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•  HAITI. Toate sanc
ţiunile internaţionale îm
potriva Republicii Haiti . au 
fost ridicate oficial dumi
nică la prele 04,01 GMT, 
conform unei decizii a Con
siliului de Securitate al 
ONU, ca urmare a reinsta
lării Ia putere a preşedin
telui Jean-Bertrand A- 
ristidc,după un exil de 
trei ani.

•  EGIPT. Şapte inte- 
grişti musulmani, membri 
ai organizaţiei clandestine 
Jatnaa Al-Islamiya, bănuiţi 
a fi autorii atentatului îm
potriva scriitorului Naghib

Mahfuz, «u fost arestaţi la 
Cairo. Un trecător, pre
cum şi presupusul condu
cător al granului, au fost 
ucişi in cursul acţiunii po
liţiei, Mahfuz, laureat al 
premiului Nobel în 1988, 
a fost înjunghiat în gât. 
vineri, starea sa fiind în 
curs de ameliorare rapidă.

O CECENIA. Forţele o- 
poziţiei cecene au renun
ţat, duminică, la asaltul 
împotriva preşedinţiei micii 
republici cu veleităţi de 
independenţă de pe terito
riul Federaţiei Ruse. Opo
zanţii înarmaţi s-au retras 
din capitala republicii, 
Groznîi, după ce ajunse
seră sâmbătă în apropierea 
palatului prezidenţial. Lup
tele de sâmbătă s-au sol
dat cu 20 de morţi, dintre

car* 18 Ia tabăra guverna
mentală, potrivit unul bi
lanţ al opozitei.

•  ALGERIA. Un ziarist al, 
gerian a fost asasinat du-r 
minică la Alger, lângă lo
cuinţa sa. El este a .19 
victimă a grupurilor isla
mice înarmate din mai 
1993, conform unui bilanţ 
al jurnaliştilor ucişi, rea
lizat de AFP. Directorul 
general al întreprinderii 
Naţionale a Zahărului â 
fost găsit asasinat, tot du
minică, Ia est de capitală.

O COREEA. Liderul nord- 
corecan, Kim Jong II, şi-a 
făcut prima apariţie in pu
blic după mai bine de trei 
luni, cu ocazia comemo
rării, duminică, a . 100 de 
zile de la moartea tatălui 
său, fostul conducător al

K.P.D.C., Kim ir Sen.. Kim 
Jong U a pus astfel ca
păt speculaţiilor cit privire 
Ia sănătatea sa şi cu unele 
dificultăţi pe care le-ar a- 
vea în preluarea coilduceriL 

•  BANGLADESH. Cei 
puţin 45 de persoane, în 
majoritate femei şi copii, 
şi-au găsit moartea în na
ufragiul unul feribot care 
transporta 165 de persoane, 
având' o capacitate de nu
mai 70, în largul coastei 
de‘ sud-est a Bangladeshu
lui. Zeci de persoane sunt 
date dispărute.
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„Târg 
de toamnă"

în piaţa agroa li orienta
ră din oraşul Simeria — 
recent igienizată şi mo
dernizată —, Societatea

1 Comercială „Comtouri- 
nex“ a organizat „Târ
gul agricol de toamnă", 
prima acţiune importantă 
de acest gen din ultimii 

" ani. Şi dacă acest ano
timp ne dă mereu ocol 
cu nostalgii şi melancolii, 
de această dată a adus 
în suflete — chiar şi nu
mai pentru o zi — bu
curia întâlnirii cu bogă
ţia roadelor pământului.

Ideea organizatorilor a 
fost aceea de a invita 
societăţi şi firme direct 
producătoare, nu inter
mediari, pentru ca pre
ţurile legumelor şi fruc
telor, ale produselor de 
carmangerie să fie acce
sibile unor categorii di
versificate de populaţie. 
Chiar dacă nu s-a reuşit 
întru totul, s-a vrut ca 
manifestarea să fie ' pur 
agricolă. Publicitatea an
terioară, susţinută prin 
mass-media, a adus în

piaţa oraşului numeroşi 
producători care şj*au 
etalat produsele ordonat, 
dar şi mii de cumpără
tori. Au fost prezente 
firmele „Horticola" Deva, 
S.G. „Agrosim" S.A. Si
meria, S.G. „Decom Mixt 
Itnpex", S.C. „Simior" 
S.A. din Simeria, ferme 
de legume din Rapolt şi 
Simeria Veche. N-a lipsit 
nici firma „Coca-Cola". 
Au fost organizate reuşi
te expoziţii cu vânzare, 
iar ţinuta vânzătoarelor 
a fost pe măsura pre
tenţiilor populaţiei: At
mosfera festivă a fost 
întreţinută de formaţia 
de muzică uşoară „Cro- 
nos“ a oraşului.

Am reţinut frumoasele 
aprecieri pentriă iniţiativa 
organizării unui asemenea 
târg, după ani de pauză, 
dar şi speranţa că nil 
vor mai trece toamne 
fără etalarea bogăţiilor 
lor, pentru aprovizio
narea cămărilor de iar
nă. (E.S.).
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•  Au trecut 291 de zi
le din an; au mai rămas 
74; T -

•  1643. Se naşte MI- 
HA1 HALICI, fiul. lui 
Mihai Halici, autor de 
versuri româneşti de fac
tură clasică;; -

•  1745. A murit scriito
rul englez JONATHAN

-» O  s-a alev din (M.T. 
Hunedoara — Deva, după 
revoluţia din decembrie 
1989, dic director?

— Fostul Oficiu judeţean 
de turism s-a divizat în 
patru societăţi comerciale 
de profil respectiv: S.C. 
„Parângul" S.A. Petroşani. 
S.C. ,Rusca" S.A. Hune
doara, S.C, „Germisara" 
S.A. Geoagiu şi S.C. „Sar 
rnis“ S.A. Deva. Activita
tea lor ’ însă este mai re. 
strânsă decât înainte, de
oarece din patrimoniul 
vechi au fost vândute o 
serie de active.

— iteferiţi-vă, vă rugăm, 
la -S.C. „Şariuis" S.A. De
va  ̂ al cărei manager sun
teţi (după câştigarea con
cursului organizat), la pe
rimetrul său de acţiune şi 
la obiectul concret de ae-

' livitate ■—r cu toate compo
nentele sale.

Ca bază turistică 
după divizare — n°i am 
rămas cu patru hoteluri în 
Deva („Sarmiş", „Deva", 
„Bulevard" şi „Dacia"), şase 
cabane („Căprioara", Cos- 
tăşti", „Baleea", „Gura. 
zlata", „Pietrele" şi „Rîu-
şor“), popasul „Strei", Caste
lul de la Sîntămărie- 
Orlea şi staţiunea Vaţa- 
Băi. In baza Legii 58, am 
vândut din baza noastră 
materială următoarele u- 
iiităţi: cabanele „Costeşti", 
„Căprio.ara", „Rîuşor", „Gu- 
razlata" şi „Baleea", fto- 
telul : „Bulevard" şi am 
transferat la Romtelecom 
staţiunea Vaţa-Băi. Ceea co 
a rămas — deci, eomple-
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cu dl. VIOREL CERNĂU, manager, S.C. 

„Sarmis“ S .A .. Deva

xele „Sarmis", „Deva", Po
pasul „Strei", Castelul de 
ia Sîntămărie-Orlea şi ca
bana „Pietrele" — conţine 
azi baza turistică a socie
tăţii noastre. Deci, aceasta 
ar’ fi sfera de cuprindere. 
Activitatea concretă: de tu
rism, respectiv servicii d? 
cazare şi alimentaţie pu
blică pentru toţi cei care 
calcă pragul Unităţilor noas
tre, de agrement — în sen
sul că am mai făcut unele 
dotări, reparaţii şi moder
nizări ale bazei materiale, 
îmbunătăţiri ale presta
ţiilor proprii. La cele două 
complexe —- „Deva" şi
„Sarmis" — am introdus 
televiziunea prin cablu, iar 
fiecare cameră este d°tată 
cu televizor. De asemenea, 
avem o agenţie proprie de 
turism, de clasificare A, 
prin care organizăm ex
cursii în ţară şi în străină

tate, asigurăm bilete în 
staţiuni de odihnă şi tra
tament, în baza contracte
lor încheiate de noi cu a- 
ceste unităţi.

— Cârc este ponderea 
veniturilor din aceste ac
tivităţi?

Ca volum ai venituri
lor, cazarea se situează pe 
primul loc. în alimentaţia 
publică, pe lângă concu
renţa mare, sunt proble
me legate de costurile e- 
xagerate ale unor mărfuri 
şi produse, la care se ală
tură adaosurile noastre. Să 
nu mai spun de cheltuielile 
mari de -administrare şi în 
treţinere a spaţiilor de ali
mentaţie publică, unde plă
tim enorm pentru apă, în- 
călzire, energie electrică, 
gaz metan '(ceva mal pu
ţin). Iar acum au apărut şi 
taxele, de asemenea, foarte 
greu suportabile, pentru

televizoare. ', Taxele sunt 
mări, iar o serie de ca
mere surit ocupate câteva 
zile pe an.
■ Apropo, carc-i gradul 
dc ocupare în spaţiile de 
cazare? ;J. ■ V

-— Excesiv de redus. Doar 
de circa 30 la sută. Mai 
mult, acum s-au schimbat 
timpii de ocupare a hote
lurilor. Sunt solicitate, a- 
tât cât sunt, în cursul săp
tămânii, dar sâmbăta şi 
duminica oamenii sb trag la 
casele lor, la week-endurile 
lor, la treburile lor din 
agricultură. Cam la fel se 
întâmplă şi cu localurile 
de alimentaţie publică.

— Dar activitatea pur 
turistică — aşa cum se 
face ca astăzi —  . aduce 
ceva profit, dlc director ?

— Aşa-zisul tur — ope
rator are un ritm şi o e- 
ficienţă bune. Există şi în 
acest domeniu concurenţă, 
au apărut o serie de a- 
genţii de toate 'felurile, 
însă n<)i avem oameni se
rioşi, cu experienţă, pro
fesionişti. Activitatea a-

Au adresat întrebări şi au 
consemnat răspunsurile 
DUMITRU GIIEONEA, 

SABIN CERBU

(Continuare în pag. a 2-a)
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SWIFT (n. 1667); î
•  1875. S-a născut*

GEORGE RANETTI (m. I 
1928), ziarist şi poet ro -1 
mân; '--y ţ y - f

•  1929. A murit dra- ţ
maturgul ALEXANDRU f 
DAVILLA (n. 1862);- _»

•  1935. A murit scriito- ♦
rul GIB MIHAlESCUi 
(n. 1894); . ..

.• 1961. A murit Ml- 
HAIL SADOVEANU 
1880), cel mai mare pro-1 
zator român. j
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! Ziua agenţilor economiei j
|  ' Vineri, 14 octombrie a.c., Ia . Restaurantul Hotel j 
- „Deva", a avut loc „Ziua agenţilor economici". Cu | 
I acest prilej, Camera de Comerţ şi Industrie a reuşit' 
; ca. în bună parte, să reunească oameni de afaceri j 
|  "din diverse domenii. A fost un început „profitabil",, 
J luând în considerare contactele ce au avut ioc între! 
|  diverşi oameni de afaceri. Au participat reprezentanţi; 
I ai Prefecturii, Consiliului Judeţean şi ai altor Insti- i 
J tuţii publice. '
I Cu acest prilej, au fost premiate societăţi şi fir- ! 
|  me cu rezultate buhe în anul 1993. I
J Parada modei şi atmosfera specifică unei astfel > 
I de reuniuni au completat o acţiune benefică pentru | 

toţi cei prezenţi.'(V.N.). .

I pul 
. *;■* «■

Satisfacţie pentru cei premiaţi şi intraţi în „To 
firmelor pe anul 1993". Foto’r PA VEL LAZ A
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•  Era un om între 
două vârste. A doua e- 
ra mai vizibilă... -

-*•*-*-*-*-*

O A apărut şi în curând se 
va afla şi în librăriile judeţului 
noua carte a scriitorului Radu 
CiobanU: Mîc dicţionar de cul
tură religioasă. Lucrarea se a- 
dresează deopotrivă elevilor, pă
rinţilor, educatorilor, dar  tu
turor celor . dornici să-şi lăr
gească orizontul spiritual 00 di
mensiunea culturii religioase. Ne

vom ţine la curent cititorii cu 
data la care va avea loc lansarea 
cărţii. (T.I.)

O  „Corăbii". Anul acesta in 
Satele comunei Băiţa s-au înte
meiat 31 de familii, 31 de corăbii 
tinere pornite pe valurile vieţii, 
în  ziua când am fost la Consiliul 
local, două perechi de tineri au 
spus da în faţa ofiţerului stării 
civile: Gheorghe Trifu, cu Sil
via Balea, Emil Hogman cu Doina 
Bpticiu. Bună înţelegere, fericire 
in viaţă ş| să mai jucăm un pio 
şi la  botez... (Gh. I.ST.)

© Cursuri. Societatea Naţio
nală do Cruce Roşie a României 
— Filiala judeţului Hunedoara, 
anunţă continuarea înscrierilor de 
Candidate pentru cursurile de su
rori voluntare de Cruce Roşie, ari 
I, ce se vor deschide-la data de 
5 decembrie 1994. Pentru înscrieri 
şi relaţii, persoanele interesate 
se pot prezenta la sediul filialei 
din cartierul Gojdu, Aleea Vii
torului, nr. 4, Deva, telefon : 
626358. (P.G.)

© i,Controla“ vestiarul. N-a 
fost mare lucru pentru Adrian-

Valentin Nicşon să spargă vestia
rul de la cantina C.F.R. Simeria 
şi să facă un .control" prin du
lapuri, căutând bani. Dar când 
să dispară, câţiva oameni i-au 
barat calea şi l-au predat poli
ţiei. Cum este la a treia ispravă 
de acest fel, adică recidivist, îşi 
va primi pedeapsa cu vârf şi în. 
desat. (Gh. I.N.)
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CUVANTUI LIlîER

TURISMUL -  P t... PQTtCtLE M P
(Urmare din pag. 1)

ceasta aduce profit. La a- 
ltaentaţie publică înre
gistrăm de multe ori pier. 
deri. .........

*— Nu sunt cumva prea 
mari preţurile practicate 
de dv. în alimentaţia pu
blică?

— Nu numai că nu sunt 
mari. dar sunt mai mici 
decât iu alte unităţi, in
clusiv private, iar am
bianţa spaţiilor noastre, 
profesionalismul angajaţi
lor, ^solicitudinea faţă de 
clîenţf sunt, apreciem noi, 
superioare raportat la 
unităţi şi persoane concu
rente. -

— Deci, concurenţa nu 
vă deranjează. Dovadă că 
aţi vândut o serie de ac
tive, stimulând, în dome
niul turismului, procesul 
de privatizare. Mai vin- 
deţi active, nu va temeţi 
că vîi diminuaţi volumul 
activităţii, implicit al ve
niturilor?

