
j S fin ţii A rhangheli M ihail şi Gavriil
In iconografia bisericii creştine or

todoxe îi recunoaştem pe sfinţii arhan
gheli Mihail şi Gavriil cu sabia de foc, 
respectiv cu floarea de crin în mână, 
iar data fixată sărbătorii lor este cea 
de 8 noiembrie a fiecărui an. In Vechiul 
Testament se face referire la arhanghe
lii Mihail şi Gavriil, ce stau cu sabia 
de foc la poarta Raiului. Este vorba de 
momentul • răzvrătirii unui grup de în
geri,. declaraţi vrăjmaşi ai lui Dumne
zeu, „făcând război în cer“. ' Păcatul 
mândriei i-a împins la această răzme

riţă, dorind să fie mai presus decât 
Dumnezeu. In clipa răzvrătirii de sub 
ascultarea lui Lucifer, „Mihail şi îngerii 
lui au pornit lupta cu balaurul**. în 
fruntea nenumăratelor fcete cereşti, ne
atinse de răzvrătire, stătea neînfricatul 
arh. Mihail. în Noul Testament, arh. 
Gavriil vesteşte nenumărate fapte le-: 
gate de mântuirea neamului omenesc: 
naşterea Domnului, a Sf. Ioan Boteză
torul, fuga în Egipt, învierea Domnu
lui, înălţarea la cer. Sunt îngerii păzi
tori ai sufletelor noastre ale tuturor.

împlinirea a 210 ani de 
la Răscoala lui Horea, 
Cloşca ■ Gî "an i r riie 
juit organizarea în jude
ţul nostru (la Curcehiu. 
aprinzându-se flacăra a- 
cestui adevărat război ţă
rănesc pentru dreptate, li
bertate socială şi naţiona
lă) a unui mare număr de 
manifestări- omagiale în 
diverse localităţi. între a- 
cestea se numără simpo
zionul o r g a n i z a t  vi
neri în localul Primăriei 
municipiului Deva de Aso
ciaţia Culturală „Casina 
Naţională** Deva, Despăr
ţământul Deva al Astrei, 
Filiala judeţeană a Aso
ciaţiei Naţionale a Vete
ranilor de Război. Se ştie
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Un tramvai 
numit centralizare

S-a adoptat recent in 
Consiliul judeţean hotărâ
rea privind rectificări la 
bugetul judeţului pe 1994. 

: Rectificările, ’ dictate mai 
mult de mişcarea resurse
lor financiare .de la un 

- capitol la altul decât de 
plusurile de fonduri cu 
care sunt alimentate câteo
dată bugetele locale, pun 
în evidenţă stări, de lucruri 
din cele mai năstruşnice. 
Una dintre acestea priveşte 
decontarea lucrărilor de 
investiţii deja executate. 
Am aflat cu acest prilej 
că beneficiarii de investi
ţii finanţate de la buget, de 
regulă de gospodărire co
munală şi locativă şi de 
regulă pentru lucrări de e- 
chipare tehnico-edilitară a 
localităţilor, datorează con
structorilor miliarde de lei. 
Una dintre aceste lucrări 
în care constructorul a i- 
mobilizat multe milioane 
este sistemul de captare- 
u-atare-aducţiune a apei po
tabile de la Polatişte pen
tru municipiul Petroşani. 
Ce ciudăţenie ne-a fost dat 
să aflăm cu acest prilej ? 
Că 2,9 din trei miliarde a- 
locate de la buget pentru 
asemenea lucrări sunt de

fapt blocate de Ministerul 
Finanţelor. „De fiecare da
tă — spunea domnul con
silier, Costel 'Alic — pre
şedintele (suspendat) al 
Consiliului judeţean — tre
buie să mergem cu situa
ţia lucrărilor, deja execu
tate la minister şi la gu
vern să convingem că lu
crările au fost deja execu
tate, că au fost necesare şi 
oportune şi apoi să se de
blocheze banii pentru pla
ta constructorilor. Un ade
vărat tramvai**.

„Tramvaiul" de care vor
bea atât de plastic domnul 
Alic nu este altceva de
cât rezultatul mimării au
tonomiei locale. Căci cine 
se poate socoti autonom 
dacă pentru a face ceva 
aşteaptă bani de la bună
voinţa altuia ? Mimarea au
tonomiei însă este şi ea re
zultatul nemijlocit al hiper- 
centralizării de care, se ve
de treaba, România nu poa
te să scape ca de cancer. 
Posturile, călduţe din ad
ministraţia centrală de stat 
trebuie justificate. Şi cum 
altfel decât punând lacătul 
pe „robinetul" finanţării 
„autonome** ?
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. că Deva, că aşezare im
portantă a acestor locuri, 
a fost direct implicată în 
desfăşurarea răscoalei, ca 
de altfel întreaga Vale a 
Mureşului, prin ultimatu
mul dat de răsculaţi nobi
lilor retraşi în cetatea a- 
sodiată.

Simpozionul a fost des
chis de dl ing. Virgil Bo- 
ca, vic-eprimarul munici
piului Deva. La manifes
tare a participat dl ing. 
Georgel Iiăican, prefectul

p B ^ - 5  A L A  '
r‘- ‘ D E  
L E C T U R A

juJaţului HLiflâddara. ’Tn 
continuare, au prezen- 
* ii t >munic ăr pr >f.
Ioaehim Lazăr (Muzeul Ci
vilizaţiei Dacice şi Roma
ne Deva) — „Cadrul isto
ric- al - desfăşurării Răscoa
lei lui Horea, Cloşca şi 
Crişan**; prof. Vasile Cis- 
maş (Liceul „Decebâl**) — 
„Declanşarea răscoalei pe 
Mureş în sus**; prof. Mihai 
Cerghedean (Filiala Jude
ţeană a Arhivelor Statului) 
— „Desfăşurarea răscoalei 
pe Mureş în jos" ; Aron To- 
doroni — „Extinderea răs
coalei în Ţara Haţegului" ; 
prof. Dumitru Susan — 
„Masacrul de la Deva**.

MINEL RODEA

CALITATEA

SI

IN  ENERGIA ELECTRICA

Desen de CONSTANTIN GAVRILA

în perioada 3—4 no
iembrie a.c., a avut loc 
la Deva o consfătuire na
ţională a producătorilor 
de energie electrică, pe 
tema „Calitatea şi mana
gementul calităţii în e- 
nergia electrică. Compor
tarea în exploatare a e- 
chipamentelor termome- 
canice**. Amănunte de
spre întâlnirea desfăşura
tă la sfârşitul săptămâ
nii trecute ne-a oferit 
dl Badea Popa, director 
de program la I.C.E.M.- 
E.N.E.R.G. Bucureşti.

— întâlnirea de lucru 
de la' Deva derivă din 
intenţia noastră de a in
troduce sistemele de ca
litate în toată activitatea 
RENEL, începând de la 
faza de proiectare şi ter
minând cu faza de con
sumator. Pentru a asigura 
însă o bună calitate a c- 
nergiei, trebuie să avem 
în vedere întregul flux 
tehnologic al producerii 
acesteia. Deci, intenţia 
noastră este ca tot ce pri
meşte RENEL, începând 
cu combustibilul, pompe
le, instalaţiile, cazanele, 
turbinele, trebuie să fie 
la parametrii calitativi 
impuşi de standarde. Ga 
atare, lupta cea mai ma
re este ca acest sistem 
de asigurare a localită
ţii să - fie implementat şi 
la agenţii economici ca
re ne vând aceste produse 
sau instalaţii corespun
zătoare. Or, pentru acest 
lucru, noi, în interiorul 
RENEL, avem deja un 
sistem de asigurare a ca
lităţii atât pe partea cen
trală, cât şi pe partea 
celor două direcţii gene
rale de distribuţie şi 
respectiv de producere a 
energiei electrice.

