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Cu toate că i se pre
zicea o viaţă scurtă şi 
grea, Guvernul condus de 
către dl. Nicolae Văcă- 
roiu a rezistat doi ani 
şi, după cum afirma pri
mul ministru la recenta 
conferinţă de presă, este 

'  hotărât să-şi ducă până 
la capăt mandatul încre- 

- dinţat, aste şi în ciuda 
ameninţară dlui Coposu 
care a exprimat deschis 
intenţia opoziţiei de a-i 
„dărâîna“ pe guvernanţii 

.actuali. Desigur,, echipa 
pe care o conduce dl. 
Văcărdiu n-a avut o viaţă 

•' Uşoară, măsurile luate 
pentru a stopa din decli
nul economic şi inflaţia, 
pentru a schimba imagi
nea României în lume şi 
a asigura integrarea ţării. 
noastre în structurile de
mocratice europene, a u , 
îmbrăcat, cu puţine ex
cepţii, un caracter anti- 
popular.

Făcând bilanţul guver
nării la jumătatea man
datului încredinţat, execu
tivul a fost îndreptăţit să 
constate, cu un oarecare 
Optimism că, în linii mari, 
şi-a realizat obiectivele 
propuse, demonstrând că 
programul ce şi l-a pro
pus, la care alte alterna
tive viabile n-au -prea 
apărut decât ca simple 
intenţii necoerente, în 
nişte declaraţii ale opozi

ţiei, s-a bazat pe realită
ţile concrete ale perioadei 
de tranziţie, în conjunc
tura actuală a economiei 
mondiale, aflată şi ea în 
recesiune, precum şi pe 
punerea în Valoare a re
surselor materiale şi u- 
mane interne. S-au adus 
ca argumente, îh spriji
nul afirmaţiei, o serie de 
rezultate considerate ca 
pozitive legate de creşte
rea producţiei materiale, 
a produsului interi» brut, 
a rezervelor valutare şi 
altele, chiar dacă acestea 
nu sunt suficient de sem
nificative. în acelaşi timp, 
s-a arătat că acordurile 
încheiate cu o serie de 
organisme, internaţionale,' 
îndeosebi în domeniul fi
nanciar, constituie o do
vadă elocventă că Romă» 
nia este trecută acum 
într-o grupă cu ţările eâre 
au un risc mai scăzut 

Dacă nivelul de trai al 
populaţiei a rămas un 
deziderat în suferinţă, cu 
promisiunea că efectul 
măsurilor pentru relansa
rea economiei se va face 
simţit abia începând din 
anul viitor, guvernanţii 
pun în relaţie directă, 
cum este şi normal, felul 
de a înţelege legătură 
dintre muncă şi modul. 
de Viaţă, ţinând seama 
că România are cea mâi 
redusă săptămână: efec
tivă de: lucru din . lume. 
Nu trebuie făcută abstrac

ţie nici de alte probleme 
grele şi complexe de care 
guvernul nu se poate 
spăla pe mâini, cum ăr 
fi: privatizarea ̂ lentă, fe
nomenul corupţiei, biro
craţia şi centralizarea, şo
majul, creşterea aberantă 
a preţurilor, situaţia u- 

‘ hor categorii defavorizate 
ale populaţiei, inechitatea 
existentă în sistemul de 
salarizare, concurenţa ne
loială, 'evaziunea fiscală 
şi altele.

Propunându-şi să con
tinue programul de re
formă, primul ministru 
a apreciat ca fiind în
curajatoare rezultatele ob
ţinute la niVel ' macroe
conomic şi ca dătătoare 
de speranţă măsurile ce 
intenţionează să lfe ia;1 
deocamdată, ţinute insă 
în secret, in scopul asi
gurării creşterii . econo
mice prin înlăturarea 
blocajului financiar, asi
gurării unui raport echi
tabil între muncă şi sa
larii, accelerării privaţi" S 
zării, cele din domeniul) 
fiscal şi monetar, pentru 1 
ieşirea din criză şi spo- ? 
rirea resurselor valutare, 1 
toate acestea vizând ri- 1 
dicarea nivelului de trai / 
al populaţiei Dacă va fi? 
sau nu aşa, rămâne să ) 
ne convingem pe propria t 
piele, în anii ce vor ur-1 
ma. I

NICOLAE TlRCOB j

DE SFANTA 
VARVARA

•  Sărbătorirea Sfintei 
Varvara a consemnat, în 
prezenţa conducerilor u- 
nităţilpr miniere şi a re
prezentanţilor sindicatelor 
miniere, în exploatările din 
Valea Jiului, un moment 
de readucere aminte şi «ie 
pomenire a celor ce „mai 
ieri" au dispărut în adân
cul pământului.

