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NADIA COMÂNECI ÎNTÂMPINAT A 

LA  DEVA CU DRAGOSTE 
Ş l ENTUZIASM

Cea mai mare gimnas
tă a României din toate 
timpurile . — Nadia Go- 
măneci — aureolată cu o 
salbă de titluri naţio
nale, europene, mon
diale şi olimpice, îm
preună cu logodnicul ei 
—• Bart Gonnor —• au 
sosit ieri dimineaţă, la 
ora 8,20, cil trenul, în 
municipiul Deva. întâm

pinaţi la gară de un mare 
număr de admiratori — 
în cea mai mare parte 
elevi de la Liceul sportiv 
Deva, cameramani, foto
reporteri, ziarişti, cei 
doi foşti mari campioni 
ai gimnasticii mondiale 
au făcut un scurt popas 
la Hotelul „Decebal", 
după care s-au îndrep
tat spre Liceul sportiv

de la poalele Cetăţii 
acolo unde Nadia şi-a 
desăvârşit măiestria spor-ţ 
tivă şi de unde a por
nit să cucerească pis
curile cele mai înalte ale 
gimnasticii feminine.

DUMITRU GHEONEA, 
SABIN CERBU

(Continuare în pag. a 3-a) Nadia Comăneci la sosirea în Gara Deva, Foto: VIRGIL ONOIU
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Intr-o comună cu „regim de forţă
' ■  w fjmajora

Din motive pe care na 
Ie mai expunem aici, de 
peste şapte luni, comuna 
Grişcior nu are primar. 
Alegeri anticipate de pri
mar nu s-au putut orga
niza, situaţia juridică a 
primarului ales în febru
arie 1992. nefiind lămurită. 
In situaţia aceasta, prero
gativele primarului au 
trecut asupra viceprimaru- 
Iui — dl Mircea Tudoran, 
pe care pare să-l comple- 
xeze noile răspunderi. Gum 
se descurcă totuşi comu
na şi autoritatea sa nr. 1 
—• consiliul local te 
această situaţie de forţă 
majoră ? :

CB SPDN OAMENII?

O lungă scrisoare a dlui 
George Runceanu, din str. 
Cireşilor, nr. 5, bloo 18, 
ap. î, rod al unor ob
servaţii de mai multe luni

asupra mersului treburilor 
te comună, arată că oa
menii nu se declară chiar 
mulţumiţi de modul cum 
Ie sunt rezolvate treburi
le, atât cele ale comuni
tăţii, cât şi ca cetăţeni. 
Pe multe pagini, dl Run
ceanu ne dezvăluie o serie

wm

care am făcut-o la Griş
cior, marţi, 22 noiembrie 
a.c., pentru documentarea 
acestei anchete. Facem 
referire doar la trei aspec
te: piaţa agroalimentară 
este orice vrei, numai pia
ţă nu; la blocul de lo
cuinţe început înainte d<?

întreagă de probleme râ
mase în suspensie, atât 
in ceea ce priveşte gos
podărirea comunei, cât şi 
aplicarea legilor şi a ho
tărârilor propriii Cum ru
brica noastră nu este desti
nată doar acestor pro
bleme, ne mulţumim să 
arătăm că aproape în to
talitate omul are drepta
te. Ne-am convins de a- 
ceasta în deplasarea pe

revoluţie nu se întrevede 
nici o intenţie de a se da 
un nume şi o destinaţie 
zidurilor părăsite; Ia sta
rea de degradare In care 
se află cele 4 foste că
mine de nefamilişti, te 
timp ce atât în Brad cât 
şi în Gurabarza şi Griş
cior sunt o mulţime de 
cereri de locuinţe nesa
tisfăcute.

€e probleme au stat în

preocupările Consiliului
'local în toată perioada a- 
ceasta şl în general de 
la alegerile locale? Nu a- 
semenea probleme, în ori
ce caz. ■ '-■/ ; ■

CE AFIRMA 
AUTORITĂŢILE

I-am rugat pe dna Ele
na Poenar, secretar şi dl 
Mircea Tudoran, vicepri- 
mar, să aprecieze cum s-a 
asigurat, în situaţia dată, 
conducerea treburilor co
munei, ce sprijin au pri
mit în acest timp din par
tea organelor judeţene 
— consiliu, prefectură.

—- Noi, zice dl viceprl- 
mar, am ţinut cu regula
ritate şedinţele de consi
liu. Cât priveşte ajutorul

ION CIOCLEI, 
TRAIAN BONDOK

(Continuare în pag. a 2-a)

Zepter International -  un prieten 
pentru mileniul trei

Miercuri seara, la hotelul „Sofitel" din Bucureşti, 
firma Zepter International a organizat un cockteil 
prilejuit de împlinirea unui an de activitate în 
România — ocazie în care numeroşii invitaţi din ţară 
au fost informaţi despre rezultatele înregistrate în 
anul 1994, până în luna noiembrie.

Zepter International este o firmă de mare presti
giu, care are 32 de filiale şi fabrici, cifra de afaceri 
ridicându-se, numai în. acest an (până în luna no
iembrie), la peste 1,6 miliarde de mărci.

Produsele realizate sunt de înaltă performanţă, 
ele adresându-se tuturor consumatorilor. Zepter In
ternational îşi propune o_ educaţie a populaţiei pen
tru mileniul trei, nu numai în privinţa modului 
de a trăi, dar şi de a se hrăni. Produsele Zepter 
International -  de o mare diversitate — sunt rea
lizate din materiale nobile (crom-nichel), care, pe 
lângă faptul că nu necesită la prepararea hranei ulei 
la prăjit sau apă la fiert, contribuie la conservarea 
şi păstrarea vitaminelor, a valorilor nutritive, pre
cum şi simultaneitatea pregătirii unor specialităţi 
pe o singură flacără.

întrunirea de la hotelul „Sofitel" s-a constituit şi 
intr-un moment de emoţie, în care surprizele au fost 
omniprezente, firma organizând o tombolă, în urma 

i căreia s-au acordat zece premii deosebite, printre fe- 
f riciţii beneficiari ai acestor produse numărându-se 
V şi doi colegi de la 
ţ milea.

( _________________

„Devasat", precum şi Angela Si-

CORNEL POENAR

Ouna pe z / .
— Costele, cum trebuie' să mă îmbrac pen

tru teatru?
— Repede, draga mea!
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„STELELE CETĂŢII”

UN FESTIVAL DE PATRU... STELE
O sală extrem de îngri

jită, cu 0 scenă împodo
bită de. sărbătoare, cu 
flori naturale şi cu un 
fundal interesant, La în
tâmpinat pe participanţii 
îa ediţia a XII-a a Fes
tivalului interjudeţean de 
muzică uşoară „Stelele ce
tăţii", organizat şi găz
duit de Casa de cultură 
Deva, căreia i s-a alătu
rat Inspectoratul Jude
ţean pentru Cultură, în
totdeauna prezent când 
e vorba de un act de 
cultură, cu sprijinul Mi
nisterului Culturii şi Con- 
siliului local Deva. Pe 
emblema festivalului ce 
domina scena, erau dese
nate simbolic,. întâmplă
tor sau nu, patru stele.

Credem acum, la final, că 
întrecerea a fost de 
patru stele, ' situându-se 
la nivelul celor mai 
bune trei-paftru concur
suri de gen din ţaţă- ■ 
Manifestarea a fost des
chisă, cum , era firesc, 
de . un om de cultură, 
scriitorul Gligor Haşa, 
consilier municipal.

