Ciungan s-a 
angrenat într-o treabă mur
dară, din care m» va scăpa 
prea uşor. Ceea ce a făcut 
ea se numeşte punerea tn 
circulaţie a valorilor falsi
ficate sau deţinerea kw în 
vederea punerii in circu
laţie. Pentru acest lucru 
se poate lua închisoare de 
la doi ani Ia şapte ani- Iar 
pentru Mirela, treaba este 
:nai mult decât dureroasă 
Spunem arest lucra, în
trucât soţul îi este la fi»- 
chisoare, condamnat pen
tru omor, te  grija ei rih  
mânând trei copij minori 
Desigur, nu-j uşor, dar a- 
vea serviciu, avea şi- alo
caţie pentru copii. Se pu
tea dhee Un trai cinstit şi 
decent S-or f ip a te t,  dar-- 

De o vreme încoace, Mt- 
rela Ciungan se apucase de 
bişnip. Naveta o făcea 
între Hunedoara şi Tstan- 
bul. ' Ducea măriurr, i*

Pregătirea profesională a 
cadrelor trebuie să se afle 
in atenţia sa. Unde medi
cul scapă din vedere a- 
ceste probleme, acolo este 
o scădere. Nu-i o secţie ca 
alta pentru că nici oa
menii pu  sunt la  fe l A- 
vem locuri unde atitudi
nea faţă de bolnav nu-i 
la  nivelul cerut Acolo 
insă unde medicul are te

Cluj care-i ducea la 
Mecca românească, aface
rea secolului, cum o nu
mesc încă şi acum străi
nii, escrocheria lui Iaan 
Stoica, botezată „Caritas".

De ce i-or fi zis oamenii 
trenului aceluia tocmai 
„funarul"? Pentru că fie
care făcea legătura ne
mijlocit între figura jo
vială şi optimistă pe a- 
tunci a primarului de Cluj, 
dL Gheorgha Funar, înge
mănată pe micile ecrane 
la postul naţional de tele-

torul Intreprinţierîi „Me
canice". Avem în dotare 
un ecograf japonez „Afo- 
ka“, cu doppler şi Roent
gen cu circuit TV (graţie 
sprijinului fabricii chimicei 
Cit contribuţia bănească a 
S.C. „Chimica" S.A. şi a 
S.C. „Favior" S.A. • vom 
achiziţiona un gastrofi- 
broseop pentru exiâorări 
digestive, iar medicii ea*
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fiindcă nici oamenii 
nn snnt ia f e i “

atenţie atmosfera din sec
ţie, punctualitatea Şl soli
citudinea faţă de bolnav 
sunt optime.

— Ce (te spuneţi despre 
dotare?

— Spitalul fiind nou- 
eonstruit în 1986 ' — are 
circuite foarte bune. De 
mare folos ne-a fost şt ne 
este ajutorul agenţilor cu 
putere economică din oraş, 
la care am găsit sprijin şi 
înţelegere. Nu ne-arn ba
zat doar pe fondurile alo* 
cate de Ministerul Sănă
tăţii. Dotarea o consider 
bţmă. Secţia tefapîe inten
sivă coronarieni a fost com
plet monitstigfttâ, cu aju-

vtedea, cumpăra altele şi 
ie aducea ta  ţară. Ţigări, 
bijuterii din aur etc. Aşa 

. s-a tatâroptat şi ia ultima 
deplasare, cu vreo două 
săptămâni te armă. De 
fapt, nu chiar ca de fie
care dată. S-o luăm însă 
de la început.

Ştiind că Mirela va pleca: 
la  Istanbul, Dorina Frâ-
ţîlă, o cunoştinţă tot din 
Hunedoara, ii dă 109 de
mărci germane să-i cum
pere bijuterii dîh aur şi o 
pereche de cercei pentru 
a-î schimba. Se înţeleg oa
recum şi Ia „comision", şi 
iât-o pe Mirela în Gara 
de Nord, jgfstru a lua auto* 
carul către Istanbul. Cti 
ea se mai află alte două 
cunoştinţe din Hunedoara 
în  Turcia se duc cu are* 
leaşi treburi. Fac ele ce 

• taie şi ta  Gara de Nord 
schimbă patru bancnote 
de câte de mărci în 
dinari. Primesc 500. In

re*l vor întrebuinţa aş» 
urmat, Ia Clinica <jm Cterj- 
Napoea, un curs «te endo* 
scopie digestivă. Deci. buna 
colaborare şi teţelegrâre ba 
firmele orăştiene continuă 
în folosul familiilor, al <*- 
ricărei persoane care poate 
fi temporar pacient al spi
talului.:.: i V

— Care-i opinia d». re- 
■ feritoare fet reforma ta  sec* / 
torul mtaficai, atât de t a t t  
discutata?

■ — Reforma trebute in- 
cepută cu asistenţa pri
mară. Dispensarele de me
dicină generală a r  trebui 
întâi bine dotate. Exist# 
multe cabinete de

argumente ştiinţifice" 
prosperitatea circuitului 
Creditul naţional pe care 
l-a avut acest gen de pu
blicitate s-a văzut în exo
dul fără precedent către 
Cluj al amărâţilor de tot 
felul, cu banii strânşi te 
batistă, ca să-i depună la 
înmulţirea cu opt, doar- 
doar vor scăpa de sărăcie. 
Căci dl. Funar nu era ori
cine. Era primarul unuia 
dintre cele mai mari şi 
mai prestigioase oraşe ale 
ţării omul care candidase 
Ia preşedinţia României

cină generală care, n-au 
in prezent decât stetoscop 
şi tensiomeiru. După rea
lizarea dotării se poate 
vorbi de introducerea asi
gurărilor sociale iar apoi, 
bineînţeles, do responsabi
litatea medieului de me
dicină generală care va 
creşte foarte m ult fn a- 
cele condiţii, medical ge- 
neralist na  va trimite la 
specialist toate cazurile.