— Drumul privatizării 
este foarte benefic şi ire
versibil. Ne era imposibil 
de întreţinut patrimoniul 
iniţial, foarte obosit fizic 
şi moral, la condiţiile de 
ari ale turismului,’ ale fe- 
eortomiei naţionale in ge
neral. Şi atunci am dat 
iţpele unităţi în locaţie de 
gestiune. Nu s-a dovedit o 
soluţie bană. Ne aducea 
un oarecare venit, de su
pravieţuire, Insă neflind 
proprietatea locatarilor, a* 
cgştia nu investeau te dez
voltarea, în modernizarea 
spaţiilor. Ca urmare, le-am 
vândut celor care s-au a- 
cătat interesaţi. Pentru noi 
acţiunea a fost foarte be
nefică. Ne-aw* uşurat ac
tivitatea, Iar lor te-am 
stimufat interesul de reor- 
ganiiarsfe,i de diversificare.

Fiecare a înţeles diferit 
Hotărârea 834 a guvernu
lui, generând nemulţumiri, 
stagnări, procese. Chiar la 
eabana „Căprioara" sunt 
asemenea situaţii, eu im
plicarea originală â Pri
măriei Deva, Ca şi la ca
bana „Gurazlata", Gu par
carea din faţa hotelului 
„Sarrnis" din Deva, cu 
alte terenuri.

— Dle director — par- 
câ-i tot mai la îndemână 
decât manager -—, ştim,
tot de Ia dv., că S.C. „Şart 
mis“ S.A. Deva este una 
dintre cele opt unităţi se
lecţionate în cadrul Pro
gramului PIIA UE pentru 
judeţul Hunedoara. Ce per

spective are turismul nostru, 
din unghiul acestui program? 
Ce preconizaţi dv. să înfăp
tuiţi? Ce vizează specialiştii 
şi colaboratorii dv. externi?

sperăm ca împreună să 
facem lucruri bune. Insă 
vreau să spun ceva deose
bit de important pentru 
turism, pentru atragerea 
vizitatorilor externi. Doar 
turismul, doar cadrul na
tural nu-i vor atrage pe 
turişti dacă nu sunt repa
rate drumurile, marcate şi 
semnalizate In mod co
respunzător, dacă nu se a- 
sigură te hoteluri şi în 
cabane, ca şi în unităţile 
de alimentaţie publică, de 
comerţ în general, condiţii 

' corespunzătoare — fond de 
marfă, solicitudine, ordine 
şi curăţenie, seriozitate —, 
dacă nu se pun la punct 
valoroasele noastre monu
mente istorice, >■ obiectivele 
muzeale etc., dacă nu se 
înţelege imperativul bunei 
gospodăriri a localităţilor.

— Am auzit de o iniţia

tori «ide străduiesc să-şi 
purii? jcâfc mal bine în va
loare noile .posesiuni. Dle, 
cine e bun," cirie se preo
cupă, rine are curaj şi spi
rit de iniţiativă, să câştige. 
Pe mine nu mă deran
jează.

Deci, na mai sunt 
probleme?

— Ba bine că nu» Sunt 
probleme, -cum spuneam, 
cu scumpetea anca* mărfuri 
şt produse, cu insMicienţa

cu liberarea titlurilor de

. — Intr-adevăr, trei ju
deţe — Caraş-Severin, Ma
ramureş şi Hunedoara — 
sunt incluse în aplicarea 
Programului PHARE în 
România. Din judeţul nos
tru au fost nominalizate 30 
de societăţi comerciale pen
tru care s-au întocmit stu
dii corespunzătoare solici
tate de înaltul for euro
pean. Dintre cele 30 au 
fost selectate opt, intre 
care şi S.C. „Sarmis" S.A. 
Deva. Cei de la PHARE 
s-au gândit că ar putea fi
nanţa unele proiecte, care 
credem noi că ne-ar fi ne
cesar® şţ eficiente. La pro
punerea noastră, ei au 
prins te program restaura
rea şi transformarea fntr- 
un obiectiv turistic de mai 
mare intere® a Cetăţii De
vei. Şi pentru că te jude
ţul nostru turismul cel mai 
reprezentativ îl constituie 
natura, ne gândim că ar 
fi extrem de frumos, de 
interesant pentru turişti şi 
de benefic pentru noi, ca 
societate de profil, recon
siderarea cadrului natural, 
a cabanelor «fin Retezat, 
construirea unei baze ma
teriale solide şi modeme 
te munţii noştri. Noi ţi
nem legătura cu ei, ne so
licită o serie d$ date pen
tru întocmirea unui studiu, 
de dezvoltare a turismului 
te judeţul Hunedoara şi

tivă a dv. care începe să 
prindă contur. Despre ce 
este vorba? .

— Şi noi, fiind o firmă 
economică, suntem obligaţi 
să mai umblăm puţin Ia re
profilarea unităţii. Le Com
plexul „Deva" am organi
zat un magazin gen „Com- 
tim“, care credem Că este 
„mai ceva“ decât altele 
de acest ’ profil. Qne do
reşte se poate convinge vi- 
zitându-1. Iar noi îi sim
ţim din plin eficienţa. Pe 
acelaşi traseu al eficien
tei, al mai bunei valorifi
cări a spaţiilor, s-a născut şi 
iniţiativa despre care aţi 
auzit. M-am gândit, ne-am 
gândit să lansăm ideea 
organizării unui elub al 
oamenilor de afaceri — 
ceva modera, select, ele
gant — unde partenerii 
comerciali să se poată În
tâlni întn-un cadru liniştit, 
ambiant, intr-un circuit în
chis, pe bază-de legitima
ţii, şi să-şi pună la cale 
aranjamentele.' In acest 
sens amenajăm deja spaţii 
corespunzătoare te cadrul 
Complexului „Sarmis*1, Cât 
priveşte clubul propriu-zis, 
ca nivel organizatoric — 
problema s-a discutat săp
tămâna trecută, cu prile
jul „Zilei agenţilor eco
nomiei", organizată la Com
plexul „Deva". Sperăm ca 
na peste mult timp să
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OFICIUL DE CADASTRU ŞI ORGANIZAREA!
TERITORIULUI HUNEDOARA — DEVA 

Str- 1 Decembrie, nr. 19.
Organizează In dată de 28. 10. 1994» la ora

inaugurăm acest club.
— Dle director, calitatea 

prestaţiilor, a oamenilor — 
moi ales intr-un domeniu 
cum este turismul — face 
mulţi bani. Ce ziceţi?

— Perfect de acord. Şl 
nu ascund că, Ia acest ca
pitol, mai avem de lucru, 
mai sunt carenţe — de 
pregătire, de comporta
ment. Sigur, ideal ar fi să 
avem în servicii numai ti
nere frumoase, numai bă
ieţi in lac şi frac care să 
zbârnâie. Nu se poate. A- 
vom şi lucrători mai în 
vârstă, însă, repet, pro
fesionişti şi serioşi, de care 
nu ne putem dispensâ. Sita 
vremii a' mai cernut va
lorile, rămâi mai pu
ţini dar buni. Deşi, ca In 
orice pădure...

— Ca om cu multă ex
perienţă în turism şi cu
noştinţe în domeniu, de la, 
faţa locului, din alte ţări, 
ce perspective întrevedeţi 
turismului românesc?

— Eu le văd bune şi 
frumoase, dar în timp. Şi 
repet: pentru asta esţe ne
voie de bază materială pu
ternică, modernizată, de 
şosele şi străzi accesibile, 
căci străinii nu-şi omoară 
maşinile pe drumuriîb 
noastre de azi de con
fort, solicitudine şi opera
tivitate te  toate celelalte 
domenii de activitate. Şl 
ar mai fi nevoie 'de ceva: 
de stoparea valului bişni
ţarilor şi a bursei negre, 
a agresivităţii ţiganilor ş t ; 
a cerşetorilor asupra turiş
tilor. străini — şi nu nu
mai —, a hoţilor care dij- 
muiesc intr-un mod revol
tător şi îngrijorător baza 
materială din turism, m  
Şi dte alte domenii Ca 
un amănunt: am  fost de 
curând te Roma, inclusiv 
pe nişte drumuri secun
dare* ăşa-zise tfc ţară, d ar. 1 
ce drumuri...

— Apropo, cum mai gi
rată Roma, dle director?

— Magnific. P ira t Ci 
nu au prea mulţi ixxubRi* 
tatea să vadă acest impre
sionant muzeu în aer li
ber, in care nu ştii ce să 
vizitezi', ce să admiri măi 
întâi. Oricum, trebuie vă
zut, revăzut—

— Dv. aţi privit-o 
chiul turistului, al 
listului. Şă sperăm
fi Mae t i

10,

pentru ocuparea a 5 tcînci) posturi de specia 
liştl în măsurători topografice.

Relaţii suplimentare la tel. 619218.
w w v v v w w v w vzyvvw w iw rtvvM W vw yvw v

Vjorel Ccraău.
— Păi dacă n-am spera 

de ce-am mai trăit.,.

• mim kmmm » mmm« mmm tmmmm

Pe strada Mihai Eminescu din Deva se lucrează 
intens la noul sediu al Direcţiei de poştă.

Foto: PAVEL LAZA

Unic distribuitor 
în judeţul Hunedoara

„MAVIAL COMIMPEX“ S.R.L. 
prin depozitul său din Şoimuş (Deva), nr,
394. - •,

Va oferă la preţuri care elimină o- 
rfce concurenţă renumitele sortimente âe 
bere de o calitate deosebită produse de 
S.C. „Silva" S A .  Reghin: |
•  BERE ,J d U m Ş A N A “ — 360 leitsticla,
+ TVA - |
•  BERE SE M IP A STE m iZA TA  „BU- 
CEGI* — 420 lei'sticlă + TVA
•  BERE PASTEURIZATĂ „SILVA* -5  
4 8 0  le i 's tie U  +  T V A

S.C. „MAVIAL COMIMPEX* S.R.L. 
căută distribuitori unici în  fiecare oraş al 
judeţului pentru produsele de măi sm .

De asemenea, vă îm i oferă binecu
noscuta bere „HAŢEGANA* cu un adaos 
de numai 10 la sută.

Centactaţi-ne la tel. 668125, între o- 
tele 9,30—17,30. (908.

\ oficia poştal ce-şi onorează
-W A V .'Z iVW W W iW W

[ Cu prilejul anivers 
J a 65 de ani de la te*fti 
■ fiinţarea, te  Orăştie, a ]

RADIO DEVA

MIERCURI, 19. 19. 1994

6,00 BBC; 6,30 Maraton 
matinal; ftflO Şţiri; 940 
Muzică; 0.30 English Oue 
to one (reluare lecţia ar. 
7k 10,00 Moming musie;
11.00 Mica publicitate ra
dio; 12,00 M i »  can-can;
13.00 Ştiri; 13,10 Mic»

publicitate radio; 14,00 
BBC; 14,30 Muzică; 15,00 
Actualitatea hunedoreană;
16,00 Muzică; 17,00 Ştiri; 
17,10 Mica publicitate ra
dio; 17,30 English One 
to one (lecţia nr. 8j; 18,00 
BBC; 19,00 Rondul de 
seară. Apăi asta-i mu
riră?; 21,30 Muzică; SZM  
Ştiri; 22,10 Secol fX M l 
23LSO Muzică: 0.00 V.O.A. 
Europe.

Băiţa se numără printre 
comunele mari ale judeţu
lui, iar oficiul poştal de 
aici — condus de dna E- 
lena Şerban — se stră
duieşte să desfăşoare o 
activitate în concordanţă 
cu solicitările cetăţenilor. 
Pensiile sunt achitate la 
timp, trimiterile poştale 
sunt aduse cu operativi
tate la adresanţi, presa, 
de asemenea.

In comuna Băiţa e- 
xistă, pe octombrie a c., 
396 de abonamente la 
„Cuvântul liberi*. Ziarul 
ajunge dimineaţa de
vreme In cgntrul de co
mună ;i, în aceeaşi zl, 
este dus la abonaţi. Cete 
mai multe abonamente te 
are factorul poştal Florin 
Bata, tentat de Petra

Benea. Dorica Bama, Sa
nia Clej, Rodicâ Dan şl 
Elena Tomuş. Aceşti oa
meni duc zilnio multa 
zeci de ziare „Cuvântul 
liberi* până In cele mal 
îndepărtate sate ale co
munei. Un fapt ce merită 
consemnat este acela că, 
în vrerhe ce presa locală 
se bucură de tot mal 
multă căutate, scade in
teresul faţă de presa cen
trală. ■

— Faptul acesta este 
firesc — considera dna 
dirigintă a oficiului. Pe 
(temeni li Interesează mal 
puţin ce se întâmplă In 
ţară sau ziarele de scan
dal; de *exi. £1 vor să 
Mie ce se petrece te  co
munele di*1 i«r şl 1® J°" 
deţ. Şi apoi este vorba şt

‘ « r  ■ * « - “ « i i r r au‘„ teste scumpă.
Prin numărul mare de |  

abonamente la „Cuvân-1
poştal jtul liberi*, Mielul 

din Băiţa este un parti
cipant serios la Concursul j  
organizat de ziarul nos- |  
tru pentru diriginţii şl î 
factorii poştali, cu şanse |  
de a ocupa un loc d e . 
frunte. Succesl I

O doleanţă pe care dna J 
Elena Şerban ne-a ru- |  
gat s-o consemnăm este * 
aoeea de a se înfiinţa un j 
post de factor poştal şi I 
te  Hărţăgani — cel mal * 
mare sat al comuneL In |  
prezent aici există doar* 
un agent, or. cerinţele sa-1 
tulul — cele poştale î 
sunt numeroase. |

TRAIAN

prima unitate de acest' 
fel din zonă, profilată!

_pe prelucrarea plantelor!
2 medicinale din flc 

ţării, la sediul S.C. „Fa-! 
res“ S.A. a avut loc! 
vineri, 14 octombrie, an 
simpozion aniversar. Or
ganizatori — voci etatea! 
orăştiană, gazdă a  ac-] 
ţintii, Muzeul Civiliza-< 
ţiei Dacice ^  Romano! 
din Deva şl Muzeul de] 
Etnograf ie şi Artă PopU- j 
iară din Orăştie.

(azi Pensionari) r i^ slc ! 
|JFares", cereetălori. ma- 
i zcografi, oficialităţi — 
]au avut totedat» prile- 
]jul să tU h m o  o exj 
■ziţle ifiii ■m i nimă de 1- 
Imagini foto şi articole 

? # «  presa vremii, 
A w n v v w v m v m v w ţ



Foarte repede, cum p u 
ţini specialişti şi supam- 
teri ai fotbalului s-au 
aşteptat, cele mai multe 
dintre echipele noastre au 
părăsit scena cupelor 
europene. Ne referim fis» 
deosebî la Dinam© Bu
cureşti şi Universitatea 
Craiova. care au evoluat 
mult sub aşteptări şi mai 
puţin la Clor ia Bistriţa ce 
avea oarecum şanse reduse 
In Cupa Cupelor şi a ră
mas doar cu o victorie de 
palmares In faţa Zaragozei.

