
/■*»

LIBER
cotidian independent

Anul VI ■  Nr. 1256 ■  MARŢI, 15 NOIEMBRIE 1994 4 pagini #  70 Iei

Aprozarul şl cântarul
Dacă Ia unităţile de 

legume-fructe din Deva 
preţul Ia varză este de 
300—350—100 Iei, la uni
tatea nr. 4 este de 600 
lei, ceapa uscată este cu 
200 Iei mai scumpă, mor
covii cu 150 lei, iar lista 
poate continua. Dacă nu 
credeţi vă rog să verifi
caţi. întrebi de ce este 
preţul diferit faţă de 
celelalte unităţi, ţi se răs
punde ferm : „ ...nu te
oblig să cumperi de la 
mine“ !

Deşi la toate magazine
le de acest profil vânză
torii cântăresc întotdea

una în favoarea lor, ceea 
ce cred că se ştie destul 
de bine, la magazinul cu 
pricina mai există şi o 
altă „greutate" — dege
tul. O apăsare cu dege
tul pe platan -'îl costă pe 
cumpărător în j u r . de 
50—100 Iei, poate şi mai 
mult.

Când îţi pune în pla
să marfa „cântărită" ast
fel este aruncată pur şi 
simplu, nici n-ai timp să 
vezi cum arată, dar banii 
îi dai ; iar când ajungi 
acasă... v a i!

MlRELA POPA, 
D e v a
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Prolog şi invitaţie 
la o sărbătoare 

de suflet şi simţire
Un argument fundamen

tal, credem, pentru prio
ritatea naţională a învă
ţământului, îl reprezintă 
— oricând şi oriunde —- 
nu doar recunoaşterea pur 
teoretică, nu doar nuanţa
rea exprimărilor verbale 
şi scrise, cât m ai. ales 
atitudini şi norme în de
plină concordanţă ' cu 
ROSTUL şi LUCRAREA — 
cu efecte peste vreme — 
a celor pare slujesc învă
ţământul, DĂSCĂLII, a 
celor pentru care această 
profesiune (nu meserie) a 
însemnat şi înseamnă — 
fără impresia de exagera
re ÎNSĂŞI EXISTEN
ŢA ‘LOR, a celor care au 
răiţias încă MARII NEGU- 
NQSCUŢI ai neamului, dar 
care au fost, sunt si vor fi 
MARII CUNOSCUŢI ai 
sufletelor noastre, ei fiind 
ziditorii DEVENIRII fie

că ru ia  dintre noi.
. Fără intenţia ierarhiza-' 
rilor, să ne oprim amin
tirile la cei dintâi — atât 
cronologic, cât mai ales ca 
făuritori a ceea ce . suntem 

DĂSCĂLII primelor 
jocuri, ai primelor slove 
si cifre, EDUCATOARELE 
şi , ÎNVĂŢĂTORII, nu
mărul lor şi cantitatea de 
suflet dată nouă fiind, 
credem, mai mari. Pentru 
ca pledoaria noastră pen
tru marele ROST şi deo
sebita LUCRARE a lor să 
fie şi a dumneavoastră, 
cititorii acestor rânduri, 
să încercăm să retrăim 
momente şi scene, la fel 
sau mai profund păstra
te, împreună cu câţiva 
cărturari şi. scriitori . ai 
neamului nostru.

Pentru Ion Ghica, ei, 
DĂSCĂLII, primii îndru
mători ai paşilor noştri 
spre ştiinţa cărţii şi a vie
ţii, au fost „depozitarii

limbii şi naţionalităţii noas
tre", ei care „trăiau şi 
mureau necunoscuţi, fără 
să bănuiască , măcar că 
erau patrioţi", ei care „îşi 
făceau datoria fără să aibă 
cunoştinţă - de binele ce 
făceau ţării lor".

De asemenea, scria Mihail 
Sadoveanu, „toţi au ■ fost 

: nişte apostoli, care au 
trecut printr-un vifor de 
nemulţumiri şi vorbe rele 
şi care totuşi au izbutit 
să-şi îndeplinească me
nirea".

.Alăturându-ne lui Ion 
Slavici, putem spune că 
„nici un Ut dintre noi toţi 
nu poate s i  gândească ia 
tincreţele sale, fără . şă-i 
treacă Budutea Tatchii pe 
dinaintea oţHilor, pentru 
că Budulea nu .era nHmai 
al Taichii, ci al nostru, 
al tuturora". De aceea, pa 
bună dreptate, Alexancţyu 
Ioan Cuza i-a spus învăţă
torului lui- I.L, Caragiale: 
„Să trăieşti.! Cu români ca 
tind n-am teamă".
' Am punctat, , dintre 
multe, altele, doar • aceste 
frânturi de viaţă — poate 
şi din viaţa cititorului a- 
cestor rânduri — nu doar 
pentru a accentua '— a 
câta oară de-ă lungul ani
lor ? — necesitatea , aşe
zării reale în locul cuve
nit, Cât şi pentru a pre
faţa si a invita la CINSTI
REA CELOR peste' 5000 
de EDUCATOARE şi ÎN- 
VATATORI daţi tării de 
către . ŞCOALA NORMA
LA „Sabin Drăgoi" De
va, precum şi a celor 
câteva srte de DĂSCĂLI 
— educatoare, învăţători,

Prof. PA VEL MARZA, 
Şcoala Normală

„Sabin Drăgoi" Deva

(Continuare în pag. a 2-a)

Jocurile de întrajutorare — de la 
nelegalitate, la escrocherie (!)

în perioada postrevolu
ţionară, in ţara noastră 
s-au propagat intens aşa 
numitele jocuri de întra
jutorare. Ele s-au derulat 
prin diferite modalităţi, 
axate însă pe finalitatea 
concentrării banilor spre 
participanţii din prima 
parte a listelor, pe baza 
principiului progresiei geo
metrice. Trebuie spus 
încă de la început că, în 
perioada incipientă, majo
ritatea . iniţiatorilor au 
acţionat în afara formelor 
de organizare juridică, ob
ţinând mari câştiguri prin 
sustragerea de la obliga
ţiile fiscale.

Activităţile de acest gen. 
organizate din interiorul 
ţării, au determinat o 
anume polarizare a câşti
gurilor în favoarea ; celor 
cârc au avut acces ra
pid la informaţii şi dispo
nibilităţi financiare pen

tru a investi mari sume 
de bani în prima fază. 
Au fost generate astfel 
efecte nefavorabile pen
tru un mare număr de 
cetăţeni cu venituri mo
deste. Dar nu numai atât. 
Efectele au fost similare 
şi la nivel macroeconomic, 
prin lansarea unor astfel 
de jocuri din străinătate. 
Cum? Prin transferul ma
siv de valută în favoarea 
cetăţenilor străini de pe 
primele locuri ale listelor. 
Sensul de propagare a u- 
nor astfel de activităţi a 
fost numai dinspre ţările 
bogate înspre cele în curs 
dc dezvoltare. Ne. referim 
în principal la „Top 12". 
„Dolar. Jet“. „Programul 
de ajutor -reciproc".
... Ce au făcu t. instituţiile 
financiar judiciare.? Au 
acţionat lent şi neunitar, 
sţabilind uneori că ase
menea activităţi nu de

termină responsabilitate 
civilă, contravenţională 
ori penală.

•în asemenea condiţii, or
ganizatorii au încercat să 
dea jocurilor a aparenţă 
de legalitate, seriozitate 
şi credibilitate, prin de
rularea activităţii în ca
drul unor societăţi comer
ciale înfiinţate în confor
mitate cu prevederile Le
gii nr. 31/1994. Aici tre
buie subliniat faptul că. 
în majoritatea cazurilor.' 