— A veţi tangenţă cn a~ 
sistenţa balneari din sta
ţiunea Geoagiu-Băi?

— Aceasta aparţine de 
noi Dar ne confruntăm aici 
cu unele probleme. Omul 
vine în staţiune, plăteşte 
masă, cazare^ inclusiv pro
cedurile medicale. Dar a- 
c.tjti bani: intră ip contul 
societăţii « r e ia te

C» toate tiemersariie «osv 
tre, năffi rettşît «â-recffoe- 
r#m aceşti -' bani In pîo», 
nici Ministerai MtmcH şi 
Protecţiei Sociale na  ne 
d i  banii pentru prestaţiile 
medicale fe unitatea ' de 
tratament balnear care-i 
aparţine te prezent respee- 

. tiv , fosta ..' unitate » 
li.N.CA.P. Propunerea este 
următoarea: ori să-şi înca
dreze personal peopriu pc 
care să-l pfeteaseă ori să 
ne .de*, banii. k, S să ta- 
ctesc cootracte cu #
să ne plătească contrava
loarea prestaţnlar medi
cale. Aceşti temi a r fi 
pentru unitate o sursă de 
venit proprio, oare ar pă
ţea fi foi tă pentru t a  
n(4 mers ai întregii aste* 
vitali

Cum s£ nu crezi în d l  
Ceea de nu ştiau amărâţii 
săraci de bani, dar bogaţi 
în speranţe şi iluzii de
şarte, era că îmbogăţiţii 
„made Caritas" nu mer
geau la Cluj cu „funarul". 
ci mergeau pe mâna dl ui 
Gheorghe Funar, pe uşile 
din dos ale circuitului a- 
celeaşi uşi pe care s-au 
strecurat şi ta  fotoliile mă
noase ale puterii. Ceea ce 
nu mai ştiu vieţi mile marii 
înşelăciuni naţionale este 
că ceea ce făcea dl. Gheor
ghe Funar pe postul na
ţional de televiziune se 
numeşte, ta termen» Co
dului Penal, complicitate 
la înşelăciune, fără de care 
proporţiile escrocheriei nu 
ar fi fost cele pe, care te 
cunoaştem acum; că o a- 
semenea încadrare juridică, 
dacă s-ar face cu corecti
tudine, după principiile 
sfatului de drept, l-ar fi 
dus pe agentul publicitar 
de ocazie in altă parte.

Mai circulă „funarul" ? 
Circulă; circulă nestîngherit 
în toate sferele puterii: în 
trebarea este: Până când?

PETRU BUTAŞ,
pensionar Deva

Reuşita
Dl. Cornel Gomoi a luat 

de te SUC. „Mercur" 8.A.
Brad ta locaţie de gestiune 
Jdansd Moţilor", înfiin
ţând, totodată, societatea 
privată „Trans-Auto Co
nex? S.R.L. Când a prelu- 
af-cr d-lui, unitatea mergea 
rău, n-avea nici marfă şi, 
deci, nici clienţi, iar pro
fitul, era foarte mie. Dl. 
Cornel Gomoi nu s-a spe
riat de această situaţie. A 
înţeles că «fouă lucruri sunt 
importante ca unitatea să 
prospere: buna aprovizio
nare, alături de buna ser
vire şi nişte preţuri rezo
nabile. A restructurat ac
tivitatea, a trimis maşinile 
companiei sale după mar
fă, direct la producători 
sau la marii furnizori, ast
fel că are în permanenţă 
produse culinare proaspe
te. în acelaşi timp, aplică 
un adaos comercial mi
nim. Servirea este promptă, 
civilizată, aşa că toţi cei 
ce calcă pragul unităţii —- 
din ce în ce mat mulţi — 
sunt mulţumiţi

TRAIAN SONDOR

«Mta mm

•  Pentru omor, bărbatul este în închisoare •  Femeia 
se spac# de bişniţă •  Traseul: Hunedoara — Istanbul
•  Se vând şi se cumpără de toate, de la ţigări la 
bijuterii din aur •  Valuta falsă şi punerea ei în cir
culaţie •  Trei copii mtaorj rămaşi fără părinţi

autocar însă vor avea o 
surpriză. Ghidul le va spune 
că dinarii soni falşi Ce 
să-i faci, riscurile meseriei, 
nu?

Ajungem şi Ia Istanbul 
Ar fi multe de văzul pe 
aici, «fer Mirela nu are 
timp de aşa ceva. Se a- 
pucă serios de treabă 
Vinde, cumpără — vinde, 
cumpără, bani să iasă! 
La un moment dat însă, 
Ia un batic, când vrea 
să cumpere ceva vânză
torul îi spune că cefe o 
sta# de mărci pe cane i 
le*a dat sunt false, nu ţine 
treaba Are altele? Da. 
Acelaşi vânzător constată

că şt cea de a doua banc
notă de 100 de mărci este 
falsă! Abia atunci Mirela 
se dumireşte că turcul la 
care au vândut ţigări i-a 
„tras ţeapă", adică le-au 
dat bani falşi? Bani pe 
care nu i-a putut valori
fica pe malul Bosforului şl 
despre care Ie povesteşte 
şi celor două femei din 
Hunedoara. Este sfătuită 
să uite de valută falsă 
şi să nu se folosească de 
ea. Da, dar Mirela tm  vrea 
nici în ruptul capului să 
se lase păcălită. Dacă ta  
Turcia nu a reuşit, va în
cerca ta România, dar ea

(Urmare din pag. 1)

ta prevederile Stas-ului în 
vigoare;.-.

fn baza aceleiaşi hota- 
f ir i  a  guvernului se asi
gură şi finanţarea, în con
diţiile practicării dobânzii 
de referinţă, pentru lucră
rile agricole din campania 
de toamnă, creditele fiind 
acordate direct producăto
rilor agricoli, indiferent de 
forma de proprietate sau 
de cea de exploatare a pă
mântului. Aşa cum pre
văd normele metodologice 
comune ale Ministerului A 
gricu.turii şi Alimentaţiei. 