Ediţia a XII-a a „Ste
lelor cetăţii" a reunit 
concurenţi din : diverse 
judeţe ale ţării şi un 
juriu solid, condus de 
compozitorul Horia Mo- 
culescu, alături de dânsul 
aflându-se dhii Titus An
drei, şeful secţiei muzică 

V MIN'EL BODEA
••.■■■« 'm « . •« <** '..
(Continuare în pag. a 2-a)

Laureaţi ai Festivalului concurs „Stelele cetăţii", ediţia a XII-a : Mihai 
Onilă — Bucureşti (Trofeul festivalului); Coste! Păunescu — Bucureşti (Pre
miul I); Son ia Ploscaru — Cluj (Premiul II j; Luisa Mihăiescu — Cluj  ̂ (Pre
miul III); Romeo Lupu — (Craiova), Gabriel Glodeanu (Deva) — menţiuni,

Foto P A VEL LAZA

A z i
29 NOIEMBRIE

• Au trecut 332 de 
zile din an ; au mai 
rămas 33;

ţi 1543, A murit picto
rul şi desenatorul ger
man HANS HOLBEIN 
(cel tânăr) — (n.
1197);

• 1797. S-a născut 
GAETANO DONIZE- 
TI (m. 1848), corn* ■ 
pozitor italian;

m 1852. A murit, > Ia 
Palermo, NICOLAE 
BALCESCU (n. 1819), 
om politic, istoric, 
scriitor, gânditor neo- 
democrat;

• 1880. S-a născut N.D.
COCEA (m. 1940),
scriitor şi publicist 
român.
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UN FESTIVAL DE PATf t U. . .  STELE
vrea ,»■ ■»<’ I *

(Urmare din pag 1)

uşoară din cadrul re
dacţiei muzicale a Tele
viziunii Române, Radu 
Simu, compozitor, Ioan 
Stănciuleseu, director In 
Ministerul Culturii, Doru 
Iliescu, directorul Roma- 
gram Music LTD, prof. 
Ioan Sicoe, consilier şef 
al Inspectoratului Jude
ţean pentru Cultură al 
judeţului Hunedoara, A- 
vram Dara, directorul 
Casei de cultură Deva şi 
directorul artistic al fes
tivalului. Concurenţi te
meinic pregătiţi, extrem 
de talentaţi, au urcat în 
scenă, câştigându-şi ra. 
pid simpatia publicului 
tânăr, care a umplut sala 
de concerte în fiecare 
dintre cele două seri de 
concurs şi la spectaco
lul de gală al laureaţi
lor. Repertoriul adus In 
scenă de concurenţi a cu
prins piese româneşti şi 
d»n repertoriul interna
ţional. Ca actuala ediţie 
a festivalului să fie com

etă ' din toate punctele 
vedere, amintim pre

zenţa distinsei, superbei 
prezentatoare Carmen Mo-

vileanu, de la Televiiiu-] 
nea Română, care nu oj 
dată a purtat dialoguri i 
agreabile cu publicul, cu] 
jUriul, dând şarm spee-j 
tacolelor. Au evoluat tei 
recitaluri: Daniela Gyorfi,] 
Carmen Rădulescu, Ra-] 
luca Ocnean, Alin Cibiaa,) 
Ovidiu Comornic, MOni-] 
ce Anghel.

Se cuvine să remarcâmî 
costumele în care au 
voluat mai ales concu-] 
rentele, unul mai Inge-J 
nios ca altul, publicul i 
fiind părtaş la o adevă-] 
rată paradă a modei, dar] 
şi a frumuseţii, chiar" 
dacă menţinerea ei costă î 
foarte mult.

Şi cum o manifestare! 
de asemenea anvergură] 
nu mai poate fi azi or- ] 
gazinată fără sponsori, i 
iată şi câţiva dintre a-] 
ceştia: Credit Bank, Bank- 
coop, Banca Comercială,; 
PECO, S.C Costea Trans-J 
com, Reprezentanţa com
paniei Coca-Cola, S.C-! 
Bratu şi Tabacu, „Tropi-' 
cana“, Radio Deva, San- ] 
sere Sân tandrei, Com-i
serv SRL Şoimuş, Prod-" 
sim Simeria, Liga minie-] 
râ „Solidaritatea11 Deva ş.a. ,

Oraşul Simeria a 
ră printre localităţile ur
bane unde *« acţionat cu 
perseverată fentru apli
carea Legii \.nduiui fun
ciar. Ca urmare — ca să 
aducem câteva argumen
te te acest sens, preciza
te de dl Ioan Păun Jura, 
primarul oraşului — prac
tic, măsurarea pământului 
s-a încheiat şi se lucrează 
la efectuarea acestei ope
raţii la pădure; s-au În
mânat circa 830 titluri 
de proprietate, urmând să 
se înmâneze în curând 
altele. Curios lucru însă 
ce se petrece la Simeria : 
în vreme ce cei mai mulţi 
oameni se zbat să intre 
cât mai repede în pose
sia efectivă a pământiile®, 
deci a titlului de proprie
tate asupra lui, alţii, a 
drept că nu-s mulţi, în
târzie să-şi lîdice aceri 
document.
 ̂ — Câţi sunt In prezent, 
dle primar ?

— Exact 200. Am tri
mis adrese scrise la fie
care, i-am invitat şi ver- 
bal să vină să-şi ridice 
documentul. Dar In za
dar.-

— Unii îşi închipuie că

dacă n-au titlul de pro
prietate nu vor plăti im
pozit agricol.

— Fals. Vor fi supuşi 
la impozit toţi cei ce au 
primit pământ, indife
rent dacă au titluri sau 
nu. Dar la Simeria ne 
confruntăm şi cu O altă 
problemă. încă nu s-a cla
rificat soarta celor ce au 
avut pământ In suprafa
ţa Aeroportului de Ia 
Săuleşii. Este vorba de 
circa 60 ha. Problema 
este cunoscută de toată 
lumea, inclusiv la Ministe
rul Agriculturii şi Indus
triei Alimentare, dar so
luţia întârzie.

— Ce soluţie întrevedeţi?
— Două- Prima — să se 

dea oamenilor pământ te 
schimb- A doua: terenul 
respectiv să fie expropriat 
pentru utilitate publică, 
iar oamenii să fie despă
gubiţi.

— Dumneavoastră pen
tru care aţi opta ?

— Pentru cea de a doua. 
ifegăm Prefectura 4  ’ fe- 
•iste la Guvern pentru so
luţionarea urgentă a aces
tei probleme.

traian BONDOR
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DOSARELE
MILIOANELE 
DIN GARAJ

Când Elemer Andrei şi 
Mihai Varga, din Lupeni, 
au hotărât să spargă ga
rajul unui concetăţean de 
al lor, nu s-au gândit pro
batei că acolo vor da de 
piese de schimb în valoa
re de 2 210 000 de lei. Aşa 
a fost însă. Le-au luat şi 
au plecat. Drumul le-a- 
fost scurt însă. Au ajuns 
la poliţie. : •'

DELAPIDARE 
ŞI NEGLIJENŢA

La Bufetul din Lăpuş- 
nic toate erau bune şi fru
moase până într-o zi când

aici au venit lucrători ai 
Serviciului de combatere a 
criminalităţii economico- 
financiare din cadrul In
spectoratului de poliţie al 
judeţului. Apoi lucrurile 
n-au mai fost deloc aşa. 
De ce ? Pentru că s-a 
constatat că aici Petru 
Haida a delapidat 684 252 
de iei, iar prin actele de 
neglijenţă s-a creat un 
prejudiciu de 2 337 365 de 
lei ! De luat aminte.

UNDE-I CALUL?
DAU CAltUŢA ?

Aşa s-au întrebat Mi- 
nerva Enache, din Câmpuri 
Surduc şi V. Cărmăzan,. 
din Ulieş. De ce? Pentru

că la un moment dat- 
cei doi au rămas fără cai 
şi fără căruţă. Explicaţia' 
a dat-o poliţia. Anton 
Rostaş, din Decea — Alba, 
a furat calul de pa păşu
ne, iaf căruţa din ograda 
omului. Când a crezut că 
om s-a făcut...

JOCURI ELECTRONICE 
CU DICHIS

Cu prilejul unor controa
le efectuate la S.C. „Diana 
Simplex11 SRL. S.C. „Gos
podarul11 SRL şi S.C. „Lu
ciano’’ SNC din Deva s-a 
constatat că nouă jocuri 
electronice funcţionau fără 
avizările legale. Au fost 
sigilate. Deocamdată.

. In sala ghişeelor pentru 
relaţii cu pubficui, da te 
Oficiul poştal din Haţeg, 
*» feri executate mai mul
te lucrări de -modernizare, 
toate în folosul publicu
lui, al mai bunei sale ser
viri, mai cu teamă în 
ceea pe priveşte qpera- 

' tivitatea.

