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R O M P R E S

T R A N S M IT E

•  DAMASC. — Mişcarea 
integristă Ilamas a ame
ninţat că va continua să 
lupte împotriva Israelu
lui, oriunde în lume, dacă 
Premierul Yitzhăk Rabin 
va căuta să-i hăituiască şi 
va încerca să-i doboare 
Pe liderii islamişti, trans
mite agenţia Iteuter. „A- 
meninţările lui Rabin nu 
ne înspăimântă.... El va fi 
responsabil de extinderea 
teatrului luptelor. Pretu
tindeni • există militanţi ai 
grupării Ilamas care pot 
replica dur, în orice parte 
a lumii, în care Rabin ar 
intenţiona să transfere 
războiul" — se spune în- 
tr-o scrisoare . ; deschisa, 
publicată la Damasc şi 
adresată de mişcarea in
tegristă preşedintelui a- 
merican, Bill Clinton.

Se pare că la aceste 
„forţe ale terorii", care vor 
încerca să blocheze proce
sul de pace în Orientul 
Mijlociu, făcea referire 
şeful Casei Albe, în dis-‘ 
cursul pronunţat la ce
remonia de semnare a 
Tratatului de pace" isra- 
eliano—iordanian, desfăşu
rată miercuri la Rubas.

•  IERUSALIM. Princi
palele puncte ale Trata
tului de pace s«'*nnat'mier
curi între Israel şi Iorda
nia sunt:
■—-Israelu l va înapoia 

cea mai mare -parte a  te- 
ritoriifor reclamate de 
Iordahia, iar Ammanul va 
accepta alte terenuri în 
locul celor cultivate în 
Prezent de israelieni.

• Israelul va concesio
na mici suprafeţe de Ia 
Iordania. Israelul va îna
poia peste 300 kmp Iorda
niei. Iordania acceptă 30. 
kmp în schimb şi va con
cesiona Ia două din comu
nităţile de fermieri isra
elieni aproape 300 ha pen
tru o perioadă de 25 de 
ani, cu posibilitatea de 
reînnoire.

— Israelul va ceda Ior
daniei anual 40 milioane 
metri cubi de apă; din 
răul Yarmuk şi va furni
za cu 10 milioane metri 
cubi mai multă apă prin 
desalinizarea surselor de 
apă de lângă Galileea. /

— Israelul va participa 
la proiecte care ar putea 
produce cu 100 milioane 
metri cubi mai multă apă, 
incluzând şi construirea în 
cooperare - cu Iordania a 
două baraje pe Yarmuk şi 
Iordan. \

Iordania nu se va,, a- 
lătura vreunei alianţe con
tra Israelului şi nici nu va 
permite folosirea terito
riului său pentru atacuri 

'ale unei terţe părţi împo
triva Israelului.

e* Ambasadele se vor 
deschide la o lună după 
ratificarea tratatului de 
către parlamentele Israe
lului şi Iordaniei.

* Israelul va consulta 
Iordania înaintea negocie
rii finale cu palestinienii, 
în legătură cu refugiaţii 
palestinieni din timpul 
războiului din 1948 din 
Orientul Mijlociu. Mulţi 
dintre refugiaţi trăiesc în 
Iordania.

•  ZILELE FR AN COFONIEI. 
£ - Asociaţia culturală francofonă 
5 FRADEV organizează în' perioa- 

da 28—29 octombrie a.c. „Zile- 
!; le francofoniei“. Vineri, 28 oc

tombrie, ora 12, se va desfăşu
ra întâlnirea viitorilor candi
daţi pentru învăţământul su
perior cu conf. univ. dr. iMarîa 
Ţenghea (Facultatea de Filolo
gie Timişoara), iar sâmbătă, vor 
avea loc o serie de comunicări 
ale unor profesori timişoreni şi

t- deveni, pe tema afiliaţie! din
tre culturile română si franceză. 
(M. B.).

•  „SIDER VARIETE". Sta
giunea de spectacole proprii ale 
Clubului „SiderUrgistul" din 
Hunedoara s-a deschis cu un 
program de varietăţi având ge
nericul „Sider variete". Au e- 
voluat formaţii de muzică uşoa
ră, rapp, break dance ale insti
tuţiei. (M. B.),

•  IGIENA ALIMENTARĂ? 
împreună cu dnul Petrică Stro- 
iescu, inspector comercial, am 
urmărit starea de igienă în care 
se transportă pâinea spre vân
zare în piaţa din Brad. Proprie
tarul Daciei II100, de culoare 
roşie, cu nr. de înmatriculare 
4-HD-1408, sfida legea ş l cele 
mal elementare reguli igienice, 
descărcând pâine din portbaga

jul şi interiorul propriei ma
şini (asistat îndeaproape de un 
dulău), fără a poseda autoriza
ţie pentru transportul pâinii cu 
maşina. Oare când cei în 
drept vOr lua măsuri mai drasti
ce ? (AE. JJ.

: V  „LECTURI ORIGINALE". 
Cenaclul de poezie „Lucian Bla- 
ga“ din Hunedoara şi-a reluat 
luni activitatea atât de aştep
tată de iubitorii de artă. Au 
citit din creaţia lor Alin Făt şi 
Eugen Evu (poezie), Ovidiu Bă- 
jan (eseuri). (M. B.).

•  S-AU FĂCUT... DE RAHAT. 
Lucrători ai Oficiului judeţean 
pentru protecţia consumatorilor 
au efectuat de curând un con

trol la S.G. „Retezatul" S.A. 
Deva. In obiectiv rahatul 
din fructe aflat în comerciali
zare. Observaţii: modificări 
organoleptice, culoare îndoielni
că, miros acru de mucegai, gust 
amar etc. Controlul a stabilit i 
oprirea definitivă de la comer
cializare, distrugerea prin arun
care şi denaturare cu petrol. Şi 
când te gândeşti că dacă nu 
intervenea controlul. ■ continuam 
să consumăm rahatul din fruc
te. Cu lot gustul J ui amar. 
(GII. I. N.).

28 OCTOMBRIE

•  Au trecut 300 de zile 
din a n ; au mai ră
mas 65;

•  Sf. Mc. Terente şi 
Neonila ; Sf. Cuv. 
Firmilian ;

•  1688. Urcarea pe tro
nul Ţării Româneşti a 
lui ' CONSTANTIN 
BRÂNCOVEANU ;

•  1812. S-a născut IA- 
COB MUREŞANU (ni. 
1887), publicist şi om 
Politic român ;

•  1829. S-a născut IO-
SIF HODOŞ (m. 1880), 
cunoscut cărturar 
transilvănean ; '

•  1874. S-a născut CON
STANTIN I. PAR- 
HON (m. 1969b mare 
om de ştiinţă, fon
datorul şcolii româ
neşti de endocrinolo
gie;

•  1880. S-a născut pic
torul şl graficianul 
JEAN AL. STERIA- 
DI (ni. 1956);

- •  1923. S-a născut cri
ticul literar MIIIAI 
PETltOVEANU (m. 
1977). >
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cotidian independent
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Studioul 3 TV Deva a 

realizat recent o dezba
tere în direct cu tema 
„Presa locală o forţă în 
sprijinul oamenilor". E- 
misiunea, cap de serie 
în noul program al noii 
secţii sociale a studiou
lui, a avut ca punct de 
pornire un sondaj de o- 
pinie realizat în trei o- 
raşe hunedorene.