Aşa că îşi - continuă 
cursa Steaua în Cupa 
I4gii Europene şi Rapid 
lp Cupa UEFA. Formaţia 
noastră din Ghencea —

S te a u a  şi Rapid în 
unor noi e x a m e n e

Steaua — a plecat; luni 
la prânz cu ţm iot de 
20 de jucători spre - l i 
sabona, * unde campioana 
noastră va susţine chiar 
astă seară partida din 
tur cu renumita forma
ţie Benfica Lisabona. 
După cum se ştie. ciumi- 

. nică - Steaua a susţinut 
partida sa de campionat 
cu Petrolul Ploieşti şi 
n-a. reuşit deeâţ un egal 
ţ i —1), rezultat păstrat, a- 
pârăt de portarul Ghera- 
şim, care l-a înlocuit. la pa- __

CUPA ROMÂNIEI 
LA VOLEI 

MASCULIN

Excelenta performanţa 
echipei de volei mascu- 

: lin ' Sportul Studenţesc 
Hunedoara, condusă de 
p#of. Constantin- Grigorc* 
Ea a reuşit să depăşeas- 

i că această fază a com- 
> petiţiei, câştigând - dubla 
manşă cu divizionara B, 

• ASA Rţn. Vîlcea. Din 
motive financiare, hune- 
dorenii ap  susţinut am
bele partide in deplasa
re pe terenul din Vîlcea. 
în prbptâ rneei voleibaliş" 
tii hunedorvni, jucând cu 

j multă ambiţie, au învins 
cu 3—1. în a doua par» 
«dă, ultima, ei s-au Im
pus din nou, câştigând 
eu 3—2.

Această calificare vine 
să eonUrme ineeputuî 

; foarte bun din campionat 
ftrei meciuri, trei victo
rii) al «mii promovate 
Aportul Studenţesc. Cu 
această ocazie facem un 
apel la potenţialii spon
sori care pot sprijini ma

terial relansarea voleiului 
hunedorean. Ar fi păcat 
ca acestei noi echipe de 
volei, eu jucători talen
taţi, să nu i se acorde 
atenţia cuvenită.

ION BAD1N

Duminică la Deva

VEGA — MIN. 
MOTRU !

Duminică, spectatorii 
din Deva au prilejul să 
vadă la „lucru” pe li
derul seriei a IlI-a din 
Divizia B, Minerul Ve
nus Motru, ce a acumu
la t până acum cel mai 
mare număr de puncte: 
19. eu un golaveraj-foar
te bun, 20—5. Este una 
dintre cele mai bune for
maţii ale seriei a IlI-a, 
decisă ca în acest an să 
promoveze. în  schimb Ve
ga Deva se află în mare 
nevoie de puncte, pentru 
a urca în clasament. Deşi 
întâlneşte o formaţie per
formantă, nu ne îndoim 
că fotbaliştii de la Vega 
se vor mobiliza exem
plar şi vor aduce bucuria 
victoriei în. rândurile su
porterilor. Un meci de 
văzut!

DIVIZIA B, SERIA A III-A
REZULTATELE ETAPEI A IX-A: Victoria de 

Argeş — Univ. Craiova 1—0; Minerul Mâtăsari —• 
Unire® Aîtexteidria 3—-Q; Metalul Bocşa — Arsenal 
Reşiţa 1—0; Petrolul Ţicleni — Vulturii Lugoj 0—0; 
ARO Gimpulung Muşcel — Petrolul Videle 4—0; 

! Minerul Venus Motru — Minerul Anina 2—0; Me
talurgistul Sadu — Vega Deva 3—0; Petrolul Stoina 
— PG Drobeta Tr. Severin 3—0; UM Timişoara — 
JiUl Rovinari 3—0; Minerul Berbeşti — Sp. Drăgâ- 

. neşti Olt 3—0. .
CLASAMENTUL -

l; Minerul Motru 9 8 1 2 20— 8 19
2. ARO Ctmpulung Muşcel 9 5 2 2 20— 7 1?
3. Metalurgistul Sadu
4. Metalul Bocşa
5. Vulturii Lugoj
6. Minerul Mâtăsari
7. Petrolul Stoina
8. Minerul Anina
9. Vict. El. C. de Argeş 

10. Jiul Rovinari

9 5 1 3 12— 8 16 
9 5 1 3 9—13 18
9 4 3 2 14— 6 
9 5 0 4 19— 8
8  5 0  3 14— 7
9 4 1 4  I t — 9 
9 4 1 4  13—11 
9 4 1 4 7— 8

15
15
15
13
13
13

11. Petrolul Ţicleni
12. Dfrobeta Tr. Severin
13. UM Timişoara 
141 Petrolul Videle
15. Unirea Alexandria
16. Construct. Craiova
17. Minerul Berbeşti
18. Arsenal Reşiţa
19. Vega Deva
20. f o r tu l  Drag. Olt

9 4 1 4  10—13 13
9—14 13 

4 0 5 12—15 12 
4 0 5 11—16 12 
3 2 4 12—13 11 

10 
10 
10 
7 
7.

ETAPA VIITOARE (duminică 23 octombrie): Uni
rea Alexandria — Constr. Univ. Craiova; Jiul Ro
vinari — Minerul Mâtăsari; Arsenal Reşiţa 
Vulturii Lugoj — Metalul Bocşa; Petrolul Videle —• 
Petrolul Ţicleni; Minerul Anina — Cîmpulung Mus
cel; Vega Deva — Minerul Venus Motru; Sp. Dră- 
găneşti Olt — Metalurgistul Sadu; Drobeta Tr. Se
verin — Minerul Berbeşti; Petrolul Stoina — Vie» 
toria. -"‘'v'.'

9 4 4  4 
9
9 
9
9 3 1 5 12—17 
9 3 1 5  13—19 
9 3 1 5 8—17
9 2 1 6  11—16 
8 2 1 5 8—15

uză pe Stângaciu. Steaua 
nu a impresionat deloc 
în acest meci (Pârvu şi 
Popa au şi; fost eliminaţi 
de pe tereri), dar sperăm 
că altele vor fi datele 
jocului in meciul de azi, 
că militarii vor da cu a- 
devărat măsura valorii 
lor, că Prodan, Doboş, 
Pârvu, Ilie Stan, Gâlcă, 
Panduru, Militaru şi cei
lalţi coechiperi vor su
plini lipsa lui Lăcătuş şi 
Csik — suspendaţi.

Tot azi, dar pe stadio

nul „Naţional" din Bu
cureşti, Rapid întâlneşte 
in turul Cupei UEFA 
puternica formaţie din 
Germania, Eintraeht 
Frankfurt, începând de 
la ora .18. Un meci greu 
pentru rapidişti, care îşi 
leagă speranţa intr-o fru
moasă victorie, mai ales 
de Vlădoiu şi Ţîră, dar 
şi de profesionalismul a n 
trenorului principal, „vul
canicul” Hizo.

Ar fi frumos ca după 
demonstraţia făcută de 
tricolori pe Wembley să 
încercăm o evoluţie bu
nă a reprezentantelor 
noastre în cupele euro
pene. SABIN CERBU

DIVIZIA C, JUNIORI
REZULTATELE ETAPEI A XI-A, din 16 oc

tombrie 1994: Favior Orăştie — Min. Ghdari 2—0; 
Min. Certej — Haber Haţeg U —0; EGCL Călan. —• 
Min. Aninoasa 1—3; Min. Effît&teni • —* Mureşul 
Deva 17—0; CFR Simeria — Jiul Petrila 2—1; Da
cia Orăştie — Constr. Hunedoara 4—3; Min. Şt. 
Vulcan.— Victoria ’90 Călan 4—1; ASA Aurul Brad
— Min. Teliuc 2—0 şi Min. Livezoni 
ţeg 8—O.

CLASAMENŢUL :

Haber Ha-

1. MIN. ŞT. VULCAN 11 10 1 0 59— 7 31
2. Dacia Orăştie , 11 10 1 0 51—11 31
3. Victoria ’90 Călan 11 9 0 2 29—15 27
4. Minerul Certej .. 11'. 8 0 3 45—18 24
5.. Minerul Ghelari 11 7 0 4 27—17 21
6. Mih. Aninoasa 11 6 1 4 34—21 19
7. Min. Bârteâteni -o 11 5 2 4 39—13 17
8. Min, Livezeni . 11 5 2 4 37—24 17
9. ASA Aurul Brad 11 5 1 5 29—20 15

10. Minerul Teliuc ■ îl. 4 2 5 17—19 14
11, Constr, Hunedoara 11 4 0 7 17—41 12
12. CFR Simeria 11 4 0 7 24—36 12
13. Mureşul Deva 11 4 0 7 33—70 12
14. Jiu* Petrila 11 3 2 6 20—26 11
15. Favtor Orăştie U 3 1 7 24—33 10
16. EGCL Călan , 11 2 1 8 29—40 7
17. Metalul Crişcior 11 l â 8 15—60 5
18. Haber Haţeg 11 1 0 10 8—66 3

Etapa următoare, duminică 23 octombrie şi ar
bitrii? Jiul Petrila — Min. Bărbăţeni (arbitri Co
vaci, Deiac şi Banc — Simeria); Haber Haţeg — 
Mim Certej (Mândrii, Lagu şi Deniş, Hunedoara şi 
Brad); Metalul Crişcior — CFB Simeria (Sebeş, 
Pândărelu şi Meiha — Orăştie); Mtn. Gheţari — 
Min. Livezeni (Manteanu, Csifci şi Keletnen — De
va); Min. Aninoasa — Favior Orăştie (Hanzi, Cini
ca şi Suciu — Deva); Constr. Hunedoara — EGCL 
Călan (Avram Gh., Dadaş şi Popescu — Petroşani); 
Mureşttl Deva — ASA Aurul Brad (se dispută sâm
bătă 22. 10., ora 9 şi 11) (arbitri Dânilă, Pop C. şi 
Pentilei — Hunedoara); Victoria ’90 Călan — Dacia 
Orăştie (Gheprghe. E» Cârstea I. şi Tismănaru — 
Petroşani); Min. Teliuc — Mim Şt, Vulcan (Popescu 
C-, Ghergh# şi Clinei — Hunedoara).

Cluburile echipelor gazde sunt rugate să co
munice rezultatele meciurilor la telefon 619065, luni 
intre orele 8  şi 9.

VASILE NEMEŞ, colaborator.

DIVIZIA B, SERIA A IV-A
REZULTATELE ETAPEI A IX-a: Minerul Cav-

nic — laminorul Zalău 1—î; CPL Arad — Meta-
lurgistul Cugir 1—2; Olimpia Satu Mare — Avîntul
Reghin 4—0; Paringul Lonea Minerul Uricani
2—1; AS Paroşeni Vulcan — Motorul Arad 5—3;
West Petrom Pecica — Minerul L u p en il—0; Mine-
rul Săraăşag — Sticla Arieşul Turda 2—0; Chimica
Tlrnăveni — Oaşul Negreşti 2—0; Minaur Zlatna
— FC Arad 1—0; Olimpia Salonta — AS Sighet
2—0.

CLASAMENTUL
1. AS Sighet — 9 6 1 2 24— 9 19
2. AS. Paroşeni Vulcan 9 6 1 2 20—11 19
3. Olimpia Salonta 9 6 1 2 16— 8 19
4. Avîntul Reghin 9 6 0 3 24— 7 18
5. Minaur Zlatna 9 6 0 3 21—12 18
6. Paringul Lonea 9 5 2 2 15—12 17
7. Minerul Sărmăşag 9. 5 0 4 11—12 15
8. West Petrom Pecica 9 5 0 4 15—21 15
9. Chimica Tîmâvenj 9 4 1 4 20—13 13

10. FC Arad 0 4 1 4 15—19 13
11. Motorul IMA Arad 9 4 0 5 16—13 12
12. Metalurgistul Cugh 9 4 0 5 13—11 12
13. Minerul Uricani 9 4 0 5 11—21 12
14. Minerul Cavnic 9 3 1 5 10—13 10
15. Laminorul Zalău 9 3 15 9—16 10 -
16. Minerul Lupeni 9 3 15 12—20 10
17. Oaşul Negreşti 9 3 1 5 10—21 10
18. Sticla Arieşul Turda 9 2 2 5 10—18 8
19. Avîntul Reghin 9 2 1 6 12—21 7
20. CPL Arad 9 2 0 7 8—14 6

SUCURSALA JUD. HUNEDOARA 
DEVA

:v - Anunţă agenţii economici şi popu- \ 
jZaţig, de pe raza oraşului Călan că, înce
pând cu data de 21. 10. 1&4, se descMdel 

| AGENŢIA BANC POST S.A. CĂLAN, j 
; cu sediul la parterul blocului 5 A  — Piaţa\ 
\ Libertăţii.

Agenţii economici şi populaţia pot 
!deschide conturi pentru efectuarea de o-j 
jperaţiuni bancare şi pot efectua depunerii 
\în depozite pe 3— 6 luni şi 1 an cu do-} 

avantajoase.
Efectuează plata alocaţiilor 

j copii de vârstă şcolară.
r*̂ '" '̂ "'iril ■ » "* ■ âi —....  .............. . Tii, ;
SEN ATUL UNIVERSITĂŢII DE VEST**, 

„VASILE GOLDIŞ“
A R A D

_ A N U  N Ţ A

#  CONCURS m  ADMITERE •
Pentru data de 22 OCTOMBRIE 1994, Ia 

următoarele facultăţi:
•  Facultatea de Medicină

Generală 30 locuri — zt;
• )  Facultatea de Stomatologie -

30 tocuri — Zi î
•  Facultatea de Farmacie 39 locuri — ii',
•  Colegiul de Tehnică Dentară

0  20 locuri — l i
Informaţii suplimentare la telefoanele: 

219980, 220720, 289335.
rin:

SS»
tN a t e n ţ ia  a g e n ţ il o r  e c o n o m ic i

Direcţia Generală a Finanţelor PubUce şi; 
Controlului Financiar de Stat — Direcţia ţie-; 
zorerie adresează rugămintea către agenţii t - |  

conomici că incepând cu data de I. 11. 1994; 
dispoziţiile de piaţă privind veniturile

— bugetului de stat \  ; L'“  ̂ '
— bugetului local
— bugetului asigurărilor sociale 

să fie întocmite în 4 exemplare.

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BRAD

Organizează potrivit art. 10—15 din Legeaj 
nr. 50/1991 o licitaţie publică In vederea con
cesionării unui teren în suprafaţă de 1200 mp.; 
situat în oraşul Brad, str. Avram lancu, nr. 7,; 
pentru realizarea unei clădiri P plus 2 E, cu; 
spaţii prestări servirii şi 4 apartamente peuti 
locuit, In baza documentaţiei de urbanism; 
aprobată.

— Taxa anuală minimă de concesionare; 
este de 450 lei/mp/an;

— Concesionarea terenului se face pe 99! 
ani;

— Ofertele se depun până b  data de 0 
11. 1994, ora 14, b  sediul Consiliului! 
local al oraşului Brad, camera nr, 2;

— Documentele licitaţiei se pot ridicai
contra cost de la Consiliul tocai al ©-! 
rasului Brad, camera nr. 23, începând •£ 
cu data de 25. 10. 1994; _ ;!