FARA DEBITE
Locatarii de la asocia

ţia nr. l din. Haţeg — pre
şedinte dL Simion Gâlea, 
administrator Viorel Juîa 
— nu au nici un leu da
torie la cheltuielile comu
ne, Ba au achitat în în
tregime şi datoriile la 
fondul de rulment, in me
die 25 000 lei pe aparta
ment.

tntr-o comună cu „regim de forţă majoră"
(Urmare din pag l)

organelor judeţene, am 
primit când am solicitat.

— Dintre hotărârile adop
tate în acest an, spune dna 
secretar, le-aş cita pe cele 
referitoare la aprobarea 
sau rectificarea bugetu
lui local pe anul 1994, în
cadrarea pe zone a comu
nei în vederea aplicării 
impozitelor şi taxelor lo
cale, acordarea unor aju
toare băneşti unor persoa
ne în situaţii speciale, 
constituirea consiliului 
consultativ pentru protec
ţia consumatorilor, scoa
terea la licitaţie a unor 
active ale fostului CAP 
Zdrapţi, reactivarea co
mandamentului pentru 
combaterea efectului i- 
nundaţiilor şi altele.

— Nu prea vedem ho
tărâri referitoare la dez
voltarea comunei. Nu se 
dezbat în consiliu aseme
nea probleme ?

— Acestea sunt condi
ţionate, în primul rând, 
de fonduri.

CUM VAD LUCRURILE 
CONSILIERII

î-am contactat In do
cumentarea acestei anchete 
şl pe câţiva dintre cei 
13 consilieri comunali, res
pectiv pe dnii Ştefan 
îiucaci, Viorel Vîrdea şi

Emil Tiu. Cum văd dum
nealor responsabilitatea 
consiliului şi a consilieri
lor, în situaţia specială 
în care se află comuna?

Domnul Viorel Vîrdea ;
— Potrivit legii, în ab

senţa primarului, vicepri- 
marul îi preia funcţiile.

— Da, dar omul care. 
înlocuieşte va fi întot
deauna complexat de sta
tutul lui de înlocuitor. 
Dumneavoastră, consilie
rii, aţi fost aleşi, indi
ferent cărui partid apar
ţineţi, şi aveţi în spate vo
inţa unui important nu
măr de alegători.

— Mai ales Că — inter
vine di viceprimar — 80
la sută din timpul meu se 
consumă in rezolvarea pro
blemelor ridicate de apli
carea Legii fondului fun
ciar.

— Noi, continuă dl Vîr
dea ,ne confruntăm in 
comună cu probleme de 
încălcare a legilor săvâr
şite eu concursul unor 
organisme judeţene, care 
trebuie să apere legea. 
De exemplu, un cetăţean 
care a deschis în comu
nă un bar, fără a dispu
ne de condiţiile sanitare 
impuse de lege, a obţi
nut toate avizele sanita
re necesare. Cum le-a 
obţinut ? Şi aşa s-a fo. 
tâmplat şi cu alte avize- 
Cum să mă duc eu, con
silier comunal, să-i cer a-

cestui om să respecte le
gea ?

— Dle Ştefan Lucacî, 
după părerea dv, consi
liul local s-a exercitat în 
situaţia comunei Crişcior 
ca un reprezentant legi
tim al intereselor locuito
rilor acesteia ?

— Eu zic că parţial s-a 
exercitat. Sunt însă pro
bleme de interes public 
care încă nu au fost a» 
bordate. Problema pro
tecţiei mediului, de exem
plu, cu aspectul ei prii 
vând colectarea şl depozi
tarea gunoiului menajer. 
Mergeţi pe marginea Cri- 
şului şi vă veţi convinge 
că fiecare aruncă gunoiul 
unde-i este mai la îndemâ
nă. Am discutat te vară 
problema amenajării unui 
loc de depozitare, dar re
zolvarea s-a izbit de lip
sa de bani. Acum toa
te pâraiele de pe terito
riul comunei, din care In 
urmă cu mulţi ani puteai 
să bei apă, sunt infesta
te de gunoaie.

— Spuneţi că rezolvarea 
problemei s-a poticnit In 
lipsă de bani. Dar pe 
teritoriul comunei sunt a- 
genţi economici care au 
obligaţii financiare fată 
de comună?

— Au, dar nu şi le a- 
chitâ. Sucursala minieră 
Barza trebuie să vireze 
la bugetul local 49 de mi
lioane lei anual,, dar dă

din când în când câte ce
va. N-au bani.

— Aţi adoptat vreo ho
tărâre de consiliu eu pri
vire la taxele şi impozi
tele locale ? La ce nivel 
se ridică acestea pe an ?

La întrebare ne răspun
de dna contabil şef al 
consiliului.

— Fără recalcularea Im
pozitului agricol — 70 de 
milioane pe acest an. Din 
aceştia, te de milioane 
trebuia să-l dea SM. Bar
ca. A virat luna trecută 
1,2 milioane. In total, până 
acum s-au vărsat 1a bu
getul ideal 22,864 milioa
ne lei.

Fără comentarii. Dacă 
aşa stau lucrurile te pri* 
vinţa constituirii bugetu
lui local, pe teritoriul co
munei sunt agenţi econo
mici care au In proprieta
te imobSe, spaţii de fo
losinţă comună, a căror 
gospodărire nu implică 
fonduri de la buget, ci doar 
exercitarea cu consecvenţă 
a autorităţii consiliului 
local. Există această auto
ritate la nivelul executi
vului, al consilierilor t  
După câte înţelegem nu. 
Sau, vorba dnului Lu- 
căci; „Autoritatea ţi-o 
Iaci fiind prezent între 
oameni şl rezolvându-le 
problemele1*.

Mai are nevoie de vreo 
concluzie ancheta noastră? 
Nu credem. .

„VI S-A URÂT CV BINELE ?“
I Doamna ©., pensionară, a lucrat la Spitalul Deva I
* o viaţă —32 de ani. într-o zi a venit la redacţie foar- *
t te supărată. Avea pe cineva internat în spital şi a f
* vrut să intre să-l ducă o Doare, un compot. „Portă-» 
I riţele însă nu mi-au dat voie să intru — ne povestea. I
* Şi vă pot spune chiar concret. Este vorba de persoa- *
I nele care au fost de serviciu în 10 şl te 16 noiembrie. |
I Mi-au zis că dacă-s bătrână să stau acasă. Du-te pe *
* unde vrei, pe aici nu se trece. Mă întreb: eu vin la j
( spital de dragul lor? Există o mafie a portarilor de-1 
» spre care nimeni nu vorbeşte, eu toate că o ştim cu ' 
I toţii. Dar de ce se acceptă ? Aceste femei au mult | 
î tupeu. Taxa minimă pentru a intra este 500 de lei.» 
I Cine dă intră, cine nu are sare gardul spitalului vechi. I 
J Eu nu spun minciuni. Vă rog să scrieţi, că nu v-am J 
|  spus decât adevărul.11 »
I Ne-a mai spus dna Geta că a solicitat unui mc-1
'  dic bilet de voie. „Tocmai dumneata care al lucrat« 
|aici ai,nevoie de aşa ceva?11 —i s-a răspuns. Numai |
* că ,;pdrtăriţele“ nu ţin cont nici W  vârstă, n-a*u nici * 
I cel mai mic respect pentru omul necăjit1. Interlocu-1
* toarea noastră — căreia i-am respectat dorinţa de a .
t atei da în vileag, deocamdată, identitatea — vrea să I 

te întrebe pe cele care „transpiră11 păzind poarta : J 
î „VI s-a urât cu binele, doamnelor portârfţe?** (E.S.) ■

S.C. COMBOB S.A. ©RAŞTIE 
Organizează concurs pentru ocuparea posta

tei de
•  MANAGER
In conformitate cu Legea 66/93, fn data de

21 decembrie 1994.
Ofertele se primesc la sediul societăţii din 

©răftfcb strada Lunci, nr. 3.
e la tel. 642350.