•  La Exploatările Mi
niere Aninoasa, Livezeni şi 
Cimpa s-au depus coroane 
de flori ta troiţele ridicate 
în memoria celor dispăruţi.

•  In cartierul Aeroport 
din Petroşani s-a sfinţit 
piatra de temelie a bisericii 
minerilor, „Sfânta Varvara", 
care se va construi in mu
nicipiul Văii Jiului. La ce
remonia  ̂ religioasă au fost 
prezenţi reprezentanţi ai 
Prefecturii, Consiliului ju
deţean, Primăriei locale, 
IţAJB. Petroşani, lideri ai 
sindicatului minerilor din 
Valea Jiului. (CJP.)

NICOLAE
Preoţi şi popor am po

posit azi în casa Dom
nul iii, ca să facem praz
nic unuia din cei mai 
iubiţi sfinţi ai Bisericii 
creştine, Sf. Nicolae. Sf. 
Nicolae a fost atât de 
puternic în credinţă,' în
cât bine zice p cântare 
bisericească‘de laudă că 
„Apostolii cu îngerii se 
minunează de credinţa 
lui“. Sf. Nicolae a apărat 
credinţa cu atâta îndrăz
neală împotriva celor ce 
huleau pe Dumnezeu, pe 
ARIE, şi lupta lui este 
asemănată cu cea a Sf. 
Ioan_ Botezătorul, care l-a 
înfruntat pe IROD,

Totuşi, din atâtea Dum
nezeieşti daruri, cu care 
Sf. Duh l-a împodobit pe 
slăvitul Nicolae, $  .v ir i le  
străluceşte peste «-ţfeaeuri 
— „BUNĂTATE^' VprîJ 
zice despre Sf. Nicolaj& 
laudele pŞalmistuîui!
A IZBĂVIT, pe . s ă ţam  
care strigă şi pe sâwăie- 
nul fără aiutiafel#»»»- 
71. 12). : SMiwis-i.

Sfântul Nicolae este nu
mit şi preţuit în Biserica 
creştină ca modelul „iubi. 

-rii lucrătoare, chipul 
blândeţelor, cald, folositor 
al celor necăjiţi, mân
gâierea celor ce plâng -şi 
părintele săracilor";

In Biserica noastră: şi 
în evlavia poporului se
măn Sfântul Nicolae . ?e 

. cinstit ca unul care scapă

pe toţi cei din necazuri1 
#şi nenorociri, cu iubirea! 

sa faţă de oameni. ■ [ 
Tradiţia ne spune că1 

marele părinte Nicolae ă 
din tinereţe s-a lepădat [ 
de toate avuţiile ce Ie-a • 
moştenit de la părinţi şi! 
le-a împărţit săracilor. Ne! 
mai spune că el a salvat î  
din ghearele diavolului ■ 
trei fete sărmane cărora J 
în taină le-a dăruit pungi" 
cu galbeni. Istoria vieţii! 
Sfântiilflf Nicolae o plină[ 
de preamărirea minunilor1 
pe care Ie-a săvârşit, să! 
scape' din robie pe unii, jf 
din'năpastă pe alţii şi pe1 
toţi cei care se rugau ■ 
lui, îneăt îh evlavia po- [ 
poarelor creştine acest!

■ 'om al- lui Dumnezeu este! 
privit ca o vistierie plină 11 

•'de daruri"pentru toţi,?
• că : uri ’oâi ~ înscffîeţit ă l ! 
RAIULUI.
' Chîpui blândeţelor • sale * 

ne zâmbeşte de pe icoană! 
si. parcă ne zic o „Fiţi
şi voi următorii mei,*

şi'- eu am urmat! 
pe Iisus“. Fio' ca această’ 
pildă nemuritoare: să ;lu- 
creze în inimile noastre ţ  

- şi să aducă rod îmbelşu- J 
gat. Facerea de bine a* 
unui om este la D zeu! 
ca o pecete şi bunătatea! 
omului o păzeşte EL . ca ; 
lumina ochilor Săi.