La această consfătuire 
i-am invitat şi pe pro
ducătorii de echipamen
te, cu dorinţa de a pre-

veni avariile, deranja
mentele ce s-au produs. 
Din nefericire, nu mai 
facem noi investiţii pen
tru că avem o putere in
stalată pentru nu ştiu 
câte veacuri, însă ea 
trebuie să fie funcţională 
şi intr-un anumit sistem 
al calităţii. Din totalul 
puterii instalate, de 25 000 
MW, doar o treime este 
utilizată.

— Putem vorbi în pre
zent de o calitate a ener
giei ?

— I.a noi, frecvenţa era 
scăzută datorită cererii 
de consum mai mare de
cât posibilităţile de pro
ducere, în prezent lucru-* 
rile fiind deja rezolvate. 
Dl director Florea Bereş, 
de la Termocentrala Min
tia, poate să confirme a- 
cest lucru. „Calitatea e- 
nergiei electrice, a opi
nat domnia sa, se carac
terizează prin frecvenţă 
şi tensiune, care trebuie 
menţinute la parameţri 
constanţi, iar la energia 
termică la presiunea şi 
temperatura agentului' 
termic convenit în con
tractele cu consumatorii. 
De asemenea, consfătu
irea privind calitatea e- 
chipamcnlelor energetice 
nu se ţine întâmplător 
la Deva, şi mai ales în 
noiembrie .1994. Ea şe 
desfăşoară aici din două 
motive: în primul rând 
pentru că termocentrala 
Mintia a reprezentat şi 
reprezintă o centrală de 
bază în sistemul energe
tic naţional, iar în al, 
doilea rând în această 
lună noi încheiem seria 
de manifestări începute 
cu ocazia „Zilei energe- 
ticianului** privind mar
carea celor 25 de. ani de 
funcţionare n centralei 
do la Mintia**.

CORNEL POENAR
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0  Conferinţă de presă. Recent 
a avut loc la. Deva, în organi
zarea Filialei judeţene a Parti
dului Democrat, o conferinţă do 
presă cu tema: „Democraţia în 
administraţia locală**. Despre 
problemele discutate în cadrul 
acesteia vom reveni cu amănun
te. (Tr.B.).

. 0  Licitaţie. La licitaţia orga
nizată recent de Consiliul local 
Vulpan, pentru un teren de con
strucţie în suprafaţă de 50 mp, 
destinat construirii unei brutării,

au participat Asociaţia familială 
„Patiserie Trei Pitici** şi S.G. „Ri- 
maner“ SRL Vulcan. A câştigat 
S.G. „Rimaner**, cu o taxă anuală 
de 1 200 lei/mp, faţă de taxa de 
pornire a licitaţiei de 500 Iei/ 
mp. (I.C.).

O in creştere. Localitatea 
Grişeior, aşa cum ne-a. informat 
d-nul Ioan Almăşan, şeful punc
tului de reproducţie animalieră, 
deţine un total de 720 capete bo
vine, şeptelul fiind în creştere 
cu 82. capete faţă de aceeaşi pe
rioadă a anului trecut. Totalul 
vacilor montate prin punctul de 
reproducţie este de 223 capete, 
Urmărindu-se creşterea producţiei 
ide lapte la vacile fătate. (AU.).

0  Puieţi. Ferma pomicolă a 
S.G. P.P. din Geoagiu oferă în 
această toamnă circa 300 000 de 
puieţi pentru plantare în gospo
dăriile particulare, la asociaţiile 
agricole sau în plantaţiile socie
tăţilor comerciale cu profil agri
col. Materialul săditor este din 
speciile: măr, păr, prun, cireş, 
vişin, piersic, din diferite soiuri. 
(N.T.).

0  Invitaţii neonorate. în co
muna Băiţa — cum ne spunea 
dl Nicolae Popa, vieeprimarul 
localităţii — circa 3 500 ha de 

'fostă păşune a fost împădurită 
de-a lungul anilor. Primăria,

consiliul local au expediat nu
meroase adrese^ către organele 
silvice, invitându-le să meargă 
la faţa locului şi să limpezească 
problema. Invitaţiile n-au fost 
încă onorate. (Tr.B.). -

© Schimb ilegal. Pentru că 
Marian Dinu, subinginer la „Si- 
derurgica** Hunedoara, se ocupa 
şi de schimb ilegal de valută, a 
fost amendat eu 100 000 de iei. 
I-au fost confiscate' şi 400 de 
mărci. (V.N.).

A Z I
MARTI,

8 NOIEMBRIE

ţ  Au trecut 311 zile 
din an ; au mai ră
mas 54 ;

0  Soborul Sfinţilor 
Arhangheli MIÎIA- 
IL şi GAVRIIL ;

1 1897. A murit GRI- 
GORE H. CAN- 
DREA (n. 1843), pu
blicist român, edi
torul gazetei „Albi
na Pindului (1868 
—1870“).
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! Acţiuni în favoarea 
i creării unei tradiţii

Când am fost numită di. 
rector de cămin acum doi 
ani, îşi aminteşte dna Mar
gareta Ocolişan, din Hă* 
rău: baza materială a 
instituţiei era „împrăştia
tă'* 1 * * şl deteriorată. Pe 
măsură ce reuşeam să 
facem încasări în urma 
unor acţiuni organizate, 
am reparat un radioca- 
setofon, un aparat de 
radio, boxele de la Sta
ţia de amplificare şi te
levizorul color. Au fost 
reparate scaunele şi astfel 
că la ora actuală sunt u- 
tilizabile 230 scaune la 
Hărău, 85 la Banpotoc, 
67 la Chimindfe şi 65 la 
Bârsău. . -r; ‘ ',

Realizarea autofinanţă
rii, fntr-Uft procent în
semnat, absolut necesar 
pentru existenţa unui a- 
şefeământ de cultură, a 
presupus organizarea de 
discoteci, baluri. solteî- 
ta te filai ales de tineri, 
proiecţii video eu ajuto
rul unui aparat ettnipâ- 
ftrt de conducerea cămi
nului cultural pe bami 
încasaţi din acţiuni, fo
losirea judicioasă a me
sei de tenis. Anltî trecut, 
tot din încasări s-a zu
grăvit căminul cultural 
de centru, fete în Inten
ţie amenajarea unei bu- 
e&tSril la Căminul cultu
ral Banpotoc, aici orga- 
nizându-se tatei multe 
nunţi. ■