.pSnqu Naţionale şi Băncii 
Agricole, aceste credite se 
Utilizează pentru acoperirea 
Costului lucrărilor de ară
turi, pregătirea terenului, 
fertilizarea acestuia, pro' 
curarea semtaţeior, acor
darea creditelor având la 
bază încheierea contracte 
for dc rigoare, care stipu
lează şi rambursarea su 
Inelar împrumutate.

întrucât în raport de bo
nitatea societăţilor corner 
ei ale, ta forma iniţială a , 
sa hotărârea guvernului ex 
dude a de la creditare o 
serie de unităţi agricole 
m  capital de stat. taclusrv 
Agromecşiri, care aveau u- 
neie .datorii anterioare 'faţă 
dc bancă, sesizând că o

fo pierdere nu va rămâne 
oricum.

Pe la începutul lui oc
tombrie suntem din nou la. 
Hunedoara. A doua zi după 
sosire, la Mirela se prezintă 
Dorina Frăţîlă „pentru de
contare", Cerceii i-a schim
b a i  dar alte bijuterii na 
a mai cumpărat, aşa că 
ji dă înapoi cele 100 de 
mărci La puţină vreme, 
femeia se întoarce şi o 
roagă să-i schimbe banii 
întrucât sunt mototoliţi şi 
rup ţi Bacă na, să îi dea 
bijuterii ta locul for. Mf- 
rela îi promite că a  doua 
zi o să-l dea alta banc
notă. Când Dorim Fră- 
ţilâ revine, s-a răzgândit. 
Nu are de tmde să-î dea 
alţi bani, aşa că...

Totuşi, doamâa noastră 
mal rămăsese ca 100 de 
mărci false. Aşa că la 
drumul către Barul Tosca, 
la  bişniţarii de valtftă. Lui 
Marian Dino fi spâne e* 
a păţit ta  Turcia i i  U

asemenea măsură nit asi
gură sub nici o formă sti
mularea producţiei tocmai 
ia cei cu greutăţi finan
ciare, Ia recenta întâlnire 
cu prefecţii judeţelor — 
după cum ăpreria-ministrul 
agriculturii — s-au găsit 
soluţii să se aducă eorec- 

■ turile necesare hotărârii în 
; cauză. ...V ■

Din discuţia avută cu 
dl. director Bugă, ap» mai 
desprins faptul că Banca 
Agricolă acordă o serie Se 
facilităţi clienţilor săi pen
tru disponibilităţile la ve 
dere şi pentru depozitele 
persoanelor fizice, asocia
ţiilor familiale, şi organiza
ţiilor obşteşti, dobânzile 
.practicate fiind in avanta
jul depunătorîto*.

In acelaşi timp, este de 
reţinut şi noua activitate 
a Băncii Agricole pentru 
depunerile efectuate Se 
populaţie pe carneţele de 
economii, care pot fi *ub 
forma depunerilor Ia ve
dere, sub formă de depo
zite de minim 159 000 le 
iei şi periodice, timp de 
trei ani, pentru investiţi.. 
Fireşte, cei interesaţi de1 
acordarea creditelor : sau 
de efectuarea de depuneri, 
pot obţine orice alte relaţii 
atât la sucursala din De
va, cât' şi la fUtetete şi a- 
genţiile Băncii Agricole.

roagă să-i schimbe 100 de 
murei, întrucât a rămas 
fără 'bani ta casă, Nu-i 
spune însă şi că banii pe 
care i-a dat sunt falşi! Da 
dar băiatul are şcoală. Nu 
îi trebuie mult timp să se 
dumirească de faptul că 
bancnote este cu dichis. 
„Bag-o ta  poşetă, că ntţ-i 
bună", fi va spune. Aşa 
va face, dar era deja prea 
târziu.

Convingându-se că cele 
100 de mărcj primite «fe 
la Mirela sunt false şi că 
tiu a re  nici o şansă să-şi 
recupereze banii, Dorina 
Frfiţilă se prezintă la po
liţie şi îşi deapănă păţania.

Aşa â ajuns Mirela Cîtrn- 
gan în arestul poliţiei, fer 
de aici... Aşa au ajates trei 
copii minori să nu mai 
aibă aici un părinte ală
turi.

VALENTIN NEAGB,
VLADIMIK PANCU, 

procuror, ___



Octombrie 
în parc
Veşmântul încă ver

de al arborilor se lea
gănă uşor in adierea 
vântului rece şi nostal- , 
gic. Raze sfioase ale 
soarelui de octombrie 
au luat cu ele bruma 
dimineţii, lăsând co
pacii strălucitori. Câte 
o frunză galbenă se 
desprinde uşor, rotin- 
du-se din înalt şi apoi 
se-aşterne pe trotuar 
— părticică a covorului 
foşnitor ce va acoperi 

. curând scuarul.
Câţiva şcolari îşi 

plimbă din nou ghioz
danele prin parc, în
târziind drumul spre 
casă. Unii se leagănă 
în balansoare ori îşi 
dau drumul de pe to
bogane, prelungind co
pilăria, alţii ascund tn 
palmă câte o ţigară, tră
gând din când în când 
câte un fum. O tâ
nără pereche împinge 
un cărucior din care 
copilaşul blond, in fâş j  
roşu, zâiribeşte treci- ţ 
tarilor. Pe o bancă lă- i 
turalnică dai vârst- j 
nici deapănă amintiri, '  
iar vizavi o îndrăgos- 1 
titâ, confundată în ' 
gânduri, pluteşte in \ 
alte sfere. t

Statui impunătoare i 
domină acest spaţiu li- * 
niştit şi pur. ...E toam- \ 
nă iar. Uităm o clipă 4 
de grijile cotidiene, : 
visăm cu ocftU deschişi, V 
sperând la o lume mai \ 
bună, la iubire şi în* i 
ţeîegere intre oameni. 
De n-ar fi dbar tm S  
vis... ESTERA ŞINA i

Din marele nod de câle 
ferată Simeria pleacă zeci 
de trenuri. Alte zafei sosesc. 
ESte un flux fără conte
nire. Unele tranzitează, 
multe se formează aici. 
Intr-o zi am urmărit:

CUM PLEACÂ 
TRENURILE?