. activităţile de acest gen 
au fost introduse voalat 
în actele constitutive sub 
diferite denumiri : „joc co
lectiv", „joc distractiv", 
„întrajutorare . umanitară", 
„întrajutorare bănească”, 
„circuit financiar", „super- 
valută” etc. Principiile de

T1BERIU MEDEANU♦ t

(Continuare în pag. a 2-a)

Buna funcţionare a telefoanelor depinde şi de întreţinerea traseelor de 
cabluri. In imagine — o echipă a Romtelecom Deva executând lucrări de 
schimbare a cablului în zona Banc Post din Deva, Foto PAV’EB LAZA

•  STUDII AGROCHIMICE. 
Urmărind stabilirea dozelor op
time de amendamente calcaroa- 
se şi de îngrăşăminte chimice ce 
trebuie aplicate pe terenurile 
agricole, specialiştii de la Ofi
ciul Judeţean de Studii Pedp- 
logice şi Agrochimice au reali* 
zat studiile necesare pentru 
comunele Toteşti, Sîntămăria- 
Orlea, Orăştioarâ de Sus, Beriu, 
Romos şi sunt în curs de exe
cuţie pentru Baia de Griş. (N.T.).

•  SALONUL HUNEDOREAN 
AL CĂRŢII. Miercuri, 16 no
iembrie a.c., ora 16, la Casa

Cărţii din Deva are Ioc deschi
derea „Salonului hunedorean al 
cărţii". .Manifestarea, organizată 
de S.G „Bibliofor" S.A-., progra
mează în prima zi lansarea a 
două volume apărute la Editura 
„Helicon" din Timişoara. Este 
vorba de „Mic dicţionar de cul
tură religioasă", realizat de 
scriitorul Radu Giobanu şi de 
romanul „Cred că ieri, doam
nă..." semnat de Constanţa Mar- 
cu. Joi, 17 noiembrie a.c., ma
nifestarea se deschide şi la Pe
troşani, la Librăria „Ion Crean
gă", (M.B.).

•  CURS DE AMBULANŢIER1. 
Azi. 15 noiembrie, se deschide 
la Deva primul curs de arabu- 
lanţieri. In prima serie parti

cipă 40 dc cursanţi — şoferi de 
pe autosanitare din Deva, Hu
nedoara, Brad, Orăştie, Haţeg, 
Ilia şi Zam. O altă serie a a- 
cestui curs cu durata de două 
luni şi jumătate va fi organi
zată în Valea Jiului. După 
absolvire, cursanţii vor benefi
cia nu numai de o diplomă, ci 
şi de o nouă funcţie, aceea de 
ambulanţieri. (V. R-).

' •  TÂRGURI IN PERIOADA 
15—30 NOIEMBRIE. în  perioa
da 15—30 noiembrie a.c., în 
judeţul Hunedoara vor avea 
loc următoarele târguri de 
mărfuri şi animale : Bârsău — 
19 noiembrie, Băiţa — 20 no
iembrie, Ilia — 21 noiembrie, 

'Zam  — 30 noiembrie. (C.P.).
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•  PREMII. Un număr dc ce
tăţeni din comuna Pui au pri
mit primele acordate de Gu
vern pentru viţeii fătaţi în 
luna aprilie a.c. Suma achita
tă - recent se ridică la aproape 
4 milioane lei. (Tr. B.).

•  TITLURI DE PROPRIETA
TE. De la Comisia orăşenească 
din Haţeg pentru aplicarea Le
gii fondului funciar aflăm că 
se desfăşoară o intensă activi
tate în vederea punerii în 
posesie a celor îndreptăţiţi. De 
curând un alt grup de cetăţeni 
au primit titlurile de proprieta
te. -La ora de faţă celor cărora 
li s-au înmânat aceste titluri 
a ajuns la 444, Acţiunea con
tinuă. (N. S.)» ■ - - -
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F E D E R A Ţ IE
Recent, la Deva- a 

avut loc adunarea de 
constituire a Federaţiei 
Sindicale „Drumuri Ju
deţene", Au partici
pat 21 de lideri de- 
sindicat din Regiile de 
Drumuri şi Poduri din 
ţară. Acţiunea de con
stituire este o replică 
faţă de . Federaţia Sin
dicală a Drumarilor, 
care nu a reprezentat 
corect interesele acestei 
categorii de lucrători 
în relaţi-He cu patro
natul. Sediul noii fe
deraţii sindicale s-a 
stabilit lâ Deva. Ga 
preşedinte a fost ales 
Nicolae Dura, judeţul 
Prahova, iar ca pre
şedinte executiv,' Ma- 
rius Vintilă, judeţul 
Hunedoara. (V. fiU-
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15 noiembrie j
Au trecut 318. zile î 
-I * an; a i mai u i  
mas 47; " *
Sf. Cuv. Paisie de I 
la Neamţ (începu- J 
tul Postului Crăciu- ( 
nului); «
1845. S-a născut VA-1 
SILE CONTA (m.'

.1882), filozof român; I 
1868. S-a născut E- *

. MIL RACOVIŢA (m. |  
1947), biolog român; J 
1876. - S-a născut, la |  
Paris, ANNA ELISA- 1 
BETH BRANCO- * 
VEANU (devenită I 
contesă do Noailles) î 
(m. 1933), scriitoare |  
franceză "de ' origine » 
t frnână; jf
15-27 noiembrie 1918. î  
Consiliul Naţional } 
Rorrtân fim Rîirvwîna *

I
4- Ar

|  Roriiân din Bucovina 
hotărăşte Unirea > 
Bucovinei cu Româ- I 
nia. j
15 noiembrie 1924 — | 
25 oct. 1925. A apă- * 
rut la Bucureşti r e - 1 
visţa „Mişcarea Li- |  
terară", sub direcţia J 
lui L. Rebrcanu. |

ANUNŢ

•  Local de noapte 
—• angajăm lucrători 
cu ziua.



(Urmare din B»g. Ip

profesor,!, maiştri-instruc» 
ţori — care i-au pregătit 
m cei 125 de ani de exis» 
tenţăj a, acestei şcoli în 
Deva; Momentele de cin
stire — care vor avea loc 
în anul >1995 — vrem să 
se constituie Intr-o Sjfe*' 
bătoare de suflet- şi sim
ţire pentru to ţi partici
panţii, atât pentru elevii 
sau dascălii şcolii, cât şi 
pentru alţii, a căror- ti
nereţe şcolară — a lor, a 
copiilor sau a nepoţilor 
lor —, păstrează amin
tirea şcolii noastre sau a 

' absolvenţilor ei.
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Stimulente 

crescătorii 

( de animale
Deoarece s-a constatat 

tendinţa da diminuare a. 
efect^tetef dft animale, în 
spedidlî a c e te  de bovine, 
s-au băuta ti uncie pâr^Ui 
de s^îâ ţlare  şi de» spriji
n iri a producătorilor a- 
grieoli, astfel încât aceş
tia , să Ce interesaţi *n 
creşterea numărului ds 
vaci 1 cii: lapte şi produşi 
ce le -deţin. în  proprietate* 
precum, şi a ©alîtă^fc 
cestora. Ca urmare, în 
baza prevederilor L^gii 
nr. 83/1903, privind spri
jinul 5 acordat de stat pro
ducătorilor agricoli, sunt 
acordat® o serie de J*ei- 
lităţi, sub: forajă de alo
caţii şam prime, atSfe pen-. 
tru ; efectUtele, matefe, cât, 
şi pentru viţeii obţinuţi 
prin monte artificiale şi 
naturale cu reproducători 
atestaţfl" * r"‘“ ' ' 'T~ ' ‘

R^fermdn-ne te  prime
le pentru viţei, se- de- 

. ru iea^ pe bşza dtoeuamn- 
telor ; stipula te  da, lege- 
din datele existente la 
cerilrele agrişBfe ş l K- 
recţia® judeţeană pentru 
agrilidtură şi alimentaţie, 
rezultă, că, pentru viţeilî 
fătaţi,în lunile ianuarie, şi, 
februarie a.c. crescătorii 
de aijimale din: judeţul' 
nostru au- primit peste 83 
milioane lei sub formă de 
primei Acum se face pia
ţa pentru produs ii obţi
nuţi ftţ* luna- marii® a.c, 
această Jhsumănd- mai 
mult de 8(1 milioane iei. 
(N. T.).