— Garanţia de participare la licitaţie este;!
de 27 000 lei; ..........

— Informaţii suplimentare şi consultarea ̂
planşelor se pot face zilnic între orele f  
10—14, la Consiliul local Brad, came-; 
ra nr. 23, începând cu data de 25. 10.; 
1994, telefon 95/650880. ^

LICITAŢIA VA AVEA LOC lN ZIUA DE! 
9. 11. 1994, ora 10, la sediul Consiliului local.' 
al oraşului Brad.
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Producătorii agricoli la o asociaţie familială l 
din comuna Rapoltu Ma- care a plătit în toamna ’ 
re sunt cuprinşi acum de trecută 600 000 lei pen- ( 
multe treburi şi griji, toa- tru sămânţa de gfâu; a- ţ 
te reclamând urgenţă, pelând la credite, iar la 4 
Dnii Petrişor Tanc, vice- rambursare a trebuit să ? 
primar, şi Cornel Târno- achite 100 000 lei, ceea 1 
Vean, agent agricol, apre- ce înseamnă că politica l 
ciau că, pe lângă însă- dobânzilor este apăsăto’a- i 
mânţăriîe de , toamnă, re şi îi descurajează pe 
care trebuie efectuate pc producătorii agricoli, 
mai mult de 600 ha, pro- Cum mulţi proprietari 
prietarli de pământ din de pământ nu dispun de 
satele comunei au de posibilitatea să-şi achite

strâns, transportat şi pe loc contravaloarea lu- 
depozitat recolta de po- crărilor agricole, iar faţă 
rumb, sfeclă, cartofi, pre- de angajarea creditelor 
cuin şi coa de furaje cui. au rezerve şi teamă, exis. 
tlvate de pe mai • mult tă numeroase semne de 
âtf. 1000 ha. Stadiul aces- întrebare legate de culţi-

• acţiuni ar fi mult 
im -. avansat dacă starea 
tîtâţMftUt şi a terenului 
ar- fl «şrmis folosirea la 
cajMCitate a forţelor -şi 
rMffcfcPBelbr mecanizate 
dfW dbtărea secţiei Agro- 
iBfee şi a celor particula
re, producătorii agricoli 
având în proprietate 
peste 80 de tractoare, 
majoritatea posedând şi 
Utilajele necesare lucră
rii pământului.

faptul că porumbul 
s-a cules de pe mai mult 
de 450’ ha asigură posi
bilitatea ca -şl ‘eliberarea 
terenului de coceni, ară
turile şi semănatul să fie

varea în totalitate a su
prafeţelor, deşi, pe de 
altă parte, vine şi impo
zitul pe venitul agricol, 
care trebuie suportat din 
valorificarea producţii
lor realizate.

Este un adevăr că, aşa |  
cum s-a întâmplat mai 
In toate localităţile jude
ţului, unele culturi, în 
special cele de legume, 
care cer un consum mai 
ridicat de forţă de mun
că, dar cu rentabilitate 
incertă, au fost abando
nate. Cazul/ cepei ' este 
destul de elocvent, spre 
exemplu, chiar şi unele 
ferme legumicole’ specia-

gfăbite, inclusiv la So- lizate renunţând la aceas- 
cietatea agricolă „Tran- tă cultură. Interesul faţă 
silvana", care are în de aceste culturi, dată 
gospodărire o bună parte fiind conjunctura unor 
difri suprafeţele agricole preţuri mai bone, va 
dtiBUMKe producerii ce- creşte însă ctî siguranţă. 
rwBielor - Dintre grijile toamnei

f l a ţ i o  bună parte a  nra dispărut nici cea 
raooUei se prelucrează în care priveşte pământul, 
a&âmâi Auiftifeîn Rapolt r e a c t iv  înmânarea titlu- 
eianâfTd doWă mOri şi rifef de proprietate. Pro- 

bratăeii, tor °  paf- Prieţarir de pământ din 
obţinute comună mai au de pri

ite direct mii peste 1000 de titluri,
F, ,  la De- unele poticneli dâtorân-

Văţ-, ttpw fo^torii apre- du-se neînţelegerilor în 
cMM£ există dis- privinţa împărţirii su-
pontbîKtăţi pentru văh- prafeţelor de pădure, cât 
zare, thspeciâl de po- şi lipsei topometriştilor. 
rumb, dar producătorii In faţa multiplelor şi 
considei» c» preţurile -grelelor probleme ale 
stabilite nu sunt sufi- toamnei, oamenii cernu- 
Cient de acoperitoare fa- nei se descurcă fiecare 
ţâ de cheltuielile efectua- cum poate, organele lo- 
ie, îndeosebi când este cale strădUindu-se să-i 
vorba despre producţia ajute şi să răspundă so- 
realizatăcu credite ban- licitărilor ce le sunt adre- 
care. Ca să fie susţinută sate. i
şi argumentată afirma-
ţia, ni s-a explicat cum NlCOLAE TfRCOB \

i
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La ia rn ă  în  autobuze şi în  autogări
DEVA: FAŢA NOUA AUTOGÂRII

— Lucrările pregătitoa
re pentru iarnă, pentru â 
asigura călătorilor noştri 
condiţii-bune şi în autoga- •* 
ră şi în autobuze, le-am 
demarat din vreme — ne 
spunea dl ing. Mihai San
du Jula, şeful autogării din 
Deva.

— Să le vedem la faţa 
locului, domnule inginer;-

— Da, Cum se v â e  s-au 
etanşeizat şi chituit gea
murile, s-au reparat UşL 
le, la punctul termic s-au 
făcut reyizii şi reparaţii, : 
lă instalaţia de încălzire 
probele s-au încheiat.

Am văzut grupul sani
tar pus la punct, faianţat. 
La exterior' se lucra la 
vopsit.

— Vom da o faţă nouă 
autogării — continua' dl

ing. Jula. Una albă, cura
tă. Lucrările se desfăşoa
ră bine şi se vor finali
za curând.

— Asta în ceea ce pri
veşte autogara. Dar auto
buzele ?

— Toate autobuzele ca
re • sunt prevăzute din fa
bricaţie cu aeroterme vor 
încălzi în interior. Mai 
greu va fi cu cele care nu 
au asemenea instalaţii. 
Dar sunt puţine. Am sta
bilit ca pe timpul nopţii 
să facă de serviciu doi şo
feri, care au datoria să 
porcească . m otoarelela a- 
numite intervale — preci
za dl Âugustin Munteanu 
— dispecer. Ca să nu a- 
Vem surprize dimineaţa, 
punctualitatea curselor să 
fie respectată.

suiit atâţia laH unedoara. 
Aflăm că încă din vară 
caloriferele au fost date 
jos şi spălate, uşile, gea
murile se închid etanş. 
Deci, căldura în autogara 
nu va crea necazuri.

— Probleme sunt cu hi- 
droizolaţia acoperişului — 
ne spunea dl Remus Po- 
povicî. Lucrarea trebuie 
contractată cu o firmă de 
specialitate şi începuţă cât

mai-repede, cât mai ţine 
vremea. cu . noi.

La grupul sanitar s-au 
făcut reparaţii peste repa
raţii, s-a pus şi taxă. Ce 
s-a făcut mai trebuie însă 
şi păstrat. '

In privinţa căldurii la 
bordul autobuzelor, am re
ţinut păreri optimiste. Aşa 
să fie — călătorie' întrro 
ambianţă... caldă.

CALAN: IARNA N-AR PUTEA 
OCOLI AUTOGARA ?

HUNEDOARA: GRĂBIŢI-VA CA VINE IARNA !
împreună cu dnii Remus dispecer, vedem autogara 

Popovici şi Vasile Maxim, cu ochii -călătorului, mai 
şef de autogară, respectiv, ales ai celui navetist, cum

încă din născare (a se 
eîtî construcţie), ursitoa
rele i-au hărăzit autogării 
din Călan o soartă vitre
gă. Nu căldură, -n u  grup 
social, nu apă. Ba să nu 
greşim. Apă are. Când 
plouă, apa şîroieşte de-â 
binelea din tavan, Ridro- 
izolaţia? Hai să fim se
rioşi. De unde atâtea pre
tenţii ? Deci cu apa-i clar. 
Căldura ? O sobă- ponosi
tă priveşte rugătoare din- 
tr-un colţ, doar, doar, s-o

Se zice că părinţii şi ru
dele nu ţi le poţi alege, 
dar poţi face treaba asta 
în cazul prietenilor. Iar : 
aici s-ar potrivi şi un 
proverb şi anume acela 
că „Spune-mi cu cine eşti 
prieten ca să-ţi spun cine. 
eştî“. Acestea fiind scrise, 
să relatăm ce s-a petrecut, 
nu cu multă- vreme In 
urmă; în Valea Jiului.

R.T.R. din Petroşani lo
cuia intr-un fel de bara
ca. Ocupaţie stabilă nu 
avea, dar se- îndeletnicea 
cu "colectarea sticlelor şi 
borcanelor de pe la oa-. 
fneni şi de prin locurile 
de depotitâre a resturilor 
menajere. Pe această cale 
îşi asigura o firavă sursă 
de existenţă.'Indi şi din 
venitul realizat cea mai 
mare parte o dădea pe 
băutură'.

In cadrul pelerinajului 
prin cârciumi, 11 cunoaşte 
pe O.A., un individ cam 
de acelaşi calibru ca şi el. 
în tovărăşia paharelor, cei 
doi leagă o prietenie, dar 
vă daţi seama ce prietenie 
este aceea ce se bazează 
pe alcool. Una falsă sau, 
în orice caz, extrem de 
firavă. Cei doi beau des 
împreună, iar de câteva 
ori O.A. a rămas peste

noapte, să doarmă la 
R.T.R.

Iţitr-o seară, era târziu, 
R.T.R. se cinstea singur, în 
aşa-zisa locuinţă a  şa. Sor-r 
băa din pahar şi se gân
dea,, poate, la soarta, şi vii
torul lui incert. De O.A. 
nu ştia- pe unde hălăduia, 
dâr nu-şi făcea griji din 
asta. "La un moment dat, 
auzi nişte bătăi in uşa de 
la intrare. Se apropie şi 
în trebă:

— Cine este?
— Eu, so auzi de dincolo.
— Şi ce Vrei ? i
-— La să-mă să intru.
R.TJt. stătu puţin pe 

gânduri înainte de a zice:
— Este foarte târziu şi 

vreau să mă culc.
— Numai un minut.
— Am zis nu, nu ră

mâne.
Cel de afară, împins de 

nu se ştie cC hiotiv, loVi, 
întâi cu pumnii, apoi cu

picioarele, in uşă. O tă
blie a acesteia cedă şi 
A.O. vârî mâinile să des
facă închizătdarea.. Gel 
dinăuntru lu ă ' un lemn 
şi-l pocni peste degete. A- 
tunci, iarăşi nu se ştie ce 
l-a îndemnat, A.O. vârî 
capul prin spărtură. R.T.R. 
îl pocni cu muchea unui 
topor drept în creştet. Oas
petele nepoftit căzu şi, 
peste eâtâva vreme, muri.

In faţa instanţei de ju 
decară, criminalul repetă 
mereu:

— N-am vrut să-l omor, 
că-mi era priCtfefi.

Indura cineva s-o milu
iască măcar c-o aşchie de 
lemn; Dar de Unde lemn ? 
Grup social? Nu s-a pre
văzut în proiect. Ori a fost 
prevăzut şi s-a tăiat. Era 
un procedeu la modă...

l^ar navetiştii Călanului, 
optimişti din fire, mai au 
o licărire de speranţă: poa-. 
te iarna va ocoli autoga
ra. Altfel, dârdâitul ml-i 
va ocoli pe dumnealor...

GII. I. NEGREA

J Zilele trecute, membrii |  
1 cercului de radiogonio- I

IB metric'  d e  îa  C h W E -  i  
levilor l*eVa au parti- |

Din această' întâmplare j  ’ Ke^ulm îirfT '^- I
: neimaiUia I uihIii!rezttltă — cum ziceam 

că prietenii ţi-i poţi alege, 
dar trebuie să Ştii pe cine 
investeşti cu aşa Ceva. 
Moartea lui A.O. a relevat 
că acesta nu şi-a ales un 
prieten bun.

TBAIAN SONDOR

i cipat la concursul na-

I ţlOnar de prefil de ia I  
Baia Mare, unde au ob- J

i ţinut locul I pe echipe I 
ţi trofeul „Cupa ■

Ţ.rtdor". Kezuttatu 
J firmă ocuparea- tocului _ 
F iî  la etapa naţională ce I 
1  s-a desfăşurat in vacan- i  
|  ţa de vară şi «restituie F

II  un Impuls îir actlvitatea S 
clubului cotxUs de Ma- I 
rius- ParitoliMon. (VIN.) j

„Ne-am adaptat la rigorile economiei
a

I
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Aşa arată containerele de gunoi din Micro 15, Deva, din spatele brocului 
60. \

' r;'. ; ; Foto: PAVEL LAZA

Grija pentru timpul 
liber al copiilor şi elevi
lor este tot mai evidentă 
în ultima perioadă din 
partea instituţiilor de în
văţământ preşcolar. Cu 
o activitate aparte se în
scriu cluburile elevilor. 
Asupra activităţii clubu
lui devean am solicitat 
un interviu dlui prof. 
Vidrei Manolescu, direc. 
torul instituţiei.

— Trebuie Sa menţio
nez, ca un fapt semnifi
cativ,- necesitatea adaptă
rii noastre la condiţiile 

' soeial-economice actua
le, restructurând cercu
rile 'în  funcţie de solici
tările elevilor. Cu alte 
cuvinte, ne-am adaptat 
economiei de-piaţă. Tre
buie să menţionăm că o 
instituţie ca a noastră 
este foarte apreciată de 
toate delegaţiile străine 

.eare ne-au vizitat. Aici, 
Ca în alte .instituţii simi
lare, pe cheltuiala statu
lui, este ocupat tfmpul 
liber al copiilor. In Mi
nisterul învăţământului 
s-a creat chiar o Direc
ţie pentru activitatea ex- 

' traşcolară (cluburi, -tabe

re, mişcare de animaţie 
etc).

—? Care synt cercurile 
şi activităţile care se bu
cură de interes în acest 
ah din partea copiilor şi 
elevilor ?

— Menţionez că la 
cercurile: noastre sunt în
scrişi 2070 tineri, de la 
preşcolari până la clasa 
a Kll-a. La solicitarea 
lor funcţionează cercuri 
de stenodactilografie, 
limbi străine, dans spor
tiv, machete-jucării. La 
ultimul cerc, de exemplu, 
cei pasionaţi fac adevă
rate minunăţii. în curând, 
cu realizările lor vom 
organiza o expoziţie. De 
mai mulţi ani merg foar
te bine cercurile de arta 
lem’nului, ceramică, in
formatică ş.a. :

— în cazul Cercului de 
informatică, baza ' mate
rială vă ajută ca să pu
teţi desfăşura o activita
te  normală ?