0  altă activitate utilă 
desfăşurată de Căminul 
Cultural Hărău, aducă
toare de venituri, este 
cercul de croitorie, ce 
funcţionează ca cerc teh- 
hieo-ăplicativ al Uni
versităţii populare lo

cale, condus direct' de 
directorul instituţiei, dna 
Margareta Ocolişan. Cer

cul a reunit anul trecut 
17 cursanţi. S-au organi
zat spectacole 1 ale unor 
formaţii artistice din ju
deţ (Casa de cultură Hu
nedoara), la care, din 
păcate, au participat pu
ţini spectatori. O expli
caţie ar îi câ localitatea 
centru de comună, ne-
fiind o zonă de tradiţie, 
aici folclorul este mai
puţin căutat. Un obicei 
totuşi „gustat" este „Ba
lul strugurilor", desfăşu
rat de curând eu mare 
priză la locuitorii co
munei.

fn perspectivă, condu
cerea căminului cultural 
intenţionează consolidarea 
activităţii cultural-artişti 
ce prin reluarea spectaco
lelor în care să înceapă 
să evolueze câluşerii, fiu- 
ieraşii Ia Bârsău, forma
ţia de dansuri din Ban
potoc. De Crăciun, cu 
elevii de şcdalâ' se Va în
cerca organizarea unor 
cete de colindători, Care 
vor concerta şi în bise
rică, Se gândeşte posibili
tatea amenajării unsă 
punct muzeal în incinta 
căminului cultural, mâi 
precis a unei case ţără
neşti eu tot Ce ţine dă: 
ea, Împreună cu biblio
teca, îti luna decembrie, 
se va organiza Un concurs 
„Cine ştie câştigă" pe 
tema Unirii, un specta
col de Crăciun, un con
cert de colinde eu corul 
Liceului de Muzică din 
Deva; organizarea de re- 
velioane la Hărău şl 
Banpotoc. Atenţie se Va 
acorda manifestărilor do
rite de locuitorii ma
ghiari din comună.

M1NEL RODEA

pana  la deva
LE-A POSTI

Probabil acum regretă 
că âu poposit la Deva, Ne 
referim la AUgustin Co- 
man şi Nicu Sueiu, ambii 
din Cucerdea, judeţul Mu
reş. Tot ambii fără loc de 
muncă. Primul a mai fost 
condamnat. De ce sft regre
te? Pentru simplul fapt câ 
alei li s-a înfundat. Băieţii 
transportau oarece bunuri 
a Căror provenienţă nu au 
putut-e justifica. După cer-, 
ceţurile de rigoare s-a sta
bilit că ele proveneau de 
!a două furturi făcute pc 
raza municipiilor Braşov 
şi Timişoara.

HOŢUL |  1 PISTOLUL

O secţie a S.C. „Favior" 
S.A. Orăştie. Aici a intrat 
priit efracţie şi ftobert 
Laubert, un tip fără ocu
paţie stabilă, din Geoigiu. 
Avea el o treabă pe ak i. 
Să fure piei. Surpriză! în

1

MARŢI, 8. 11. 1994

9,00 Emisiunea din 
seara precedentă (relu
are); 15,00 Videotext pu
blicitar; 18,00 Deschide
rea emisiunii; 18,05 Ma
eştrii culturii americano: 
Sculptorul Aliaţi Hauser; 
18,33 Avanpremiera fil
melor; 18,35 Publicitate ;

momentul când o patrulă 
â politiei a luat contactul 
cu ei, a scos un pistol cu 
gaze lacrimogene Şi a apă
sat pe trăgaci. Treaba nu 
a ţinut, dar poliţiştii au 
fost nevoiţi să tragă un 
foc de avertisment pentru 
a-l linişti, Urmare: arma 
şi şapte cartuşe au fost 
confiscate, iar de la domi
ciliul hoţului s-au mai ri
dicat alte produse furate 
de la „Favior" în valoare 
de 200 000 de lei.

CIUUAR DIN DENSUŞ

Un recidivist din Den- 
sUf a încurca t-o din nou. 
Andrei Ciurar îi cheamă 
Şi are 31 de ani. Ultimele 
lui isprăvi: spargere la 
S,C. „Comexim" Ş.R.L., 
spargere la S.C. „Cerna- 
Fruct" S.A., spargere ■ la 
Cooperativa Meşteşugă
rească, toate din Haţeg. 
Adunase mai bine de o 
jumătate de milion de lei 
când a fost prins.

18,38 Lumea banilor iul 
Adant Smith; 19,05 Tele
1 abc. Sindicatele ame
ricane —- unitate şi di
versitate, Documentar de 
Lucian Mândruţă; 19,25 
Cutia muzicală ABC; 20,00 
AS-show; 21,00 Devasat. 
întâlnirea de la ora 21,00;
22.30 Tete ? abc, Ţară 
noastră; 22,35 Film se-1 
rial: Vegas; 23,29 Clip , 
vlva (casetă proprie);
23.30 Staruri în concert, ţ
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CASE NOI, TRAINICE, 
MODERNE

împreună cu dna Olim
pia Vădan, tehnician cu 
probleme de urbanism şi 
amenajarea . teritoriului 
pentru comunele Certeju 
de Sus şi HărăU, răsfoim 
un registru voluminos. Aici 
ţine dumneaei evidenţa tu
turor construcţiilor care 
se ridică în satele ce al
cătuiesc cele două co
mune.

— Este O realitate — 
sublinia' dna Olimpia Vă
dan. De la an la an creşte 
numărul gospodarilor cart 
îşi construiesc case noi şi 
le extind ori modernizează, 
îşi amenajează diferite alte 
anexe gospodăreşti: bucă
tării de vară, grajduri, co
teţe, şuri etc.

— Spuneaţi că numărul
înnoirilor, să zicem aşa, 
eşte în creştere. Să exem-> 
plifieăm. j .

— Da. In anul 1992 la 
Certeju de Sils s-au con
struit şase casc noi, altele 
au fflst modernizate, de 
obicei li s-a ridicat Un e- 
taj sau li s-a adăugat o 
cameră, două. în 1993 am 
eliberat 1? autorizaţii de 
construcţie. Anul acesta, 
până la această dată, am 
dat aprobare pentru alto 
18 case, cele «lai multe

fiind In Stadii avansate de 
finalizare.

— Proiectanţi, meseriaşi, 
materiale de construcţie se

v află?.
— Proiectele se execută 

la firme specializate, auto
rizate. In privinţa mese
riaşilor ştiţi cum este la 
ţară, oamenii se pricep Ia 
multe. Doar acolo unde 
este mai complicat se ape
lează la specialişti. De o- 
bicei la faţade, etajări. In 
rest sătenii se ajută între 
ei, şesele se ridică într-un 
timp destul de scurt. In 
privinţa materialelor , de 
construcţie, ce sâ Va spun. 
Se află, La preţurile ştiute.

r» Am Văzut aicL la 
Certeju da Sus, multe Case 
ridicate la roşu, toate cu 
etaj, unele mai ceva ca la 
oraş.

— Este o dovadă de ne
tăgăduit câ gospodarii 
Vrednici au O burtă fes ză 
economică, altfel nu te poţi 
încumeta să construieşti 
astăzi o casă. In acelaşi 
timp au şi gustul înnoirii, 
al modernului şi frumosu
lui, cel al trăinicie! pefttrtl 
ceea ce ridică în ograda 
lor. ' ;

Gh. I. NEGREA

SUCURSALA JUDEŢEANĂ 
HUNEDOARA—DEVA

Anunţă agenţii economici şi persoanele 
fizice de pe raza oraşului Simeria că 
deschiderea J

AGENŢIEI BANC POST S.Â. SIMBRIA, j 
cu sediul in Simeria, str. 1 Decembrie, \ 

bloc Al, parter, va avea loc la data de 10. }

XL 1994.
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Din dosarele poliţiei !