PROLOG Şl
Prefaţăm încă de acum 

această sărbătoare nu 
doar pentru reflecţii şi a- 
duceri aminte, na  doar 
pentru înştiinţarea pu
blicului cu: privire la  a* 
cest eveniment, dan ş t  
pentru ea. „participarea" 
celor care simt şi. înţeleg 
eu adevărat ROSTUL şi 
LUCRAREA DASCĂLI
LOR să se alăture în 
raalizacea. ■ intenţiile»? ea» 
tectivului didactic al şco
lii noastre din acest a»; 
şcolar 1994 — 1995 —
intenţii de ordin mate
rial şi spirituali — pen
tru a asigura întâlnirii 
propriu-zise din anul 1995 
frumuseţe, ambianţă' ‘ 1- 
nedit, dar şi ‘ valenţe edu
cative ; estetica, dotarea 
şi funcţionalitatea spaţii
lor de ^cdarizare şi ca
zare ; integrarea ins pro
gramele mijloacelor mass- 
media a aspectelor sem
nificative din viaţa >re- 
cută şi prezentă a şcolii; 
valorificarea. tradiuiior 
culturale (prin Festivalul

arse publicaţii; reviste . ■  m ş n m a m •

muzical-artjstio „Şaten 
Drăgoi" şi prii» serbările 
şcolare); diversiflearea 
tivităţii CLUBULUI ADO
LESCENŢILOR din şcoa
la noastră etc. In felul 
acesta, într-o măsură mai 
mică sau mai mare, ple
doaria pentru „priorita
tea naţională a învăţă
mântului" va începe să 
se transfere din domeniul 
teoretic în .cel al unor 
realizări concrete.
.. -.În prefaţa acestei săr
bătoriri includem şi apelul 
nostru către' persoane ft- 
zice şi juridice care ne 
pot oferi documente, ma
teriale (sau copii ale ’a- 
eestoca), care să ilustrez» 
evinemente, fapte, oameni 
din. viaţa şcolii . noastre 
de-a lungul: celor 125 de 
ani de existenţă,', pentru 

’ organizarea unei expozi- 
ţiiperm anem e. Acestea, 
ar putea ti : monografii 
şi anuare statistice ; or
dine, instrucţiuni, pla
nuri de învăţământ, pro
grame şcolare; articole 
despre şcoală, apărute în

ş |  iţiare conduse sas» te  
«State au colaborat Ctefere 

. didactice ate şcoli1;, lu- 
«sări (căfft$]ţ de literatură, 
de artă, de ştiinţă şi teii-, 
nică, metodico-pedagog i ce 
etc., ai căror autori şunt 
foştii ritevi sau cadre di
dactice ale şcolii; - reviste?' 
şi alte publicaţii ale şco
lii ; fotografii, casete, Sfi»- 
me c» aspecte di* 
şcolH; alte materiale cri 

. date şi informaţii utile» 
Onoraţi de interesul ma

nifestat nu. numai te  pre
gătirea acestei. săebăteri;, 
dar şî pentru ameliorarea 
condiţiei sociale a . slujite-' 
r i t e  şcolii în  general, fie
care fost sau actual DAS
CĂL ori elev al şcolii 
noastre, sau oricare altul, 
ar putea tră i momente in 

> caras : *-ar sandi' precum 
dascălul* despre care &. 
Negruzzi scria: „Ii. felici
tam, Ii mulţumeam, iar el 
se litsâse pe un scaun, 
unde-I. împregiuraseră co
piii, ameţit,, răpit,, cuprins* 
ca acel: împărat care striga 
la moartea sa, „JK SENS; 
QUE DKVIENS DIEU".

S.C. SABMIS S.A. MXEVA
cu sediul m  Piaţa Victmmi,. nr. 

VINDE I A

• în peearet zi de joi a săptămânii, o- ■ 
I lSy la sşMtl. des im i sus (biroul in- *

Jocurile de întrajutorare — de fa 
e, fa escrocherie

din pagi t)

.funcţionare eFau însă a» 
celeaşi, reaiizându-sc câş
tiguri fabuloase cu investi
ţii minime.

Şi acum, câteva ches
tiuni e a »  m te par foar
te importante. Ne refe- 

irim la fap tu l. că, eşecul 
fiind previzibil, organiza
torii aii încercat să im
plice personalităţi din 
politică, şi administra
ţi*, pentru realizarea u- 
aei protecţii. In ce fel «a 
emu ştie i prin, acordarea  
de. priosttătt M ’ Mst&'Mtit 
câştiguri
jeriurde stritt-

ferul valutei îh afară, 
prin curieri, depunere di
rectă sau transfer bancar 
Iată şi un exemplu: „Do- 

‘lar Jet", organizat de 
„Comerce Control A G Vie» 
na", a realizat transferul, 
valutei prin te te rm eri^  
upei bănci cu capital d® 
stat.

'Desigur, partiriparea hfc 
astfel de jocuri a generat 
prihoze cu implicaţii socio-

politice, prin mediata- 
zare. intensă şi falimen
tare, indiferent de pro* 
cedeele utilizate sau pro» 
misiunile organizatorilor. 
Iar acestea att> demonstrat 
previziuni% specialiştilor, 
în sensul imposibilităţii 
multiplicării banilor ş i 
participanţilor într-un citea 
atât de rapid.- !

Chiar in .pofidă prim®, 
lor eşecuri şi previziuni 
nefavorabile, organele com
petente au continuat- să-- 
autorizeze,, funcţionarea., a - - 
ceste  societăţi 
tetetes* ■
nat prevederile legalei 
ma dispoziţie.' 
narate este. cupriftsă'' 
arfe 1 din, Legea- nr.

. 1990, . care prcved* 
cietăţile comerciale se 
constituie în vederea exer
citării '^actelor de- «te 
meri?- Nu vom. feriră, te  
amănunte*:Cte* .fote®' acefe 
te aetedăfînitti’ de QiipiHf' 
CORteSCMI SUfe.!
-«găurii1: da „j« 
tor d® '

unii, organizatori au men

ţionai în statut şî: fi* cel* -., 
lalte documenta codul 927*» 
iar instanţele l-au. accep
tat, deşi b® referă la 
„jocuri şi pariuri de genul 
loto, prpno-sport, cate" 
nouri şi jocuri mecanice 
de noroc?*; In cazul fete 
captării acestei cod şi a 
înregistrării activităţii res
pective în. categoria 
curi «te noroc** instanţa nu 
mai avea competenţa de 
a Ie autoriză, întrucât iti- 
tm«- sub incidenţa tmor- 
botărâri

 ̂vestiţît, mijloace fixe şi piese de schimb |
|  d d sg a n ib iL cl |
S ♦  conservatoare alimentare şi d%l®- § 

puri frigorifice i
•  mijloace de transport I
•  aparatură, electronică da sunet. ţ

la sediul societă-1
sau la, telefon 612026. ■

_  Lista şi preţurile de pornire a  licita-1 
I ţţei sunt afişate la sediul de mai sus. ( 
[ ’ (92Mă) j
1 ..................... ...................... ** I

I

j  C\r^y şo^.{iasŢi ta, D e v a , m c  ® dfiţx> i
zm .X I .tS 9 4 , cursuri de formare opera- J 
|f©ri şi analişti programatori asistenţi p e  I  
|  microcalculatoare compatibile IBM P€. |  
h AbsplvenţUor li se asigură, diplome, 1 

înscrierea şi informaţii la- sediul .  
mei, str. M. Eminescu, nr. 2  (fundaţia [

f  petttru TîneretX tet. 612fi6î. S
1 ! m m  i
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S.Q. „SIGMA -PLUS“ S Jl.L. 
D E  ¥  A
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■& &,HQRTINA“
D E V A  

Str,  Eforia, nr. 2 
ORGANIZEAZĂ

tn Zim de 2. XII. 1994, ora m  
(gttft societăţii, licitaţie deschisă pentru

la ser- £
î l

aJş Guvfin^ijii

........... „„.aii,,,..
conteavenţiitor la.