(092719)

V e ş t i  d in  H a ţeg
NOUA PIAŢA 

AGROALIMENIARA

SA AVEM 
DE

ŞAPTE .Atei

Locuim la Moe, «vem 
vecini- Mai huni, mai răi. 
Mal] mulţi sunt tei buni. 
Rău este că tetuşi felii 
părinţi nu-şi supraveghea
ză copiii. Aceştia sunt 
lăsaţi să bată mingea în 
casă, zbiară, ţopăie-. Este 
un deranj şi o supărare 
pentru locatarii mai vârst
nici, pentru bolnavi. Cei 
şapte ani de acasă ar tre
bui învăţaţi, reinvăţaţi, e- 
ventual», ~

CINE „DERANJEAZĂ11 
BURUIENILE?

Liceul din Haţeg are şl 
o nouă şi modernă sală 
de sport. De ani de zile 
în jurul ei na a mal fă
cut nimeni nici un pic de 
rânduială. Buruienile au 
crescut mari, nu au fost 
„deranjate11 de nimeni. 
Noroc că acuma a dat 
bruma şi le-a mai tăiat 
din... avânt. Dar o mică 
oboseală din partea dnilor 
profesori, a bunilor elevi, 
ar fi mai mult decât bine
venită în gospodăria casei 
dumnealor.

NICU SBUCHEA, 
Haţeg

Prin grija ttensaWut 
local al oraşului Haţeg se 
amenajează o  nouă piaţă 
agroaltaentarâ în cartie
rul Aurel Vlaicu, în veci
nătatea centralei termice 
nr. 2. Cum piaţa veche 
nu mai putea satisface cerin
ţele cetăţenilor, noua uni
tate va veni mult mai bi
ne In întâmpinarea ce
rinţelor zilnice ale popu
laţiei din Oraş şi din îm
prejurimi.

SARACE,
DAR CINSTITE

Lună de lună la ca
sieria asdclaţiel din care 
facem parte ne prezentăm 
să ne achităm datoriile ca 
locatari. Aşa foc şi pen
sionarele cu venituri mici 
Iuliana Răzvan, Irma 
Gergely, Irina Nonu, Mă
ria Berghianu, Elena Ene, 
Maria Miheţ, Ana Cavaler, 
Margareta Varodi, multe 
altele. Dacă toţi locatarii 
am proceda asemenea lor...

M i m
MARŢI, 29. IL 1994

9,00 Emisiunea din seara 
Precedentă (reluare); 18,00 
Deschiderea emisiunii; 
18,05 Muzică country; 
18,25 Avanpremiera fil
melor; 18,30 Film docu
mentar: „Planeta noas
tră1*1; 19,00 Tele 7 abc; 
20,13 Clip viva; 20,20 A- 
tlanta, oraşul olimpic; 
20,50 Cutia muzicală 
ABC; 21,00 Devasat Su
mar: e  Desene animate 
— „Peter pan"; •  Ştiri
•  Avanpremiera filmelor
•  Caleidoscop fotbalistic
•  Publicitate •  Reporter 
DS •  Dedicaţii muzicale
•  Film documentar — 
„Europa centrală**; 223 
Tele 7 abc „Ţara noastră**;

223 Film serial „Vegas“ 
— episodul 36; 23,25 Sta
ruri fn Concert; 0,00 Vi- 
deotext.

MARŢI,
199#

15,00 Vldeotext: pre
ţurile Ia Bursa de Măr
furi Timişoara •  Mica 
publicitate; 17,00 Obser
vator ; 18,00 Focus ; 18,15 
Telemedica; 18,45 Fot
bal a Minerul Certei — 
Minerul Uvezenl •  Fot
bal inter naţional; 39,15 
Film artistic. LaptitewB 
de karate : 20,45 Worid- 
net.
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(Urmare din pag. 1)

De Ia intrarea în in
cinta şcolii şi pe platoul 

din marele complex sportiv; 
o mare de oameni i-au 
întâmpinat pe Nadia şi 
Bart cu o imensă bucurie 
şi ropote de aplauze, în 
timp ce din difuzoare se 
revărsa melodia „Sanie 
cu zurgălăi", pe fundalul 
căreia Nadia a cucerit la 
Montreal prima notă de 
10 din istoria concursu
rilor internaţionale de 
gimnastică feminină, pre
cum şi titlul suprem de 
campioană olimpică.

Au rostit emoţionante 
cuvinte de bun sosit di
rectorul liceului, dl prof. 
Mihai Bănulescu, cele
brul antrenor de gimnas
tică, prof. Octavian Be
ll», proaspăt câştigător cu 
nu mai puţin celebra e- 
chipă actuală de gimnas
tică a României a ce
lui de-a! treilea titlu de 
campioană mondiâlă, se
cretarul general al Fede
raţiei Române de Gim
nastică, prof. Nicolae 
Vieru, directorul Direcţiei 
Judeţene de sport, prof. 
Traian Tămăşan.

în cuvinte sugrumate 
de emoţie, elevele Ra- 
luca Oprea şi Andreea 
Paiu i-au urat Nadiei 
bun şosiţ la Deva şi au 
asigurat-o că dacă cineva 
din România o va egala 
sau o va întrece in mă
iestrie, aceea nu va fi

decât o gimnastă de la li
ceul din Deva.

In repetate rânduri, co
rul spontan al elevelor 
liceului a scandat în
delung numele Nadiei, 
celebra campioană in
trând în dialog cu ele prin 
zâmbet şi fluturarea mâi
nilor.

Urărilor de bun venit şi 
sentimentelor de dragoste 
cu care. au fost întâmpi
naţi, Nadia şi Bart le-au 
răspuns in cuvinte calde, 
emoţionante. „Am venit 
la Deva cu dragoste şl 
emoţie — a spus Nadia 
— să-mi văd şcoala, pro
fesorii, prietenii. Sunt fe
ricită să vă văd pe top 
care sunteţi aici, sunt re
cunoscătoare şcolii din 
Deva, acestui frumos o- 
raş, tuturor celor care 
m-au ajutat şi care ra-au 
înconjurat cu atâta căl
dură şi vă promit, după 
puterile mele, să ajut 
gimnastica feminină româ
nească. Vă mulţumesc !" 
Bart a completat scurt, 
în româneşte: „Dragi 
prieteni, bună ziua! Sunt 
foarte bucuros să fiu cu 
Nadia în România, la 
Deva. îmi pare rău, eu 
vorbesc puţin româneşte, 
dar acum învăţ cu profe- 
sor mama Nadia. Mulţu
mesc şi vă doresc tuturor 
sănătate!"

A urmat un moment 
festiv de mare Incăreă- 
tură emoţională, de neui
tat pentru cei doi foşti 
mari gimnaştî ai lumii.

în sala de festivităţi a 
liceului, arhiplină, un so
bor de preoţi, în frunte 
cu protopopul Alexandru 
Hotăran, a oficiat cere
monia logodnei religioase 
a Nadiei Comăneci şl 
Bart Connor. S-a cântat 
„Mulţi ani trăiască 1“.

Celor logodiţi li s-au 
adresat felicitări, li s-au 
oferit flori, mici .cadouri, 
jar din partea Liceului 
sportiv Deva — Diploma 
de Merit pentru rezulta
tele de excepţie ale Na
diei şi pentru meritul 
ambilor in promovarea 
la cotele cele mai înalte 
a gimnasticii mondiale. 
Nadia şi Bart au gustat 
din plosca oferită de 
prof. Mihai Bănulescu, 
care le-a urat celor doi 
ca la Olimpiada de gim
nastică ce va avea loc... la 
Deva, ei să vină cu co
piii lor — un băiat şi 
o fată — care să câştige 
titlurile supreme. „Altfel, a 
continuat dl. Bănulescu, 
pentru că ne-am înrudit 
cu America, ne rezervăm 
dreptul ca la viitoarele 
competiţii, noi să urcăm 
întotdeauna pe prima 
treaptă, iar lor să le-o 
lăsăm pe a doua".