împreună cu dnii Gheor
ghe Barbu, tehnician I la 
revizia de vagoane, şi Pe
tru Gros, maistru la grupa 
tehnică, am trecut prin mai 
multe garnituri pregătite 
să plece în cursă. Consta.' 
tăm: curăţenie, vagoane 
spălate pe jos, perdele la 
geamuri, W.C.-uri curate, 
cu apă in rezervoare, ban* 
chete bine şterse.

— Fiecare vagon trece 
prin trei' faze de curăţenie,'' 
după situaţie: curentă, nor
mală, radicală — ne spu
nea dl. Gheorghe Barbu. 
Curentă — după fiecare 
cursă, normală — zilnic, 
radicală — o dată la  cel 
mult 18 zile. Aceste faze 
înseamnă şi salubrizarea 
vagoanelor.

— Pregătirea vagoanelor 
începe eu spălarea nţeeani- . 
zată ia exterior, se întră 
Pe canal, unde se verifică 
amănunţit pe dedesubt, a- 
poi se trece la remedieri, 
la curăţenia în . ulterior. 
Cu 2® de lucrători — elec
tricieni, lăcătuşi, tâmplari, 
necalificaţi — reparăm stri
căciunile, asigurăm curăţe
nie,; confort în vagoane — 
continua dl. petru Gros.

— - în baza instrucţiuni
lor .fiecare vagi® este ve
rificat înainte de a  pleca 
la drum, apoi garnitura 
este predată sub semnă

tură conductorilor de tren 
— preciza dl. Ovidiu Groza, 
şeful Reviziei de vagoane. 
Cea mai mare atenţie se 
acordă siguranţei în cir
culaţie, confortului, cură
ţeniei Dar să vedem:

CUM SE ÎNTORC 
TRENURILE ?

Înainte ca lucrătorii de 
la grupa tehnică să Ie ia

ANCHETA LA REVIZIA 
DE VAGOANE DIN 

SIMERIA

în primire am trecut prin 
câteva- garnituri. Tot în
soţiţi. S-a- nimerit să fie 
dintre cele care se întor
ceau de Ia Iaşi, Timişoara, 
Bucureşti, CIuj-Napoca, 'Pe
troşani. Ce ne-a fost dat 
să vedem este de nede- 
scris: geamuri sparte, per
dele, oglinzi, becuri, stln- 
gâtoare lipsă, canapele ta
rate pentru a fura buretele, 
uşi scoase din ţâţâni-, la- 
veare sparte... Apoi sticle 
şi bmcarte sparte, cutii de 
conserve, hârtii, pungi de 
plastic, oase de pasăre, 
chiştoace, resturi de fructe 
etc. etc. Cu sacii scot .ce
feriştii mizeria din va
goane! Dar stricăciunile'? '

— Peste 100 de becuri se 
fdră din fiecare tren — 
arăta dl. Petru Gros. A- 
nul acesta am Înlocuit urni 
bine de IS MO. Şi gândiţi-vă 
că un bee a  a juns' la IIP  
de lei. Dar trebuie puse. 
Vagoanele nu pot pleca la 
drum fără lumină. Cel 
puţin parţială, dacă nu to. 
tălă.

— De câteva luni, am

pus la toate vagoanele din 
care formăm garnituri aici 
perdele noi. Cele mai multe 
au dispărut, altele au fost 
tăiate. Geamurile sparte 
le-am înlocuit, dar sunt 
sparte din nou. Nici un 
tren nu se întoarce cum 
a plecat — sublinia dl. 
Gheorghe Barbu.

— Cel mai rău este că 
nu-i putem prinde pe a- 
ceşti răufăcători. Doi con
ductori la un tren n-au cum 
supraveghea ■ permanent 
fiecare vagon — spunea 
dl. Nicolae Matei, şeful 
biroului comandă personal 
de tren. Lunar întocmim 
20—30 de dosare pentru 
distrugeri din vagoane. 
Cum răufăcătorii nu pot fi 
prinşi, conductorii - (je tren 
sunt buni de plată.

— De necrezut: fură ca
napele din vagoane; la ba
răcile -dig. apropierea căii 
ferate Simeria — Hune
doara au fost găsite 18 
canapele. Când trenul sta
ţionează, pândesc conduc
torii şi fură canapelele — 
sublinia dl. ing. Ovidiu’’ 
Groza.. •' .

...Cefereul, ceferiştii re
cunosc că mai am multe 
păcate. Unele obiective, al
tele mai puţin. Dar să stăm 
strâmb şi Să judecăm drept: 
ceferiştii acţionează zi şi 
noapte să asigure cât de 
cât confort pentru noi, că
lătorii; el « a  distrug; re
pară după răufăcători. Dar 
oare nu-i vede nimeni 
când distrug? Ei gtemteazâ 
IU confortul călătorilor 
noastre, Ia avuţia ţării, a  
noastră, a  tuturor. Poate se 
va sensibiliza cineva.

Gh. I. NEGREA

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE  
A  JUDEŢULUI HUNEDOARA —  DEVA

Organizează următoarele cursuri:
V •  Curs de „NEGOCIEREA ŞI DERU

LAREA CONTRACTELOR DE COMERŢ 
} INTERNAŢIONAL“, împreună cu PER- 
j COMEX S.A. BUCUREŞTI, la Deva m

perioada 31 oct. —  30 nov. 1994, şi la Pe-

!