Mlferiţl î tftei'ti'ri' 1' • W rtoi ari ri' 11
tentei - .̂ JltiaeriUta».

comerciale,. €Ste fe» 
mfJte.testefirieăafeţ. «irit. tin»' 

societăţite Oi^aniza- 
a  jocurilor de totra- 

nu urmărea un 
având fi* vede- 

ftiterea unor pro- 
(risproporţionate în 

r ^ er t cu; investiţia mi
nimă efectuată,

Vânzare mi^ome fixe : |
•  autoturism Dacia 13@4 I
•  motostivuitor j
•  remorcă auio-tractor I
Licitaţia se va repeta în fiecare z i  cte|

hvineri până la adjudecare. \
Participanţii la licitaţie vor 

la casieria societăţii o garanţie de 
sută din valoarea de începere a.

| ş i  o taxă de 15 000 M, pentru 
tpare  la licitaţie.
1  ; Relaţii Im telefoanele; 613373
* 6 4  8 2 5 0 . ( s z m m

feti

wwn.iimna » mmmşt--

M st ce soiuri di pw frKiifeti prtşi b8hi?
Studiile efectuate de că

tre specialiştii dfe la. 
S.C.PjP; Geoagiu reliefea
ză condiţiile propice; ale 
zonelor din judeţul nostru, 
cuprinse între 300—500 m 
altitudine, ite vederea cul
tivării pomilor fructiferi, 
fapt «onfirmat şi de exis
tenţa bazinelor pomicole 
tradiţionale de îa Geoagiu, 
Haţeg, Brad etc. Alegerea 
de către pamteulton » 
speciilor pbiteeBi* pe zo
ne de maximă favorabili- 
tate permite cultiv a rea 
pomilor eu un randament 
mult «pori*.-.- D* -.rfeţMot 
însă că eficienţa economi 
că nu este irtfiuenţată 
numai de cpfw^ţiiie .pedk> 
climatice, ci şi de soiul 
şi de calitatea materia
lului săditor. în cadrul 
sortimentelor pomicole 
sunt recomandate o serie. 
de soiuri, cu epoci diferi
te de coacere şi plasuci- 
tate ecologică mare.*

La naăt, cele m ai adecva
te condiţiilor noastre locale

stint soiurile Joţiathan, Gul
den Deiicious, Idared, 
Sterkrimson şi. noile so
iuri rezistente ger*etic ia 
principalele belii: Romuri,, 
Rbmus 2, Prima, Pio- 

• nic-r, Generos şi Florina. 
Ir* ce»  ce priveşte părul, 
.se: detaşează soiurile: 
Cfentcsa de Paris. Referi
tor la! prune, sunt reco» 
mandaie Următoarele so
iuri : Centenar, Silvia, 
Pţscăruş, Stanley, Tmeu 
gras şi D’Agen ; la cireşi 
se disting: Negre cie 
Bistriţa, Boarnbe de Cot
nari, Van şi Stella, iar Ia 
vişin : Nana, Ilva, Morela 
neagră târzie (Schatten- 
tnoreile), Northstar.

De asemenea, în grădi
nile de lângă casă, în lo
curi ferite de curenţii reci, 
se pot cultiva cu multe 
satisfacţii speciile piersic 
şi cais, ca şi nucul car® 
valorifică terenuri aflate 
la în^ţimi mai mari, 

în zonele, înalte^ pe so
luri mai subţiri, dar cu

rate de buruieni,, »  P«t
cufeva etz mult saeew ar
buştii fruetiferi (coacăz, ror 
şu şi u ^ ru , xmew% muc, 
afin) şi. căpşunul. , /
. Casele, mai ales; din me

diul rural, au în general 
spaţiu rezervat pentru gră
dini de flori. Acestea vor 
arăta . şi mai frumoase 
dacă" se vor planta arbori 

.şi arbuşti ornamentali, din
tre care să nu lipsească 
trandafirii cu porturi ş |  
culori diferite.

Cultura pomilor şi ar
buştilor fructiferi asigu
ră  fructe cu un aport în
semnat îtţ alimentaţia oa
menilor, dar şi însemnate 
câştiguri băneştii De ' a-
semenea pomii fructiferi 
din diferite specii înfru
museţează aspectul sa
telor şi oraşelor^ iar În
grijirea lor oferă o preo
cupare plăcută, utilă şl
recreativă pentru cei ce
lucrează în alte flpmenii 
de activitate.

întrucât . ne aflăm în  
sezonul de plbntar» #  
toamnă a  pwnitor, i&CJ?.P. 
Geoagiu, prin. Pepiniera 
pomicolă. Grăştie, oferă, 
celor ce doresc să înfiin- 
ţeze li vezi pe lângă • capsă1 
sau pe alte terenuri ma
terial săditor pomicol ga
rantat, din speciile şi so
iurile enumerat»1 mai sus; 
în cantităţile solicitate. 
Cei interesaţi tel pot pro
cura puiteţi! direct d e  
Ia fermă sau prin co
menzi făcute de către pri
mării sau centrele agri
colei Doritorii pot primi, 
la  cerere, şî pliante cu 
soiuri sau recomandări 
privind organizarea unei 
plantaţii pomicole os 
dendroîsgice, modul de 
plantare a  pomilor, pre
cum şt alte sfaturi pra*- 
tice utile oricărui po- 
micultor.

Dr. kig, *

Dr. fng. VASIL» A’“—

BANKCOOP S.A. 
SUCURSALA JUDEŢEANĂ 

HUNEDOARA — DEVA 
A N G A J E A I i

Jurisconsult, în conformitate

L  

! '

I
c u i

 ̂dispoziţiile' legale ; cei interesaţi se vor |  
- adresa ta tel. 627951 ; 623053, serviciul^ 
|  personal salarizare.

S.C. ALGRX1M 

PETROCOM- S.R.L.
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Comercializează prin magazinele: 
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 6'i 
dfe spital} şi prin

K ARIN A IMPEX S.R,L.
M ut 1 Decembrie, bL B, parter, HU 

NEDOARA, str. Grădinilor, nr. 2 A  (Lip 
scani)
•  congelator 210 1 — 540 000 lei
•  congelator 160 l — 47Q 000. lei
•  congelator 120 l  — 385, OM lek
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în  preliminariile Campionatului European

ROMÂNIA—SLOVACIA 3-2
Al treilea meci al reprezentativei- noastre de fot

bal disputat în preliminariile grupei I din Campio
natul4 European de fotbal se prevedea a fi toarte 
disputat, între România şi Slovacia, având îndeosebi 
în vedere că ai noştri voiau o revanşă după Ko- 
sice, iar slovacii doreau foarte mult un egal pen
tru ei, însemnând mult. în, compania tricolorilor 
Aproape 20 000 de spectatori s-au încumetat să 
înfrunte frigul şi să asiste la această partidă pentru 
a-i încuraja pe ai noştri să obţină victoria. Prima 
repriză a aparţinut; in cea mai mare part® români
lor. Poate şi pentru faptul că golul, nostru a venit 
destul de repede, în min. 6, când Gîcă Popescuj 
Urcat în atac, înscrie cu un şut puternic din ca', 
reu, aproape de vindu din stânga al porţii. Ai 
noştri, stăpâni pe ei,f manevrează cu îndemânare 
balonul, pasele aţi o, destul de bună cursivitate» 
mai ales până în preajma careului de M m  al 
oaspeţilor. Şi îşi creează şi câtevar ocazii bune de 
a înscrie, însă scorul a, rămas, neschimbat până la 
pauză.