Lăsăm aprecierea fe
lului în care s-a răspuns 
acestei .teme la latitudi
nea celor care au urmă
rit emisiunea (câţi or fi 
fost, căci mulţi deveni nu 
recepţionează acest post, 
lucru dovedit şi de faptul 
că la apelul moderato
rului n-a răspuns nici un 
telespectator). Conside
răm că este de-a dreptul 
îndrăzneaţă încercarea 
dă a răspunde într-e 
oră şi ceva întrebărilor: 
dacă presa locală este o 
forţă în slujba oamenilor,

care sunt raporturile sale 
cu puterea, în ce măsură 
este independentă, dacă 
actualul cadru legislativ 
şi mai ales cel viitor îi 
îngăduie presei săr rămâ
nă a patra putere în 
stat ş.a. Chiar dacă s-a 
răspuns în parte şi răs
punsul a fost afirmativ 
— da, presa locală’ este 
o forţă, o ultimă speran
ţă la care oamenii ape
lează —, pe ; această te
mă ar mai fi foarte mul
te de spus.

Cum nu ne propunem 
însă continuarea dezbate
rii (nici n-am putea, în 
lipsa partenerilor din 
emisie) şi cum nU inten
ţionăm nici b analiză a 
„analizei" televizate, ne 
vom opri doar asupra 
câtorva aprecieri fă
cute în cadrai sondaju
lui. Ne bucurăm că 
foarte mulţi dintre cei 
intervievaţi start cititori 

■nMŞw  a»,

ai „Cuvântului liber", că 
unii îl consideră „cel mai 
important", motivându- 
şi opţiunea prin faptul 
că le furnizăm informa
ţii utile despre ceea ce 
se petrece în judeţ. Ara 
ţeţinut şi crîticile, mal 
puţin afirmaţiile celor 
care pretind că nu ci
tesc ziare pentru că „spun 
minciuni" (dacă nu le 
citesc, cum pot aprecia 
adevărul celor scrise ?).

Ne-a întristat însă că 
cei mai mulţi oameni nu 
ştiu ce înseamnă mass- 
media. In loc să le re
proşăm acest lucru, gă
sim că este mai firesc 
să le punem la dispozi
ţie definiţia din „Dic
ţionarul explicativ al 
limbii române" (poate nu 
toţi II pot. consulta) I

VIORICA ROMAN 

(Continuare în pag. a  3-a)

— Ospătar, când vei J 
‘ aduce specialitatea ca- f 
.şe i?  f

—- Imediat
> găsi
; conserve.

ce vom
deschizătorul de j*

l

Multe mai fac în ziua 
de azi patronii şi direc
torii noştri. Şi bune, dar 
şi rele. Rândurile' de fa
ţă se vor ocupa de cele 
din urmă.
y Iată, bunăoară, fostul 

director t e h n i c  al 
R.A.G.C.L. Petroşani, Vio- 
rel Radu, s-a apucat de 
lucruri necurate. De alt
fel, din această cauză, de 
mai multă vreme a fost

Şi acum, un alt direc- J 
tor. Tot tehnic şi tot | 
din Petroşani. Este vor- > 
ba de Teodor Pădurâru, I 
de, la S C. „Ţrahsutii", 
S.A. EI a vrut să păcă- j 
lească Sindicatul liber dej 
la E. M. Petrila. Cum ? j 
A solicitat şi a incaSat' 
800 000 de Iei pentru un j 
transport auto plătit an-1 
terior prin dispoziţie de J 
plată. Dl director a pri-{

De-aje patronilor 

şi d irectorilo r

Zdreanţă., cel cu ochii de faianţă.
ANDREI SOCACIU, elev — cl. a IlI-a A, Şc. Gen. Nr. 1 Deva.

arestat. Cercetările con
tinuă însă. Una dintre 
faptele recent documen
tate de poliţie este că 
în  acest an, prin inter
mediul biroului- aprovi
zionare al firmei, a ridi
cat 4 000 800 de lei, în
tocmind documente fal
se. Milioanele le-a fo
losit în propriul interes.

Ana Ortensa Popa este 
administrator la S. G. 
„Ortensa" S.R.L. Hune
doara. Nu găsea ea alt
ceva mai bun de făcut 
decât să emită o filă 
CEC fără a avea disponi
bil în cont ? Noi cre
dem că da, mai ales că 
fila era pentru nu mai 
puţin de 7 000 000 de 
lei I

mit banii în numerar şi 
iui i-a depus la casierie. 
A întocmit o factură fal
să şi a eliberat o chi
tanţă sustrasă din casie
ria unităţii.

Din urmă vine puter
nic şi Sultana Stelescu, 
patron al firmei S. O. 
„Dorex" S.R.L. Petroşani. 
Se ştie şi ca expertă în- 
tr-ale matrapazlâcurilor, 
în perioada ianuarie — 
martie a.c. de la S. G. 
„Steaga" S.A. Vulcan s-a 
aprovizionat cu mărfuri 
în Valoare de 3 547 767 de 
lei. Chestia este că a 
„uitat" să înregistreze 
în . contabilitate opera- 
tiunilc.

V. NEAGU .
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Primim ia redacţia

V Â N T U ' ? n r .T ?  »

„Aceste râwdori vi te  
scrie un grup «te salariaţi 
— membri de atedicât «fin 
cadrul 8SL- Zfetsti (Su
cursala Neraetal sfere Deva

activitatea pe cate o  des
făşoară pe plan extrapro- 
fesionai fostul nostru co
leg de mancă Gbeorghe 
Tomniescu, care este tn 
prezent liderul sindicatu
lui netnetalifere de la a- 
ceastâ exploatare. Dorim 
ca prin intermediul zia
rului să-i adresăm lide
rului sindical câteva în
trebări.

■*- Când vom primi cele 
38 dc butelii de aragaz, 
frigiderele şi congelatoare
le pe care le-am achitat 
dumisale personal încă 
di* luna februarie &£. ? 
Suma Încasată atunci în 
acest «cop depăşeşte î  «ti- 
lioane lei. După informa-

imbaţi cu 
prinţară

ţiile pe care le avem, banii 
au fost depuşi cu dobân
dă la o firmă particu
lară din Brad. Care este 
valoarea dobânzii la zi 
pentru aceşti bani mun
ciţi dc m ă  şi 
ror 
nu
nimic 7

— De ce vă 
maşina
Şi . ,, ...
tuieli pentru benzină şi 
diurnă din fondurile sin
dicatului 2 #

De pZina mmeruîuri 
s-aa cheltuit d i»  tondu- 
rile sindicatului MO 000 Iei 
In ce scop au fost folo
siţi aceşti hani» căci ofti, 
membrii de sindicat, nu 
ştim să fi beneficiat t e  
ceva ;

— în  ce scop 9N» or
ganizai cheful din 25 sep
tembrie a.c. la cabana

t i  tindicatatei ?
Scrisoarea este semnată 

de un număr de 7 sala
riaţi, membri t e  sindicat, 
ăl căror 
t t in u -I

In susţinerea 
lor, semnatarii scrisorii au 
ataşat acesteia:

In perioada actuală — 
t e  tranziţie spr®

de piaţă —
«sistăm te îutfiwplări pe
şare altă dată nu n£
t e »  f i imagina*. .Dacă 
pe alocuri, îndeosebi a-
coXo ijţrţ̂ p treburile

BŞgativ. „Dar nu-i ulti
mativ" — încercase dum
nealui să mai încălzeas
că atmosfera, după ce le 
Aplicase că n-au găsit 
momentul prielnic, că 
ceilalţi colegi n-ar ac
cepta. „Să ştiţi că pen-

s-au mal ednSr pabâ- *ă-şi

•  « * «ţ* M * •  '  »

C ea d a cte  sparte

Sus» pe © culme de deal, 
Ia marginea comunei Băl
ţa» sunt două bazine de 
apă, merite să-i asigure cu 
apă potabilă pe cei aron- 

-da|» te reţea. A pa  se asi
gură eel mult două ore pe 
zi. tn loc să curgă la ro
binetele din casele oame
nilor, se pierde pe drum» 
din conductele sparte. Răs
punderea pentru repara
rea şi întreţinerea acestora 
cade în seama R.A.G.C.L. 
Brad, director dl ing. Fa-, 
biăn Oprinis*. t a  interven
ţiile repetate ale Consfliu-

P e cân d  centrală  nonă ?

Centrala telefonică din 
comună nu mai poate faqe 
faţă cerinţelor. Este mică 
şi veche. La cele trei a- 
drese ale Consiliului local, 
Romteleeam Deva răspun
de că va {«ase centrală 
automată cu  860 de nume
re. A  fost asigurat spa 
ţiul necesar» dar centrala 
se lasă aşteptată—

P 1 o  a  «

în cabfaetul de stoma- 
ie, te  tete de aştep- 
de la dispensarul me-

Auzite şi vizute la Băiţa

lu| tocai Bălţa» au venit 
la teţa locului lucrători de 
Ia BJLG.CX. Brad. Au vâ-

şi pe aici

P  •  d

grija ConsiWuteî 
loesî, « t  sprijine* sâterrf- 
1<* din Baterea, peste pâ
râul ca acelaşi maree, s-a 

Este a 
pen-

tru săteni, care sunt mal 
bine legaţi de satele din 
jur.

Cea m ai bună iă u u

S-a dus de mult vestea 
că te mama din Băiţa re 
macin* cea mai torte făi
nă, Mărunte stă faptul eă 
aka vin să-şi m a ci»  grâ- 
nete gospodari din multe 
localităţi din judeţ, chiar 
din alte judeţe- Morarii 
Petru şi Parei Dobra asi
gură te saca fiecăruia nu
mai făină... faină.

5 Pâine hoam fă

La mica fabrică de pâi
ne din localitate se produ
că zilnic, pentru săteni o 
pâine de calitate. Brutarii» 
coordonaţi de dna Deim  
Adam, fcji fac bine mese
ria. Sătenii ft laudă şl Ie 
rrfbîţu'ifies'e Ia fiecare masă.

dieal sânt multe spărturi 
te acoperiş şi în tava». 
Când plouă, {două şi aici. 
Şi e  tare

R ă s p l ă t i ţ i

Bmza «8 fast 
creând cu  câte 7500» firi. 
Au obţinut vâţri de ta 
cile tor însămânţate arti
ficial. Un merit revine ţi  
dnei Mariana Drândă, ca
re la  cete rfonă centre t e

face datoria cu râspun- 
deret

F ă r ă

Din patrimonial 
<?. A P. Să liste, s-a*» 
dut, la licitaţie, două graj- 
tteri. An mai rămas fâna- 
nti, cotarea, ret 
clădirea sediului» 
demola, din 
zultate urmând a «  con
strui Un cămin cultural te 
sat Dar până a  se demo
la» acestea suni supuse 
furtişagului. într-o singu
ră noapte s-au furat peste 
3000 bucăţi de ţiglă. Po
liţia cunoaşte făptaşi!» Să 
vedem ce va unaa_

GEL I. NEGREA

tuate în acest sens de sin-
- dicatui amintit: pentru 

ajutoare de d eces .
640 000 lei; ajutoare, secte
le — 4M0W tei; prime —

'* 1 031 000 lei ; cumpărături
- de la  fbttdul pieţei
.35 000 toi; cheltuieli de 

deplasare şi cu „Ziua mi
nerului" — 287 830 f e i; 
ehrituMi Ia cabana .JRu-

• ginosu" — 150000 Iei.
I -r  Lista’ celor 35 . de. 

salariaţi care Iau  dai li
derului sindical bani pea-

Îtru butelii de aragaz, fri
gidere ş# congelatoare.

Le ţâtem la  dispoziţia 
organelor de sta* dacă 
aceste» doresc să se in
spire ăto această interpe
lare publică spre »  porni 
la cercetări de specialita
te. q . fi).

rat atât de mult încât 
noţiuni ca înţelegere, co
legialitate, ' înţelepciune, 
lotairtatc aici tm  pot fi 
aduse în discute.

Doctowti X, 
tor al unei 
secţii a unui spital 
judeţul
invitat; t e  către te i  co 
legi (intornişii şi ei, dar 
lucrând într-o secţie mai 
mică. Insă de o 
importanţă) te 
Ier. Ctt ce  seop? 
facă o  propunere: «ceea

dumnealor de serviciu *1» 
„fiărzi", spre a-şi corn- 
pfeto salariul otic eu care 
sunt încadraţi, ştiut fiind 
eă aceste servicii de «re
dă sunt bine plătite. 
Răspunsul eBui 55 a  fost

© scuză Pentru cei de
Ţaţa aiiimaţia jtic'Qectîxwî
n a fost drioc 
gătoare. Dimpotrivă, i-a 
surprins pentru început, 
presând că t e  W ria de 
© # u m i. Cum se poate 
aşa ceva? ,

A lte  când di Sfi a  ră
mas nepăsător la tete* 

unei persoane, fa ţa 1 
» . impenetra

bilă, ca t e  gheaţă Ia a-

lizat că areumenduf fo
losit apropo t e  părinţi 
era de txpt pornit din 
convingerile proprii şi m  
exprima la general ca
racterul celorlalţi. I% 
dumneata, dTe 3E» doar 
banii te-au n ^ u tt spre 
această profesie ori ai 
uitat definitiv te  jură
mântul lui Hypocrate ? • 
(B. S» ).

D.MJPJS»

SITUAŢIA

L O C U E njC m B E  

MUNCA V A G & inE  

LA DATA DE 

2 5 /1 0 /9 4

juridic

mac«iar Ad ̂
Maistru C.F.BJ*. 
Maistru tâmplar 
Manager 
Mecanic auto 
Mecanic întreţinere 
Medic
Miner salvator prof.
Mozaicar:- 
Muncitor silvic 
Ospătar
Pictor decorator 
Primi tor-distribuit. 
Reprezentant filiala 
Şef de structură 
Şofer 
Strungar 
Sudor autogen - 
Tăbăcar 
Tâmplar 
Tehnician 
Tinichigiu auto 
Vânzător 
Vopsitor amta 
Zidar pietear 
Zidar rosartencuitw 
Zidar

m
3
Ş
I
f

■ 2 
I . 
t

tâ
20
*0
10
m
f i

■ ■ «
. f  

i
1 
j

m
*
*
2

2
2
r
t
*

r.
2

■ 3
; - 1 

3 
« 
t  
5 

iO
.. 7.. 