BANCA „RENAŞTEREA CREDITULUI 
lROMÂNESC4* — S.A. ■

CREDIT BANK
SUCURSALA JUD. HUNEDOARA 

Cu sediul în Deva, bdul Decebal, bl. B.

VINDE LA LICITAŢIE I

#  Vilă duplex, situată în Deva, str. Ane- I 
monelor, nr. 27. j

1
=■!

i '

I

Se pot deschide conturi de către a- \ 
genţi economici şi persoane fizice pen- \ 
tru efectuarea de operaţiuni bancare. )

ş
Agenţii economici şi populaţia pot să \ 

efectueze depuneri in depozite pe 3, 6 ţ 
luni şi 1 an, eu dobânzi avantajoase.

Efectuează plăţi, alocaţii pentru copii 
de vârstă

I%
I }

•  Apdrtalnent cu 3 camere, situat în De- j 
I va, bdul Decebal, bl. N, sc. A, et. II, ap. 4.

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI PETRILA

O R G A N I Z E A  Z A

licitaţie publică, în vederea concesionării de te
renuri pentru construcţii, spaţii de projiiteţie 
şi comerţ şi locuinţe P t  1 E, situate în intra
vilanul oraşului Petrila, aprobate astfel : '

1. Teren în suprafaţă de 480 m.p., pe strada 
Republicii, lângă cinematograf, jjentru realiza
rea unei cofetării, bar, magazin mixt in Petrila,

2. Teren in suprafaţa de 432 m.p., 
blocul nr. 11, cartier 22 Decembrie, pentru rea
lizarea unui magazin universal.

3. Teren în suprafaţă de 144 m.p., cuprins 
Autobus, ,JKARUS‘‘ cu nr. de inmatri- j ţ între bl. 104, 105, IOC, 107 de pc strada Repu

blicii, pentru realizarea unui apartament de 
serviciu, Cuplat cu elădirea bisericii existente.

I
î culare HD. Ol. ADC.

I V. %
I

Apartament cu 2 camere, situat in De-1 1
* va, Aleea Crişului, nr. 5, bl. 48, sc. IV, et. II, i 
| ap. 69.

I •  Apartament situat în Deva, str. Mine- . 
j rului, bl. 26, sc. C, ap. 47, I
J t  Autoturism „FORD SIERRA", nr. de |

I
înmatriculare 5 HD 4041.

'
*

I !
#  Imobil situat In Orâstie, str. Vânătorilor, *

h _ _ _ _ _ _
j Iare 4 HD 9576, ţ

j •  Maşini tricotat WKTM. j

|  •  Distilerie, situată în Orăştie, str. Unirii, I
î nr. 1.

« Licitaţia va avea loc la sediul Judecătoriei j 
( Deva, biroul executorilor judecătoreşti, în datai 
j de 17. XI. 1994, orii 9. j

|  Informaţii suplimentare la Judecătoria De- j 
! va, biroul executorilor judecătoreşti sau la Cre-» 
t dit Bank, telefon nr. 611853. J

Im ş i » i Jfa* j» mu i i

4. Teren în suprafaţă de 0,36 ha, situat pe 
strada Republicii, lângă Căminul cultural Cim- 
pa, pentru realizarea a trei locuinţe P -i 1 E.

5. Teren în suprafaţa de 231 m.p,, pe strada 
Republicii, lângă restaurant, pentru realizarea 
unui autoservite.

Pentru terenurile de la poziţiile 1 şi 2, taxa 
minimă de concesionare este de 3 000 lei/m.p./ 
an, pentru terenurile 3 şi 4, taxa minimă de 
concesionare este de 280 Ici/m.p./an, iar pentru 
poziţia 5, taxa este de 600 Iei/m,p./an. Durata 
concesionării este de 99 ani, respectiv durata 
existenţei construcţiei pentru locuinţe. Garan
ţia de participare la licitaţie este egală cu 10 
la sută din valoarea redevenţei anuale pentru 
poziţiile 1, 2 şi 5, iar pentru poziţiile 3 şi 4 este 
egală cu Valoarea redevenţei anuale. Taxa de 
participare este de 60 000 lei pentru poziţiile 
1, 2 si S, iar pentru poziţiile 3 si 4 este de 20 000 
lei.

Licitaţia Va avea loc în dâta de 25 noiem
brie 1904, ora 10, la sediul Consiliului Local al 
Orăşulili Petrila, strada Republicii, nr. 106.*
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D iviz ia  N a ţ io n a lă
Rezultatele etapei: fel. Bistriţa —- Eiectroputere |  

0—•; F.C. Argeş — U.T.A. 1—0; F.G. Maramureş — ■  
Inter 2—3; Ceahlăul — F.C. Naţional 1—0; ,U“ Cluj- |  
N. — Farul 2—0; Steaua — Rapid 1—1; Dinamo — 
Sportul 2—0; Univ. Craiova — Petrolul 4—0; F.C' |  
Braşov — Oţelul Galaţi 0—2.

CLASAMENTUL
1. Steaua
2. F.C. Naţional
3. Rapid
4. Inter Sibiu
5. F.C. Argeş
6. Univ. Craiova
7. Ceahlăul P.N.
8. Dinamo
9. Gloria Bistriţa

10. Petrolul
11. MU“ Cluj-N.
12. Farul C-ţa
13. Oţelul Galaţi
14. Eiectroputere
15. F.C. Maramureş
16. Sportul Stud.
17. F.C. Braşov
18. U.f. Arad

I ! N-a fost să fie.

11 6 4 1 21— 7 22
11 7 1 3 25—14 22
l i 7 1 3 18—10 22
11 6 i 4 21—17 19
11 6 1 4 14—16 19
i i 5 3 3 17-11 18
i i 5 3 3 19—16 18
ii 5 2 4 21—16 17
a S 2 4 19—18 17
a s I 5 18—17 16
u 4 2 5 12—14 14
a 4 2 5 13—17 14
a 3 3 5 16—21 12
a 3 2 6 10—15 11
a 2 . 4 5 11—15 10
a 2 3 6 5—14 9
a 2 3 6 6—17 9!
a 2 2 7 9—20 8

Rapid „U" Cluj-N.; U.T.A.

I 
I
I
|  p.u. Maramureş; inter — nteaua; ruectroputere —■  
I F.C. Argeş; F.C. Naţional — Gl. Bistriţa; Sportul |  
I  — Ceahlăul: Farul — F.C. Braşov; Petrolul — D i-| 

Univ. Craiova. |

I !