La reluare, tricolorii se avântă din nou spre 
poarta slovacilor şi în min. 48 Hagi plecat ca din 
puşcă din apropierea jumătăţii terenului, cu balo
nul fa picior şi ajuns în preajma careului de 16 m 
unde portarul îi iese în. întâmpinare, Gică înălţă, 
mingea şi „lobul” îi iese de minune i 2—fe 0a, 
scor primit cu mare bucurie în tribune şi de ne- 
număraţii spectatori. Şi când noi toţi lâ- un loc, 
spectatori şi telespectatori, ne aşteptam la o mare 
descătuşare a propriilor energii- ale tricolorilor, la 
creşterea concentrării lor în fazele de poartă; slo
vacii iţu numai că ies, decişi E» joc, dar şi pun- stă
pânire pe jumătatea noastră de teren şi insistă să 
(tea goL Şi reuşesc; pe fondul prea rapidei noastre 
detaşări Şl al slăbiciunilor apărării;, îndeosebi pe 
partea stângă, unde „naşul” nostru de la Kosice, 
D|ubovski, începe să-şi facă de cap. în . min. 57, el 
reuşeşte sâ taxeze negiij[enţa apărării şi redute 
•din handicap: 2—1. Şi tot slovacii continuă să 
.ne domine:- Şf când mulţi aşteptau ca Selmesy 
(ieşit la încălzire) să intre pe. postul său, să închi- 
dă „bulevardul” pe care zburdau oaspeţii, este in
trodus D. Tiiriofte, în locul lui Lăcătuş. în min. 78 
Timoftc faultează, ta  apropierea careului de 18 m 
şi complet Remarcai, la nici 2 m de colţul porţij. 
lUi Steiea, Chvila introduce balonul in plasă : 
2-—2 !; Norocul nostru a fost că peste 2 minute, 
Prodan. readuce extazul t a  rândurile românilor, 
înscriind din apropiere un gol de a u r ! România 
rămâne în continuare lider în clasamentul seriei î 
cu 7 puncte. Asta este foarte important!

REZULTATELE CONCURSULUI PRONOSPORT
■ D IN  13 N O IE M B R IE 1994

Ascoli — Acireale 0—0 X
Chievo — Pescarii 3— 1 1
Fi Andria — Verona (pauză) 0—0 St:.-
F. Andria — Verona (final) I—0 1.
Lucchese — Como. 5—1 1
Pâlermo — Venezia (pauză) 1—9 I
Palenno — Venezia (final) 2—0 T
Perugia — Leece (pauză) 0—0 X:
Perugia — Lecce (final) 3— 1 1
Placenza — Cesena 1— 1 X
Salernitana — Cosenza 5—2 i
Udinese —■ Alalanta. Anulat
Vicenza — Ancona 0—0 X

Cor vinul—Jiul I.E.E.L.I.F. Craiova 2-0 \
Privit prin. prisma va

lorii celor două formaţii 
şi chiar a locurilor ocu
pate în clasament, şan
sele erau departe de par
tea gazdelor în meciul 
de sâmbătă al Corvinu- 
lui. Şi cunoscând capa
citatea antrenorului prin
cipal, prof. Remus Vlad, 
de a-şi conduce echipa la 
victorie, ştiinţa sa d e  a 
dejuca tactica adversa
rului şi capacitatea, jucă
torilor săi, eu toţii ne 
aşteptam, din nou, la 
un scor fluviu. N-a fost 
aşa. Fiindcă nu numai 
că . elevii lui Tililioi s-au 
apărat straşnic, dar ai 
noştri au ratat (iar) cu 
nemiluita! Şi cu toate 
că scorul • s-a conturat 
destul de greu — timpul 
lot trecea şi cu toate eâ 
în prima repriză (îndeo
sebi) hunedorenii jucau 
numai-la- poasta- lur Pi- 
rescu — au întârziat să

înscrie, bucurie ta tabă
ra Corvinului care s-a 
produs doar în min. 25, 
când Gabor centrează şi 
Mitrică — cu un ultim 
efort — reuşeşte să1 des-

1
sâmbătă s-au putut în- J 
scrie multe goluri. B u n i 
cel înscris ta  prima- ce»-1 
priză, în min. 28, 32, 40, J 
52, 72, 75, Bordeian, H e-f 
ghi, Costăchescu, Ciorea 'eiort — reuşeşte sa nes- 4 — *■

chidă scorul':; 1—0; Spec- |
tatorii prezenţi la  meci 
au  urmărit un jac vioi,

fazele mai deosebite re- * 
ţinem cele din. minutele L 
75 şi 84 ale lui Ciorea, * 
când. a pătruns cu min- |  
gea la picior, până în ca- J 
reu, dar a. tras peste l 
bară. In min. 88, însă, C 
Păcurar reia în plasă o î 
minge de la Bordean şi |  
2—0. . < 

A. arbitrat bine bri- f 
gada Alex. Crişan (Bn- 

realitate că jucătorii Cor- cureşti), Marian Deaconu j 
vinului încep să asimile- şi N. Voiaeă (Ploieştii J,

interesant, cu multe faze 
de poartă, aşa citai Bane? 
dorenii încep să-şi obiş
nuiască spectatorii. E O

ze lecţiile de lâ antrena
mente, că pe fondul a-  ̂
cestor acumulări e l (fes-' 
făşoară un joc avântat, 
pe extreme, că îşi creea
ză nenumărate faze de/ 
a înscrie, ceea ce e foâc- 
tc bine. în meciul de

CORVINUL : Popa, Bor- |  
dean, : Crăciun, Halostă, t  
Zanc, Bardac, Costăches- ! 
cu, Gabor (’64 — Ciorea), l, 
Hegjli (‘56 — Păcurar), * 
Tetîleanu, Mitrică; J

wnzPA A i

SABIN CERBU |,

*■ divizia , a  z ;/■: :< |

REZULT AŢELE" ETAPET: Berar REZULTATELE ETAPEI: Jiul Petro- ' 
Buc. — Steaua SfeaZ—2; Bucovtea Sucea* şanţ —• Gferia- Reşifâ 1—3?; Mţifee* f  
va — C.E.B, ©alaţf. 2&-Lî  P. Câmpina — CT.PJR. Gtij-N. â—2 : Gfez Metan — « 
—■ f.G. Rm> Vâlcea t—Ot Gl. Buzău — Metrom Bv. 2—0 ; C.F.R. Timişoara —1  
Dacia Piteşti i —0; Selena — Cetatea»Ţg. Poli. Timiş. 1—1; F; C. Corvinul — f l r f î
Neamţ 2—0 ; Pariul Crţţh — Faur Buc. Craiova 2-t-0 ; CSW Reşiţa —  Phoenix |» 
2—1 ; Unirea BşăUa* — Met. P lo p ii'  B.M. 9—0; A.S.A. Tf. Mi — ArmăturU*’ 
2—O r Poli. Iaşi — Flacăra Moroni fr—1; Z. 3—0': IJC.I.M. BV. —- F.C1 BUtorr 
Acord Focşani — Callatis 6—3-. 2—1 ; Tractorul Bv; —  Unirea Dej 1—0 :'

c l a s a m e n t u l
1 1. Selena 13 10 2 1 31— 9 321
«I 2. Bucovina Sv. 12 9 l 2 20—11 28
1 3. Unirea, Br. 13 8 1 4 28— 8 25
1 4. Poli. Iaşi 13 7 3 3 24—14 24
1 5.. Poiana C. 13 7 1 5 20—22 22
1 6; MH. Plopeni 13 7 0 6 sa—19 21b 7. Cetate» Tg. Ni 13 6 2 5 25—21 20
1 fe C.F.m Galaţi 13 6 t 6 M—18 19
-»• 9; Portul C-ţa 13 6 0 7 24-22 18
1 10. Dacia. Piteşti 13 5 2 6 «y; ţo ■ ■ .. am*’- i o  ■ 171 1T. Faur Buc. 13* S 2 6 20—16 17
1 12; Steaua Mizil 13 5 2 6 22—S9’ 17
1 13. Acord Focşani-13‘ 5 I 7 23—31 16
1 T41 Rocar Buc. 13 5 1 7 14—28 16
1 15. Gl. Buzău, 13 5 0 8 llr-20 15» S& F.C. Iîm. V. 12 4 1 7 14—18 m
1 17. FI. Moreni 13 3 3 7 14—25 12

18. Callatis Mg. 13 I  1 11 13—47 ; ?4:

2. Tractorul
3. F.C. Corvinul
4. A.S.A. Tg. M. 
5i Gl.
6.
7. C.F.R. Timiş.
8. LGJ.M; Bv.
O. Gaz Metan 

IO. Unirea A. I.