2 
18 
1 
3 

13 
1
3 
2
4
f  ’C 

17 
t  
*
*
«

m
20
2

TOTAL

Bww iH *  ■  •
Dl Vasile-Dorel Vurdea, 

revizor de cale la Secţia 
L5 Deva, s-a prezentat Ta

soare lungă, din care spi- 
«atea: JLurti» 17 « d tm t te  
Ac., te ora 15,3% ren sărit 
In gara O m , ca . trânti 

•— Banca --  Slme- 
aevofe să tea  

te  şefe* distric
tului SEntte. M-ara în
dreptat spre telefonul din 
ftoluî ta râului ne mişcare. 
Nn am apucat să dau te
lefon, deoarece a ieşit dta 
birou d! Ioan Marc, im
piegat de mişcare, cu pa
leta te mână. M-a prins 
de mână, m-a înjurat şi 
m-a lovii cu paleta, spu
nând: Jue ai mă cu ne
vasta mea ?“. M-am plâns 
unei doamne, care aicea că 
ţfne tocul şefului de sta
ţie- Mi-a spus că ea nu 
poate face nimic» să mă

duc
vine
rouî

semnalate în scrisoare, cu
. , oprit mai întâi la

sediu! Secţiei *sfe Deva, 
i afla ce fe l  de om
Vasfle-Dorel Vur-

oamenii, nu tojuri, nu-i 
îmbrânceşti. Dacă are ceva

omportare fa 
ateii, a tunet 

a #  
•o» au mei 

in te t alţi ceferişti. Unut 
a spus că m-a văsrut dor
mind fa garf, altoi că ttf  
mal am ce- căuta In «re» 

tete», că 
mă jua- 

__  Sd. la» o 
m m  fei“. 
pe firul celor

pe p
rtete

este

cinstit, 
con- 

mese- 
pro- 

te  cale, îşi 
datoria — 

dl irw. lean 
t  ’ Secţiei L5 

0  Wne să fie 
ca t i

— Nn l-am văzut noap
tea în gară dormind — ne 
spunea dl p ft adj. Vasile 
eSrăbeţ, *ewti postatei de 
peiiţfe  TF  ten gara Deva.

— Impiegatul de mişca
re Ioan Mane nu -a pro
cedat corect. Fiind fel thn-

ii n ii-f i f i  ,T |  | ţ  -fc_pul surviCîmiH, m unizor-
mă şl cu paleta fa mână, 
nu al voi# sâ te hărţuieşti

cu reclamant**,, 
ba lui. în orice caz, mi se 
rezolvă fa gară. in  acest
sens, i-am atras atenţia 
foarte serios — sublinia dl 
ing. Nîcolae Răbuîea, şe
ful staţiei.

Cei dat reclamant şi re
clamat, sunt vecini fa o- 
raşoî Brad» pe strada Bân- 
dunetotor. Sânt fa relaţii 
de duşmănie t e  multă vre
me. Bate o altă chestiune, 
pe care mimai justiţia o 
va clarifica. în lumina le
gii. Nu prin îmbrânceli, a- 
meninţări, înjurături pe 
holul biroului te  mişcare 
Ştiam că diseipiisa te  kt 
calea ferată este uns 
pectată cu sfinţenie...
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Odată cu totuna s-a 
intensificat activitatea 
cultural-artistieă desfăşu
rată de Clubul „Stderuc- 
gistul" din Hunedoara. 
Spre deosebire de alte 
instituţii dă cultură din 
judeţ, unde numărul 
cursurilor universităţii 
populase este extrem de 
redus.la această oră, din 
lipsa cursanţilor, aici van  
deschis până acum zece 
cursuri: de contabilitate 
en două grupe; croito
rie, stenodactilografie, co- 
fetari-bucătari, limba en
gleză începători ş i ar 
vansaţi, arte marţiale, 
dans de societate copii, 
pian. până la sfârşitul 
lunii şe  vor mai organi
za cursuri de gimnasti- 

: ei' aerobică, coafori — 
manichiură, depanare 
radio-TV., dans modem. 
Deci interesul localnici
lor pentru dobândirea de 
cunoştinţe şi deprinderi

rămâne acelaşi fapt ce 
spune extrem de mult 
despre o anumită stare 
de spirit.

S-a deschis, in acelaşi 
timp, stagiunea de spec
tacole, prezentate atât pe 
propria scenă, c it  şi In 
deplasare, vădind un ri
d a t  potenţial artistic al 
clubului, condtts de dl 
Tiberiu Ilincca, In aceste 
spectacole evoluează for
maţii folclorice, de mu
zică uşoară, dans modern, 
de societate, rapp şi break 
dance. Se lucrează intens 
în această perioadă la  
pregătirea spectacohâui 
— concurs „Miss Hune
doara", aflat la a V-a 
ediţie. Ziua de desfăşu
rare — 11 noiembrie sec. 
La sfârşitul acestei luni, 
interpreţi şi formaţii ale 
dubitei participă Ia ma
nifestări interjudeţene — 
Festivalul de teatru de 
amatori de la Lugoj şi

Festivalul „Cântecul a- 
dâncttei" de la Petro
şani. Se discută, de a -4 
şemenea, asupra lucrări- 1 
for de artă plastică, rea
lizate de membrii cercului 
de specialitate in tabăra 
de pictură de la Rîuşor, 
organizată în ultima de
cadă a fonii septembrie.

Sunt aspecte care vor
besc despre o serioasă 
activitate a  Clubului „Si
derurgia tul" în toate com
partimentele, despre »  
coordonare realizată eu 
profesionalitate de con
ducerea instituţiei, de
spre competenţa şi dă
ruirea instructorilor de 
formaţii artistice, a lec
torilor de la universita
tea populară, in ultimă 
instanţă a  tuturor celor 
ce trec pragul clubului.

MINEL BODEA

0 ipoteză şi nu numai

I 
I 
I

I l a r  d in  România, E ilia-1  
5-1» interjudeţeană A lba* 
I  — Hunedoara, © rgani-1

I zeazi te  perioada U — * 
B  noiem brie 19M un I

I' concura a l a r tiş tii»  a - z 
m a te i, faza zonală-1

I' Concursul este > - rezer- „ 
val nevăzăterUor şi |

I participă concurenţi din  a 
filialele Alba — Bune- §

Idoara, Arad, Braşov, a 
Sibiu, Timiş, Caraş-Seve-1 
|  rin şi Vâlcea. Asociaţia j

! umanitar

L»; mai 
fconcurs literar anul 
trecut, cel de acum fiind 
prisatd': de smmt ' -gen,.

r
I
I
I
I
I
I

da posibilitatea!
cânte*

n

M

După publicarea an
chetei „Magazine săteşti, 
proprietari de drept şi 
proprietari de fapt", m-a 
sunat la redacţie un bun 

: aanic, implicat prin func
ţia pe care o deţine în 

î acea anchetă. „îmi place 
cum judeci — mi-a zis 
amicul. Oamenii de la 
sate au contribuit CU 
bani, cu braţele sau cu 