— Am achiziţionat 18 
calculatoare, ajungând 
la nivelul HG 2600; cu 
dischete, legate în reţea, 
în care copilul îşi con
cepe singur programul.

Şi, sperăm, să nu ne o- 
prim aici. -

— Câte Cadre didacti
ce se ocupă de timpul 
liber al -elevilor în ca
drul clM&ului,- comple
tând, deopotrivă, nivelul 
de cunoştinţe al acestora 
primite în şcoală?

— 22 de profesori, în-, 
văţători, ingineri.

— Cunoştinţele unor e- 
levi, după câte ştim, au 
permis participarea clu. 
bului la întreceri naţio
nale, rezultatele obţinute 
fiind o mândrie pentru 
instituţie.

— Reprezentanţii noş
tri sunt campioni ai Ro
mâniei la Concursul Na
ţional de orientare turis
tică. Am obţinut, de ase
menea, două locuri I la 
radiogoniometrie pe ţară. 
Cu şezu*tate - deosebite 
activează ansamblul fol. 
cloric „Pădureanca",; a- 
firmat în cadrul con
cursului rîaţional al ele
vilor. Mai avem o dorin
ţă — ca actualul club al 
copiilor să devină Palat 
al Copiilor, de fapt im 
palat al pasiunilor.

MINEL BODEA



„Satisfacţia sufletească 
îmi creează tonusul pen
tru muncă şi vreau să 
lucrez atât cât voi re
zista. Nu mă voi lăsa co
pleşită de oboseală ori 
de boală" — spunea dna 
educatoare Letiţia Faur, 
directoarea Grădiniţei cu 
program normal nr. 9 
din Deva.

Sacrificiul, zbuciumul 
pentru lucrul bine fă
cut, pentru a-i vedea 
mulţumiţi pe cei din jur 
— copiii şi părinţii lor, 
colegele' cu care se în
tâlneşte zilnic, dar şl 
pentru a fi o mamă Şi 
bunică, o soţie şi o gos
podină desăvârşita — a 
lăsat- câteva cute pe o- 
brazu-i creol. Ne vorbeş
te cu..căldură şi convin
gere! despre armonia din 
colectiv, despre , împli
niri şi dorinţa de a face 
mai,-mţ^vpentru micuţii 
preşcolari, pentru opti
mizarea condiţiilor . ac
tuale din unitate. „Nu 
le - spun" cofegrfor» ce tre
buie şS  ţaeă, ci aplic , eu 
iritai to pş^Ucă .̂ ideile, 
încereânâ să fiu, îritr-a- 
devăr, ■ uri exemplu, - să ' 
îmbin- austeritatea cu 
bucuria de a lucra în’ 
co lec ta  ^Foate noutăţile ' 
legate de profesie, - dar .

« şi sufletul nfe m
|  le facem cunoscute reci

proc şi ne bucură fieca
re gând de bine, fiecare 
împlinire a celui de ală
turi". .

Cu asemenea opinii 
nu-i de mirare că în 
spaţiul nu prea mare al 
u n i t ă ţ i i  s-au rea
lizat, cu şi pentru cei 
mici, adevărate crâmpeie 
din viaţă, fiecare alâgâri- 
du-şi colţişorul ce-1 in
teresează mai mult, ast
fel ca prin joc să pătrun
dă taine abstracte pen
tru ei, să descopere par
tea nevăzută a  lucruri- 
fer din mediul înconju
rător, ca prin răbdare 
şi* reluare să deprindă, 
să înţeleagă relaţiile so
ciale, interuxjiane, regu
lile de convieţuire etc.

Prestigiul de care se 
bucură colectivul grădi
niţei, însăşi ^doamna Le
tiţia Faur, se datoreşte 
rezultatelor Obţinute : de 
copii, mulţumirea pă
rinţilor. C»,- ce preţ,- ? Cu . 
cel a l  eforturilor de gân
dire pentru" o instruire 
desăvârşită* dar şl de 
orgaaiaare pentru ecupa--. 

• rea «âV mai jndîeioa“Sfr-â 
spaţiului unităţii,; insufi
cient faţă de cererile de" kt- 

, scriere., „In ideeâ'că vom 
reuşi sa ne extindem lo
c a l^  am acceptat în- 

■ scrierea a încă â  " unei 
grupe. Am realizat şi uri

proiect care a rămas în
să in scripte, nu s-a ma
terializat" — spunea cu 
amărăciune dna Faur, a- 
dăugând că „moţii (dum
neaei provine din Ţara 
Moţilor — n.n.) nu bat 
de şapte ori la o uşă“. 
In dialogul cu dna Le
tiţia a revenit ca un lait
motiv dragostea pentru 
copii şi zâmbetul lor cu
rat pentru meserie. în 
clinaţia spre profesia de

- dascăl a fost influenţată 
de îndeletnicirile părin
ţilor (mama învăţătoa
re, iar tatăl conferenţiar 
universitar), ca şi ale 
mătuşilor, la rândul lor 
învăţătoare în sate din 
judeţele Alba şi Hune-' 
daara. Acum, când face 
un bilanţ al celor 32 de 
ani lucraţi, privind peste 
timp, reflecta: „Am iubit 
nespus de mult copiii. 
Pentru mine sfârşitul de 
an şcolar este o trage
die. De mică ara prins 
drag de munca i n . învă
ţământ". Iar ca soţie de 
profesor, mamă a unui-

'băiat — acum inginer —• 
şi bunica unui- băieţel de

- nici trei ani, se confrun
ta  ̂cu toate grijile casei, 
Ca oricare*'femeie-,- • Dar - 
bucuriile t u f i lă şil» ~" îi 
dau încredere în viaţă şi*' 
pute re de rarairă.

ESTERA' ŞfltoÂ' ~
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M O D A  \
Nn lipsesc din colecţiile modei* modrtelc ctesico 

— sp er  creatorii de modă, răspunzând femeilor mai 
vârstnice, ori celor care, datorită siluetei, nu pot 
adiuMc nuiU idei. - Deci, se poartă şi tristele drepte 
ori conice,- JMaizere cu mâneci puse şi umeraşi din 
periniţe, • revere clasice ascuţite-: sau guler bărbătesc. 
Nu se maipoărtâ midi (adică in jurul genunchiului). 
Se alege -lungimea ma*i (în jurai gleznei), sau mini, 
idar numai cu o palmă deasupra genunchiului. Ro
chiile nu mai sunt tăiate în talie, ci au linie dreapţă 
sau evazată; clinii nu sunt de actualitate, în schimb 
pliu! a revenit la modă.

Critffirtle sunt alb şi negru; culoarea neagră pur* 
tându-se-mult chiar şi în ţinutele de zi. Nu lipsesc 
roşulf portocaliul, culorile verde, ocru, auriu, bej sau 
albastru marin. Ca accesorii pălăria cu bor iagUst Ş> 
calotă dreaptă, mănuşi scurte din piele, pantofi cu . 
tocuri* plate şi bot rotunjit, şi poşetă cu linie pătrată 
şi mâner Scurt. Cerceii, brăţările, colierele sunt din 
noiufe dimensiuni mari, predominând auriul. .4
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bunicii

■ -  Castravetele im- 
* potriva ridurilor. Tăiat 
;in rondele fine, se a- 
işază pe, fâţâ. Se ţine 
J cel puţin un sfert de 
■ oră. , *

■  Pătrunjelul şi pis-
■ truii. Fierbeţi 100 g de 
î pătrunjel intr-un litru
■ de apă timp de. 10 mi- 
înute. Umeziţi faţa de 
J două ori pe zi cu a
■ ceastă- loţiune. Acest re- 
! mediu nu -face să dis- 
jpacă pistruii, dar ii a-
■ tenuează.

■  Tomatele împotri- 
[ va punctelor negam Tre-
■ ceţi o rondea dt?-toma- 
I tă pe faţă, insistând a- 
Jsupca punctelor negre.
■ Aciditatea pe care o
! conţine roşia face ca 
; stratul mort al epider- 
> mei să se descuameze, 
[iar sebumul uscat să fie 
| eliminat.' ’ :

■  Usturoiul contra [ > 
S bătăturilor. Pisaţi uri 31 
'[căţel de usturoi şi a-
i [ plicaţi-1 seara pe bătâ- 
| »tură, protejând pielea 
j! sănătoasă cu ajutorul u- 
[ n u i: plasture. Acest re- 
i mediu dă rezultate în 
[ mai puţin de 15 zile.

J ■  Afine pentru cal- [; 
' marea eczemei. Fierbeţi JI
■ un pumn de afine într- ■ [ 
[ un litru de apă până [j 
'lichidul se reduce l a ■! 
! jumătate. Aplicaţi corn- I [ 
[prese pe plăgile cu ec- [
■ zemă. (Culese de N. S 
ZAMFIR).

SFATURI PRACTICE
♦  Vesela de bucătărie 

pe care s-a prins mânca
re se curăţă uşor dacă 
în vasul respectiv se pu
ne apă rece şi 1—2 linguri 
de sare, se aşază pe foc 
până apa clocoteşte, apoi 
se freacă cu un burete.

♦  Obiectele de cristal se 
curăţă prin frecare cu fe
lii do cartofi cruzi, fără 
coajă. , ;

♦  Locul înţepat de al
bine, viespe etc. se unge 
cu un tampon de vată mu
iat în amoniac şi jena în

ţepăturii dispare imediat.
+  Perdelele se curăţă 

bine dacă în prealabil sunt 
înmuiate în apă cu sare, 
timp de 10—12 ore,

+  Moliile dispar când 
îri şifonier sunt împrăş
tiate coji de lămâie usca
te. • ■

#  Mâinile'se menţin al
be când sunt frecâte cu 
piure de cartofi ameste
cat cu lapte dulce cald ; 
limpezirea se face eu a- 
pă rece. (N.Z.)

POLITICA DE TINERET
Nu cu multă vreme in 

urmă, la o întâlnire cu zia
riştii, dl. Alexandru Miro- 
riov, ministrul tineretului 
şi sportului, a pus la dis
poziţia acestora un volumi
nos document cu un con
ţinut de mare actualitate: 
politica' de tineret Prin 
acest document; ministerul 
propune obiective, pro
grame şi acţiuni la scară 
naţională, pentru a fi apoi 
particularizate la nivel lo
cal, în funcţie de necesi
tăţile şi profHril fiecărui 
judeţ, de evoluţia diver
selor sectoare din econo
mie, de iniţiativele loca
le etc.

Do altfel, documentul 
nu este altceva decât o 
sinteza a  celor 12 progra
me pe care Ministerul Ti
neretului şi Sportului îşi 
fundamentează politica. De 
remarcat că actuala poli
tică de tineret se bazea
ză pe studii şi cercetări 
de specialitate.

înainte. de a intra in 
detalii, iată foarte sintetic 
câteva coricluzii ale unor 
studii şi cercetări. Aşa
dar, astăzi tinerii se afir
mă ca o categorie apar

te, in general optimistă, 
care se vrea luată în sea
mă. Şi acum un lucru 
deosebit de important: ti
nerii doresc neapărat 
schimbarea - societăţii în 
care trăim 1 Ei se afirmă, 
net adepţi ai statului de 
drept, principiului sepa
rării'puterilor în stat. Nu 
cer privilegii, dar reclamă 
priorităţi legislative. In 
general doresc asociativi
tatea, au interes în dez
voltarea familiei, cred în 
prietenie şi în Dumnezeu. 
Contrar unor idei precon-' 
cepute, tinerii vor să 
muncească şi' sunt dispuşi 
să-şi asume responsabilita
tea propriilor fapte. Sunt 
convinşi că spiritul de 
competiţie ajută la dez
voltarea personalităţii şi. 
vor c a . promovarea în so
cietate să se t e ă î  In func
ţie de competenţe şi va
loare. Să mai spunem a- 
poi că tinerii sunt clar 
orientaţi spre valorile so
cietăţii deschise, spre lu
mea î n t r e a g ă ,  spre 
valorile morale şi intelec
tuale. Tineretul român are 
uri potenţial înalt perfor
mant, atât fizic (perfor

manţe sportive), cât şi 
artistic şi ştiinţific; Aces
ta constituie cea mai im
portantă resursă de dez
voltare a ţării 

Cele 12 programe naţio- 
naie acoperă ur larg câmp 
social şi (susţin specialiş
tii care le-âu elaborat) au 
avantajul că pot.fi imple
mentate local, gradual şi, 
evident, ’ perfecţietoăte. Ele ; 
sunt: program pentru stl- 

• mularea şi ediJcarea crea- 
' tiVităţii în domeniul ştiiraţ : 
. ţelor. şi tehnicii: program 

cultural; de educaţie â  . 
comportamentului şi igie- 
nico-medicală; de educaţie : 

. in. timpuL liber; educaţie 
permanentă; de ajutor so-[ : 
dai;; de întinerire a satu>- ; 
lui românesc; stimulare a 
vieţii asociative: realiza
rea unei’ reţele de centre 
de informare şi documen
tare pentru tineret; de e» < 
ducaţie şi formare ecolos : 
gică; educaţie' moral-reliJ [ 
gioasă; de relaţii ş l  schimb s 

' buri internaţionale. 1 Asu-j j 
pra acestora vom mai re
veni. j

VALENTIN NKafilf

" Considerat unui din gru
purile dă m ăteâate-genu
lui death metal, grupul O- 
bituary s-a format ,1a Or- 
lando — Florida, in 1985, 
sub numele iniţial de E- 
xecutioner, în ' componenţa 
JohWf-Tar^F (.vece); Trevor 
Peres (chit.), Daniel Tuc- 
.kcr (bass) şi Donald Tar- 
dy (bat.),'Ei realizează în 
acelaşi ari uri prim sin-

grup este prezentat lui 
Scott Burns, un producă-! 
tor care a realizat prim e-: 
le două albume ale lui Se
pultura, fiind şi un mare 
fan ̂ al. metalului greu. Du
pă câteva luni de 'creaţie, 
fii martie H», grupul Obi- 
tuary realizează primul al
bum . „Slowly We Rot" 
(Roadrunner/Roădracer).' A-. 
cest album se vinde în

•  * •

MUSIC B O X

O B IT U A R Y  ( f j

• • •  • • * • * • • • * • • •
gle Metal up your ass/ 
Fsychopăţrc? flBMplft *easa- 
independentă Xecutiori Mu- 
sic Promotions. încă de 
atunci1 se conturează! stilul 
lor caracteristic, bazat pe 
o muzică dură şi agresivă*, 
dar executată cu profesio
nalism de cei patru rftu- 
zicieni. In 1986, îl cooptea
ză pe chitaristul Allan 
West (ex Massacre) şi rea
lizează un demo cu titlul 
Find tlie Arise/ Like the 
Dead. Din acesta, în 1987 
se extrage o piesă pentru 
culegerea Racing Death 
(Godly .records). După în
că un demo „Slowly We 
Rot" bine primit de pu
blic, grupul este contactat 
de casa Rbadrunner în ve
derea semnării unui con
tract. Tot atunci grupul es
te sfătuit să-şi schimbe nu
mele deoarece a mai exis
tat un Executioner în Bos
ton, care realizase deja 
două albume la casa Re- 
naissance. După o scurtă 
perioadă în care au acti
vat sub numele Desecra- 
tion, grupul devine Obi- 
tuary. Apoi, proaspătul

20 000 exemplare în ŞUA 
şi cam tot atât în Euro
pa, fiind cotat -drept ri
nul -dintre cele mai reuşi
te albume ale genului 
Death de până atunci. Prin 
Obituary, Scott Burns de
vine, cel mai solicitat pro
fesionist de studio, iar 
Morrisopnd Studio o ade
vărată rampă de lansare 
a numeroase trupe apar
ţinând genului Death.