CLASAMENTUL ,
El 1» 2 I 33—10 321
13 8 3 2 21— & 27 V
13 7 2 4 33—15. 231
13 6 «  3- 10—15 22 *
13 7 l 5  17—*7 221
m  7: *  6 B —IZ
13 5 5 3 16—12
13 6 1 6 12H-10
m  5 3  5 16—11 
ia  5 3 5 10—lâ

11. lin i Petroşani 13 6 O 7 20—24
12. Jiul Craiova D  5, 2 6 17—15
13. F.C. Bihor

19*
I8j
18 l
ia:

15. Unirea Dej.
16. C P U  Cluj-N.
17. Phoenix B. M.

13 5 1 7  18—17 
13 3 5 5 8—ÎS 14 t.
13 4  1 8 14—20 i a ;
13 3 3 7 14—25 1 2 1 
13 3 3 7 5—22 12*

Armătura- Z. 13 1 3 9 9—35 6 ,
«TAPA VIITOARE : Jiul Petroşani — I 

ETAPA VIITOARE.• Rbcar — Faur; Phoenix; Unirea Dej — I.C.I.M, BV.; 
Callatis — poli. IaşiiCetatea — Gl. Bir- Jiu l Craîov* — C.P.Rt Timiş.; Poli. Ti- f  
zău ; Dacia Piteşti —  Acord. ; ®m: mişoara — Tractorul; Metrom — F.C.1 >
Vâidea- — Selena ; C.F.R. Galaţi — Po- Corvinul ; C.F.R. Cluj — Gaz Metan ; |  
iana ; Steaua. Mte. — Bucovina:; FI. Gl. Reşiţa — Unirea. A -I.; F.C. Bihor,
Moroni — Un. Brăila; Met. Plopeni — 
Portul Constanta.

A.S.A. Tg. M .; 
C.S.M. Reşiţa

Armătura Z. - I

DIVIZIA B
O- partida dc excepţia

V E S A  D EV A  —  ULMc
TIMIŞOARA 5—  Q> I
Ploaia, lapoviţa şi frigid, 

n-au putut împiedica p® 
suporterii deveni să vsdB 
Ia lucru, pe Vega Deva. im 
disputa sa cu U.M. 1’iRiii 
şoara, & mai veche 
tinţă a lor. Şi n-au a vito 
ce regreta. Elevii' Iuj lo- 
nel Stanca şi N:cu Ate- 
xiuc au dat în acest meci 
adevărata măsură a vata* ' 
rii l a ţ  au destâşurai gte 
IntreRşaţ durată aî para* 
dci un jpc combinativ. ra* 
pid, cu pase precise şi 
schimburi de locuri, ce au 
creat de multe, orii panică 
în careul oaspeţilor, reu
şind să înscrie nu mai pa- . 
ţin de 5 goluri, unul mai 
frumos decât celălalt, şt or 
sumedenie de alte ocazii 
Ia poarta oaspeţilor^ m # t 
gustate de acest niimirKrt? 
publie devean. Şi mai m ult 
ca oricând ne-a plăcui an* 
gajamentul devenilor, dă*". 
ruirea lor pentru SCHî- 
PAj în’ care aut excela# 
toţi jucătorii, arătând glţ 
egalul obţinut la Bocşa a 
fost rezultatul oawgeaitâ- ,
ţii formaţiei din? DejeSfe 
puterii de- luptă a» ec tag ^  
a fiecăruia ta parte, li»  
nunţândti-se la. iucltoat di» 
afară, devenii, âu redeveni# 
acea unită familie, cane a 
primit.; în» rândurile salfe ta 
săptămâna trecuta şi pe,. 
Cîrstoiu, Mhreşan şi Be* 
rindei;, rămânând ca în 
Divizia G- Murasta A  «oolţ, 
lueze cu... juniori.

Spaţiul ne limitează Săi? 
vă descriem măcar fazele 
din cam  a-a»; marcat go*,‘ 
lurile, deşi ar merita 
tru "frumuseţea lor. După* 
cinci mari ratări, în mta/'"’ 
15, Danciu, lansat într-o/ 
cursă impetuoasă pe dreap
ta, driblează ultimul â Pâ- 
rător ş i  din careu, ta-; 
scrie fulgerător: 1—0. Bs«f 
semnalul unor atacuri 
proape neîntrerupte. &  
poarta lui Popovici. Şî, In 
minutele 18 (Danciu), ’32.. 
(Elek), 55 (Bulgaru) si 61 
(Neagu) aduc o mare bu
curie în tribune, incaizm- 
du-i &. flacăra unei vietO- 
rii muncite pe înfriguraţto 
spectatori. Să o ţineţi tot 
aşa, băieţi 1 -

A condus 1» centru, —
C. Tripa (Arad).

S. CERBU

Disciplina pe terenul de
Am mai afirmat de câte

va ori că în judeţul nostru, 
în divizia C faza judeţea
nă, se practică un fotbal 
bine apreciat,. cÂ. aigi -ac
tivează câteva formaţii ce 
au o bogată experienţă 
competiţională divizionară, 
şi care se bucură de un 
bun renume în, ţară. Ei: 
bine, cu foarte puţine 
excepţii, ta aceste for- 
maţii s-a creat o atmosfe
ră generatoare de spor
tivitate, a unor ambianţe 
propice desfăşurării uno» 
partide dfe fotbal în spiri
tul şi litera regulamentu
lui, cu respectul cuvenit 
faţă. de. spectatorii ce vin 
la stadion să vadă fotbal, 
să. ,£uste“ fazele de fot
bal'«urîţty nu jocuri ob
strucţioniste, cu faulturi 
groşfeane la adversar şi 

iQtsiCea şi chiar 
bătaia administrată' unor 
arbijri, aşa cum s-a în- 
tâmpfeţ. jiv:, recentele în
tâlniri dintre Metalul Griş-

cior şi Aurul Brad şi 
EGCL Călan — Minerul 
Livezeni. Comisia jude
ţeană a sancţionat destul 
de aspru pe cei vinovaţi, 
în "funcţie de actele comi
se şi de... recidivă. Fiind
că la  Comisia judeţeană 
se ţipe o evidenţă foarte 
clară; în fişa fiecărui ju -t 
cător, nu numai a carto
naşelor primite, dar şi â 
faptelor comise. Şi, dacă' 
pe unii i-a surprins că trei 
jucători de la EGCL Că
lan şi unul de lâ  Metalul 
Crişcior au fost suspen- • 
daţi pe câte doi ani din 
activitatea sportivă, şi 
•doi fotbalişti de la Me
talul au primit, unul un 
an de suspendare şi celă
lalt 6 luni, este pentru 
că cei mai aspru sancţio
naţi sunt RECIDIVIST!, 
totbalişţi care s-au mai 
dedat la fapte reprobabi
le, au mai fost sancţio
naţi, dâr n-au învăţat ni
mic; E drept că ta această

privinţă trebuie ca şi unii 
membri ai comisiei de apel 
şi chiar ai Biroului Aso
ciaţiei Judeţene de. Fotbal 
să manifeste, mai multă
exigentă în- analizarea . cg-„
rerilor ce li se adresează, 
privind reducerea termenu
lui > pedepsei, care se face 
uneori nejustificat. Sigur, 
sunt şi situaţii în care 
după o analiză mai atentă 
şi a  schimbării survenite 
in  comportarea şi condui
ta unui jucător, se petrec 
modificări pozitive evi
dente, când se pot efec
tua f reduceri de sanc
ţiuni, bine motivate.

Recentele incidente, dar 
şi altele mai „mărunte” 
ce se întâmplă şi pe alte . 
stadioane, vizează direct 
conducerile asociaţiilor, 
cluburilor şi ale secţiilor 
de fotbal de a lua toate 
măsurile în vederea întro
nării — în fiecare echipă, 
pe fiecare teren — a or
dinii şi disciplinei, a ne-

fa cu lta tivă !
respectării riguroase a  
prevederilor privind or
ganizarea meciurilor p e : 

_ propriile terenuri I 
ţ Şi nu în ultimul rând 
trebuie să se tragă un se
rios semnal de alarmă şi ■ 
Comisiei judeţene» de. ar
bitri, care are un rol 
deosebit: do important în 
creşterea calităţii arbitra
jelor, a instaurării la toţi 
arbitrii a corectitudinii şi 
cinstei, a răspunderii ce-i 
revine fiecăruia în parte, 
pentru respectarea literei 
regulamentului de joc. 
Mulţi conducători ai aso
ciaţiilor sportive incrimi
nează pe um i arbitri Că 
sunt stăpâniţi de interese 
personale, că favorizează 
vădit Unele echipe gazde 
sau oaspete, şi că aceste 
arbitraje generează şi ele 
scandalurile ce se întâm
plă pe: unele terenuri; Să 
recunoaştem că aşa este. 
Dar şi să acţionăm pentru 
eliminarea acestor lacune.