Canotaj

SUCCESELE DEVEANULUI FLORIN LUPU
Performanţele secţiei de 

canotaj de la Clubul Spor
tiv Şcolar Deva nu s-au 
oprit odată cu succesele 
obţinute la Campionatul 
Naţional pentru juniori, 
desfăşurat Im luna august 
la Năvodari. Talentatul 
sportiv Florin Lupii, din 
Deva, pregătit de prof. 
Mircea Fodoreanu, după 
rezultatele frumoase la 
Campionatul Naţional de 
juniori (de două ori vice* 
campion naţional), a fost 
selecţionat de antrenorul 
federal Adrian David to 
lotul naţional de juniori 
pentru a participa la Cam
pionatul Balcanic de Ju
niori care s-a desfăşurat 
pe lacul Snagov, unde, a- 
lături de juniori din Bul
garia, Turcia şi Grecia 
(greoii cp rezultate merito
rii la precedenta ediţie a 

-Campionatelor Mondiale 
de juniori), sportivul d«- 
veait Florin Lupu a cuce
rit titlul de Campion Bal
canic în proba de dublu 
vâsle - şi de vicecamplon 
balcanic în proba de pa
tru vâsle. ’

La numai două săptă
mâni, în perioada 29 sept 
— loct.a.c., tot la Snagov 
s-a desfăşurat „Criteriul o-

Umpic“, concurs care a 
avut ca obiectiv ierarhiza
rea valorilor individuale în 
vederea constituirii loturilor 
naţionale de juniori şi a 
lotului olimpic de seniori, 
masculin şi feminin. La 
categoria seniori (18—23 
ani) s-au înscris 28 de 
sportivi din cluburile Stea
ua, EHnamo, Marina Or
şova, Olimpia Bucureşti şi 
Oţelul Galaţi. Având ca 
adversari campioni mon
diali de juniori, medaliaţi 
ia Campionatul Mondial 
de tineret, componenţi ai 
Iotului naţional de tineret 
şl ai Lotului Olimpic de 
seniori 1904; Fteria Lupu 
a obţinut locul î  în finala 
a  doua pe patra Miliare, 
deci locul V  în clasamen
tul final, fiind Întrecut 
doar de doi sportivi de la 
clubul Steaua şi doi spor
tivi de la Dlnamo Bucu
reşti din finala I. In ur
ma acestui clasament, an. 
trenorul federal şi antre
norul coordonator al io
turilor olimpice de seniori 
prof. Victor Moeîani sa  
selecţionat pe sportivul 
Florin Lupu în Iotul olim
pie de seniori pentru anul 
cempetiţtonal 1995.

MIRCEA SÎRBU

I!

Volei Divizia B masculin

SPORTUL STUDENŢESC HUNEDOARA — 
GRĂNICERUL SIGHETUL MARMAŢÎEJ 3—2
In cadrul etapei a IH-a două setări, 4—15, 13—15.

In setul decisiv, decis la 
„tie-breack“, struniţi de 
prof. C-tin Grigore hune- 
dorenii revin şi câştigă cu 
15—8 şi totodată partida, 
rămânând neînvinşi după 
primele trei etape. (ton 
Bădinj -------

|  ------------~  ------- —  *
1 să mergem cu o triplă. Oaspeţii ţin prea mult la locul I  
(  ocupat în clasament pentru a ceda. *
( 10. ANCONA (10) — ATALANTA (J5) 1

Se întâlnesc două echipe de ia mijlocul clasa-.

I meniului, în jos, seria B, şi gazdele sunt greu de to- I  
vins pe teren K

|  II. CHIEVi (13) — ASCOLI (ÎS) 1, X

a Diviziei B de volei 
masculin, Sportul Studen
ţesc Hunedoara a primit 
replica echipei Grănicerul 
Sighetui Marmaţiei. După 
2 seturi câştigate fără pro
bleme, la U şi 5, gazdele 
au o cădere inexplicabilă 
şi cedează următoarele

troşani în perioada 7 nov. — 7 dec. 1994.
•  Curs de INIŢIERE ÎN CONTABI

L IT A T E  (noul sistem) LA DEVA. 
ţ Informaţii suplimentare şi înscrieri —
ţ la sediul C.C.I. Hunedoara — Deva, str. 
 ̂1 Decembrie, nr. 35, tel. 612924, 616792. 

{ 614798, fax 618973.
s — ------------------------- ------------- -------------------------
\ S.C. ARDEALUL S.A. DEVA 

i Str. Piaţa Victoriei, nr. 8, Deva

I Organizează concurs de selecţie pen-
I tru ocuparea postului de 
j •  MANAGER

Condiţiile de participare sunt cele pre- 
! văzute de Legea nr. 66/1993, şi Normele 
Metodologice nr. 1/1994, publicate in 

O. nr. 54/2. 03. 1994.
Documentele âe prezentare a socie

tăţii pot f i  consultate la sediul acesteia- .
Candidaţii var depune ofertele în pite 

sigilat, eu îndeplinirea condiţiilor legale, 
în termen de 30 zile de la data ultimei pu- 
biie&ti,

Relaţii suplimentare la telefon nr. 
619540. ; (D.P.)

I  I. BRESCrA (18} — GENOA {ti} 1 
* Fără nici o victorie, Brescia «ssutfonează te subso-1 

• Iul clasamentului Echipa lu| Lueescu este subţire** I 
! dar în acest joc poate sparge gheaţa. 8

2. CAGLIARI (13) — CREM0HESE D U  1 1
Elevii Iui O. Tabarez nu pot pierde şansa ce o a u i  

in faţ$ fotbaliştilor de la Cremcmese.