Intr-un interviu, . John 
Tardy afirma : „Scott a 
lucrat deja la numeroase 
albume ca inginer de su
net, şi a simţit că a venit 
momentul pentru a ataca 
producţia. Am învăţat mul
te lucruri unul de la al
tul. Scott se ocupă şi de 
aspectul financiar al gru
pului, având rolul de ma
nager interimar. La con
certe el mixează sunetul. 
Colaborarea lui este foar
te preţioasă pentru noi, 
deoarece el cunoaşte pe de 
rost toate piesele" (Va. ur
ma).

HORI A SEBEŞAN, 
Deva

DUREROS

Este, înfiMidevăr, dure
ros ce se întâmplă câteo
dată cu tinerii. Cazul d f 
faţă este, credem, elocvent. 
Ne referimr ta Ludsn' B ib; 
Petru Berriiiţ Cristtaâ 
Ivan şi loan Tot. Prinii

r."1-!-';' ' '• •"

Tineri în 

instanţă

trei ao câte 22 de ani. iOK 
ultimul 17, fiind elev ftl 
Liceul minier din Lupeni* 
De fapt, toţi sunt din La» 
peni şi numai Petru Iu» 1 
creară ca vagonetar. IM  
ce i-a dus capul !pe bă» ;. 
ieţi? La o faptă măi muu j 
decât josnică: au acostat j 
şl violat o tânără de ’ 2*  : 
«te ani; An crezut -că sca» j 
-pă de lege, dar nu a fost !

r  " Min o r i şi ho ţi ;

Laolaltă, Vasile Aciubo» . 
tăriţei şi Halo Francisc din i 
Dcăă "au- 24 de ani. Mal ] 
exact primul 11 ani, cel I 
de-al doilea 13. Aveau ei 
de făcut ceva mai bun, 
decât să se apuce de fu* i 
rat. Totuşi, dintr-un auto-j ■ 
turism au furat bunuri în [ 
valoare de 200 000 de leL !

„SPECIALIŞTII"-

Deşi sunt elevi,' se pare 
că se specializaseră în fur» ; 
turi din unităţi private. Ne : 
referim ilâ Liviu Măgurât» 
şi Marius Bărbuş din Hu
nedoara. Liviu are Hi «Ihi 
şi este elev la Liceul in* 
dustrial nr. 1, iar Maririţ 
13 am, elev ta Şcoala ge
nerală- nr. 8. Ei au reuşit 
să spaigă trei unităţi din 
Hunedoara, de unde au 
furat bunuri in valoare de 
350 000 de Iei. Poliţia a 
reuşit să recupereze doar 
40 la sută din ceea ce au 
furat (V.N.)
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jf Ordonanţa Guvernului

I României nr. 55 din 19 
august a.c. vizează între

I multe altele şi regimul 
străinilor în ţara noastră. 

■ '  In funcţie de natura cqn- 
Şj traveaţtei, amenzile pot fi

« de la 4000 de lei ia 60.000 
de lei sau chiar închi
soare contravenţională. 
Dar, să le luăm de la în
cep**

Există mai multe con
travenţii caro pornesc de 
ia 4000 de lei amendă şi 
ajung ia 10.000 de lei. Ne» 
prezentarea străinului ve- 
nit pentru o perioadă mai 
mare de 120 zile ia orga
nul Ministerului de In
terne pentru a-si anunţa

I, domiciliul sau reşedinţa 
. este una dintre ele. Apoi, 

I  dacă străinul domiciliat nu 
1  se prezintă la organul de 
I  paşapoarte, la împlinirea 
«  vârstei de 14 ani a copi- 

.Uit u i pentru obţinere# ac
tului român de identitate, 
amenda este aceeaşi. Două 
obligaţii se referă la ex-

1 girarea unor documente. 
Este vorba de faptul că

1 străinul trebuie să se pre
zinte ia organul de paşa. -

< 'poarte pentru vizarea car? 
netului de identitate cu cel

« puţin cinci zile înainte de 
expirarea vizei. De aseme- 
1 nea, străinul, posesor 

1 de legitimaţie provizoria, 
I  trebuie să se prezinte la 
1  paşapoarte cu cel puţin 24

•m m m w M v  «*■«*.» •  •  » «
RECURS ADMIS 

Prin decizia civilă nr. 
L46$fS9SM, Tribunalul 
Hunedoara admite re

introdus de S.C.
SBC Ilv- 

_ tţ; «aşează sen
tinţa civilă a Judecăto
riei Hunedoara în pro- 
ceatrt taBaim iUi SC. cu 
Garda Financiară In. 
fşinsecinţăj se desfiin- 
|aazâ #âp0M tii: Verbal, 
de contravenţie nr. 
0023754 din 13 ianuarie 

de Gar- 
ppşpecti- 

•ei BOcîblăţl Comerciale» 
Prin aceeaşi decizie se 

dispune restituirea că
tre S.C. „Tomis tirim" 
SRL *  contravalorii a - 
nenzB sta 75000 lei a- 
plkate d« Garda Finan-

de ore înainte de expirare, 
pentru prelungirea'valabi
lităţii, ori eliberarea altei#. 
Tot în cuantumul acestor 
amenzi intră şi neănunţa- 
rea de către străinul domi-

cametul de identitate sau 
legitimaţie de către alte 
Organe decât cele ale Mi
nisterului de Interne şi 
darea sau primirea spre 
păstrare în orice scop a

Majorarea limitelor minime 
fi maxime ale amenzilor 

contravenţionale

ciliat,.In termenele prevă
zute de lege pentru ce
tăţenii români, a actelor 
sau faptelor de stare ci
vilă privind persoana sa j 
nerespectarea obligaţiei de 
a se prezenta la invitaţia 
ce 1 se face de orice organ 
de stat, refuzul «e a-şi de
clara calitatea de străin 
atunci -când i se cere de 
către un organ de stat, 
precum şi . Stabilirea de 
către străin a mijloacelor 
de cazare proprii pe alte 
terenuri decât cele amena
jate special,

In câteva cazuri, amen
da este de la 8000 ta 15000 
de lei. Ne referim la nea- 
nunţarea in termen de 43 
de ore de la constatarea 
lipsei carnetului de Identi
tate ori « legitimaţiei pro
vizorii, efectuarea de mo
dificări sau adăugiri pe

actelor du identitate ale 
străinilor de către persoa
ne sau organe neautorizate. 
Tot în această categorie 
intră şi următoarea ches-' 
Hune de mai larg interes: 
neanunţarea în decurs de 
24 de ore a organului lo
cal al Ministerului de In
terne despre găzduirea 
unui străin, prin predarea 
fişei tip de anunţafre, 

.Nerespectarea acestei 
legi atrage şi amenzi de ta 
10.000 la 25.000 de lei. 
Este vorba de neanunţarea 
organului local al Minis
terului de Interne, de către 

, găzduitor a străinului cate 
nu posedă paşaport ori alt 
act de trecere a frontierei 
carnet de identitate sau 
legitimaţie provizorie ilne- 
părăsirea tării de către 
străin ta expirarea terme
nului de şedere, ori ne-

R E

prezentarea la -organul de 
paşapoarte pentru depu
nerea cererii de prelun
gire, cu 24 de ore înainte 
ţie expirare, precum şi ne 
anunţarea în termen de 
cinci zile a formaţiunii Ju
deţene de paşapoarte în 
legătură cu angajarea, 
transferarea sau Încetarea 
angajării străinilor.

Şî acum două obligaţii 
a căror nerespectare aduce 
amendă de fa 15000 la 50000 
de lei. Ele se referă ta de
plasarea străinului în afara 
localităţii In care î s-a 
stabilit obligaţia de şede
re până la plecarea sa din 
ţară şl angajarea străini
lor în aparatul organelor 
puterii de stai, în unită
ţile M.Ap.N., MI. ori în 
celelalte organe ale admi
nistraţiei de stat, în cele 
judecătoreşti ori parchete.

Ultima chestiune se re
feră la nerespectarea de 
către străinul aflat în Ro
mânia, căruia i s-a ridicat 
dreptul de şedere, a obli
gaţiei de a părăsi ţara tr 
termen de 48 de ore de la 
data când aceasta 1 s-a 
adus ta cunoştinţă, ori 
până la data când î-a fos» 
fixată. în acest caz. amen
da este de la 20.000 la 
60.000 de lei sau închi
soare contravenţională de 
la 10 la 20 de zile.

I
I
I
I
I
I

I

Sezonul rece, «osii de timpuriu, solicită sporirea » 
atenţiei privind măsurile ce trebuie luate pentru pre-| 
venirea incendiilor în perioada Următoare. Deoarece ! 
se intensifică mult activitatea de folosire â focului f  
pentru încălzire, prepararea hranei şi alte utilităţi. - 
sporeşte suprasolicitarea instalaţiilor electrice, se in-1 
greunează activitatea de supraveghere şi de in ter-, 
venţie operativă la eventuale incendii. I

Toate acestea, precum şi alţi factori specifici deter.- *

I• • • • • » • • • •  • • * < * '

|  I

i
! i

•  •  •  *  • • • • • • • «  •  *  •  •  m mm m mm M » * «

I
1
I
I
I

V. NEAGU
I
I

Aia cMHmnut faptul 
îo virtutea transparen
ţei şi echidistanţei care 
cturetotătoaxă ziarul 
„Cuvântul liber", în ie- 
gâturi au toate fenome
nele şi întâmplările vie
ţii. am
t m m mm mm •  e  e  mm e  -

D IN  D O SA R E LE PO LITIE I

mină luarea de către agenţii economici, consiliile 
locale şl proprietarii individuali a unor măsuri fer
me de prevenire şi stingere a incendiilor.

In principal acestea Se referă la: * supraveghea 
î rea atentă şi continuă a focului deschis, interzicerea 
I acestuia în apropierea materialelor combustibile; •
* revizuirea instalaţiilor de încălzire, înlăturarea tu- 
I turor neregulilor în funcţionarea acestora (repararea 
! coşurilor pentru evacuarea fumului, a sobelor şi sta

bilirea precisă a încăperilor şi locurilor in care îm 
călzirea se realizează prin alte mijloace decât cele

"aprobate prin proiectele de construcţie); •  inlâtura- 
tre a  defecţiunilor şi a tuturor itn /jroiuzaţiilor de fa 
» instalaţiile electrice, cu accent pe-cete care funcţib- 
I neazâ în încăperi sau locuri cu .aglomerări dă mâ-
* teriale combustibile (magazii, depozite, biblioteci, ar* 
|  hive, ateliere, adăposturi pentru animale ete). Dc a- 
« semonea, se impun: « folosirea cu atenţie a mijloacelor 
Id e  iluminat tradiţionale (felinare, lămpi cu petrol 
»etc); «supravegherea atentă a copiilor, interzicerea
I jocului acestora cu focul: « acţiuni de pregătire a 
r afumătoriilor, renunţarea Ia cele improvizate sau

i

\

DOI PRIETENI,

Doi prieteni, doi foşti 
condamnaţi, ambii <&> Pe
troşani şi tot ambii fără 
nici o Ocupaţie stabilă, Se 
numesc Ioan Dan şi GrRto 
Vilmoş, Diferenţa de vâr- 
stă dintre el este de un an. 
Prinţul are 26, celălalt 27 
de ani. Destul de multe 
lucruri comune pentru ş  
confirma zicala că „Cifre 
se aseamănă se adună", 
nu ?, - ; :

Asta au şi făcut băieţii 
şi s-au dat din nou «a 
rele» Din gospodăria lui 
Ilie Borchea, tot din Pe
troşani, nu forat bonuri în 
valeare As 450 000 de tai- 
Până mai deunăzi fapte lor 
era cu autori necunoscuţi. 
Acum nu mai este. iarăşi 
vor trebui să dea soco
teală.

U N  LIDER B Ă T Ă U Ş

Cum « . f i  ajuns un fost 
condamnat lider de sindi
cat, numai Dumnezeu mâi 
ştie. De altfel, este treaba 
oamenilor de la secţia tur
nătorie a S.C. „Uempes" 
S.A. Deva. Ei l-au ales pe 
Andrei Vasile şef la sifr-
fdicaţ. Chestiunea este ia
să °fi»- v > . ■■■

Intr-o sâmbătă noaptea, 
tn farul oroi patru, dl Bder 
de sindicat a pătruns în 
pavilionul administrativ al 
firmei şi a provocat scan
dal ! Se pare că avea tre
buri serioase de rezolvat 
in acea noapte liderul, dini: 
moment ce â distrus uşa,

- Mnaia ninfiA • j a  maKilÎAr . lllivlc ■ • . • u o  .. Jttxvrfr®***** l ....

de la Centrala telefonică 
şl a lovit ofiţerul de ser
viciu, care era b femeie. 
Când valoarea stricăciuni
lor era de vreo 300 000 de 
lei a fost oprit de poliţie-

STRĂINI, DAR... 
STRĂINI

Probabil că unii dintre 
străinii ce vin în Româ
nia cred că se poate cir
cula orienm. Că nu este 
aşa, s-au putut convinge 
Mustafa Camil Albayak, 
cetăţean, ture şi Krech 
Ştefan, cetăţean german» Ei 
ou fost surprinşi te mu
nicipiul Deva conducând 
sub influenţa alcoolului.

\ construite din materiale combustibile; •  protejarea 
f ia  îngheţ a stingâtoarelor din dotare, a surselor de 
J apă destinate stingerii incendiilor ţfiidmnţi exteri- 
lo r i şi interiori,'vase cu apă ete}; «pregătirea, eefii
* pelor pe locurile de muncă şi a formaţiilor de poip- 
|  pieri pentru intervenţie la eventualele incendii pe

timp friguros .şi altele. _
In ultima perioadă, pe fondul unor astfel de ne- 

îglijenţe au izbucnit incendii la: Fabrica de îneălţă- 
|  minte Gatini-Komana din Hunedoara, adăpostul peh-
* tru animale şi anexe proprietate a dlui Ioan Stan-
* eu, din Livadia, garajul şi autoturismul dlui Eugen- 

Mure.şan din Vulcan (reamintim că în noiembrie
î 1995 au ars în această localitate 12 garaje şl 6 auto- 
I turisme), precum şi Ia ferma zootehnică a Liceului
* Decebal din Deva. -

ATENŢIE LA CAVOU! ,^,^w vvwVirewwvwwvvwvvYvv’«-«v»vvvvwvvwvv
Că se vând şi se eum- 

pără multe în ziua de azi, 
nu mai este o  noutate.
Cum să nu te mici insă 
când auzi că «e vând ca
vourile™ altora ? Acest lu
cru l-a făcut recent Ioan.
Răzlog, muncitor Ia RA- 
GCL Vulcan. In schimbul 
a 200 008 de lei, «I i-a vân- 
dut tui Mireea Nariţă ca
voul pregătit pentru alt* 
cineva. Asta este curată 
înşelăciune.