La orele amiezii, Na
dia şi Bart au fost pri
miţi Ia Prefectura jude
ţului Hunedoara de că
tre dl. prefect Georgel 
Răican. Tot Ieri, eu au vi
zitat supermarketul „Cră
ciun 4 Comp", apoi s-au 
deplasat la Alba Iulia.

j !

D I V I Z I A

Disputat pe Un teren 
foarte greu, meciul dintre 
Gloria Reşiţa — Corvinul’ 
ce vizează deopotrivă lo
cul doi în clasament, care 
le-ar da dreptul să par
ticipe Ia baraj pentru 
promovarea In Divizia 
Naţională, a fost incert 
până la fluierul final al 
arbitrului bucureştean 
V. Niţă. Deşi gazdele au 
deschis foarte repede sco
rul, în min. 2, când 
Beloiu' a reluat din careu 
în poarta lui Popa, par
tida a fost echilibrată,
Corvinul având e evolu
ţie bună. Şi cu toate că 
oaspeţii şi-au creat câte
va ocazii bune de a in- 

' DIVIZIA Al
REZULTATELE ETAPEI: Roear

corvinul Învins la reşiţa

IN ULTIMUL MINUT DE JOC
scrie, n-au reuşit acest 
lucru decât In min. 45. 
Atunci, mingea circulă 
cu repeziciune la hune- 
doreni, Bardac îl deschi
de pe stânga pe Ciorea, 
acesta pătrunde, centrea
ză şi Gabor lobează ba
lonul în poartă : 1—1- 

Şi cu toate că re.şiţe- 
nii ratează in min. 60 o 
lovitură de la 11 m prin 
Furdui, hunedorenii pu
teau să ia avantaj. In 
min. 64, Ciorea face o 
cursă rapidă, trece de 
Tuluc, dar nu poate în
vinge pe portar, ratând 
o mare ocazie. Asemenea 
situaţii se mai ivesc şi

si ’76’ lîn min. 68 (Mitricăj şi ’7fr 
când Tetileanu ti pasează 
lui Ciorea, dar acţiunea 
rămâne fără rezultat. Şi 
când nimeni nu se aştep
ta, in min. 90, Marcu, 
de la gazde, şutează din 
afara careului de 16 na 
şi înscrie : 2—1 !

Şi Tractorul a pierdut 
în faţa Metromului, In
tr-un meci aprins, «tt i  
cartonaşe roşii şi multe 
galbene. Dacă Corvinul 
ar fi câştigat la Reşiţa, 
era deja pe locul doi ş» 
aşa încheia turul. Ori
cum, Corvinul mai are 
suficient timp şi posi
bilităţi in retur, pentru i 
a-şi atinge obiectivul

DIVIZIA A 2
_______ — REZULTATELE ETAPEI: Jiul Pe-

Poiana 1—0; Bucovina — Faur 1—1 : t ro şa  ni — Gaz Metan 2—1: Unirea A. I. 
Callatis — Portul 5—0: Cetatea — Poli. — Phoenix 5—0; Unirea Dej — C-SJW. * 
Iaşi 1—0; Dacia P. — Unirea Br. 1—0; Reşiţa 6—1; I.E.E.L.I.F. Craiova —
F.C. Vâlcea — Acord 3—0 (neprezen- I.C.I.M. Braşov 4—2; Poli. Timiş. —
tare); C.F.R. Galaţi — Gl. Buzău 1—2; A.S.A. Tg. M. 1—0; Metrom — Tractorul 
Steaua Mz. — Selena 2—1; Fi. Moreni 2—0; C.F.R. Cluj — C.F.R- Timiş. 2—1;

Metalul Plopeni 3—0. Gl. Reşiţa — Corvinul 2—1: F.C. Bihor
Armătura 2—0. i

1. Selena Br. 16 12 2 2 36-11 38 1. Poli. Timiş. 16 12 3 1 36-11 39,
2. Bucovina Sv. 16 10 3 3 25-16 33 2. Tractorul Bv. 16 9 3 4 23-11
3. Unirea Brăila 16 10 1 5 38-11 31 3. Gi. Reşiţa 16 9 1 6 20-20
4. Cetatea Tg. N. 16 9 2 5 29-22 29 4. F.C. Corvinul 16 8 3 5 39-18 2*4
5. Poli. Iaşi 16 8 4 4 30-18 28 5. Metrom Bv. 16 8 1 7 19-14 2#{
6. Poiana C. 16 8 1 7 23-26 25 6. A.S.A. Tg. M. 16 7 4 5 21-21 25?
7. Dacia Piteşti 16 7 2 7 31-23 23 7. Gaz Metan 16 7 3 r 22-13 U)
8. C.F.R. Galaţi 16 7 1 8 22-22 22 8. Unirea A. I. 16 7 3 6 18-14 ui
8. Portul C-ţa 16 7 1 8. 25-27 22 9. Jiul Petroşani 16 8 0 8 26-28 ul

10. Met. Plopeni 16 7 1 8 19-25 22 10. IEEL1F Craiova 16 7 2 7 26-19 23 J
11. focar Buc. M 7 1 8 17-32 22 11. CJF.R. Timiş. 16 6 5 5 19-19 23 %
12. Faur Buc. 16 6 3 7 24-19 21 12. F.C. Bihor 16 7 1 8 23-22 ni
13. Steaua Mizil 16 6 3 7 25-23 21 13. I.CJ.M. Bv. 16 6 2 8 15-16 20/
14. Gloria Buzău 16 7 0 9 16-23 21 14. CSJML Reşiţa 16 5 5 6 13-22 ÎMI
15. F.C. Rm. Vâlcea 16 6 1 9 20-22 19 15. Unirea Dej 16 6 1 9 24-25 ni
16. Acord Focşani 1* 5 1 10 24-38 16 16. C.F.R. Cluj-N. 16 4 3 9 17-34 151
17. FL Moreni 16 4 3 9 19-29 15 17. Phoenix B.M. 16 4 3 9 9-31 t5l18. Callatis Mg. 16 2 2 12 21-56 818. Armătura 16 1 3 12 9-42 6 S

ULTIMA ETAPA: Gaz M. — Unirea i
ULTIMA ETAPA: Poiana — Buco- A. I .: C.FJI. Timiş. Gi. Reşiţa; Cor- B

vina ; Gl. Buz&u -- Steaua M; Selena vinul — Jiul Petroşani; Phoenix mm 1
— Roear ; Faur —FI. Moreni; Portul — F.C. Bihor : C.S.M Reşiţa —Poli.; Ar* |
Dacia P .; Metalul — Callatis ; Unirea mătura — Unirea Dej; A.S.A. mim. -fi
Brăila — Cetatea; Poli. —F.C. Vâl- I.E.E.L.I.F.; I.C.I.M. —Metrom ; Tracta- 7,
cea; Acord — C.FJR. Galaţi. rul — C.F.R. Cluj.

Divizia Naţională
ViW iW W IWVWJWV%VVVVWlWWVVWriVVWVVWi~iY»WyiiV .w w vw vw w w v

MINERUL CERTEJ — MINERUL LIVEZENI \
2 —  0 5

PATRU VICTORII ÎN DEPLASARE
Oarecum surprinzătoa- zătoare Înfrângerea 

re la prima vedere, vic
toriile obţinute de Univ.
Craiova la Rapid, „U“
Cluj la U.T.A., F.C. Bra
şov Ia Inter Sibiu şi 
Steaua la Electroputere- 
în Giuleştl s-au înscris 
nu mai puţin de 8 go
luri ! Cu toate că au evo
luat o perioadă bună în 
10 oameni, prin elimina
rea lui Gane, studenţii 
din Bănie au sancţionat 
prompt greşelile apărării 
ceferiste şi au reuşit o 
victorie preţioasă in de
plasare. U.T.A. a făcut 
din nou o partidă slabă, 
pe teren propriu şi acuză

ele
vilor lui Halagian în faţa 1 
fotbaliştilor braşoveni. ( 
Steaua a învins la limi-, 
tă, pe Electroputere, dar 
suficient să ia locul Ra-1 
pidului în clasament.- ( 

Se anunţă sâmbătă o 
„dublă" bucureşteană de 1 
mare atracţie, acum, cu i 
trei etape înainte de în- | 
cheierea turului: Steaua , 
— F.C. Naţional şi Di- 
namo — Rapid. Poate se ’ 
mai dezmorţeşte şi cam- \ 
pionatul intern, lupta' 
dintre F.C. Naţional şi 
Steaua pentru primul loc ' 
anunţându-se foarte In- 1

D I V I Z I A

un soc puternic. Surprin- teresantă. (
REZULTATELE ETAPEI : Gl. Bistriţa — Spor- * 

tul 1—0 ; Rapid — Univ. Craiova 3—5; U.T.A. — j 
„U“ Cluj-N. 0—2; Inter .— F.C. Braşov 1—2 ; 4 
Electroputere — Steaua 0— 1; F.C. Naţional — F.C. . 
Maramureş 3—0; Ceahlăul.— F.C. Argeş 1—0; Fa- * 
rul — Dinamo 1—0 ; Oţelul — Petrolul 0—•.