1 3. FOGGIA (7) — JUVENTUS (3) X, 2 |
Or foarte puţine excepţii, gazdele au reuşit to ■  

p ia ţa  celor de to Juventus ce ţine să rămână intre §
- B locurile de frunte ale clasamentului. . . 8
I  4. INTER (6) — BARI (10) 1 *

§ Fără să confirme până acum declaraţiile pline de 8 . 
optimism ale antrenorului Bianchi, Inter va învinge®

(duminică pe Bari I
5. LAZIO |5> — NAPOLI (15) 1, X |

§ , Romanii sunt acum prea puternici să nu tranşeze |  
victoria de partea lor, to faţa unei echipe ce a  în c e - | 

§ put slab, dar poate fi şi o zvâcnire a oaspeţilor. I
I  ' 6. PADOVA (17) — MILAN |4) X, 2 I
1  E drept că Milan nu se află în forma din Cam- ® 
|  pi canatul trecut, însă Cum «e prezintă gazdele, nu pot 8 
I  opune o rezistenţă prea dtegi. I

1 7. REGGIANA (18) — FlORENTINA (8) 2 |
Gazdele n-au acumulat nici Un punct în 5 etape. ■  
Să o  facă duminică? Greu de crezut! |
8. SAMPDORIA (9) — PARMA (1) X, 2 I

Deşi meciul se poate termina cu orice rezultat, ®
.  înciinăm să credem că oaspeţii nu vor părăsi terenul K
I  învinşi. \  I

9. TORINO (12) — ROMA (2) X, 2 
Şi confruntarea dintre aceste echipe ar înclina

Două formaţii ce îşi vor disputa eu ardoare pune- •

»tele puse în joc; Deşi cei mai posibil ar fi un eg a l,| 
'g a fe le  pot şl învinge.

8 42. LUCCHESE (11} — LEOCE (10) 1
I  Până acum oaspeţii n-au arătat nimic deosebit 
8  şi avantajul e net de partea gazdelor.
■  13. PAIEBMO a n  — UDXNESE (B) 30, *

Palcrmo In mare criză de puncte ®r putea smulge

tun egal oaspeţilor. Cel mult, fiindcă Udinese promite 
to acest început de campionat.

S.C. ALGEXIM  

PETROCOM S.R.L.

i

prin magazinele din
•  DEVA, str. 22 Decembrie, nr. 67.
•  HUNEDOARA, str. Grădinarilor, 

nr. 2 A.
•  congelator 210 l — 570 000 lei
•  congelat^ 160 l — 490 000 lei
•  120 l — 400 000 lei ,
•  frigider 2401 — 390 000 lei (90874)

SPITALUL JUDEŢEAN DEVA

la licitaţie mijloace fixe casate. Lista m ij
loacelor se află afişată la fişierul spitalu-

Licitaţia va avea loc în  data de 24 
oct. 1994, ora 12,00.

GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL 
DE CONSTRUCŢII-MONTAJ DEVA

A  N  tJ  N  Ţ  Â

SCOATEREA LĂ  CONCURS A UR ' 
MĂTOARELOR POSTURI:

•  1 post contabil şe f
•  1 post laborant
•  1 post muncitor calificat — şcoatâ 

şi ateliere şcoală de întreţinere
Informaţii suplimentare la sediul Gru

pului Şcolar Ind. de C-ţîi Montaj Deva, 
str. Minerului, nr. 30. T e l: 620894.
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•  BUDAPESTA, Co
respondentul ltom preş, So
rin' Petrescu, transmite: 
Una din cele mai urgente 
priorităţi ale politicii ex
terne ungare este soluţio
narea relaţiilor cu ţările 
vecine, îndeosebi cu Slo
vacia şi România — a de
clarat, marţi, la o confe
rinţă de presă, I.aszlo Ko- 
vacs, ministrul ungar al 
afacerilor externe. In acest 
sens, a spus vorbitorul. 
Ungaria a făcut gesturi im
portante pentru apropierea 
de vecinii săi. A semnalat 
Bratislavei şi Bueureştiului

VANZAHI - 
CUMPĂRAU!

•  Vând casă. grădină, în
satul Hondol. nr. 170, tel. 
667152. (91418)

•  Vând apartament trei 
: camere, Znrând. telefon
620715. (91410)

•  Vând- Aro 243 "(ben
zină) înmatriculat. stare

-foarte bună. Toi. 614340..
' (91485)

•  Vând armă de vână
toare I.J., cal. 12, M 54,

| stare excepţională. Chiş- r 
cădaga 58, familia Mate.ş.

(9698)

• •  Vând apartament trei 
camere, garaj, boxă, mo
bilă, tel. 617177. (91449)

•  Vând Ford -Granada,, 
puţin avariată.- Relaţii la 
tel. 777244 Haţeg; (91461)

•  Vând Dacia-4310, ne
gociabil şi casă de marcaţ 
nemţească folosită. Relaţii 
zilnic la tel. 621132. (91460)

•  Vând convenabil grapă 
GD ’ 3, 4. Informaţii sat 
Fol*, nr. 77, familia I’o-

; pese ii’ (91453)

•  Vând Volkswagen 
j transportor Diesel (pentru 
; marfă), stare perfectă. Tel.
' 626339. (91456)

•  Vând aparate video-

că, pentru soluţionarea re- 
. laţiilor; Budapesta este gata 
să semneze tratatele de 
bază, să înceapă tratative 
in această direcţie.