. atelajele la construcţia 
magazinelor săteşti, aşa 
că pe bunădreptate--di; 
se consideră proprietari 
pe o parte din acest pa
trimoniu. Sacrificiul l-au 
făcut şi părinţii mei şi ai 
tăi. Adu-ţi aminte însă 
că şi eu, ca locuitor al 
oraşului, şi tu am fost 
obligaţi să contribuim cu 
bani şi cu muncă Ia 
gospodărirea şi înfrumu
seţarea oraşului în care 
trăim. IM  ce să -fii-; 
cem ? Să cerem de la pri
mărie bucata de asfalt 
din trotuar, care ni s-ar 
cuveni pentru contribu
ţia noastră In bani şl 
muncă?*

Mărturisesc că argu
mentul m-a descumpănit 
la  început, atei apoi, Ju
decând lucrurile la  rece, 
am înţeles că, de

\
noi orăşenii ne-am pri-1 
m â bucata de asfalt sa u « 
de zonă verde pe care |  
fo invoca amicul. Aleile * 
pietoaale «fin cartierele! 
de locuinţe, spaţiile li- J 
bere şi plantate din ju- i 
rul lor sunt ale noastre,! 
Cumpărând cartieru% a- J 
partament cu aparta- > 
ment, am devenit l £ |  
fapt proprietari şi pe a- [ 
ceste funcţionalităţi. Nu-.| 
mai că nu* ne com pot-* 
tăm faţă de ele ca ade- J 
văraţi proprietari. Spa- * 
ţiile verzi. sunt paragină, I 
plantaţiile' de arbori şi » 
arbuşti ornamentali dis-1 
truse încă de ia stadiul'  
de puîeţi, aleile inun-§
date de gunoaie Vom f
aştepta mult şi bine ş i l  
degeaba să vină primăria ,  
cu oameni plătiţi de la i  
buget să facă civilizaţie * 
şl confort pe aceste spa-1  
ţii. Nu va veni. Primăria J 
abia dacă poate face j  
acest lucru pe dom eniulf 
pubiic. Acolo unde noi |  
suntem proprietari pe t  
bucata, noastră de asfalt t  
sau de zonă verde, să ne f  
facem măcar curăţenie, - *

__ ____  I
ION CIOCLU ;

t

n  r.-

VINERI,
28. X. 1991 ;

6,08 BBC; 64» Ma
raton «afin at; fiD* Ştiri; 
9,1# Muzică; 5.38 En- 
glisk „One te t e *  — 
reluare lecţia 13; 9,45
Momisg m usic; 11,00
Mica publicitate radio; 
11,30 Murică; 12,00 
Clişee cinematografice; 
I3j00 Ştiri; 1340 Mica 
publicitate radio; 14,00 

|BV(5« 1L3& . Counfry
show; 16 )̂0 Radloraaga- 
zin de vineri (I); 17,86 
Ştiri; 17,M Badioma- 
gazln (H); 17,30 En-
glish „One te ane" — 
lecţia 14; 17,45 Mica 
publicitate radio; 18,00 
BBC ; 19,00 Top 20 ,-f 
* ; m m  B8C ; 21,3» 
M t e r .  SLR» Ştiri;
22.10 B ine, BKie o ig h t;
0,00 V.O.A. Europe-

de
El va i
ador care ştiţi ____

I (vocal sau I» un iu- E

1“ stnmienl) şi recitatorilor 5  
să-şi etaleze talentele, |  

|  Răsplătirea câştigate-1  
I  ribr va fi «ISreet pro-1 
I porţituialâ cu generozi- I  
-tatea  sponsorilor, care ■  
I sunt rugaţi de organiza» § 
I fini să depună bani în I 
■  contul nr, 45.3652.71, |  
I deschis ta Banca Co- I

I merciaiă, FîHaia Aibă-j 
M ia. Dna Emilia Ea-1 

I  ţiu, referent protecţie 1 
I socială în cadrul Fi- 5 
|  balei interjudeţene a |  
I nevăzătoriior Alba — |  
I  Hunedoara, care s-a * 
|  prezentat I» . redacţie |  
I pentru a  face pnHic 8 
■p r in  ziar acest apei, a *  
2 precizat că informaţii I

I suplimentare pot fi o b - i  
ţinute la telefonul; 058/ I  

1 811838.

I  ________

Construcţiile proiectate 
înafote de cutremurul din 
martie 1977 au fost pro
iectate pentru a rezista la 
cutremure de pfesă Ia pa
tru grade pe scara Richţer. 
Coeficientul de siguranţă 
s-a dovedit viabil în afară 
unui singur caz —- blocul 
OD 4 (fia Capitală. Ulteri
or acest coeficient a fost 
ridicat obligatorul de la  
proiectare, până la gradul 
8. Se ştie, cutremurul dia  
107? a fost de 7,4 grade 
pe scai» Riehter in Capi 
tală unde a făcut şi rava
giile cele mai mari. De ce 
scriem aceste rânduri ■ ar-- 
cum, după aproape 18 ani 
de la acest tragic seism?

Peste 60 la sute dfo fon
dul de locuinţe colective 
(ia blocuri eu 4—10 nive
luri! ăl» fost proiectate şi 
executate înainte de modi
ficarea normativului de 
proiectare: Epicentrul cu
tremurelor din Vrancea 
pare a se fi deplasat a- 
meninţător către noi, cei 

' de dincoace de arcul car
patic. Ce am făcut noi est 
blocurile de locuinţe ai că
ror proprietari am devfcnit 
în proporţie de peste 90 
la sută, mai înainte de a 
ne gândi câ ele ne-au fost 
vândute- Ia stadiul în care 
ajunseseră la  norma de

reparaţii caf>iiale?! Că le-  
rasele for hidroizolante sunt 
ciuruite, te ||â e ie  — mân
cate de molii, instalaţiile 
interioare d e apă, căldură 
şi scurg ere eobnatate sate 
perforate şi ne-am dat peste 
cap să incladera halea»* 
nele. La fiecare balcon ar» 
adăugat cam câte o tonă 
de metal, cărămidă şi st»  
d ă . fii n-am făcut-» rrt 
cu scopul de » feri ac 
spaţii de ploaie sa», prafc 
-ci de a te transforma fol. 
adevărate cămări pentz» 
tot felul de strâns»», 1» 
vreme de ternă; deci focă 
4—5 sufe de kilograme -te* 
căreătsră p e an element î»  
consolă. Ce se poate ten 
tâmpla dacă structura lui 
cedează la  suprasarcină 
pentru, care tea »  fost cal
culat? PericoM cel mul 
mare este însă altul: bal
coanele se .a f l i  d e  regidSI 
pe o  parte a insobifoŞteă 
încârcăndm-le suplimente» 
am modificat serios ee»- 
trtd de greutate al cot» 
strueţiei. Oe poate te» 
semna aceasta la un cutre
mur, o »  a fost cel dte 
197?? Mi-e si frică să-rai 
imaginez. Atenţie, oamenii, 
deocamdată este vorba da 
6 ipoteză; dar rra nanul ,;

BON CIOC LEI

Nume de aşezări hunedorene

t

Presa locală — o
(Urmare dte pag. t )

rhass-media înseamnă co
municaţii d e masă, adi
că totalitatea mijloacelor 
de comunicare a informa» 
ţiilor (poştă, telefon, te
legraf, rădic; tv„ cinema, 

, publicaţii). î^, ca o pu

blicaţie care-şi respectă 
cititorii, le reamintim că 
rămânem In slujba oa
menilor prin informaţiile 
corecte şi operativ pu
blicate, prin strădaniile 
de a-i ajuta să-şi re
zolve problemele în ca
dril legal.