I !ii
i i
i i

r

Partida de la Timişoa
ra a fost aşteptată cu ma
re interes de suporterii 
celor două formaţii, de 
toţi cei ce urmăresc „mer
sul” fotbalului. în seria 
a 11-a din Divizia A. Con
trar aşteptărilor, elevii 
profesorului Remus Vlad 
nu s-au cantonat în apă
rare, atacând mereu poar
ta gazdelor care, bine 
conduse de „vulpoiul” Ră- 
dulescu, au folosit cu suc
ces arma... contraatacului! 
Poate câ dacă hunedore- 
nii nu ar fi irosit câteva 
ocazii bune de a înscrie, 
alta ar fi fost soarta me
ciului încheiat până la 
urmă CU Victoria gazde
lor cu un «cor concludent: 
3-0. Sigur, campionatul 
e departe de a fi jucat 
şi de mai mult timp Cor- 
vinul, conducerea sa, re
alistă, cunoscătoare şi pre
văzătoare, şi-a p re vă Alt

drept obiectiv ocuparea 
Tocului secund în clasa
ment care ar da şansa 
participării la barai Pen
tru •promovarea în Divi
zia Naţională. Fiindcă e

greu de crezut că timişo
renii mai pot fi ajunşi şi 
întrecuţi de altă forma
ţie aflată între primeie 
echipe din clasamentul 
seriei. Pentru locul doi, 
■Corvinul are ca principal 
adversar • pe Tractorul 
Braşov ce â izbutit ca du
pă Victoria de la Hune
doara să învingă şi la 
Bihor. Şi cU toate acestea, 
noi credem în şansa Cor- 
vinuluî, în capacitatea 
antrenorului Remus Vlad 
de a obţine ceea ce şi-a 
propus.

|  namd; Oţelul

|  Steaua a trecut în frunte I j
Derby-ul dintre Steaua- Dumitriu vor fi eXami-1 

— Rapid s-a terminat ne- ftaţi cu severitatea cunos- ■  
decis, dar militarii cu cută a lui... Halagiân. ML g 
doar un singur punct a- litarii au ajuns în postu- • 
cumulat în această etapă fa de lider, dar le va |  
au egalat pe F.C. National fi foarte greu să-şi păs- |  
ce a cedat la Piatra Neamţ, treze locul. Lupt® mare I 
beneficiind de un golâ- ceea ce place celor ce ■  
verâj mai hun, a trecut urmăresc CU pasiune cam- I 
în fruntea clasamentului, pionatul de fotbal. î
în ciuda slabei sale cofls- 5' în subsol SUnt „grU- I

I
portări la Frankfurt, ce- pate” la o mică diferenţă _ 
feriştii au dat o replică ^  P f j }  * |

bUnă militarilor, chiar pe ţu. “  I
terenul acestora, în Ghen- v“ I

■  cea, care au trebuit să se rea ultimelor locuri şi de _
I  mulţumească cu un sin- “  °nce Pie„r; I
I gur punct. Acum primele P? teren propriu a _
I trei clasate (toate echipe ■
j bucu'reştene) sunt de aprâa- g jn te  In par- j
■  Pf tatonate ^provincia- tea superioară sau în sub- ■
I lele“ inter, F.C. Argeş şi U- soiui clasamentului nu se I 

I niv. Craiovă şi Cnlar Dina- poate vorbi încă nici de un ■
|  mo este foarte aproape, gâta U(jer autoritar, nici de Ş 
să profite de orice gre- 0 echipă ce nu poate să ■  
şeală a primelor clasate, mai evite retrogradarea. |
Iată de ce, în etapa vii- $1 e foarte bine pentru a 
toare se prefigurează un interesul ce trebuie să-l |  
derby de. mare atracţie manifestăm şi faţă de a 
la Sibiu, unde elevii lui campionatul intern. I

Gl. Bu- Rezultatele

Nici Jiul Petroşani no ţ  
a mulţumit pe proprii su-î 
porteri cedând la ceferiş-1 
tii clujeni cu un scor ca- J 
tegdric de 4-2. Din păca-l 
te, jucătorii Jiului se mut* % 
ţumesc cu victoriile de |  
pe teren propriu, mai bi- ■> 
ne zis cu foarte puţin, I 
în deplasare neluptâhd J 
cu convingere, cedând cu.» 
prea multă uşurinţă la I 
echipe slab cotate, cujtt î  
a fost şi cazul la Cluj. |  

Şi dacă în seria a ÎI-a ! 
există un lider autoritar, |  
se conturează de acum * 
şi o candidată la retro-1 
gradare — Armătura Za- 3 
lău ce are cel mai mic 1 
număr de puncte şi un * 
golaveraj dezarmant. Si
gur, nu e chiar totul pier
duţi se mai pot întâmpla |  
multe, dar e greu de ere-j 
zut deocamdată. Prima ş 
victorie a Zalăului în 
cest campionat s-a pro- î 

dus chiar în etapa trecută, |  
Nu e prea târziu ?

DIVIZIA A 2
etapei: Unirea Dej —

i

UN PRIM PUNCT IN 
DEPLASARE

Metalul Bocşa —
Vega Deva 1-1
Puţini dintre susţinătorii 

deveni care. cunoşteau că 
„Vega" s-a deplasat la 
Bocşa cu uft lot restrâns 
de jucători — 13 sperau 
că de aici favoriţii lor 
vor aduce un punct de la 
o echipă puternică ce a 
evoluat ani in şir în Di
vizia A — Metalul Bocşă.
Şi asta, în condiţiile în 
care (pentru prima oară 
în acest campionat) Vega 
Deva a folosit în întregime 
numai jucători de la Mu
reşul, fără nici un fotba
list de la Caransebeş!

începutul meciului a a- 
parţinut gazdelor, care 
reuşesc să deschidă scorul 
destul de repede şi în min.
5 era I—0 pentru Meta- 
lul. Oaspeţii nu se descu
rajează şi îşi orientează 
mereu jocul spre poarta 
gazdelor, priii acţiuni sim
ple, cu pase precise, re
uşind să-şi, culeagă apre
cieri frumoase din partea 
gazdelor. In această parte 
a jocului, devenii ar fi 
putut egala mai ales prin 
Râdos, care a ratat de 
puţin. La reluare, devenii 
simt că pot mai mult şi 

; eforturile lor stfnt concre- 
; tizate în min. 72, când 
Rădos execuţă o lovitură 
liberă, portarul nu poate 
reţine şi respinge, iar E- 
lek, aflat pe fază, înscrie 
1—1. La acest scor, Popa 
scapă singur (în stilul său)
Spre poartă, dar ratează !

Aşteptăm câ devenii 
să-şi strângă rândurile, să 
primească mai mult curaj, 
fiindcă pot să iasă din 
subsolul' clasamentului. Du
minică, la Deva, Vega 
joacă în compania echipei 
U.M. Timişoara, Un bur; 
prilej pentru o frumoasă 
Victorie a gazdelor.