Şeful diplomaţiei ungare 
a repetat că în tratativele 
dc bază trebuie prevăzută 
clauza inviolabilităţii fron
tierelor, respectiv cea a 
excluderii pretenţiilor te
ritoriale, precum şi recu
noaşterea drepturilor mi
norităţilor şi garantarea a- 
eeslora, conform normelor 
europene. In rândul mesa
jelor pozitive poate fi men
ţionat şi faptul că Buda
pesta a declarat că. până 
la semnarea tratatelor dc 
bază, este dispusă să dez
volte relaţiile şi în alte 
domenii.

recorder, 180 000—250 000. 
Informaţii 628167. (91457)

•  Vând televizor color
Grundig cu telecomandă. 
Cumpăr talon Opel Ascona. 
tel. 615988. (91455)

•  Vând apartament str. 
Libertăţii, bl. L 4, sc. A, 
et. 8, ap. 23, tel. G18798

(91459)
•  Cooperativa Prestarea

Simeria scoate la licitaţie, 
spaţiul ’ situat în str. 30 
Decembrie, nr. 1, în data 
de 28 octombrie 1994, ora
10. (91452)

•  Cumpăr talon Audi 80.
Petroşani, tel. 542620, - zil
nic 16—22. (91446)

•  Vând urgent convena
bil combină frigorifică 
USA şi televizor color. Tel. 
621889. ■ ■ - (91445)

•  Vând apartament trei
camere, Gojdu, etaj 1, sau 
schimb cu garsonieră, di
ferente. 612980. după ora 
16. ' (91443)

•  Cumpăr obiecte
decorative vechi, mo- 
bllier, ceasuri porţela 
nuri, antichităţi etc.. 
tel. 628716. (91476)

•  S.C. Impact Irt-
tercom S.R.L. Deva, 
str. M. Eminescu, nr. 
85, vinde en gros bere 
Steffl 1/2 1 — 700 lei, 
bere Schwechter 1/2 
1 — 680 lei, ness A- 
mjgo 100 g. — 3630.
lei. Preţurile nu in
clud TVA. (91478)
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S.C. PANICOR S.A. HUNEDOARA 
Str. Mihai Viteazul, nr. 1 

ORGANIZEAZĂ

■ m

DEVASAT
zicră de lux!‘; 23,55 Clip J 
viva; 24,00 Videotcxt pu- ) 
blicitar. ţ

JOJ, 13. 10. 1991

9,00 Emisiunea din sea
ra precedentă; 15,00 Vi- 
deotexl publicitar; 18,00 
Deschiderea emisiunii;
18.05 Desene animate; 
18,25 Avanpremiera fil
melor la Devasat; 18,27 
Portrete muzicale; Com
pozitorul Alan Jay Ler- 
ner (partea a IlI-a); 18,45 
Documentar in . serial: 
„Domnia lui Ceauşcseu" 
(partea a Il-a); 19,10 Tclc 
7 abc. Film serial: „Casa 
din prceric"; 20,00 Ţara 
nimănui: „Oraşul dc car
ton" (reportaj); 20,05 Clip 
viva; 20,10 Chestiunea, zi
lei; 21,00 Film artistic: 
„Pălăria roşie"; 22,28 Tele 
7 abe. Documentar; „Isto
ria business-ului ameri
can"; 22,58 Clip viva;
23.05 Film serial: „Croa-

RADIO DEVA

JOI, 13. 10. 1994

6,00 BBC; 6,30 Marâton 
matinal; 9,00 Ştiri; 9,10 
Muzică; 9,30 English 
„One to onc“ (reluare);
10.00 Morning music;
11.00 Mica publicitate ra
dio; 11,30 V.O.A. Europe;
13.00 Ştiri; 13,10 Mica 
publicitate radio; 14,00 
BBC; 14,30 Post meridian;
16.00 Sport şi muzică; 
16,30 Program m uzical;
17.00 Ştiri; 17,10 Mica 
publicitate radio; 17,30 
English „One to onc" ;
18.00 BBC; 19,00 Rondul 
de scară — „Hard rock 
cafe"; 21,00 BBC; 21,30 
Rondul de seară (II); 22,00 
Ştiri; 22,10 Top nostalgic; 
0,00 V.O.A. Europe.

pentru ocuparea postului de ;
•  MANAGER ţ

în condiţiile Legii nr. 66/1993 şi a Nor- ţ 
melor Metodologice nr. 1/1994. ^

Ofertele se primesc în plic sigilat până y 
în maxim 30 zile de la data ultimei publi- ţ 
caţii. ţ

Relaţii suplimentare la tel. 713556, \ 
713339. (90877)\

•  Vând autocare Mer
cedes 303, MAN, Neoplan 
45—50 locuri, ultramo
derne, îmbunătăţiri. Tel. 
050/723219. (91397)

•  Vând en gros haine
import nesortate, ,2714 lei/ 
kg (inclus TVA), Deva, tel. 
627929. (91309)

•  Vând apartament 2
camere, bcjul Rusca, etaj 
IX, tel. 716234.. (1534)

•  Vând Opel Rekord plus
talon, piese rezervă, 1500 
cmc, tel. 718062. (1533)

•  Vând televizor color
Orion, şi videoplayer, stare 
bună, tel. 721750. (1532)

•  Vând -TV Lenco, el
veţian, , nou, diagonala 51, 
linie Philips completă, cu 
CD, Opel Kadett, fabrica

ţ i e  1982, ucinmatrjculat, tel.
716389. . . (1531)
. V  Vând -apartament 2 

cameţe, parter, Micro 3, 
Hunedoara, str. Căprioarei, 
bl, X 1, ap. 18. , (152Ş),

•  Vând apartament “ ’2
camere, confort I , ' zonă 
Rusca, tel. 716234. (1528)

•  Vând casă naoarâ 
grajd.' grădinar sa ţ Runcu 
Mare/ comuna-, Lelese. in
formaţii sat ‘ Agănieş,. nr. - 
i.i familia Farcas. (1537)

•  Vând apartament 2
camere, etaj III, Micro 4, 
tel. 722042. ' ;(iâ3o)

•  Vând pompe duble
benzină 1650 mărci, : cup
toare pâine şi .specialităţi,- 
7200 mărci, preturi fixe. 
054/713632. ' (1525)

•  Vând apartament- 3
camere, zona gării. Hune
doara. str. Avram lăncii, 
nr. 3, etaj III, /34. (1522)

•  Vând foarte avantajos
televizor color şi maşină 
de spălat Automatic, tel. 
712339. ' (1523)

OFERTE DE 
SERVICII

« Piaţa agroaiimen-, 
tară Simeria organi
zează Târgul Agricol 
de Toamnă,, sâmbătă, 
15 octombrie 1994.