întâlnirea de la Cer- 
tej, din ultima etapă a 
Diviziei C, dintre lide
rul absolut al clasamen
tului, ce şi-a încununat 
evoluţia sa de luptător 
neînvins în tur (o perfor
manţă rară) şi noua e- 
chipă promovată în Di
vizia C — a tinerilor din 
Livezeni, preluată de nu
mai câteva etape de cu
noscutul Gogu Tonca, a 
confirmat valoarea com
ponenţilor formaţiei gaz
dă şi frumoasa revenire, 
spre sfârşitul turului, a 
tinerei echipe din Live
zeni.'

In prima repriză oas
peţii s-au mărginit în
deosebi la o apărare com
binată în zonă şi cu „om 
la om“ pentru a stăvili 
atacurile în valuri ale 
gazdelor. Şi cu toate 
aceste măsuri, fotbaliştii

După pauză, jocul devine 
mai deschis : oaspeţii ies 
şi ei la' atac şi reuşesc 
spre sfârşitul jocului să 
pună în pericol de câte
va ori poarta gazdelor, 
în timp ce înaintarea mi
nerilor din Certej a ratat 
câteva ocazii rarisime 
create de Ungureanu, Că
puşan, Ursan, Sidorak, 
Văcaru şi Matache, 

Meciul a fost foarte 
plăcut, disputat într-o 
atmosferă deplină de 
fair-play, foarte bine 
condus de brigada Lazăr

Kelemen (Deva), L- Ca' J 
pră (Simeria) şi C. Dl- ■ 
neş (Brad). !

MIN. CERTEJ : Magea-J 
ru, Târuoveanu, Stroia, ■ 
Asaftei, Ţânţăreanu, Vă- \ 
caru, Căpuşan, Matache, J 
Ursan (min 71 — Con- • 
stantin), Ungureanu, Si-! 
dorak (min. 82 — Orme- J 
nişan). •

MIN. LIVEZENI. Ane-! 
gyus (Orban), Roşu, San- j 
dache, Tiliban, Căpriţă« 
(Cernitoiu), Lese, petra, \ 
Botezatu, Postolache (Fis- J 
călie), Moraru, Calotă. •

REZULTATELE ULTIMEI ETAPE : Minerul Cer
tej — Minerul Livezeni 2—0; Min. Bărbăteni — 
E.G.C.L. Călan 7—1; C.F.R. Simeria — Favior Orăş- 
tle 1—2 ; Constructorul Hd. — Mureşul Deva 9—2; 
Victoria ’90 Călan — Metalul Crişcior 5—D; Minerul 
Teliuc — Jiul Petrila 3—0 ; Dacia Orăştie — Haber 
Haţeg 4—1 ; Min. Şt. Vulcan — Minerul Ghelari 
2—0 ; A.S.A Aurul Brad — Min. Anînoasa 4—0.

CLASAMENTUL

CLASAMENTUL diri Certej reuşesc să 1. MIN CERTEJ 17 17 0 0 66—15 51
i. F.C. Naţional 14 10 1 3 • 34—15 »  ? f deschidă scorul relativ 2. A.S.A. Aurul Brad 17 13 0 4 49—15 39
2. Steaua 14 7 5 2 23— 9 26 î c repede, în min. 12, prin 3. Minerul Anînoasa 17 12 1 4 36—15 37
3. Rapid 14 8 2 4 23—15 26 i c Văcaru, care, din careu 4. Victoria '90 Călan ■ 17 • 11 1 5 44—14 34
4. Univ. Craiova 14 7 3 4 26—16 24 ţ f înscrie plasat în colţul 5. Dacia Orăştie 17 11 0 6 41—22 33
5. Ceahlăul P. N. 14 7 3 4 23—20 24 ( > de jos, în stânga: 1—0. 6. Min. Şt. Vulcan 17 10 1 6 37—23 31
6. Gloria Bistriţa 14 7 2 5 24—22 23 } ¥ Şi după alte câteva faze 7. Min. Bărbăteni 17 9 2 6 43—29 29
7, Inter Sibiu 14 7 16 23—21 22 S s palpitante ia poarta 8. Constr. Hunedoara 17 9 0 8 53—31 27
8. Petrolul 14 6 3 5 -19—17 . 21 t î oaspeţilor, în min. 34, 9. Min. Ghelari 17 7 2 8 41—34 23
9. Dinamo 14 6 2 6 24—20 20 l J Căpuşan, din interiorul 10. Min. Livezeni 17 7 2 8 29—28 23

10. „U" Cluj-N. 14 6 2 6 16—16 20 1 c careului de 16 m, trage U. Mureşul Deva 17 6 2 9 27—48 20
11. F.C. Argeş : 14 6 2 6 14—20 22 \ î slab la poartă, mingea ii 12. Favior Orăştie 17 6 1 10 24—44 19
12. F.C. Farul 14 5 3 6 16—23 18 l îj revine lui Sidorak, care 13. Jiul Petrila 17 o 3 9 31—31 18
13. Oţelul Galaţi 14 4 4 6 20—24 « I î şutează cu sete în stân 14. Haber Haţeg 17 5 2 10 28—48 17
14. F.C. Braşov 14 3 5 6 10—20 14 \ c ga lui Anegyus şi înscrie: 15. Metalul Crişcior 17 5 0 12 23—52 15
15, F< C. Maramureş 14 3 4 7 13—19 13 i v 2—0, scor ce rămâne ne 16. E.G.C.L. Călan 17 5 0 12 25—70 15
16. Etactroimiere 14 3 3 8 10—18 12 î-K, schimbat până la sfârşi 17. Minerul Teliuc 17 3 3 11 11—52 12
17. U.T. Arad 14 3 3 8 11—23 12 ) *9 tul partidei. 18. C.FJI. Simeria 17 1 2 14 14—51 5
18. Sportul Stud. 14 2 4 8 6—17 10 \

REZULTATE
DIN DIVIZIA B

In seria a IlI-a : Uni-
rea Alexandria — Vega
Deva 4—1 (golul de-
venilor a fost înscris
de Stan). în seria a
IV-a: Parângul Lonea
— Minaur Zlatna 4—I;
A.S. Pa roşeni-Vulcan
— Chimica Tâmăveni
3—0: Minerul Uricani
— Minerul Lupeni
4—2. (S.C.).

REZULTATELE
CONCURSULUI
PRONOSPORT l
DIN 27. XI. 1994 \

Brescia — \
Bari 1—2 •

Fiorentina —
S.tmpdoria 2—2 *

Foggia —
Napoli 1—I *

Genoa —
Cremonese

mio

Inter —
Parma » 1—1 *

Lazio —
Roma 0—3 2

Padova —
Juventus 1—2 2

Reggiana —
Cagliari 0—0 s

Torino —
Milan 0—0 M

Atalanta —
Verona 0—1 2

Chievo —
Piacenza o—l 8

Cosenza —
Ascoli 3—1 1

Venezia —
Udinese t—3 t
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CA SALARIAT VE ŢI TRÂI 
ÎNTOTDEAUNA 

DE PE O ZI PE ALTA! 
Este momentul s i  întemeiaţi 

propria <hr». afacere.
Veţi afla n m .  daci expediaţi 
acest talon şi adresa dvs. la: 

IDEI DE AFACERT-Faat Business 
OP 54, CP 46. Bucureşti

cod CLDS "

•  Monica Brad vinde en 
gros, en detaille, haine 
import Olanda, sortate — 
nesortate. Tel, 650961.