C. SANDU
»/,,,V.Wi*r.,.VA‘iV»ViV,ViV«‘,V»Y,V.YiViViViViViYiV,Vi,iWViVW) Aftft

DIVIZIA A 1
Rezultatele etapei: Callatis — „u- ■ , , - *

zău 3—0; Cetatea — Poiană €?, 6—0; Da- C FR, Timişoara 2—0; Jiul Craiova 
ciâ Piteşti —Selena 0-1; F.C. Vâlceâ -  Gaz Metan 2-0; Poli Timişoara -  Cor-* 
Bucovina 3—0; C.F.R. Galaţi — Rocar vinul 3—0; Metro»! Bv. — Unirea AA.| 
4—8; Faur — Steaua Mz. 2—i; Flacăra î“ 0; C.F.R. Cluj-N. — Jiul Petroşani J 
Moroni — Acord Focşani 2—0; Portul 4—2i Phoenix — Gl. Reşiţa 1-̂ -0; F.C. |  
—» Unirea Brăila 1—0; Met. Plopeni — Bihbr — Tractorul 1—2; C.S.M. Reşiţa |  
Poli Iaşi 2 — 0  ■— A.S.A. Tg. M. 8—0; Armatura — *

' ' I.CJ.M. Bv. 2-0. |
CLASAMENTUL Cr.ASAMrcNTm. I

| 1. Selena fii. 12 9 2 1 29— 9 29 1. Poli. Tifn. 12 10 1 1 32— 9 3*1
♦ 2. Bucovina S. 11 8 1 2 18—10 25 2 . Tractorul Bv. 12 7 3 2 20— 8 » t
1 3. fin. Brăila 12 7 1 4 26— 8 22 3, Mctrom Bv. 12 7 0 5 17— 8 21S14 ; 4. Lynx (Poli) I. 12 6 3 3 18—13 21 4. Corvinul Hd. 12 6 2 4 31—15 201
| 5, Met. Plopeni 12 7 0 5 18—17 21 5. C.P.R. Tim. 12 5 4 3 15—11 1**
1 6. Cetatea Tg. N. 12 6 2 4 25—19 20 6. Gl. Reşiţa 12 6 1 5 14—16 191
i 7. C.F.R. Galaţi 12 6 1 5 18—16 19 7. A.S.A. Tg. M. 12 5 4 3 13—15 19%
1 8. Poiana C. 12 6 1 5 19—22 19 8. Jiul Petroşani 12 6 0 6 19—21 181
k 9. Dacia Piteşti 12 5 2 5 26—16 1? 9, l.E.L.I.F. Cv. 12 5 2 5 17—13 17?
I 10. Faur Buc. 12 3 2 5 18—14 17 10. F.C. Bihor 12 5 1 6 17—15 16 *
4 11. Steaua Mz. 12 5 0 7 20—18 16 11. I.C.l.M. Bv. 12 5 1 6 18— 9 16%
i 12. Portul C-ţa 12 5 0 7 22—21 15 12. Gaz Metan 12 4 3 9 14—11 15%-M% 13. A.S. Rocar 12 5 0 7 12—26 15 13. Unirea A.I. 12 4 3 5 7—11 151
I 14. F.C. Vâlcea 11 4 1 8 14—17 13 14. finirea Dej 13 4 1 7 14—19 13!

13. Acord F. 12 4 1 7 17—28 13 15, C.F.R. Cluj-N. 12 3 3 6 12—22 13 f
i 16. Flacăra M. 12 3 3 6 13—19 13 16. Phoenix B-.M. 12 3 3 6 5—19 12%
1 17, Gl. Buzău 12 4 0 8 10—20 12 17. C.S.M. Reşiţa 12 2 5 5 5—15 i i i» 18. Callatis Mg. 12 1 L 10 10—41 4 18. Armătura Z. 12 1 3 8 9—32 * î
1 Etapa viitoare; Jiul Petroşani — Gî. |
% Etapa viitoare: Rocar - Steaua Mz.; Reşiţa; Unirea A.l. — C.F.R. Cluj-N.s*
| Bucovina — C.F.R. Galaţi; Poiana — Gaz M. — Metrom; C.F.R, Timiş. — kM-'4 F.C. Vâlcea; Gl. Buzău — Dacia Piteşti; Poli. Timişoara; Corvinul - - jiul Cra-1
1 Selena — Cetatea; Portul - Fa«r; Un. iova; C.S.M. Reşiţa — Phoenix; AJS.A. 2
1 Brăila — Met. Plopeni; Poli Iaşi — FI. — Armătura; LC.LM. F.C. Bihorvf
i Morerii; Acord — Callatis. Tractorul — Un. Dej. ' I■
W-< mm t mm • mm i mm * > mm . — .9..mm # mmm 9 mmm # mmtm r mmm 9 mmm'9 mmm mmm* •mmm •■mmm • ,\ ’ • mmm

Rezultatele etapei: Favior Orăştie — Construc
torul Hunedoara 3—2; Jiul Petrila — Min. Şt. Vul
can 3—1; Haber Haţeg — Min. Bărbăteni 3—1; Me
talul Crişcior — A.S.A. Aurul Brad (întrerupt în min. 
36); Min. Ghelari — C.F.R. Simeria 7—1: Min. Ahi-; 
noâsa — Min. Certej 0—1; E.G.C.L. Călan — Mit» :

Dupft un meci îrnmos, via disputat

Minerul Aninoasa -  Minerul Certej 0-1
Livezeni 1—4; Mureşul Deva — Dacia 
Min. Teîiuc -- Vict.' ’90 Călan 0—1.

CLASAMENTUL

Orăştie 1—2;

1. Min. Certej 14 14 0 • 52—13 42
î 2 Min. Aninoasa 14 11 0 3 30— 9 33
î 3. AS.A. Aurul Brad 13 10 0 3 37—12 30• 4. Vict. ’90 Călan 14 8 1 5 26—14 25
!; 5. Min. Şt. Vulcan 14 8 0 6 33—22 24
B 6. Dacia Orăştie * 14 8 0 6 30—21 24
} 7. Min. Bărbăteni 14 7 2 5 32—21 23

!; 8. Constr. Hd. 14 7 . 0 •7 40—27 21
|I 9. Min. Ghelari 14 6 2 6 36—28 20
î 10. Mureşul Deva 14 6 1 7 24—27 19

11. Jiul Petrila 14 5 3 6 31—23 18
î 12. Min. Livezeni 14 5 2 7 23—26 17

13. Haber Haţeg 14 5 1 8 26—39 16
14. Favior Orăştie 14 5 I, 8 20—36 16
15. Met. Crişcior 13 5 0 8 23—39 15
16. E.G.C.L. Călan 14 4 0 10 21—52 12
17. Min, Teliuc 14 2 2 10 7—47 8
18. C.F.R. Simeria 14 1 1 12 10—45 4

Etapa viitoare: Min. Livezeni — Favior Orăştie; 
Min. Certej — E.G.C.L. Călan; Min. Bărbăteni — 
Min., Ghelari'; C.F.R. Simeria — Min. Aninoasa; Con- 
struct. Hd. — Min. Teliucţ Vict. Călan — Mureşul 
DeVaţ Dacia' Orăştie —. Jiul Petrila; Min. Şt, Vulcan 
— Met. Crişcior; A.S.A. Brad — Haber Haţeg,

Derby-ul etapei a XlV-a 
dintrţ: Minerul Aninoasa 
şi Minerul Certej a întru
nit toate calităţile cerute 
intr-o partidă dintre li
der şi urmăritorul său : 
dispută dârzâ, dar în li
mitele sportivităţii pe te
ren, în tribune cele douâ 
galerii şi-au susţinut cu 
ardoare favoriţii, iar re
zultatul a fost incert 
până la sfârşitul meciu
lui.