D i v i z i a  C  -  f a z a  j u d e ţ e a n

, REZULTATE: Minerul Livezeni — Fayior Orăş- 
tfe 4—0 ; Minerul Certej — E.6.CX. Călan 9—0; 
Min. Bărbăteni — Min. Gheferi 3—2 ; C.F.R. Sl- 
meria. — Min. Aninoasa 1—1: Constr. Hunedoara — 
Minerul Telltte 4—6; Victoria Călan — Mureşul 
Devall—0; Dacia Orăştie- — Jiul Petrila 3—0; Min. 
ŞC Vulcan — Metalul Crişcior 1—0; A.S. Armata 
Aurul Brad — Haber Haţeg 4-—0Î l'v  

' C L A S A M E N T U L
fi.
2-

Minerul,Cerţej * 
A.S.A Aurul Sarad •

15 15 0 
• I3 J2  0; i 6*—ia  

: 48—12 ■s
3. Minerul Aninoasa 15 11 1 3 31—10 34
4. Victoria ’90 Călan 15 9 1 5 37—14 28
5.-6. Minerul Şt. Vulcan 15 9 0 6 34—22 27

Dacia Orăştie 15 9 0 6 33—21 27
7. Min. Bărbăteni 15 8 2 5 35—23 26
8 Constr. Hunedoara <15 " 8 0 7 44—27 24
9. Minerul Ghelari 15 6 2 7 38—31 20

10. Min. Livezeni 15 6 2 7 27—26 20
11. Mureşul Deva 15 6 1 8 24—38 19
12. Jiul: Petrila 15 5 3 7 31—26 m
13. Haber Haţeg 15 5 1 9 26—43 16
14. Favlor Orăştie 15 5 1 9 20—10 16
15. Metalul Crişcior 15 5 0 10 23—43 15
16. E.G.C.L. Călan 15 4 0 11 21—61 12
17. Minerul Telluc 15 2 2 11 7—51 8
18. C.F.R. Simeria 15 1 2 12 11—46 5

î



C U V Â N T U L  L IB E

AGENŢIE DE PUBLICITATE 
LA ORĂŞTIE

| începând de astăzi, 15 noiembrie 1994, în 
chioşcul de difuzare a presei al ziarului „Cu
vântul liber“ Deva, din Orăştie (amplasat 
lângă Magazinul ,,Palia“), funcţionează o 
agenţie de mică publicitate. Toţi cei din Orăş
tie şi din localităţile învecinate, care doresc 
să-şi anunţe, prin cotidianul nostru, diferi
te evenimente, servicii, aniversări etc. se pot 
adresa cu încredere la chioşcul „Cuvântul 
liber" din Orăştie. îşi economisesc astfel timp 
şi bani, percepându-se taxe avantajoase pen
tru clienţi.

VÂNZĂRI-
CUMPARÂRl

•  S.G. Muller In- 
vest S.R.L. Deva vin
de din stoc cherestea 
de răşinoase, dulapi 
şî laţuri. Informaţii 

ia. tel. 618132, sau pe str.
V. Branişte/ nr. 7.

j 92Ş16)

•  'S.C Combrut S.R.L. 
Gristur vinde pâine albă 
ta preţul cu amănuntul 
iţe 650 lei/kg. Anunţă in
tenţia de mărire de preţ 
in  cazul creşterii preţului 
Se achiziţie la grâu. ■

' / : (92807)
•  "Vând rulotă germană 

cu Încălzire. Tel. 620285', 
/ ■ / . Y / ' X X  ,;3./-;Xx (92859)

•  Vând garsonieră mo
bilată, Deva, Zamfirescu. 
Telefon 660102, după ora 
16. < / .  (0090342)

• ' Vând Ford Taunus 
1,6, ‘ înmatriculat. Telefon 
117176. ■ (92873)
' •  Vând căţel Peckinez, 
ia u ' In arendă pământeîii- 
Rapolt. Tel. («'.9277./'

(92873)
•  Vând casa cu teren 

agricol, vie, zona Peştis 
blocuri. Telefon 721924, 
după ora 21.

r (92875)
•  Vând cartofi pentru

porci. Deva. Horea, nr. 
73. '  (92870)

•- Vând taragot origi
nal. Informaţii * Primăria 
Vorţa, Miclăus. - ' 1 -:
■i--' J'X (92868)

•  S.G. Daiana Com 
SRL Deva scoate la ' lici
taţi e spaţiul comercial 
situat în zona Cartodrom.

jfclcttoţia va avea -loc - —în - 
-fiecare zi de la ora 9—X
(1, începând cu data de

16. XI. 1994; Tel. 620655/ 
628856. (92866)

•  Vând garsonieră con
fort I, zonă centrală, Brad, 
Nissan Sunny, înmatri
culat, cu piese de schimb, 
piese Opel Rekord şi cum
păr talon Ford Sierra 
Kombi Diesel. Tel. 650353.

(92864)
•  Vând apartament 2

camere, mobilat, etaj I. 
Ilia. Informaţii tel. 265.

(923211
•  Vând convenabil Da

cia 1300, fabricaţie 1980. 
Telefon 621596.

(92845)
•  Vând cască coafor

Krups si maşină tricotat 
Bro'ther KH 890. Telefon

- 642438; (92791)
•  Vând zahăr en , gros

979 lei/kg (TVA inclus).
Tel. 0.69/416979, fax - 069/ 
,444114. (92831)

•  S. G. Import-Export
S.O.H. SRL Hunedoara 
vinde en gros rom şi vod
că 1/2 cu '975 lei, inclu
siv TVA. Tel. 717147.

(92880) •.
•  Vând Lancia Prisma, 

fabricaţie 1983, capacita
te cilindrică 1300 cmc., 
stare bună, benzină, unic 
proprietar, -preţ 2890 DM. 
negociabil. Tel. 625707, 
după ora 20.

- . /  , ■- ' - , (92891)
• . Soeieţatf^rComerciaiă 

GIF-, ^A /gteva organizea
ză, 5 în; dată . dg 12. XII. 
1994, licitaţie pentru închi
rieri spaţii' vânzări mijloace 
fix e ; anunţă modificarea 
preturilor si tarifelor cU 
12. XIÎ. 1994. Relaţii la 
tel. 612608: (92743)

•  Vând cazan ,Termo- 
teka 20 ES“, . .unguresc, ' 
pentru încălzire centrală 
pe gaz. Garanţie, încăl
zeşte 400 me. Tel. 642193.

(92905).
•  Vând Tavria Mini- 

saniara, fabricaţie 1990, 
vamă' achitată,* rrîîXer 'fnO-'" 
zical 18 canale,-universal.

. rusesc, "nou. . Tel.. 713874..
(1703)

S.C. ÂGROSIM S.A. 
S I M E R 1 A

cu sediul în Simeria, str. 1 Decembrie 
nr. 2

ORGANIZEAZĂ ..

•  Vând apartament 2 
camere, decomandate, lân
gă postă. Tel. 728319, o- 
rele 18—21.

(1593)
•  Vând apartament 2

camere, ultramodern, preţ 
foarte avantajos. Telefon 
717331. (1706)

•  Cumpăr (închiriez) 
garaj. Hunedoara, tele
fon 713524, după ora 18.

(1695)
■ '■ . / • :  Vând sau închiriez

rulotă cu spaţiu licitat, in. 
Piaţa Obor. Hunedoara, 
tel. 713802,.711194. ,

(1710)

PIERDERI
•  Pierdut carnet şomer,

pe numele Ciobanu Lilia- 
na, eliberat de Forţele de 
muncă Hunedoara, ll de
clar nul. (1702)

OFERTE 
DE SERVICII

•  Angajez electricieni 
şi secretară, înscrieri Hu
nedoara, str. A. Vlaicu, 
nr. 44, miercuri, 16 XI, 
ora 16 (secretară) şi ora 
17 (electricieni).