• (91409)

•  MEDICAL PRO- 
SERV BRAD — Cabi
net Obstetrică — Gi
necologie patronat de 
dr. Roşu Flaviu a- 
nunţă că începând cu 
15, X. 1994 tarifele 
practicate la chiureta
je, mici intervenţii 
chirurgicale, biopsii, 
tratamente sterilitate, 
examene laborator 
etc. vor fi după voia 
şi posibilităţile fiecă
rei paciente.

•  Miriam organi
zează săptămânal ex
cursie în Turcia cu 
autocar MAN, dotat 
cu video-TV color, 
grup sanitar, preţ 
90 000 de lei. Informa
ţii, tel. 716368. (1530)

•  S.C. Giurgiu S.N.C.
angajează în condiţii 
foarte avantajoase a- 
geriţi comerciali, tel. 
712339. (4524)

DIVERSE

•  Mişu Luppa- anunţă •
excursie Turcia, dumini
că, 16 octombrie, 50 000 
lei ; Turcia, 23 octombrie 
— 55 000 lei. Tel. 612166 şi 
714352.' (90873)

PIERDERI

•  Pierdut legitimaţie de 
neyăzător, pe numele Ti-

\  m6fţe 'Nîcttlâl,- elîtfgtată de
Asociaţia f}e nevăzători Hu- 
nedoâra. Q declar nulă.

•  Pierdut chitanţă 252695,
din 5 are. 1994, emisS di
Vania' Vfrşand, pe numele
Paul- Karl-Franz, din Ro
şia Nouă, jucleţul Arad,

- în valoare de 74 760 lei. 
O declar nulă. (9593)

•  Pierdut carnet ' ' stu
dent. pe numele Gabor
Paul Ioan. Se' declară nul.

• - - (91462)
•  Pierdut ştampilă â- 

parţinand asociaţiei faini, 
halo ,:,Cristi'na‘- -Păclişa, 
Se declară nulă. (91 447)

ÎNCHIRIERI

•  Caut garsonieră pentru
închiriat. Tel. 621629, după 
ora 14. (91442)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 
două camere, bdul Kogăl- 
niceanu, bl. F 5, cu. gar
sonieră bdul • Decebal. Tel. 
.617740. după ora 19. (9.1444)

•  ..Schimb apartament 
trei camere, proprietate de 
stat, hol central, cu gar
sonieră (diferenţă) lângă 
liceul auto. Tel. 629483.

(91441)

D E C E S E

•  Soţia Stanca şi familia 
exprimă întreaga gratitu
dine colegilor de la Minex- 
for Deva, rudelor şi veci
nilor din Ţărăţel şi tuturor 
celor care au fost alături 
în marea durere pricinuită 
de dispariţia dragului lor

ing. ION NICULESCU 
(91463)

S.C. Crăciun Comp. 
S.N.C.

Complexul Bachus 
Deva

în  incinta Complexului comercial 
BACHUS DIN DEVA S-A  DESCHIS

MAGAZIN GENERAL
SUPER MARKET

aprovizionat din abundenţă numai cu 
PRODUSE DE CALITATE SUPERIOARĂ, 
LA CELE MAI MICI PREŢURI din judeţ:

- •  Cele mai căutate şi difersificate pro
duse alimentare;

•  Cele mai fine şi rafinate produse 
cosmetice;

•  Cea mai mare diversitate şi colo- 
ristică de MOCHETE din IMPORT şi IEF
TINE: numai 6130 lei/mp şi 9200 lei/mp 
la mochete speciale — (inclusiv TVA)<

VIZITAŢI SUPER MAGAZINUL] 
NOSTRU care este DESCHIS zilnic de la\ 
7— 20, INCLUSIV DUMINICA, de la 7— 
13.

SOCIETATE COMERCIALĂ

Oferă prin Depozitul en gros, situat în 
Deva, pe strada Depozitelor, nr. 17 (fostul 
CLF).

•  Ulei rafinat de floarea soarelui — 
1050 lei

•  Oţet alimentar — 800 lei
•  Zahăr — 1000 lei
•  Margarină românească — 550 leii
•  Orez — 985 lei
•  Griş — 715 lei
Relaţii suplimentare la tel. 621425.

(90878)$

I S.C. Mercurean S.R.L. ji 
Orăştie

" i r  " m -  m

BĂUTURI RĂCORITOARE 

asigurând transportul, în preţul de vân
zare. i

VĂ AŞTEPTAM LA SEDIUL FIRMEI dini 
str. Tudor Vladimirescu, nr. 82, tel. 647165. ţ  

FIRMA ORGANIZEAZĂ 
TOMBOLA MIS COLA

oferind şansa câştigării a şase mari premii, in < 
valoare totală de 1 200 000 lei.

•  Premiul I — 500 000 lei
•  Premiul II — 250 000 lei
•  Premiul III — 150 000 lei
•  3 menţiuni — 100 000 lei fiecare 
Trimiteţi într-un plic 10 etichete cu Mis

Cola, Mis Orange, Mis Kiwi, Mis Mandarina, 
Mis Căpşuni — la alegere, scriind pe plic a- 
dresa firmei unde va avea loc tragerea la sorţi 
cu asistenţă publică, în 20 decembrie 1994, 
ora 12.
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Elaredltat de S.G. „CCVÂNTUL LIBER- S A. DEVA ff'20/618/ 1991. Soni 807050601 B 8 . Dfeva. «od fiscal 2118827 Bava.st? ! Decembrie, 85 |«d. Benedoara 
Telefoane 611275. Iii2157. 611289, 625904. fax 618061 Sonsfllal de administraţie i Dumitra Gbeonea — preşedinte. Minei Bodea, VIrgi! Crişan,
Tiberiu Urate, Nicolae Tîrcob — administratori. întreaga răsp«nder« pentra conţlnatal articolelor pabîlcate •  poartă aatorll acestora.

- . rioaral execatat la s.o. p o iid a v a -  s  a d e v a