Cum era de aşteptat, 
gazdele aU abordat din 
primul minut, cu mult 
aplomb, partida, dorind 
mult victoria. Jocului a- 
vântat, bine legat de 
gazde, practicat mai a- 
les de Vişan, Ştefan, 

Fătu, Niţă şi Moderanu, 
fotbaliştii din Certej 
i-au răspuns cu o apă
rare bine organizată în 
care, ca de obicei, au ex
celat experimentaţii Stro- 
ia, Asaftei, Tîfrioveanu,

Ţînţăreanu şi, nu în ul
timul rând portarul Ma- 
giâru. Aşa cum se pre- 
vedea  ̂oaspeţii au declan
şat, de câte ori au putut, 
contraatacuri rapide, cu 
pase precise, îndeosebi 
spre tehnicienii din faţă

restabili egalitatea, la o 
combinaţie Vişan — Gigi, 
Ştefan şi acesta din ur
mă ratează din careu, tri
miţând pe lângă bara din 
stânga portarului!

Repriza a Iî-a a debu
tat cu noi incursiuni in

Divizia C - faza judeţeană
— Sidorak, Matache şi 
Ungureanu. şi dintr-o 
asemenea fază s-a în
scris unicul gol al par
tidei, în min. 28, când 
Matache primeşte o pasă 
bună dincolo de mijlocul 
terenului şi cu mingea 
la picior trece de doi 
adversari, ajunge în ca
reu şi înscrie plasat 0—1. 
Cum era firesc, după gol, 
gazdele reiau acţiunile 
lor spre poarta lui Ma- 
giaru şi in min. 34 au o 
foarte bună ocazie de a

careul oaspeţilor, dar din 
păcate pentru gazde, n-au 
putut înscrie în min. 63 
şl 71 (Roşea), 64 (Niţă), 
când s-aU ratat de puţin, 
dar nici în min. 80 la o 
lovitură de pedeapsă de 
la II metri, acordată (pe 
drejA) de arbitru la pro
testele gazdelor când Pa
ter a şutat slab în stânga 
lui Magiaru care a avut 
timp sâ plonjeze şi să 
prindă balonul! Cu toate 
că oaspeţii n-au renunţat 
la atac (şi-au creat 2 oca

zii bune în min. 70 şl 87 
prin Sidorak), cei care 
s-au aflat mai mult în 
posesia balonului au fost 
gazdele, însă nu au re
uşit egâlarea.

Apreciind sportivitatea 
în teren a -jucătorilor — 
gazdă, fair-play-ul ■ con
ducerii asociaţiei — a 
unor cunoscuţi oameni de 
fotbal — ce iată, au iz
butit să formeze o e- 
chipă competitivă, de 
care vom mai auzi multe 
lucruri frumoase, ne-a 
surprins gestul nesportiv 
al fundaşului pater şi 
atitudinea câtorva spec
tatori care au avut treabă 
cu... juniorii de lâ Cer
te).

Min. Aninoasa: Cârstea, 
Ititesc, Nicu, Pater, Fătu, 
Ungur (Basarab), Nîţâ, 
Vişan, Ştefan, Moderanu, 
Roşea, Pană. Min. Cer
tej: Magiaru, Tîrnoveanu 
(Sicoe), Stroia, Asaftei, 
Ţînţăreanu, Vâearu, Ur- 
san, Câpuşan, Ungureanu, 
(Constantin), Matache, Si
dorak,

SABIN cerbi



ANIVERSĂRI
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•  Hallo Robert! La 
| mulţi ani şi mult noroc la 
| împlinirea celor 20 de ani
j «ti doresc din suflet Mumm, 
| Papa, Edu, Dia, Omi, Flo- 
• ti, Neli, Pupu, Rodi şi res- 
I tul trupei de şoc ! P.S. 
! Bleib so wie du bist! 
j , (92523)

j i r  v â n z ă r i --.
\b‘ CUMPĂRĂRI

•  Vând haine impoi-t, 
nesortate, preţ en gros 
— 2 714 lei/kg (inclusiv 
T.V.A.). Deva, tel 027929.

•  Vând apartament Dc- 
ya, Al. Romanilor, bl. 25, 
ap. 22, tel. 713399.

(922446)
•  Vând' apartament 4 

camere ultracentral, etaj 
î, posibilităţi privati
zare. Relaţii tel. 027542, 
între orele 15—21.

(92472)
•  Vând apartament două 

camere, parchet, telefon, 
boxă, etaj 1, mobilat, str. 
Liliacului, Deva. Angajăm 
şofer pensionar pentru mi
crobuz VW 25-1 tonă. Tel. 
624512, 614500, după Ora 18.

' . (92493)
•  Vând convenabil apar

tament 2 camere, spaţios. 
Orăştie, str. Pricazului, bl. 
38, ap. 39, sc. D, etaj 4.

(92505)
•  Vând târâţe grâu. Tel.

627694. . . (92503)
•  Vând taragot Stowasser 

original. Budapesta, lemn 
trandafir, preţ 2 500 DM. 
Informaţii, Tg. Lăpuş — 
Maramureş. 062 - 466594.

(92502)
•  Vând 70 mp spaţiu co

mercial. Orăştie, tel 642884.
(92499)

•  Vând apartament 2 ca
mere, 4 000 000, negociabil. 
Deva. telefon 623620.

(92512)

•  SC Basel Tim 
Comp, cu sediul in 
Timişoara, str. Gh. La- 
zăr, nr. 26, vinde al
cool vrac de 96,2 gra
de. din cereale, la preţ 
avantajos, în funcţie 
de cantitatea cumpă
rată. Informaţii supli
mentare la tel. 056 - 
144591, 056 - 122828.

(92177)
m mmm •  mmm m mmm •  m m  * mmm m mm

•  Vând convenabil bi
bliotecă cu vitrină, masă 
TV şi măsuţă mică. Tel. 
614782, după ora 16.

(92525)
•  Vând aparat sudură

portabil, 220 V, nou, tel. 
617338, zilnic între orele 
20—22. (92517)

•  Vând autoutilitară Re
nault Trafic Diesel şi VW 
Golf Diesel. Tel. 625325.

(92528)
•  S.C. VIVA vinde in

stalaţii satelit complete, cu 
antone de aluminiu offset. 
Preţ , 450 000. Deva, tel. 
626265, 611764. (92476)

OFERTE 
DE SERVICII

•  ÎMPRUMUTURI IN :
LEI primiţi Ia CASA DE 
AMANET SIMERIA — zil
nic 8—12, 15-17. tel.
661721, . (92020)'

•  SC Fortuna Bar 
SRL Deva, str. N. Ior- 
ga, nr. 37, tel. 627694, 
angajează cofetar-pati- 
ser, onorează comenzi 
de torturi şi prăjituri 
pentru orice ocazie.

(92503)

DIRECŢIA DE TELECOMUNICAŢII 
HUNEDOARA —  DEVA 

i ANUNŢĂ
* O listă completă cu toţi abonaţii tele
fonici (persoane fizice şi juridice) din jud. 
Hunedoara, întocmită de către Direcţia de 
Telecomunicaţii Hunedoara —  Deva, este 
toi curs de editare, urmând a fi pusă în 
vânzare până la 31 decembrie 1994.
-  Lista cu v

„TELEFOANELE SOCIETĂŢILOR 
COMERCIALE DE STAT şi PRIVATI- 
ZATE“
din jud. Hunedoara, pusă recent în vân
zare, a fost elaborată de editura TRIUMPH 
şi S.C. GRAF.

Direcţia de Telecomunicaţii Hune
doara — Deva nu îşi asumă responsabili
tatea pentru erorile ce apar în această 
listă. .