„ o m u l  S a t u l u i 1*
Am consemnat o iniţiativă lăudabilă lansată de 

Primăria comunei Brănişca, în cele 9 sate a fost 
ales câte un „om al satului*», dinţi® cei mai vred
nici gospodari. împreună cu consilierii, 11 la număr, 
de asemenea aleşi pe sate, „omul satului" ţine o feb 
gătură zilnică, permanentă cu primăria, şe sfătuieşte 
cu sătenii asupra treburilor ce se cer rezolvate in 
fiecare sat. (GII. I. N.).
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«Recunoaşterea publică întârzie. Piedici In muncă, 
probleme financiare. Nu numai banii, dar şi dragos
tea dă rateuri. Veţi face un drum şi vă veţi ©cupa 
de comerţ. Problemele de familie devin urgenţe, vă 
gândiţi-la o moştenire.

TAUR
Nu vă lăsaţi atras într-o dispută, nu faceţi din 

ţânţar armăsar. Dificultăţi de natură partenerială. 
Veţi obţine o sumă te  bani şi continuaţi să meditaţi 
la aceeaşi posibilitate. Un prieten aparent e un po- 
sibil inamic.

' GEMENI

Reiaţii încordate eu ceilalţi. Veşti rele. Deveniţi 
mai tăcut, mai retras. Sensibilitate, sunteţi predis
pus să exageraţi orice amănunt. Ar fi mai bine să 
dovediţi tuturor capacitatea dv., devenind mai ordo
nat. O criză de bilă este aproape. S-ar putea să în
cepeţi o.operaţiune economică.

RAC
Primiţi ajutor de la un prieten. Partenerii dc 

afaeeri se vor purta bine cu dv. Evitaţi provocările, 
fiţi discret, fiindcă inamicii ascunşi nu. stau degeaba. 
E bine să vă îndreptaţi spre religie. Drumul lung 
care vi se arată devine probabil.

I £ U
Veşti proaste, afaceri blocate. Cineva vă contestă 

autoritatea, probleme legate de familie. Veţi primi 
ajutorul unui prieten în atingerea unui ţel. păstraţi 
secretul afacerilor dv.. reuşind să obţineţi astfel o 
donaţie.

FECIOARĂ '
Veţi căută să deveniţi mai cooperanţi, spre a vă 

fi recunoscute meritele. Veţi apela la un protector 
şi veţi reuşi. Neplăceri din parlea duşmanilor. Dorin
ţă de afirmare, sensibilitate. Călătorii, vizite, întâlniri.

B A L A N Ţ Ă
Comunicaţi prost cu lumea. Aveţi probleme fi

nanciare. Cineva vă va agresa verbal, dacă nu fizic. 
O femeie comite răutăţi împotriva dv. Vi se va anunţa 
o călătorie. Filozofia şi religia vă atrag deopotrivă- 
Se pune problema prestigiului dv., a menţinerii auto
rităţii profesionalei

SCORPION
Puneţi mâna pe o sumă de bani, dar e de dorit 

să n-o cheltuiţi la jpeuri de noroc. Poate călătoriţi

ori plecaţi îri delegaţie. Problemele casei vă mobili- 
zează. încercaţi să vă supravegheaţi sentimentele, 
dar si copiii. Reuşită amoroasă.

SĂGETĂTOR
Relaţii armonioase cu străinii; vă duceţi Ia bi

serică. Vă preocupă părintele de acelaşi sex. Vă in
teresează copiii, afacerile şi serviciul. E nevoie de 
diplomaţie in relaţiile eu membrii familiei. Aten
ţie la duşmănii care devin activ i! încercaţi să fiţi 
cooperant, însă situaţia materială rămâne grea.

CAPRICORN
O criză sentimentală se va rezolva. Dispute de 

natură financiară. Nu cheltuiţi în exeeş, nu luaţi ho
tărâri pripite! Nu e cazul să călătoriţi departe. Veşti 
de peste hotare. Se pune problema prestigiului dv.

VĂRSĂTOR
întrevederi cu rutele, scurtă deplasare. Dornic 

de afirmare, aveţi impresia că cineva nu vă laşă să 
vă afirmaţi. Teste, examene, vă preocupă şi publi
citatea. Vă gândiţi la un schimb de locuinţă; Vă 
copleşese amintirile. ; v

MIŞTI
Autoritatea dv. este contestată de părinţi. Evi

taţi călătoria sau altercaţiile cu fraţii ort cu vfecinii. 
Dispuneţi de simţ organizatoric. Certuri din cauza 
banilor ori a amorului. Relaţiile de muncă se vor 
accentua. întâlnire amoroasă; vă preocupă şi para- 
normalul.'

http://www.v/
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S , £ lQ UASAR ELECTRO S R.L.
, igfgVA B d. D e c e b a l  b I R  p a r te r
f  feWfax 611261 614683

VA OFERĂ CU PLATA IN RATE :
* TV c o lo r  M e g a v ls lo n ,S a m s u n g .G o ld s ta r

*  I n s ta la ţ i i  c o m p le te  d e  s a t e l i t

» F r ig id e re  »l c o n g e l a to a r e  A rc tic  

• V i t r i n e  f r ig o r if ic e  —  - *•

*  V ld e o p la y e r .V Id e o re c o rd e r

*  M a şin i a u to m a te  d e  s p a l a t  ,
* T o a ta  g a m a  d e  p r o d u s e  e le c t r o c a s n i c e  R o w e n ta

De a s e m e n e a  ,v a  o f e r ă  EN G R O S  / i 
* c a s e t e  a u d io  sl v id e o  R a c k s  -

«FRIGIDERE, ARAQAZEjTEtEVIZOAREj,

«MAŞINI DE.SPALAT CU ÎNCĂLZITOR SI AUTOMATE.

e Q R cŞ je , f a .a n Ta^  QŞiFCŢF^ŞANUARE DIN ACRILATi

S t  POT’ÂCHIZITiGNA DIN STOC SAU LA.COMANDÂ'CO

PLATA CASH SAU IN RATE . _
LA CELE MAI AWtNTAJbASE'PRETORI PRIVIND t T T . :
BUGETUL PERSONAL, DOAR DE LA MAGAZINUL ECONOMIC 
AC S.C; ''UNIVERSAL" IMPORT-EXPORT SRL^ DEVA

SITUAT WCARTIER DACIA. STR. DACIA 
LA PARTERUL BLOCULUI P+10 (7URN&

tA  COMANDA MARFURILE ACHITATE POT FÎ LIVRATE LA. 
DOMICILIUL CLIENTULUI,

p INFORMAŢII LA TELEFON': 62.73,28

a t i

i n -CŞ-  . I. C!T3j j F

MOHAIR f
32 nuanţe, role 500 g, bobine 200 g.
•  livrări 5— 50
•  cofetărie — peste 50 kg 
Transport gratuit!
Telefon: 041/613165.
Telefax: 041/614741 S £ .  „GOLF" 

CONSTANŢA.

S.C. „DECEBAL“ S.A. DEVA 
(INDUSTRIA CĂRNII) ]

Prin secţiile sale din judeţ (Brad, Ha* 
ţeg, Deva, Orăştie, Petroşani, Hunedoara), 
preia de la populaţie

•  porci cu greutatea de peste 90 kg, 
la preţul de 1 800 lei/kg, m  pla
ta pe loc.

SXX SCORPION S.R.»

din HUNEDOARA 

Str. Constantin Bursan 

 ̂ «A I  ■
zabăr
ulei floarea soarelui — import

!

•  fructe import (citrice) şi Indigene 

Telefon 717439. (90676)

BANKCOOP S.A. DEVA 

VINDE LA LICITAŢIE:
•  Apartament cu două camere, situat in , 

localitatea Deva, str. Al. Armatei, bl. 3, ap. 46.
Licitaţia «re loc In data de 29, 19. 1994, 

om 9, la sediul Judecătoriei Deva, biroul exe
cutori judecătoreşti.

S. C.  Cr ăc i un Co mp  ;

în incinta Complexului comercial 
BACHUS DIN DEVA S-A DESCHIS

M AGAZIN GENERAL 
SUPER MARKET

aprovizionat din abundenţă numai cu 
PRODUSE DE CALITATE SUPERIOARĂ„ 
LA CELE MAI MICI PREŢURI din judeţe

•  Cele mai căutate şi difersificate pro
duse alimentare, sucuri, băuturi alcoolice;

•  Cele mai fine şi rafinate produsei 
cosmetice;

•  Cea mai mare diversitate şi colo-, 
risticâ de MOCHETE din IMPORT şi IEF
TINE: numai 6130 leifmp şi $200 lei/mp 
la mochete speciale — (inclusiv TVA).

VIZITAŢI SUPER MAGAZ1NUU 
NOSTRU care este DESCHIS zilnic de 
7— 20, INCLUSIV DUMINICA, de la 7— 
ÎS.

ac. HABER INTERNAŢIONAL  
&A. HAŢEG

cu adresa în localitatea HAŢEG, 
str. Progresului, nr. 59

ADUCE LA  CUNOŞTINŢĂ CĂ
■ - ■' * Mk

******

bere tuturor firmelor ee doresc cum- 
. arm  produsului şl primeşte comenzi 
de contracte pe anul 1995.

Preţul ta sticlă este de* 350 lei/sticla 
cu TVA. Relaţii la telefoanele 770130 
770131, int. 247, biroul Desfacere 
770540 — Secretariat.

S.C. SUPER MARKET S A .
J -

Cu sediul In Deva, bdul Decebal, bl. 5,*

AWdfcază
•  CONTABIL ŞEF  
Condiţii:
—  studii superioare de specialitate;
—  vecMme minimă 3 ani în domeniu;.
— cunoştinţe privind legislaţia eco-j 

nomică în vigoare.
Informaţii: la sediul firmei sau Idj 

te l:  613445, 614246. (91483);

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„HTDROCONSTRUCŢIA" S.A. BUCUREŞTI,

SUCURSALA RÂUL MARE RETEZAT

■ Localitatea Brazi, comuna Râu de Mori,] 
judeţul Hunedoara.

Angajează urgent:
•  JURISCONSULT
Informaţii suplimentare ia Biroul Pers 

nai al Sucursalei R.M. Retezat, tel. 054/770950.

—  - *mrn . —  t. .ătm tmm . . mmm a mtfm mmmm 0 mm . m

! S.C. C o rv in  S .A . \
Cu sediul in Hunedoara, strada Tratau, nr. {

| 11, scoate la

i mm
i

i, l— j
j Executarea lucrării de termofîcare. i

Societăţile interesate se pot adresa pentru! 
I informaţii suplimentare direct la sediul uni-) 
j tăţii sau la te l; 054/717737, 054/714485- j 
* Fax: 054/714095. !
I ------------------------------------------------------------------------------------------------ {

BANCA „RENAŞTEREA CREDITULUI 
* \  . ROMANESC" S.A.
I CREDIT BANK
j SUCURSALA JUDEŢEANĂ HUNEDOARA 
‘ -::p  • d e v a
I Cu sediul în Deva, bdul Deeebal, bl. 8.

VINDE LA
I

> Imobilul situat în Orăştie, str. Mureşului,» 
IbL 10, ap. 11. |

Licitaţia va avea loc în data de 27 octom- j 
.brie 1994, ora 9, Ia sediul Judecătoriei Deva.J 
. birou executor judecătoresc, 
t  in ternaşi suplimentare Ia Credit — Bank,» 
j 611853. I
! ——— ------------------------------ - ------>
I SOC. COM „ TRANSILVANIA““ S.A. f
î DEVA I
! ANUNŢA  |
j Ca în ziua de 31. 10.1904, ora 10, o a | 
j avea loc la sediul S.C. „ Transilvania" S.A. |  
j Deva, str. 1 Decembrie, nr. 30, o 1
* rrrr> errr.*? I. .nvn . . w w n e « f

\ pentru locaţia de gestiune a Barului „Sil- * 
{vana", situat în Deva, Dorobanţilor, n r .\  
112 şt a Restaurantului „Parc" din S im e-l 
\ria. * •
| Garanţia de participare este de 200 000 
1 lei şi se achită ta casieria unităţii până la  
\ data de 28. 10. 1994. Taxa de participare 
{la licitaţie va fi de 15 000 lei. I
I Licitaţia se va desfăşura după proce-1  
lâura stabilită de H.G. 146/1991, cu oferte * 
I închise în  plicuri sigilate. I
l Ultirha zi de plată a garanţiei de par* j 
t ticipare va fi data de 28. 10. 1994, ora 
*15. ■ |
I Informaţii suplimewtare se pot obţine» 
' la tel. nr. 011485. _____ (

I

S.C METALCHIM S.A. DEVA 
Angajează:

•  Şef staţie calcul
•  Jurist (eventual cu jumătate 4
Informaţii la teL 612844. (W888)

r* ■
i
4
r
I S.C. PAN1COR S.A.'HUNEDOARA  j 
I Str. Mihai Viteazul, nr. 1 f
| ORGANIZEAZĂ  |

i m m m m m m m m im  |
i  - -- R
: pentru ocuparea poetului de 1
f •  MANAGER \
j în condiţiile Legii nr, 66/1993 şi a Nor- 1 
j melor Metodologice nr. 1/1994, a
; Ofertele se primesc în plic sigilat până . 
I în maxim 30 zile de la data ultimei publi- ( 
jcaţii. i
|  Relaţii suplimentare la tel. 713556,; 
1715359.



ANIVERSARI

•  La împlinirea vârstei
ele un an, bunicii Maria, 
Ionel şi Ana, părinţii Ioan 
şî Emilia Da vid din Or- 
smindea îţi urează, dragă 
Claudiu, multă sănătate, 
noroc şi fericire în viaţă. 
„La mulţi ani !“. (91857)

VÂNZĂRI-
CUMPĂRĂRI

•  Cumpăr cuier pom
metal, tablouri Biderma- 
ler, plata deosebită. Re
laţii Ol — 6853173. Ol — 
6352397. (224)

•  Vând Alba Lux 4 şi 
storcător rufe, noi, preţ 
convenabil, tel. 619232.

- (91789)
•  Vând casă urgent în

Deva, str. I. Vulcan, nr. 
1, telefon 625717. '

(91812)
•  Vând casă Hunedoara. 

Informaţii tel. 716282.
•  Vând garsonieră zonă 

centrală, frigider şi mobilă 
combinată. Tel. 624564.