' I iA' '• - - A ■ • ' A;' ■ ••';. V{ . :
Preot Dr. TOAN 

OCTAVIAN RUDEANU

5 0  DE ANI DE CONTINUITATE
Sâmbătă, 3 decembrie, la Teatrul dra- ziarului, Gheorghe Abalaşii — primarul

matic „I.D. Sîrbu" din Petroşani, ziarul oraşului Lupeni, Valeriu Butulescu de
prieten „Matinal" din localitate a orga- . la R.A.H. Petroşani, Petre Braiţ de la 
nizat simpozionul „50 de ani de continui- Liga-sindicatelor miniere, Toma Ţlţîrcă,
tăte", marcând astfel o jumătate de secol ziarist pensionar. A urmat un program
de presă postbelică- în Valea Jiului. artistic susţinut de actorii Coryin Alexe,

La simpozion au-participat parlamen- Francesca Chorobea, Florin Plaur, Mibai 
tari şi alte oficialităţi locale şi judeţene, Sandii şi corul „Armonii tinere" dirijat 
cititori şi colaboratori ai ziarului. Au sus- de Horaţiu Alexandrescu. : 
ţinut comunicări sau au rostit alocuţiuni Manifestarea s-a încheiat cu o recepţie 
dnii Iulian Costescu, subprefectul jude- oferită participanţilor de ziarul „Matinal", 
ţului, Gheorghe Chervase, redactor şef al (I.C.)

Case de oameni gospodari în comună Pui. Foto: PAVEl, LAZ A
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© DE „MOŞ NICOLAE". Fie
care copil de la Casa de copii 
„Lâ Violette" din Haţeg ă găsit, 
de Moş Nicolae, în ghetuţele puse 
în geam, câte un cadou. Tolba 
moşului a fost pregătită cu spri
jinul SG. „Ulpia" S.A. Deva. 
Un frumos act de caritate al so
cietăţii comerciale devene. (E.SO

O  LA „VALENTIN". Maga
zinul s-a deschis recent In De
va, la parterul blocului 2, din 
str. Andrei - Mureşanu (alături 
de Casă de cultură). Este între

^^«vw w uvw vw vw v-«vwvyvţwWf

puţinele magazine din municipiu 
cu profil chimical. Şe găsesc 

^pici mărfuri de profil import din 
S.U.A„ Italia, Japonia. Se reali
zează, de asemenea, cu bun 
gust şi fantezie, aranjamente flo
rale deosebite. (E.S.)

© LUCRĂRILE AU DEMA
RAT. După ce au stagnat aproape 
5 ani, lucrările la bl. E din Criş. 
cior au reînceput recent. Imobi
lul, având un nou stăpân, U.M. 

-Brad, cu resurse financiare, lu
crarea â fost angajată cu seri
ozitate de către S.G. Condor S A. 
Deva prin formaţia de lucru, 
condusă de ing. Avram Gancea. 
Acestea au început cu crearea

condiţiilor de lucru ale meseria
şilor în perioada rece, prin mon
tarea ' instalaţiei de încălzire în 
interioare. Se execută lucrări de 
compartimentări, tencuieli inte
rioare, pardoseli mozaic, se va 
monta instalaţia pentru iluminat 
şi cea sanitară.

r  © NEATENŢIE LA BARIERA! 
Orice clipă de neatenţie, la tre
cerile pe calea ferată, poate a- 
vea urmări nefaste. Un aseirienea 
ca2  l-am consemnat acum câteva 
zile Ia Vaţa, seara, in jurul o- 
rei 21,30. Ilie Leucean, conducă
tor auto la Gaicită Vaţa, nesesi
zând că barieră era lăsată, , ă 
luat-o din plin. Urmarea nu a 
fost alta decât rănirea gravă

a pasagerului din dreapta, Da
niel Meltiş din Tomeşti. (G.P.) '