(93216)
•  Vând armă vânătoare 

mixtă, cu lunetă, ceho
slovacă, nouă. Tel. 650961.

(93216)
•  Vând magazin demon- 

tabil din aluminiu, design 
deosebit, unicat. Tg. Jiu, 
str. T. Vladimirescu, nr.
19. Tel. 053/213589. (93057)

•  Vând apartament trei
camere, Brad, parter, sau 
schimb cu garsonieră, Si
biu. Tel. 650684. (93194)

•  Vând izotermă 1,5 to
ne. Ilia, Brodului, 27. (93221)

•  Vând apartament două 
camere, în Dacia, bl. 11, 
sc. 4, ap. 69, etaj 2, preţ 
convenabil. Tel. 629354.

(93210)
•  Vând Audi 80, înmatri

culat, stare foarte bună.
Tel. 611674.' • (93209)

•  Cumpăr urgent apar
tament 2-3 caipere, parter, 
cartier Dacici perimetrul co
mercial sau zona dispensa
rului. Tel. 622219. (93216)

•  Cumpăr urgent apar
tament central. 614340.

(93225)
•  Vând apartament trei 

camere, etaj 2, bl. 36, str.
Minerului sau schimb a- 
pdrtamentul ‘ de mai sus; 
pkis unul cu două camere 
pe aceeaşi scară, cu apar
tament în zpna pieţei, ga
ră, la etaj 1 sau parter,
Informaţii tel. 613637.

(93244)
•  Vând casă, Deva, e- 

taj, 6 camere, gaz, par
chet, telefon, curte. Tel.
616519, îfttre orele 9—19.

(93246)
•  SC. Streiul S.A. Că- 

lan, str. A. Vlaicu, nr. 8, 
organizează licitaţie pu
blică deschisă cu strigare, 
pentru vânzarea unei auto
dube transport marfă, în 
data de 12 dec. 1994, ora 
9. Licitaţia se va repeta 
in fiecare luni, până la 
yânzarea autodubei.

Informaţii suplimentare
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la tel.: 730371 sau 730541/ 
(93203)

• Vând Lancia Prisma,
1300 cmc, -benzină, 1983, 
neînmatriculatâ, fără vamă, 
stare hună, preţ 2 600 000 
lei. Tel. 625707, după ora 
20. (93247)

•  Vând apartament 3
camere, posibilităţi priva
tizare. Orăstie, str. Unirii, 
7/J2, tel .642399. (2961)

•  Vând urgent aparta
ment 3 camere, decoman
date, condiţii excepţionale, 
tel. 717621 — 01/7253863.

(2384)
•  Vând televizoare co

lor, garanţie 6 luni, preţ 
maxim 300 000 lei. Tel. 
717094. > (2380)

•  Cumpăr apartament 3 
camere, zona cantină, tel. 
713762, după ora 17. (2374)

•  Alpeus Comexim vinde
Eugenia 87 lei, biscuiţi, 
napolitane, sticksuri, nuga, 
globuri şi vârfuri pom, ar
ticole sărbători, detergenţi 
Nova. Spumo Solo 1020— 
1050 lei cutia, praf şi pastă 
curăţat, lichioruri variate, 
930—1050, hom 780, vodcă 
760, rachiu extra 715, lapte 
praf 2100, petarde 150 Iei 
bucata. Primim comenzi 
pentru produse alimentare 
si nealimentare la tel.: 
714626; (2361)

•  Vând player japonez, 
telecomandă, nou, tel. 
712505, după ora 17. (2381)

•  Vând urgent aparta
ment 3 camere, confort 1, 
tel. 721617, Hunedoara.

(9382)
•  Vând apartament 2

camere, mobilat, etaj î, 
parchet, decomandat, tele
fon, boxă, zona Liliacului. 
Informaţii tel. 624512, după 
ora 18. (9325#)

•  Asociaţia „Europa 
Aum“ anunţă deschi
derea cursurilor da pa
rapsihologic, telepatie, 

clarviziune, deschiderea 
capacităţilor; para
normale, diagnosticare 
şi vindecare, me
ditaţie transcedentală 
in perioada 1—9 de
cembrie 1994, cu pro
fesor Alexandra Moş- 
neagă, extrases de clasa 
internaţionala, psiho- 
energoterapeut. Vinde
carea cursanţilor gra
tuită Relaţii şi înscrieri 
tel. 614145, între orele-
i9—2L____  ̂ m im

•  S.C. Bistro S.R.L. Geoa- 
giu-Băi anunţă pierderea 
certificatului nr. 2304, eli
berat de Direcţia Generală 
a Finanţelor Publice Hu
nedoara — Deva, înscris în 
registrul comerţului sub

.,SALONUL EDITURILOR 
HUNEDORENE(( '

începând de azi, 29 noiembrie a.c., ora 14, Inspec
toratul Judeţean pentru Cultură şi Biblioteca Jude
ţeană „Ovid Densusianu" organizează la Deva „Sa
lonul editurilor hunedorene". Manifestarea se în
tinde până în data de 2 decembrie a.c. şi este găz-* 
duită de Secţia de Artă . a Muzeului Judeţean. _Cu j, 
acest prilej, va avea loc şi vernisajul expoziţiei „Cărţi,[ 
şi periodice hunedorene“ tipărite între 1990—1994 Ji
<M. B), î
H   '■■■ • —..... — -  "■  ......... —  ' -

S.C. „POLIDAVA" S.A. DEVA

Vă oferă, în regim en gros,
cu promptitudine, Ia preţuri avantajoase j£ 

şi de calitate ireproşabilă, următoarele pro
duse : : î

•  biscuiţi (într-o gamă sortimentală di-î
versă);

•  Eugenia — Dîvertis —• Crem cu arome j
de banane, ciocolată, portocale, căpşuni;

•  sticksuri;
~ •  paste făinoase ;

•  tăiţei de casă.
Relaţii şi comenzi — zilnic, la sediul socie

tăţii, strada 22 Decembrie, nr. 257. la tele
foanele: 054/620712 şi 621750; fax: 621159. ?
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nr. 734, din 12 iunie 1991, 
înregistrat în registrul so
cietăţilor comerciale la 
nr, 290 din 12 iunie 1991. 
Se declară nul. (93207)

•  Pierdut carnet şomer 
nr. 5646/A, pe numele Vlad 
Ioan. Se declară nul.

•  R.A.T.P. Hunedoara,
strada Rotarilor, nr. 140 
bis, angajează temporar 
mecanic, posesor al permi
sului de conducere, cate
goria D. (2376)

« S.G. Danirom Com- 
prodex S.R.L. Deva anunţă 
deschiderea magazinului en 
gros, cu produse alimen
tare, ţigări, dulciuri etc. 
Haţeg, Horea, 84. (93164)

•  Şcoala de şo
feri, Horea, Turda 
S.R.L. p r e gă t e ş t e  
cursanţi din toate ju
deţele pentru obţinerea 
permisului de condu
cere, categoriile A, B,
Q, E, în condiţii avan
tajoase. Asigură cazare 
gratuit şi masă pe 
toată perioada de şco
larizare. Pregătirea 
cursanţilor se continua 
până la obţinerea per
misului de conducere, 
fără a se mai pretinde 
o altă taxă decât cea 
stabilită la începutul 
şcolii. Cursanţii din 
toate judeţele vor fi 
examinaţi pentru ob
ţinerea permisului de 
conducere Turda. Con
ducerea şcolii vă aş
teaptă şi vă urează 
succes! Turda, str. Sta
dionului, tel. 311618.