, , /  (1705)
•  Ofer servicii de con

tabilitate. Tel. 619138; 
620898. (92828)

•  împrumuturi în lei
primiţi la Casa amanet 

Simeria, zilnic 8—12; 15—17. 
Tel. 661721. . (92020)

•  Familie serioasă cău
tăm persoană vârstnică 
pentru a-i oferi îngrijire 
decentă, contra cedare te
ren pentru construcţie 
casă. Telefon 622915.

(92837)

DIVERSE
•  S.G. Opal Prod Co- 

mexim SRL anunţă inten
ţia de majorare a tarife
lor cu până la 200 la sută, 
începând cu data de 15 
decembrie 1994.

(1794)
•  S.G. Ardean Prest

■ SRL Răpolt - anunţă î In
tenţia de majorare a adao
sului comercial la produ-

. sele comercializate, : în
cepând cu data de 15 no
iembrie 1994.' '

(92877)

ÎNCHIRIERI
•  Caut pentru închi

riat garsonieră sau apar
tament mobilat. Deva, tel. 
623050, după ora 18.

(92898)
•  Caut garsonieră - sau 

apartament 2 camere pen
tru, închiriat. Tel. 528860, 
după ora 15.

/. (92907

, COMEMORĂRI
“ • ’* Azi "şe ■ împhnesc 6;

săptămânT de cinci ne-a 
părăsit/ pentru 'totdeauna 
cel care a fost

FLUIER AŞ GAVRIL
Nu te va uita soţia Iu- 

liana, copiii Lelu şi Gabi, 
fratele Ioan, cu familiile 

(1698)

D E C E S E

•  Familia Sabău anun
ţă _. încetarea prematură 
din viaţă a celui care a 
fost

VASILE BALAU
Suntem alături de fa

milia îndoliată.
(92348)

•  Familia îndure
rata anUnţă dispari
ţia celui care a fost 
un bun soţ, tată şi

. bunic - '"XXX . ’
IOAN BRELEAN 

în vârstă de 55 ani. 
înmormântarea as

tăzi, 15 noiembrie, 
ora 14, la cimitirul 
din • com. Burjuc — 
Hunedoara. , cYr

(92846)

•  Familia Rădos 
este alături de fami
lia îndurerată în cli
pele grele pricinuite 
de dispariţia celui

- care a fost
AMOSICA STOICA 

. Sincere condolean
ţe. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace i 

(92885)

•  Colegii de mutică' 
de la 'Primăria Ilia 
aduc un ultim' oma
giu -cerci care a fost 

MARIAN VIORICA 
(tanti Viorica) 

şi transmit condo
leanţe familiei îndo
liate. (CEC)

^  . 'S f i i  s e r v i c e "  ^

ŞTAMPILE
Y t  C f i îp '  telefonice,
^ L * ft4 P /n  oniCERa p i d , o r i c e

DIRECŢIA GENERALĂ 

A VĂMILOR 

DIRECŢIA ECONOMICĂ
cu sediul în str. Nieolae Iorga, nr. 19 

Sectpr 1, Bucureşti

ORGANIZEAZĂ

D E S C H I S Ă

■ *  Mama şi fratele cu 
familia anunţă cu adân
că durere decesul scumpu
lui lor X/XX-X'X 

AMOS STOICA- 
de 55 ani. înmormântarea 
marţi, 15 noiembrie 1994, 
ora 14, de la Casa Mor
tuară. Dumnezeu să-l o- 
dihneascâî c

(92896)

•  Cu adâncă durere in 
suflet regretăm dispariţia 
prematură, la numai 55 
ani, a celui care a fost

ec. AMOS STOICA
Pământ avar, - pământ 

flămând/ Ai înghiţit - u n ' 
suflet Blând/' Puţin ■ avem' 
din ting noi/' Şi-ţi iei pu
ţinul înapoi. . Sincere coh- 

' doleanţe familiei .îndolia
te! Nepoţii, fam. Miclea şi 
fam. Mârinespu. -

, - . X : (92896)

•  - Zdrobiţi de durere 
suntem alături de familie 
la greaua pierdere a 
celui care a fost un om 
de o deosebită cinste şi 
omenie-

•ec. AMOS STOICA
Familia Alic Octavian, 

din Simeria.- • . .X ■
(92896)

în municipiul DEVA, judeţul Hune-j 
doara, în vederea achiziţiei unui imobil ̂  
şi/sau teren necesare amenajării sediului ţ 
vămii Deva. (

Obiectul achiziţiei va corespunde ur-ţ 
mătoarelor cerinţe : \

•  amplasament cu acces Ia o arteră ţ
principală de circulaţie a autotrenurilor ţ 
şi apropiat de gara C.F.R. ; \

•  suprafaţa totală teren 10 000 — »
20 000 mp ; j

•  clădiri existente 1000 — 2000 mp»
arie desfăşurată cu posibilităţi de amena-j 
jare pentru depozite, rampă, magazii, bi-? 
rouri ; î

•  posibilităţi de racord la utilităţi, y 
apă, canal? gaze, electricitate, telefon, ţ 

, y  Documentele licitaţiei, caietul de sar- ţ 
cini, precum şi orice alte relaţii supli-( 
mentare pot fi obţinute de la VAMA SI- ţ 
MERIA, str. Gării, nr. 96, Simeria, tele- \  

fon 660915. ţ
- Data limită de depunere a ofertelor ţ 

i* este 2 decembrie 1994, ora 15.
\ Licitaţia va avea loc la data de 5 de- ţ 
|  cembrie 1994, ora 12, la sediul Prefec-ţ 
] turii jud. Hunedoara — Deva. : ţ
] : Preţul documentelor licitaţiei este de \ : 

600 lei. (92678) \

------------------------------------------------------------ --------  ţ

ANUNŢ IMPORTANT! j

pentru vânzarea următoarelor ţ n i j - j ;  
i loace fixe:  jî

.•  ARO 244 — 2 buc/  accidentate!;
*• ARO. 243 — 1 bac., accidentat. J
Licitaţia va avea loc în ziua de 22 no-\ 

iembrie 1994, v ota 10, precum $i în fie-' 
dare marţi, ora 10, la sediul unităţii 
până la vânzarea acestora. «

Informaţii'suplimentare la tel. 660023.',

S.C. „SI&MA PLUS“ S.R.L.
■r DIN DEVA x xx

V I N  D E
pe bază de comandă cu plata în 

DOUĂ RATE
•  combine Klass Europa
•  autoturisme
•  camioane
Pentru cei interesaţi de procurarea 

autovehiculelor, firma asigură în condiţii 
avantajoase obţinerea de viză Olanda,

’ Angajăm informaţician, Informaţii la 
tel./fax : 054/612661, orele 9—17.

IMPORTATOR DIRECT 

S.C. MARKET SERVICE S.R.L. 
D E V A

Cartier Oituz, bl. 15 parter
\  

\
Vă oferă un bogat sortiment de pro-1

f 7
)

duse en gros şi en detaille, la preţur,
I \ avantajoase, după cum urmează :
V i  m ___* _ -d? ?'

I i

I

băr-

şi

. \  

V

‘ V /A V iV iV .,,  ..m m  • —  >—  . —  —  < —  / —  mmt mm
(92876) | {

confecţii şi tricotaje de damă, 
baţi şi copii

•  produse din plastic pentru baie 
bucătărie

•  pătuţuri şi jucării pentru copii
•  broaşte, mânere şi yale pentru uşi 

ferestre
•  comutatoare, întrerupătoare şi prize \

moderne. ţ
Vă aşteptăm zilnic între orele 9—17, \

sâmbătă de la 9—13. \
Informaţii la telefon 054/621443. A

(92676) j
'"wn ni i« i mrii ■ ! m ritr mr m~~ i ~

iX 7. . • .Î-;