S.C. „HABERU S.A. HAŢEG 
, ÎN LICHIDARE

Organizează la sediul din strada Pro
gresului, nr. 59, tel. 770540,

în fiecare 'miercuri, începând cu 16. 11. 
1994, pentru vânzarea de butoaie de alu
miniu de 100 l precum şi diverse mate
riale şi piese de schimb.

Ziar ocHtat de S.C. „CUVÂNTUL LIBER" S.A. DEVA 
J/20/618/1991 Cont 307050601 B.C. Deva Cod Usca) 2116827 
Oeva.Str. 1 Decembrie. 35jud.Hur>edoara,Telefoane:611275;

1 612157; 6112S9;625904fax 618061. Consiliul deadmlnfstraţie 
Dumitru Gheonea - preşednte, Minei Boclea. Vlrgll Crişan, 
Tlberlu Istrate, Nicolae Tlrcob - administratori. întreaga 
răspunderepehtnjoonţlnutularticolelorpubllcateopoartăautortl . 
acestora Tlpa/ul executat la S.C. „ROUDAVA* SA DEVA.

^• Angajăm ospătari-bar- 
mani şi bucătari. Informa
ţii Bistro Capone Deva.

(92529)

PIERDERI

e Pierdut câine Lup, 
cinci luni, zona spitalului. 
Recompensă. Hunedoara, 
722881. * (0090333)

DIVERSE

•  MişU I.uppa efectuea
ză transport persoane Po
lonia, luni, 14 noiembrie, 
45 000 lei ; 19 noiembrie, 
Turcia, 55 000. Telefoane 
612166 şi 714352.

(0090334)

COMEMORĂRI

D ^ C E S E

•  Pios omagiu şi ne- 
ştearsă amintire regre
tatului meu frate 

ANTONIE 
SIMEDROIU 

la şase luni de ia des
părţirea . veşnică. Ili.e 
Simedroiu. (92513)

•  De şase săptămâni 
ne lipseşti draga noas
tră Mamă, • cu înţelep
ciunea şi luciditatea 
celor 93 de ani trăiţi 
în demnitate, credinţă 
şi imensă bunătate. Ta
re îţi ducem dorul, Ma
mă scumpă. Copiii, ne
poţii, strănepoţii 

MĂRIEI LICIU

•  Astăzi se împlinesc 
10 ani de la moartea 
fiului şi fratelui nos
tru

MIRCEA STANCA
Familia. (92523)

•  Cutremuraţi de 
durere, Lavinia, Mih- 
nea şi Alin anunţă 
moartea fulgerătoare a 
mamei lor

MARIA BUZATU 
în vârstă de 56 de ani.

Corpul, neînsufleţit 
se află depus la Casa 
Mortuară Deva.

înmormântarea va 
avea loc miercuri, 9 
noiembrie, la Geoagiu 
Sat.

• Familia Bogar Ioan 
anunţă! dispariţia .ful
gerătoare ..a dragului 
nostru cumnat.

MARIN FAUR 
Cuvintele nu pot ex

prima durerea din su
fletele noastre. Fie-i 
ţărâna. uşoară 1

(92524)

s •  Familia îndurera
tă anunţă încetarea 
din viaţă, după o grea 
şi lungă suferinţă, a 
celui care a fost 

IOAN OPREAN 
în vârstă de 61 ani. 
Înmormântarea va a- 
vea loc astăzi, 8 no
iembrie 1994, ora 14, 
la Cimitirul din str. 
Călugăreni,- Deva.

(92:>37)

•  Familia Kiszely mul
ţumeşte tuturor celor care 
i-au fost alături în momen
tele grele pricinuite de 
moartea bunului soţ, tată, 
socru, bunic şi străbunic, 
cel care a fost

KISZELY IOSIF
(92530)

iAMtfVWW/¥yWMyyji>yyw yW W W W ^
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! SUCURSALA JUD. CEC HUNEDOARA 
— DEVA

Cu sediul în Deva, str. 22 Decem
brie, nr. 90, organizează în data de 9 no

iembrie 1994, ora 10, la sediul sucursalei

pentru Vânzarea mijloacelor fixe propuse 
la casare. - .

Listele cu mijloacele fixe supuse lici
taţiei şi relaţii suplimentare se pot obţine 

! de la serviciul administrativ al sucursalei, 
\\teleţon 18050, interior 124 sau 155.

în caz de nevânzare, licitaţia se reia 
hi zilele de 16, 23 şi 30 noiembrie 1994, 

! ora 10.

SUCURSALA JUDEŢEANĂ CEC 
HUNEDOARA — DEVA

Primeşte oferte pentru confecţionai 
costume de prezentare pentru personaluli 
său. Oferteles se pot depune la sediul su- ţ  
cursalei, până la 15 noiembrie 1994.

Informaţii la telefon nr. 618460,

5

REZULTATELE TRAGERII L O T O  6 DIN 19 
din data de 6. XI. 1991 :

16, 11. 12, 14, 15, 38.

V.O.A.; 13,00 Ştiri; 13,10 
Mica publicitate radio; 
14,00 BBC; 14,30 Post me
ridian; 16,00 Sport; 17,00 
Ştiri; 17,10 Mica publici
tate radio; 17,30 English 
One to one (lecţia 21); 17,45 
Muzică; 18,00 BBC; 19,00 
Rondul de seară; 20,00 Fe- 
mina, Club M.C.; 21,00
BBC; 2!;30 Muzică; .22,00 
Ştiri; 22,10 Muzică.

MARŢI, 8. 11. 1994

0,00 V.O.A. Europe; 6,00 
BBC; 6,30 Maratonul ma
tinal; 9,00 Ştiri; 9,10 Mio
riţa ; 9,30 English O-
ne to one (lecţia 20); 9,45 
Morning music; 11,00 Mica 
publicitate radio; 11,30

Comercializează prin magazinele din
■  DEVA : —  str. 22 Decembrie nr. 

! 76 (vizavi de spital)
■  S.C. Anna Com. Lux SRL. str. Li- 

J bertăţii, bl. J 1, parter.
■  HUNEDOARA :

| nr. 2 A (Lipscani)
•  congelator 160 l
•  congelator 120 l
•  frigider 240 l

str. Grădinilor;

—  490 000 lei)
—  400 000 lei.',
— 390 000 leii

,V .V.V,V.V ,V iV .,.V.VCi"fW /.-.V.V|-.V.V.-.V.% V.VV.-.

vă oferim din GERMANIA
m arfa second hand de calitate

ÎMBRĂCĂMINTE
c a n t ita te ^  __Jr  p r e ţ /k g

0 ,5  - 1 t 

1 1 0 1

peste 1 0 1 ___J

2,5  DM  

g y f D M  

L 2 ,2  D M

c a n t i t a t e p r e ţ /k g

0,2 11 
peste 1 t

3 DM 
2,8 DM

O ÎN C Ă LŢ Ă M IN T E ) 1 kg. -  1 pereche 
O ÎNBRĂCĂMINTE: 1 kg = 3 panţatonli Ikg =8 rochii; 1 kg = 5 cămăşi; 1 kg = I jachetă; 2 kg ? 1 palton, « 4  
o preţurile se calculează îa4g j© £ursu l oficia! al zilei şi includ T V A . -

"ARGE". s.r.l. SIBIU. Telefon: 069/42.78.72; 069/44.23.60
■Uni