© HOŢ, TÂLHAR şi PAZ
NIC! Gam multe îndeletniciri 
pentru un singur om, nu? Poate, 
dar nu şi pentru Ştefan Băloi 
din Petroşani. El se dădea paz
nic la depozitul din Vulcan al 
S.G.Cosmin S.A., dar se mai 
ocupa de furturi şi tâlhării. La 
aceste âirţ urmă îl avea tovarăş 
pe VioreL Bucur, tot din Petro
şani. (V.N.)
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A Z I r
6 decembrie

•  Au trecut 339 de 
zile din an; au mai ră
mas 26;

•  Sf. Ierarh Nicolae. 
(La mulţi ani tuturor 
doamnelor, domnişoare
lor şi domnilor care azi. 
îşi sărbătoresc onomas
tica);

•  Sărbătoarea Naţio
nală â Republicii Fin
landa;

•  1888. S-a născut 
N.I. DUMITRAŞCU (m. 
1963), folclorist român,
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Mult respect, Domnule Trandafir!
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Intr-o anchetă a Tele
viziunii Române, realiza
torul acesteia se întreba,* 
la un moment dat, privi
tor la baza materială şi 
calitatea învăţământului, 
a oamenilor săi (ancheta 
se desfăşura într-o zonă 
in- care a văzut lumina 
zilei scriitorul ' Marin 
Preda — n.n.), unde este 
Domnu’ Trandafir de altă
dată dăruit munca "sale, 
care atunci când se în
furia spunea doar atât 
— „Măi, domnule*4. Nu 
ştim decât din auzite cum 
e în alte părţi, dar pe la 
noi Domni’ Trandafir mai 
sunt şi nu numai atât, 
dar lasă şi urmaşi de 
nădejde, luminători a- 
devăraţi ai satului arde; 
leneşe de-acum.

La Şcoaţa Primară din 
Pricsa Nim retfeâbut cu 
bucurie pe învăţătorul Vio- 
rel Igreţ, „tânăr*4 pensionar 
ehemat din nou la dato
rie, pentru un am spre 
a suplini o colegă aflată 
ip  concediu de materni
tate. Un om deosebit, plin 
de bunătate şi de cu
noştinţe care, alături de 
soţia sa Salomia, to t pen

sionară, a slujit zeci de 
ani instituţia şcolară din 
Pricaz, cărora le-au tre
cut prin mână numeroase 
generaţii de copii la care 
le-au sădit in suflet da
rul nepreţuit de a fi oa
meni în orice moment. 
L-am revăzut pe Viorel 
Igreţ cu catalogul sub 

braţ emoţionat ca la  prima 
oră de curs acum peste 
30 de an i A făcut multe 
pentru şcoală şi căminul 
cultural de-a lungul vie
ţii, in fonS pentru oame
nii satului natal în care 
trăieşte eT şi fiul său 
Gelu, astăzi învăţător şi 
el, director de şcoală şi 
director coordonator al 
şcolilor de pe raza co
munei TUrdaş. La fel ca 
şi ta tii său, învăţătorul 
Gelu Igreţ este un pro
fesionist al catedrei şi 
un manager care fac® 
treabă buna din pasiune, 
fără patimŞ- 

Aşadar, doi Domni’ 
Trandafir ai zilelor noas
tre cărora, poate, le va 

, călca pe urme nepoata şi 
fiica, Andreia, acum e- 
levă în clasa I a şcolii

j wwwvtfvwwvyv wvww vv “

în care lucrează bunicul I 
şi tatăl ei. Frumos! J 

Şcoala din Pricaz e |  
bine gospodărită şi un * 
asemenea lucru se face > 
cu efort, cu alergătură, I 
cu rugăminţi şi insistenţe !  
în. clasă .era cald, Ală-1

' tuH de wbele de teracotă » 
se a f& câ te  o sobă d e j  
tuci pentru ca in încă-* 
peri să fie cald frică de |  
la venirea elevilor şi nu * 
numai la plecarea lor din |  
şcoală. In ferestrele cu * 
perdele curate muşca- J 
tele îşi etalau verdele lor |  
intens. Pe catedre — vaze J 
cu flori. Material didac- * 
tic — suficient şi util, * 
bine păstrai Oasele — I 
zugrăvite şi primitoare. * 
La fel şi exteriorul clă-1 
dirii. ’