Arde», sat în comuna 
Balşa- Pe teritoriul locali
tăţii,. vestigiile unei for
tăreţe şi numeroase obiecte- 
din ceramică şt metal aduc 

. dovezi despre locuirea în 
zonă a dacilor. Atestările 
documentare arată tendinţa 
de asimilare prin etimo
logie birocratică a de
numirii româneşti — fără 
sens în maghiară cu ter
menul maghiar erdo „pă
dure". (Pentru imposibili
tatea trecerii lui e din 
erdo în a să se compare 
N. ftrăganu, Românii în 
veacurile IX—XIV pe baza 
toponimiei şi a onomasticei. 
Bucureşti, 1933). Toponi
mul provine din numele dte 
familie românesc — ©mo- 
fon existent in kicalitaţea 
învecinată După-Piatră. în  
1750 satul avea 161 locui
tori, în 1854 creşte numă
rul la 172 locuitori, iar kt 
1919 erau 323, în totalitate 
rCmâni.

Paroş, sat în  comuna Să
teşti de Sas; paroş — pv-j» 
tera veche, denumire m 
satului Peştera, tow urm  
Sălaşu de Sus. Toponimul 
fteroş a fost în forma ori
ginală Păroşi, provenit â r  

,1a adjectivul (plural mascu-.

lin) paraşi „cu părul mare", ’ 
poreclă colectivă ca şr bfi*» ‘ 
boşi, biţoşi. Localitatea Pă
ros — Peştera este ateste- 
tu documentar, începând 
din 1433 şi până în I9K  ̂
inclusiv sub denumirea Pă
ros, iar din 1722 Păros — 
Peşteră prin unirea celor 
două sate. în 1496, lăffll 
şi 1519, la adunările distric
tuale de la Balomir. Făr- 
cădin de Jos şi Haţeg, 
participă şi o serie de en n f  
români din Paroş. în I75i 
satul Paroş — Peşteră a- 
vea 286 locuitori, în 1894 
an număr de 4(73 locuitori, 
iar în’ 1919 din cei ' 61fi 
locuitori, 608 erau români.

Mesteaeăn, sat în corn»- 
na Răchitova. Aşezat pe 
o culme deiuroasa dintre 
depresiunea Haţegului st 
curstd superior al Cenwi> 
satefi . ^ e  ' atestat prteaa 
aară ' te>36% tatei de drtpl
în posesia enezitor rominf 
din Densuş. după oe pe t e ’ 
1360 sau chiar înainte, pu
ternica familie cnezialfi 
dens uţi ană pusese liăflt 
nire, de faţrt, pe ani
hilând astfel autoritatea 
cnezilor locali.

Dr. MIBCEA VALEA

W M V W W A S S ţ W M W W ^ W W W W W W W M W V W W W W V A W V M V W W W W A W W Z 1

Avancronica fotbalistică
Etapa a X-a din Di

vizia Naţională începe de  
azi, când Dinamo şi Ra
pid îşi dispută întâlniri
le lor cu Univ, Craio- 
va şi> respectiv, la  
Ciuleşti, cu F.C. Maramu
reş, îmrucât rapldiştil f®r 
evolua săptămâna viitoa
re în meciul din cupa 
U.E.F.A., iar meciul 
echipei Dinamo va fi 
i e i e  v i  z a b  Sâmbătă, 
se prefigurează câteva 
partide interesante între 
U.TA — Gloria Bistriţa 
(meci jucat de arădeni cu 
sufletul la gură in foa
mea. de puncte), Iatep n*.- 
FjQ. Argeş (două formaţii 
cu 2 antrenori ambiţioşi), 
Sportul — F.G. Naţional

(partidă de orgoliu pen
tru „bancari", dar şS pen
tru studenţi). în meciu
rile Efortroputere —.
Ceahlăul, Petrolul — F.G. 
Braşov şl Oţelul — „U" 
€3uj, şanse&i sânt - de 
pârlea gazdelor, dar sur
prize pot să apară.

Corvimd ■ Hunedoara 
primeşte vizita noii pro- 
movate, Unirea Dej, una 
dintre formaţiile ambi
ţioase ce acuză arbitraje
le şi neşansa în meciurile 
de până acum. Avei» 
toată convingerea că ele
vii profesorului R. Vted 
te tete demonstra că la - 
Hunedoara se joacă fot
bal de calitate, că dife
renţa de valoare îşi va

spune cuvântul. Jiul Pe
troşani îşi dispută me
ciul din etapa a Ml** 
tot acasă, In compania ■ 
Metromului Braşov flo- 
cul V} şi se speră ca dtipă 
2 înfrângeri, acasă cu 
Poli. Timişoara şi In 
deplasare la Jiul Graio- 
ua — jM iştii din Petro
şani să aducă linişte în 
rândurile suporterilor tor.

Duminică va reuşi oa
re Vega Deva să „spar
gă" zidul ineficadtâţH 
te partida cu Petrolul 
Vicleni 2 Echipa» « * * ► ' 
norii ţrabtfie « t dea te , 
Mârşit satisfacţie inimo
şilor suporteri deveni, un 
public mteuaat, rivali
zat, fair-play, cura nu

găseşti pe multe stadioa
ne 1 Deşi, cu puţine ex- 
cepţii, nu s-a putut bu- 
cura de victoria prefe
raţilor lor, este cazul 
câ şi echipa Vega să răs
pundă printr-o mal maro 
dăruire şi patere de lup
tă fidelităţii suporte
rilor deveni.

Cea de-a XIII-a etapă 
din Divizia C, care se 
desfăşoară tot duminici, 
programează câteva rae* 
citeţ ce  merită a  fi vi
zionate i Minerul Gertej
— Minertd Ghelari, Fa- 
vior Orăştie — R.G.G.L. 
Gălan, Minerul Lîvezeni
— Sfin. A n ino»a fon 
derby al Văiî diuluî).

SABTN CERBU

ptefiteS-

SOCIETATE COMERCIALĂ

Prin depozitul en gros, situat pe 
r, » r .  I ?  ; K

r#

ulei floarea soarelui 
zahăr
oţet alimentar 
margarina românească 
muştar
orez preambalat

ariei verde 
ariei albastru 
hârtie igienică 
Preţurile includ TVA.
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— 1050 lei
—  1000  te*
— 800 tei
— 550 lei
— ’ m o tei
— 985 lei
— 800 lei
— 0150 lei
— 2850 lei
— m  lei ,

ta telefon 
(92115) '■



VÂNZÂRI-
CUMPĂRĂRI

! •  Vând Opel Rekord
'.1700, înmatriculat (1963), 

Dacia 1300 (piese schimb). 
Tel. 624515 (18—21).

(0090311)
•  Vând convenabil te

levizor color Philips, te
levizor color Grundig, ma
şină automată de spălat, 
cuptor cu microunde, auto
turism Mercedes, an 1976. 
Tel. 612463. (91976)
.. •  Vând urgent /  casă, 
gaze, apă, curte 360 mp, 
str. Vulcan, nr. i, Deva. 
Telefon 625717.