_  — (93185)
•  Ofer de închiriat ca

meră si garaj pentru en 
gros. Tel, 616744. (93245)

s COMEMORĂRI

•  Cu durere şi triste
ţe ne plecăm frunţile 
asupra ~ mormântului 
rece care nu ne alină 
durerea din suflet şi 
nu ne usucă lacrimile, 
la împlinirea a şase 
luni de la decesul ce
lui care a fost director 
sing. - y . - r i î ' 
VALEU MUNTEANU 
Veşnic vei trăi în su
fletele noastre îndu
rerate. Dumnezeu să 
te odihnească în pace! 
Colectivul de angajaţi 
ai Ebas Macon S.A. 
Deva.

D E C E S E

•  Soţia Ana şi copiii 
Rozalia, Aron, Florica, 
Victor, Aurelia şi Soş- 
tică anunţă, cu ne
mărginită durere, de
cesul dragului lor tată 

TAMAŞ FILIP , 
in vârstă de 71 de ani, 
survenit în urmă’ unui 
grav accident de cir
culaţie. Înmormânta
rea va ' avea loc 
miercuri, 30 noiembrie 
a.c., ora 14, la Cimiti
rul Sf. Nicolae din 
•Hunedoara. Dumnezeu 
să-l odihnească!

(93217)

•  Cu nemărginită durere 
soţia, fiul, nora şi nepoţii 
anunţă încetarea din viaţă 
a celui care â fost

MORCOVESCU
ANGHEL

înmormântarea — azi, 
29 noiembrie, oră 13, în Si- 
meria. Nu te vom uita 
niciodată. (0092311)

•  Cu adâncă durere, 
soţia Maria şi fiul 
Marin anunţă încetarea 
din viaţă a soţului şi ta
tălui

PORUMB GA VRIE

Înmormântarea — mier
curi, 30 noiembrie, ia Ci
mitirul Bisericii .Popa
Şapcă. (0092313)

•  Cu adâncă durere
anunţăm încetarea din 
viaţă, după o grea su
ferinţă, a celei care 
a fost •

IANOŞ- VIORICA-
RODICA

născută FABIATî 
Nu te vom uită nicio
dată, suflet blând. Pă
rinţii şi fratele. (93231)

•  Tristă zi de toam
nă când s-a stins din 
viaţă cea care a fost 
o soţie bună. Te voi 
plânge toată viaţa.

RODICA
Soţul Marcel. (93231)

•  S-a stins din viaţă 
cea care- a fost pentru 
noi o noră bună, cu 
suflet ales,

RODICA IANOŞ 
Socrii Lenuţa şi Mar
cel şi cumnaţii (93231)

•  Cu adâncă durere 
mă tuşile, unchii şi ve
rişorii îşi iau rămas 
bun de la

RODICA
care s-a stins din viaţă 
la numai 28 de ani 
.înmormântarea azi, 
29. XL, ora 13, la Ci
mitirul Catolic Deva: 

(93231)

•  Salariaţii de la 
S.C. Farmaceutică Re
media S.A. Deva, pro
fund îndureraţi de 
dispariţia fulgerătoare 
a angajatei.

IANOŞ VIORICA-
RODICA

transmit sincere condo
leanţe familiei îndu
rerate. Dumnezeu s-o 
odihnească t, (93224)

•  După o grea su
ferinţă şi departe de 
ţară a decedat cea care

. a fost
EL1SABETA

SCHONHARDT
Familia îndurerată — 
fiica Ulpia, ginerele 
Narcis, nepoţii ei dragi, 
Georgiana şi Alexan
dru Barbu — îi aduce 
un pios omagiu. (93233)

•  Colegii de Ia S.G. 
Arg Ghemisystem S.A. 
Deva sunt alături de 
domnul director gene
ral Barbu, la greaua 
pierdere suferită de de
cesul soacrei sale

EOSABETA 
SCHONHARDT 

Dumnezeu s-o ierte I 
(93233)

1

•  Familia, vecini; şi 
prietenii anunţă încetarea 
din viată a celui ce a fost

MOCEK ŞTEFAN, 
în vârstă de 75 ani, vete
ran de război.
, înmormântarea va avea 
loc marţi, 29 nov., ora 15, 
la Cimitirul Catolic Deva.

Dumnezeu să-l odih
nească? (93214)

•  Mulţumim din suflet 
prietenilor, în mod special 
vecinilor, pentru grija a- 
vutâ pentru cumnatul nos
tru

MOCEK ŞTEFAN
Familia Neimayer.

• (93214) 
• •  Familia îndoliată â- 

nunţă cu durere încetarea 
din viaţă a celui care a
fOSt :
MOŢOe ROMULTJS

înmormântarea astăzi, 29 
noiembrie, ora 13, la Ci
mitirul din satul Căinelu 
de Jos.

familia. (0092312)

1
\ S.C. „SIGMA PLUS“ S.R.L.
\ D E V A  .
i S
\ Organizează în Deva, începând din \ 
i 5. XI. 1994, cursuri de formare operatori \ 
\ şi analişti programatori asistenţi pe micro-\ 
ţ calculatoare compatibile IBM PC. Absol- J 
( venţilor li se asigură diplome recunos- j 
\ cute. ■ - ■
j| înscrierea şi informaţii la sediul fir

mei, str. M. Eminescu, nr. 2 (Fundaţia i 
pentru Tineret), telefon 612661, de luni1 
până vineri, orele 9—17. (092734)

S.C. METALCHIM S.A.

cu sediul în DEVA, bdul 22 Decembrie, 
bl. 4/AB,

SCOATE LA

începând cu data de 12 decembrie 
1994, în fiecare zi de luni a săptămânii, 
între orele 8—11, in zona depozitelor m 
Mintia (lângă unitatea militară), barăci \ 
din material lemnos (lemn pentru con- j 
strucţie) şi barăci metalice, demontabile, J 
în vederea demolării.

Taxa de participare jeste de 10 000 
lei.

Relaţii la telefon 612844.
(93183)

CONSILIUL LOCAL DOBRA 

ORGANIZEAZĂ :

mm
V.V.'y'.v.v.v. . . .*. *

în continuare, conform anunţului din 
20 mai 1994, a mijloacelor fixe.

Licitaţia se va ţine îh fiecare zi de 16 
şi 30 ale lunii. Pentru ziua de 30 noiem
brie 1994 este organizată licitaţia în 
satul Lăpuşnic, nr. 30 — grajd şi teren 
aferent (600 mp). (cmd)

S.C. SARMISMOB S.A. DEVA 
Angajează; •

•  gaterist, ajutor gaterişti, circula rişti, ajutor cir- 
cularişti, ifronist, şofer, sortator depozit buşteni, fa- ‘ 
sonator mecanic, sortator cherestea, muncitori necali
ficaţi. ...

Relaţii la biroul personal-salarizare din cadrul 
societăţii, la tel. 627900, int. 117 sau la sediul socie
tăţii din Deva, str. C.A. Rosetti, nr. 8. (092727)

S.C. I.U.G. S.A. HUNEDOARA I
Cu sediul in Hunedoara str. Peştiş nr.l 1

ORGANIZEAZĂ CONCURSUL DE SELEC
ŢIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE~ ■ i

•  MANAGER ■ i
Condiţiile de participare sunt prevăzute 

în Legea nr. 66/1993’ şi Normele Metodologice 
nr. 1/1994 publicate în Monitorul Of. partea I 
nr. 54/02.03.1994. Documentaţia de prezentare 
a societăţii poate fi consultată la sediul acesteia. 

^Candidaţii vor depune oferte m plic închis şi 
|  sigilat, cu îndeplinirea condiţiilor legale, până 
J Ia maximum 30 zile de la data ultimei publi

cări. Relaţii suplimentare Ia telefon 054/711287.
(92730)

i *

Dar editat de S.C. „CUVÂNTUL LIBER- S.A. DEVA~1; 
J (20/618/1 991 Cont307050601 B.C. Deva Codflsca) 21168Z7 
Oeva.Str.4 Decembrie. 35 jud. Hunedoara,Telefoane:611275) 
612l57;611269;625904(ax6l9061.Conslltuldeadmlnlstraţtef 
Dumitru Gbeooea • preşedinte, Minei Bodea, VlrgU Crişan, 
tiberiu Istrate. Nicolae Tlrcob • administratori. întreaga

acestora Tiparul executai la S.C. ,,'ROUDAVA'S.A. DEVA. '