Alături de cei doi |  
Domni' Trandafir mai |  
predau două învăţătoare » 
tinere — Diana Baunxan, I 
absolventă de curând a J 
Şcolii Normale din Deva, |  
apropiată de elevii ei ş i » 
ca înfăţişare şi ca vârstă. I 
Alături de ea se află in- ; 
vâţătoarea Letiţia Hoca J

M1NEL BODEA j
■ » «■*» #-****■■• ir

„AUTOMOBILISTUL"

Nu, Bemus ■ Blidaru; 
din Hunedoara nu este, 
automobilist» ci hoţ de! 
automobile. Şi mai este; 
şi recidivist Deşi are, 
doar patru clase, tortr-o'

" a tePiR să-şi to--: 
tarile lui calităţi! 

şofer. Aşa se face* 
că d®: pe o- stradă a; 
ffeat un autoturism şi!
! II# P«s pe treabă, deşi J; 
nu âwa permis.  ̂ S-a;* 

insă intr-un gard! 
'd& beton, maşina fiind J 
.grav avariată. Când po-; 
iiţta a  extins cercetă-, 
rile, ş*a constatat câ el; 
încercase să mai fure;, 
şi alte şase maşini.? 
(VN.)

uwwhu Viorel Jorza, primarul din Bueeş, ne-a 
relatat recent ea în localitatea iu  fruntea eăreia se 
ttfli şt care este compusă din şapte sate, s-a încheiat

B V C E Ş . L E G E A  18 F IN A L IZ A T Ă

acum câteva zile aplicarea Legii 18/1591. ’ Aid a fost, 
292 ba de padare unul numărrestituită

de Broorietari. > I
Până Bl prezent s-au distribuit 429 titluri de i 

proprietate. Iar 30 iş! aşteaptă noii proprietari ia ] 
sediul consiliului tocai (oare nu mai vor oamenii' 
să preia pădurea ’ de întârzie să-şi preia actul ?). | 
S-au trimis la OCOT Deva 45 de Procese verbale i 
pentru punerea in posesie, întocmite pentru cri in- ’ 
dreptăţiţi «Knsatul Mîhâlleni- Domnul primar ţinea 1 
să remarce buna colaborare in aplicarea corectă a { 
Legii fondului funciar cu Comisia judeţeană, Pro- . 
lectură, OCOT Deva, ffeoiul silvic Brad, . Comisia 1 
locală, peştera modul serios cum a abordat această. I 
amplă acţiune şi nu in ultimul rând topometristui,, 
di lt. mj. Ştefan Obirşan.

Deci, în leeatitatea Bueeş, toţi oamenii şi-au1 
, primit un drept prevăzut de lege. Brie o realizare | 

in premieră ia judeţ, pentru «are toţi cei care au 
concurat merită felicitări. (AL. J.).

INSTRUIRI UTILE 
51 NECESARE
In condiţiile când ţă

ranii intră în posesia pă
mântului şi doresc să-l lu
creze cât mai bine pentru 
a  obţin® recolte mari şi 

superioare u  
agricole, cei mai 
producători agri

coli reuşind chiar să de 
vină proprietari de trac
toare (circa 2000 ba jude
ţul nostru —n.n.jşi de uti
laje cu care să lucreze 
suprafeţele cg le-au reve
nit, se resimte nevoia tr
işor instruiri ia legătură 
cu aplicarea noilor tehno
logii la culturile agricole 
şi în zootehnie, cu exploa
tarea dotării tehnico-ma
teriale şi cu legislaţia spe
cifici agriculturii privati
zate. Răspunzând unor a- 
semenea cerinţe, Direcţia 
Generala pentru Agricul
tură şi Alimentaţie a luat 
iniţiativa organizării unor 
instruiri, pe perioada a- 
oestei ierni, a celor ce da 
re»: să-şi însuşească ele
mente de folosire şi re
glare a utilajelor, de teh
nologii şi legislaţie. Ase
menea instruiri se fac pe 
comune, in funcţie de so
licitări, ele fiind asigurate 
de către specialiştii de la 
centrele agricole şi de per
sonalul de la secţiile de 
mecanizare..