! ; (91995)
* am m  w -mmm- r  mmm t  mmm *  mmm m. m m »\

•  Societate comer
cială vindem ARO 
10-4, rulat 58 000 km 

f j  şi ' remorcă PADES 
500. Tel. 619580, ore
le 9—1 4 .^  J91970)

•  S.G. Viva vinde insta
laţii satelit complete cu

5 antene Offşet aluminiu, 
preţ 450 000 lei. Deva, tel.

! .626265, 611764/ (92013)
•  Vând cameră video

Hitachi VHS nouă, cu toate 
componentele. Deva, tel. 
626265. * (92013)

•  în ziua de 10. 12. 1994. 
pra 9,00, la sediul U. M. 
05062 Deva, se vor vinde 
prin licitaţie publică des-

! cliisă următoarele autove- 
i fiîcule: autoturism Dacia 
: 1410 — 1 bucată; autoturism 
\ !AJRO 243 — 1 bucată. In- 
j formaţii privind autovehi- 
! cplelc care se licitează şi 
! .preţul de pornire a licita- 
1 ţîei se pot obţine zilnic 

intre orele 8,00—10, la 
sediul unităţii din strada 
Bfihai Eminescu, nr. 130 
Sau la tel. nr. 617125; 
612850 — interior 219. 272.

(92010)
•  Vând Oltcit Club, tel.

629974. zilnic, între orele 
18—21. (92026)

'• ' Vând piese şi acceso

rii pentru jocuri electro
nice eu câştiguri şi distrac
tive. Informaţii zilnic la 
tel. 059/144600, între orele 
9—14. (92032)

•  Vând convenabil casă 
cu grădină în Hondol, nr. 
170, tel. 667152.

• (92024)
•  Cumpăr apartament cu 

două camere sau garsonie
ră în Deva, tel. 661721.

(92022)
•  Cumpăr casă de bani. 

Telefon 661721.
(92022)

•  Vând urgent garso
nieră confort sporit, 2500 
mărci, Orăstie, tel. 641133.

(91987)/
•  Cumpărăm mobilier 

antic, ceasuri, tablouri, ar
gintărie, tel. 628716.

(91980)
•  Vând maşină de cusut

cu pedală şi mobilă pentru 
tineret. Informaţii tele
fon 716410. • /  (92035)

•  Vând casă, trei ca
mere, grădină. Brad, tel- 
650210, după ora 19.

- : (92251)
•  Vând motor Audi 100

(benzină), Crişcior, str. 
Zarand, nr. 73, telefon 
656018. (92252)

•  Vând casă, Emi- 
nescu, gaz, apă, curte, 
grădină, posibilităţi 
privatizare, tel. 623824.

/  . (92049)
•  - r  'm m  r  m m  •  mmm #  mmm » mmm'

•  Vând Peugeot 405
G.R.I., an de fabricaţie 
1988, înmatriculat, cu piese 
de schimb, preţ 9 000 DM, 
negociabil. Tel. 660628 sau 
62*528. (92046)

•  Vând pisici Birmane- 
ze, telefon 621283.

(91958)
•  Vând uşi din brad cu 

toc, două geamuri simple. 
Deva, telefon 624002.

(92017)
•  Vând chioşc metalic

si garaj metalic, 6/3, tel. 
617728. ■ ' • (92027)

•  Vând Opel Kadett, în
matriculat, stare foarte 
bună, preţ negociabil, fel. 
665167, Veţcl. ţ  (92031)

1

1

1

ABONAMENTUL  
„CUVÂNTULLIBER“

P uteţi să in tra ţi în posesia ziarului nostru 
mai ieftin decât Ia chioşcuri prin efectuarea de 
abonamente. Costul abonam entului la ziarul 
„Cuvântul liber" Deva este de 1000 de lei. plus 
taxele poştale. /  .;

Factorii poştali şi difuzorii de prefă efec
tuează contractarea abonamentelor pe luna 
noiembrie. G răbiţi-vă î Cel mai sigur mijloc de 
a intra în posesia ziar dui preferat este abo
nam entul. / ' V'/ - 'V/V/ \ : / / / :' / / :

•  Vând casă, grădină şi
anşxe, localitatea Strei, nr. 
84,: telefon 730945, după 
ora lă . (92029)

•  Vând Dacia 1310, an
fabricaţie 1984, stare per
fectă, 80 000 km ' rulaţi. 
Telefon 613727. (92925)

•  Vând teren pentru
construcţii, garaje şi casă, 
în zona Ciuperca, preţ 
15 090 lei/mp, negociabil. 
Telefon 715539. (1638)

•  Vând VW LT 31, Die
sel, furgonetă închisă 3,2 
tone sau închiriez pentru 
transport. Tel. 716435.

(1636)
•  Vând apartament trei

camere, dependinţe; gaz 
metan şi teren 250 mp, 
în Hunedoara, O.M., stra
da C. Brâncuşi, nr. 17, preţ 
11500 dolari. Informaţii 
la telefon 712226, sâm
băta, între orele 14—18 şi 
duminica, 10—12. (1634)

•  Vând apartament 2
camere, decomandate, Hu
nedoara, str. Jiului, 1/10, 
orele 20—21. (1627)

•  Vând Mercedes 200
Diesel, înmatriculat, stare 
excepţională, preţ conve
nabil. Tel. 711866, între 
orele 16—20. ' (1633)

•  Vând apartament 2 
camere decomandate,, mo
bilat şl instalaţie satelit 
completă. Telefon 711955.

(1618)
•  Vând urgent aparta

ment trei camere, confort 
1, Hunedoara, ■ telefon 
721617. (1632)

•  Vând 0,5 kg Propolis. 
Telefon 625647 — Deva. 
Preţ convenabil.

(0090318)

OFERTE 
DE SERVICII

•  Caut cusătoare pen
tru muncă în serie, la do
miciliu, telefon 724383.-

(1637)
•  Cabinet medical psi

hiatrie — neurologie, me
dicină generală,:. Hune- ; 
doară, ştir. Victoriei, nr. 1, 
dr.' Sămărgliiţan, medie 
primar. • - * (4696)

•  Efecţuez transport 1,3 
tone, telefon 616483.

•  ÎMPRUMUTURI . IN
LEI — . primiţi; la CASA 
DE AMANET : SIMERI A, 
zilnic 8—12, 15—17.- • Te
lefon ,661721. (92020)
, •  Caut femeie îngrijire 

copil 3 ani, la' domiciliu, 
telefon 623234, (92019)

PIERDERI
•  Pierdut legitimaţie 

veteran de război, pe nu
mele Guga Petru, din Cu- 
rechiu. Se declară nulă,
v / . ,. v . v r . v A w w r t v z . ,1

•  Pierdut chei aparta
ment şi chei autoturisme 
străine. ' Găsitorului ' re
compensă în valută. Tel. 
621711. (92050)

•  Pierdut carnet şomer 
nr. 305121. Se declară 
nul.

•  Pierdut banchetă din 
spate Dacia 1300. Infor
maţii' la tel. 621016.