(0090302)
•  Vând Ford Sierra (cum

păr talon), vama achitată, 
neînmatriculat. Dobra, tel. 
633155. (91826/27)

•  Vând garsonieră ul
tracentral, confort sporit, 
tel. 612608, 623420, orele 
7—15. (91842)

•  Vând casă etaj, garaj,
grădină, Deva, tel. 623700, 
12—18. (91792)

•  yând casă corn. Bră-
nişca, nr. 114, informaţii 
familia Olari, (91829)

.• Vând apartament două 
camere, str. Minerului, bl. 
23, la intersecţia cu Băl- 
cescu. Tel. 621162, după 
ora 16. (91828)

•  Vând pui Airedâle
Terrier cu pedigree. Tel. 
623952. (91821)

•  Vând bicicletă Moun- 
tain-Bike, nouă, la, comandă,, 
orice piese de schimb. Tel. 
629877. între orele 19—21.

(91840)
,,• Vând Dacia 1410 —

1992, 4800 km, preţ 4 500 000. 
Tel. 622479. (91841)

;« Vând tractor chine
zesc, 15 CP nou, cu roda
jul făcut, şi piese rezervă. 
•Relaţii la tel. 647169, Orăş- 
tie. (91838)
| •  Vând dormitor lemn 

trandafir, două paturi, un 
dulap, motor, cutie viteze, 
piese Mosckvich 407,. teL 
628353, 627986. (91817)
■ •  Vând apartament două 

camere, decomandate, ^ul
tracentral, modificări. Tel. 
612009. . . (91816)

•  Vând garsonieră,'str. 
Mărăşti. etaj 3, bl. 80, 
4500 DM, tel. 627970.

(91815)
- •  Cumpăr două garso

niere, un apartament cu 
două camere şi un aparta
ment cu trei camere, con- 
foft I,în zona centrală a 
oraşului Deva. Tel. 621816, 
626070. (91814)

•  Vând Fiat Ducato
furgon, 1988, 122 000 km, 
tel. 615628. (91843)

•  Vând Mercedes 190 E,
Îmbunătăţiri, 8500 dolari, 
preţ fix. Deva, tel. 624594, 
după ora 20,30. (91807)

•  Vând (închiriez) două 
maşini (linie completă) de 
confecţionat parchet, preţ

15 milioane lei, inclusiv 
TVA. Deva, tel. 611824.

(91807)
•  Vând casă şi grădină,

Hondol, nr. 170; (91808)
•  Vând Dacia 1310, an 

fabricaţie 1990, preţ 3600 
DM, vând Dacia 1310, an 
fabricaţie 1986, preţ 3300 
DM, negociabil, tel. 617454/

(91801)
•  Vând 3800 mp teren, 

activităţi economice, DN 7, 
lângă brutăria Neamţ. Tel. 
611479, orele 19—21. (91844)

•  Vând rulotă comer
cială, tip Felicia, teren a- 
rabil, zona Deva, convena
bil, tel. 612652, orele 16— 
22. (91800)

•  Vând apartament 4 
camere, mobilat, preţ con
venabil. Călan, tel. 730990.

- (91799)
•  Vând televizor color-. 

. şi caroserie Opel Ascona ;
I, 6. Informaţii, tel. 615418, 
629028. . (91795)

•  Vânj garsonieră, Mi
cro 15, bl. 52, etaj '2, Deva, . 
tel. 614230, după ora Î8.

(91831)
: : •  Vând apartament trei

camere, două băi, etaj 2, 
str. Mărăşti, bl. 1 A, ap.- 
16, sc. B, preţ informativ 
15 000 DM. Relaţii la tel. 
624067 sau ap. 15, acelaşi 
bloc. V (31833)

•  Vând apartament două 
camere, mobilat, decomart- 
dat, parchet, etaj I, boxă. 
Deva, Liliacului, tel. 624512, 
614500, după ora 18. (91830).

•  Vând chioşcuri meta
lice, remorcă 7 tone, auto. 
cisternă 3,5 t, rezervor com
bustibil 30 t, autocamion 5 
tone, Renault Diesel 1100 
(1986), Ford Escort 1,3
(1986) , Fiat Ritmo TD
(1987) , plug cu trei brăz- 

dare, rulotă neînmatriculată.
Relaţii la tel. 612298, 16—20.

'  (91833)
•  Vând convenabil ru

lotă comercială, Deva, Mi
cro 15, bL 60, se. 2, ap. 
116, tel. 629504. (91850)

•_ Vând Audi 80, fabri
caţie 1976 cu taior», fel. 
616290. (91848)

•  S.C. S.I.H. S.R.L. Hu
nedoara vinde en gros u- 
lei floarea soarelui, la' 
1920 lei/stiela 1/2. Infor
maţii tel. 717147. (91855)

•  Vând urgent aparta-,
ment două camere, deco
mandate, preţ convenabil. 
Deva, tel. 626392. (91854)

r  •  Vând casă, aparta
ment două camere, beto
nieră, tâmplărie nouă. Tel.
615107.. - (91863)

•  Vând 6 tone fân, tu- 
lei de porumb. Mihăieşti, 
nr. 1, corn. *Dobra, tel.
633201.. (91867)

•  Vând apartament două
camere, Deva, 5000 DM, tăi.' 
625533. . (91868)

•  Vând Dacia 1300, Criş- 
cior Brad, 656152,

- (0090304)
•  Vând teren intravilan, 

zona Gălugăreni, gaz, ca
nalizare şi boiler german 
cu; flacără de veghe pe gaz. 
Deva, tel. 617610, ,

•  Vând teren intravilan 
(115 ari), situat în Deva, 
(vizavi de IPSRUM, ală
turi de staţia PECO). De
va, tel. 621256.

•  Cumpăr videorecorder 
sau player Deva, tel, 
616348, orele 16—21.

•  Vând cal, trei ani,
alură deosebită, Hunedoara, 
Boş, nr. 131. (1559)

•  Vând monede vechi, 
de valoare, preţ negocia
bil. Hunedoara, tel. 729061.

(1560)

•  .Vând cazan ţuică, ca
pacitate 250 1, informaţii 
tel. 717268. * (1561)

•  Vând convenaoil chioşc
comercial. 15 mp, zona 1, 
ocupabil imediat, funcţio
nabil. Adresaţi Hunedoara, 
str. George Bariţiu, croi
torie. orele 8—13. (1562)

•  Vând apartament pa
tru camere, central, video- 
cameră, Sony, stereo. Tel. 
713915, (1563)

•  Vând dozator Corne- 
- lius (TEC) 5 capete, în
stare bună. Tel, 721360.

"/ (1564)

•  Vindem en gros 
mărfuri, magazin A- 
pemin, bdul Dacia, 
20 A, Tel. 723058. ,/ / 

■ ■/> /  (1565)

•  Vând urgent casă în
Orăştie, vad comercial, bun'. 
Tel. 722985, *(1566)

•  Vând apartament 3 
camere, etaj I, Volvo în
scris, an fabr. 84, infor
maţii Hunedoara, Liber- 
tâţii, nr. 1, ap. 21, lângă 
cantină, duPă ora 20.

(1567)
•  Vând casă- gaz, garaj,

grădină, Carol Bavilla, nr. 
34, tel. 711334. (1569)

•  S.C. Agro-Company 
S.R.L. Deva — Sântuhalm, 
123,. tel. 624374, achi. 
ziţionează:'porcine — 100— 
150 kg — 2000 lei/kg; peste 
150 kg — 1900 lei/kg; ti
neret bovin — peste 400 
kg — 1400 lei/kg. (91849)

•  Vând Dacia 1310 L,
model 1992. Tel. 617186, 
după ora 18. » (91874)

OFERTE 
DE SERVICII

•  Mişu Luppa . anunţă 
excursie în Turcia, dumi
nică, 23 octombrie, _ 55 000 
le i ; Pqlonia — 30 octom
brie, 45 000 iei. Telefoane 
612166 şi 714352.

(90891)
•  Confecţionez îmbră

căminte la domiciliu. Hu
nedoara, Trandafirilor, bloa 
17, ap. 59. (1568)

, •  Angajăm personal pen
tru salonul de bingo, 
vârsta 18—25 ani. Selecţia 
vă avea loc joi, 20. io. 
1994, ora 10, la- Restauran-, 
tul Transilvania Deva.

(91861)

PIERDERI

,4» Pierdut legitimaţie de 
serviciu, eliberată de FE. ... 
Deva, pe numele Selejăn 
Âlina-Dana. O declar nulă.
, ' ş  Pierdut legitimaţie ve
teran de război, pe humele 
Nicoară Victor. Se declară 
nulă.

•  Pierdut ştampilă a-
parţinând S.C. Roco Pati 
Bar S.R.L. Deva. Se de* 
clară nulă., , (91813)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 
două camere cu garspnieră.

Relaţii tel.' 627506/ (91825)
•  Schimb apartament 4

camere cu două aparta
mente a  două camere. 
Deya, tel. 615958. (91796)

ÎNCHIRIERI

•  Caut garsonieră pen
tru închiriat, tel. 624806.

(91839)
•  Ofer spaţiu comercial

spre. închiriere. Deva, tel. 
615398. (91810)

•  Caut pentru închiriat
apartament nemobilat saa 
casă în Simeria, pe termen 
lung, cu telefon. Tel. 
661565. (91832!

•  Caut să închiriez a-
partament nemjbilat, 2—3 
camere, Deva, cerilrai eu 
telefon,, preţ avantajos. In
formaţii tel. 6204S1, după 
oră 18. ' "  (91305)

DIVERSE

•  S.C. Metal Expr-.s
S.R.L. Deva notifică ma
jorarea preţului la pâinea 
de 1 kg la 750 lei, înce
pând cu data de 17 ,-ioiem- 

'btfo 1994. (91820)

COMEMORĂRI

I ISOCIETATE COMERCIALA

1 Oferă prin Depozitul en gros, situat 
j Deva, pe strada Depozitelor, nr. 17 (fostul\ 
I C L F ). ;
' •  Ulei rafinat de floarea soarelui ■,— *
j 2050 lei j

I

550 Zei |

I

Oţet alimentar — 800 lei
•  Zahăr —  1000 lei
•  Mărgărind românească -
•  Orez —  985 lei
•  Griş — 715 lei 
Relaţii suplimentare la tel. 621-425 |

(90878)j

BftNKuOOP DEVA !
VINDE LA

•  Se împlineşte un an 
de la moartea fulgerătoare 
a celei' care a fost*

•  Familia Imbăruş . 
anunţă cu adânca du

rere încetarea din viaţă 
a celuj care a fost" 
soţ, tată, bunic 

EUGEN IMBĂRUŞ 
(Nea IMBĂRUŞ) 

Înhumarea ya avea Ioc 
joi, ora 13, la cimiti
rul Gheorghe Apostol, 
catolic, din Hunedoara. 
Dumnezeu să-l odih
nească! (1579).

•  pios omagiu celui 
care a fost " • -
- EUGEN IMBĂRUŞ 
Romulus, Aurora, Vic
tor şi Anamaria. Nu 
te vom uita niciodată!

(1578)

-Z ia r  editat d« S.C, „CUVÂNTUL LIBER* S.A. DEVA  
J/20/518/1991 Cont 307050601 B.C. Dava.Cod«scal 2116827 ] 
Q«va,Str. 1 Deeam bria.35jud.Hunedoara.Telefoane:611275?. ! 
612157;611269;625904tax618061 .Consiliuld»adm inistraţi*/ ] t 
Dumitru Ghaonaa -  pr*ş*e»nt«. Minei Boetoa. Vlrgll Crişarr, j 
Tlbariu Istrata, N lcolaa TIrcob - adm inistratori. întreaga j . 
răspunderepertnjconţlnutulartlcololorpublicaleopoartâautortl J ’ 
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t'V:- * {
ÎN ATENŢIA AGENŢILOR ECONOMICI

Agenţii economici sunt obligaţi să se pre
zinte până la data de 28 octombrie 1994 la Di
recţia Generală a Finanţelor Publice Deva — 
serviciul bilanţuri, cu formularele de raportare 
trimestriale-.' ' j

în  caz de neprezentare se vor aplica amenzi 
cuprinse intre 200 000 —- 1 000 000 lei conform 
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 17/20. 
08. 1994.

I%
J
j URMĂTOARELE: '
j ; •  RESTAURANT cu anexe şi dependin
J ţe necesarer şopron acoperit şi terasă de vară. 
j situate în comuna Ilia, str, Traian, nr. 7 
j ' •  AUTOTURISM Mercedes.

Licitaţia arc loc în data de 25-X. 1994, ora 
* 1 11, la Judecătoria Deva, biroul executori ju 

J decătoreşti. * \ *
|  •  AUTOCAMION SRD 613$,' culoare ro-
* şie, cu număr de circulaţie 5-HD-849,

Licitaţia are loc în data de 20. X. 1994, 
| ora 10, la Judecătoria Deva, biroul executori

judecătoreşti.

ELENA MATEI
din Boz, la numai 50 de 
ani. Te vom păstră în su
fletul nostru. Avram — soţ, 
Ovidiu — fiu şi Serafim 
— tată; Dumnezeu' să te 
odihnească în pace! (91824)

D E C E S E  '

1; BANKCOOP S.A. DEVA
VINDE LA LICITAŢIE: |

|  " 9  Apartament două camere situat în Deva,j
j str- 22 Decembrie, bl. 21, ap. 63. Licitaţia are» 
J loc la sediul Judecătoriei Deva, biroul executo-J 
| rilor judecătoreşti, în data de 27 oct. 1994, ora |

r

I l

I

BANKCOOP S.A. DEVA 

VINDE . LA LICITAŢIE: j
•  Apartament cu trei camere,; situat în » 

J Deva, cart. M 15, bl. 50, ap. 46. Licitaţia are I 
|  loc Ia sediul Judecătoriei Deva, biroul executo- j 
j rilor judecătoreşti, în data de 27 oct. 1994, ora * 
111 . 1

m ------------------------- -̂------ ţ— ;—  i-
l

BANKCOOP S.A. DEVA 

v  VINDE LA LICITAŢIE:

I 

I
* _ ..^

I •  Casă, curte si grădină situate în comunal 
|  Hărău, sat Banpotoc, nr. 144. , |
■> * Licitaţia are loc la sediul Judecătoriei D e-» 
Iva, biroul executorilQr judecătoreşti, în data de j 
|  27. oct. 1994, ora 11. |
* mmm* . ■ r.i ■■ i ' 'Si i.W. " m ' ’i ■ n ' ..— ..."i.i ,n■—i ■ ' «.

I
S.C. AGERCOM IMPEX S.R.L. I

, Str. împăratul Traian, nr. 34 
GAZÎN ABC.

MA-1

•  zahăr — 825 lei/kg + TVA
•  ulei — 1000 lei sticla V2
•  orez — 805 lei/kg + TVA
•  paste —  273 lei*0,250 kg +  TVA
•  paste —  332 lei/0,300 kg + TVA  
VINDE CU AMĂNUNTUL:
•  zahăr —  1050 lei/kg inclus TV A
•  ulei -v- 1130 lei sticla l!2

şi alte produse alimentare.
\

(90893)1
I