. (0090317)

COMEMORĂRI
•  în 4 noiembrie se îm

plinesc 7 ani. de la dece-
- s u l , ' / . /  ‘
col. (rez.) MIHUŢ AVRAM

Parastasul — sâmbătă, 
29 octombrie, la capela 
cimitirului ortodox, ora 
10. Odihnă veşnică! Fa
milia. (0090319)

•  Ce frumoasă ne-a fost 
familia când am fost toţi 
împreună şi ce tristă e a- 
mintirea acum când se 
împlinesc doi ani de când 
ne-a părăsit pentru tot
deauna dragul nostru, fiu, 
tată, soţ, frate şi cum
nat

NICOLAE BOTA
din Fizeş. Dumnezeu să-l 
odihnească! (92018)

•  Cu adâncă dure
re în suflet,, soţul Au
rel, copiii Aurelia, 
Ileana, Ionică şi gi
nerele Ionel anunţă 
împlinirea unui an de 

la despărţirea de scum
pa noastră mamă şi 
soţie . . ;

MARIA ACI1IŢEI
Parastasul de pome

nire sâmbătă, la Bise
rica Ortodoxă: din str. 
Libertăţii, Deva. ,
'  ̂ /  (92030)

D E C E S E

•  Dr. Ghiţă Mării, 
Vetica şi Elena Săliş- 

; teanu'regretă profund. 
, dispariţia neaşteptat 

ta ,' prematură, a prie
tenului nostru 

“ ROMJCA 
•ŞTEFANESCL .

•  Cu adâncă durere' în 
suflet, anunţam încetarea 
din viaţă a dragului nostru 
tată, bunic si socru 

/ / / >  V\ R0MULIJS "V- 
ŞTEFANEŞCU, 

la vârsta de 75 de ani. 
înmormântarea astăzi, ora 
15, de la Casa mortuară 
Deva. Dumnezeu să-l o- 
dihnească în pace ! ' • Fa
milia. (92040)*

D E V A S A T
VINERI,

28 OCTOMBRIE 
9,00 Emisiunea din sea

ra precedentă (reluare); 
18,00 Deschiderea emi
siunii ; 18,05 Ştiinţa, în 

' slujba oamenilor (docu
mentar TV); 18,20 Avan
premiera filmelor la 
DEVASAT; 18,25 Publi
citate ; 18,27 Un concert 
pe săptămână: Festiva
lul W. A. Mozart; 19,00 
Tele 7 abc. Film serial •  
Casa din preerie; 19,50 
Clip VIVA; 20,00 Chestiu

nea z ile i; 20,45 Mitică.; 
20,50 Clipuri VIVA; 21,00 
Teîe-magazimil sfârşitului 
de săptămână •  Din su
mar : Desene animate : 
„The Jetsons"; Dedicaţii 
muzicale; Ancheta DEVÂ- 
SAT: „Drumul ajutoare
lor": Publicitate; Docu
mentar în serial : „Civi
lizaţii apuse"; Sport •  
Muzică •  Publicitate; 
Front Runners; 22,30
Tele 7 abc •  Film se
rial. „Vegas"; 23,20 Clip 
VIVA; 23,25 Cartea de 
citire ; 23,30 Staruri pen
tru totdeauna; 24,00
Videotext publicitar.

!!
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ADUNAREA GENERALA DE CONSTITUIRE 
A FILIALEI CORPULUI EXPERŢILOR 

CONTABILI Ş I CONTABILILOR 
AUTORIZAŢI

Recent a avut loc adu- două trăsături funda-' 
narea generală de con- mentale : libertatea şi in
stituire a Filialei Corpului dependenţa, ceea ce pre- 
Experţilor Contabili şi supune ca o activitate 
Contabililor Autorizaţi de expert contabil şi con- 
diri judeţul Hunedoara, tabil autorizat să se rea- 

In cadrul adunării a lizeze numai de persoane 
fost subliniat rolul con- autorizate, în mod liber, 
tabilului în organizarea pe principii . comerciale, 
întreprinderilor, precum în condiţiile respectării, 
şi sarcinile pe care lo are îndatoririlor profesionale' 
în cadrul reformei şi e- şi a legislaţiei. juridice 
conomiei de piaţă. în vigoare. /  /

Activitatea de exper- Adunarea generala, a 
tiză contabilă şi conta- ales consiliul de condo- 
bil autorizat, în condiţiile cere al filialei. în  funcţia 

.noi ale tranziţiei, trebuie de preşedinte a fost ales 
să fie caracterizată de dl Obrejan Partenie.

<■ mmm- 0  mmm 0  am *  *.:mmm-9: -mmm » ’mmm
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BANCA „DACIA I 

FELIX“ SiA. 1

D E V A

anunţă vânzarea prin

SOCIETATEA „APOLLO“ S.A.
DE VA

Anunţă majorarea preţurilor şi tarife-;! 
lor la produse şi servicii cu până la 65 î 

•la sulă. ■ ' ’

A URMĂTOARELOR IMOBILE :
•  Apartament cu 3 camere, situat în 

Deva, str. Zamfirescu, bl. D 2, ap. 1.
Licitaţia va avea loc în ziua de 31 oc

tombrie 1994, ora 9, la sediul Judecăto 
riei Deva, biroul executorilor judecăto 
reşti. - .

•  Apartament cu 3 camere, situat în 
Deva, Aleea Streiului, bl. 65, ap. 14. •

Licitaţia va avea loc în ziua de 2 no 
iembrie 1994, ora. 9, la sediul Judecăto
riei Deva, biroul executorilor judecăto 
reşti.

•  Apartament cu 4 camere, situat în 
Deva, Gojdu, bl. E 6, ap. 7;

Licitaţia va avea loc în ziua de 3 no
iembrie 1994, ora 9, la sediul Judecăto
riei Deva, biroul executorilor judecăto
reşti.

•  Casă, curte şi grădină, situate în 
comuna Geoagiu, sat Gelmar, nr. 37.

Licitaţia va avea loc în ziua de 3 no 
iembrie 1994, ora 10, la sediul Judecă
toriei Deva, biroul executorilor judecă
toreşti.

•  Casă, curte şi grădină situate în 
comuna Turdaş, sat Spini, nr. 104.

Licitaţia va avea loc în ziua de 3 no
iembrie 1994, ora 10, la sediul Judecăto
riei Devă; - biroul executorilor judecăto
reşti. , . ■;

•  Casă,-curte şi grădină situate în 
comuna Turdaş, sat Pricaz, nr. 56.

Licitaţia va avea loc în ziua de 3 no 
iembrie 1994, ora 10, la sediul Judecăto
riei Deva, biroul executorilor judecăto 
reşti. , ' .

Informaţii suplimentare la sediul băn
cii din Deva, bdul N. Bălcescu, bl. 34 
telefon 620796. •

S.C. AVICOLA S A. £g§j[[Ă.
Consiliul de administraţie al S.C. Avi-

I! 28. XI. 1994 concurs pentru 
postului de director tehnic, 
j Informaţii la telefon 054

I
Iv
I

\ «i.

I

ocuparea

- 615884. 
(92118)

S.C. TRANSCOM S.A. 

HUNEDOARA 

Cu sediul în Hunedoara, str. Rotarilor, nr. 140 

Organizează în data de 21 noiembrie

pentru ocuparea postului de V

•  MANAGER,
în condiţiile Legii nr. 66/1993 şl a Norme

lor Metodologice nr- V  1994.
Ofertele se primesc la sediul firmei, până 

la data de 15 noiembrie 1994*.
Relaţii suplim entare Ia tel. 72834. .

(90898)