Pentru a  asigura efi
cienţă dorită, este bine ea, 
după consultări cu cei in
teresaţi, să-şi perfecţioneze 
cunoştinţele, primăriile să 
comunice la Direcţia Ge. 
nerală pentru Agricultură 
şi Alimentaţie preferinţele 
privind tematica ce tre
buie' abordată, precum şi 
alte probleme legate de 
bunul mers al acţiunii 
propuse şi supuse atenţiei 
proprietarilor de pământ 
şi de utilaje agricole. Este 
de aşteptat ca interesul 
faţă de asemenea instruiri 
să se regăsească în rezul
tate cât mai bune ce se 
vor obţine în anul' viîtor 
în . agricultura judeţului 
nostru. (N.Ţ)

C iii pentru festă lu-;
— modelul «meri-! 

ean; 19.50 Cutia imizicaiă;
abc: 20,05 Film serial ■
— Vegas; 20,55 Caleidos-! 
cop fotbalistic — Deva-' 
sat; 21,10 Documentar : ■

MARTI, 12. 1304
J p -  Emisiunea în re- 

luare; 15,00 Videotext;
IfeBg Priviri spre viitor; Europa Centrală (p. II):! 
18,20 Avanpremiera fii- 21,30 Tele 7 abc — As; 
metor; 18,25 Muzică coun- show; 22,30 Devasat — > 
try; 18,55 Publicitate film artistic: Turnul! 
Devasat ; 19,00 Tele 7 morţii (reluare); 24,001
abc — clip viva; 19,10 Video text. 
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O R E Z C H IN A - 
BO B R O l’UND

f
Preţ excepţional: 720 lej^kg (fără TVA) i 

CRAIOVA — DOMACORD S.R.L. |
Tel. 051/190107; 131852. V

j S.C. SUPER MARKET S.A.

I  • Cu sediul în Deva, belul Decebal, 1 
i 5, parter.
I  Caută persoane fizice sau juridice,
) posesoare de mijloace de transport (auto- 
7 dubă, furgonetă), care doresc să lucreze în- 
i tr-un _ sistem dinamic de distribuţie de 
jm ărfuri. • _

1
S

Informaţii la sediul firmei sau la te-* 
613445; 614246. , (93451)

S.C. COMAT HUNEDOARA S.A.

1

î
\
ţ Cu sediul în municipiul Deva, str.
( Depozitelor, nr. 5, înmatriculată în Re- 
\ gistrul Comerţului la nr. 3 20/54/1991, a- 
( vând codul fiscal 2111927. ~
1 ' NOTIFICĂ
( tuturor beneficiarilor săi intenţia de ma- 
ţ jorare a cotei medii de adaos comercial de 
Via 9 Ia sută Ia 12 Ia sută, începând cu data 
I de 3 ianuarie 1995.
| Motivaţia majorării: creşterea nive-ţ 
) lului amortizării mijloacelor fixe, eonse- ) 
|^einţa aplicării H.G. 500/1994. (

Dacă din centrul satului 
Bucureşci o  iei la stânga 
şi mergi preţ de 5 km 
printr-o vale de o fru
museţe ieşită din comun 

—  pe un drum. ce înso
ţeşte un pârâiaş subţire, 
dar cu apă zglobie — a- 
jungi în Rovina, o aşezare 
tai nume de legendă, ce 
se întinde de-o parte şi 
de alta a văii cu acelaşi nu
me. Satul- are vreo 70 de 
gospodării şi toate carele 
sunt frumoase, multe con
struite sâti renovate in ul
timii ani, cu - numeroase 
acareturi în jurul lor 
semne ale unei vieţi în
destulate. Pădurea — po
leită în această vreme cu 
aramă — însoţeşte satul 
de la un capăt la altuî, 
far aerul ce acoperă îm
prejurimile este pur ca 
lacrima. Aceasta este ex
plicaţia că marea majori
tate . a oamenilor sunt roşii 
in obraji, sănătoşi şi zdra
veni. Bărbaţii — aproape 
toţi cei în putere — lu
crează la I.M. Barza salt . 
la Uzina de utilaj minier 
din Crişcior, Iar femeile 
au grijă de copii şi de 
gospodărie. Am discutat cu 
câteva dintre ele, venite 
la magazinul din centrul 
Satului şl care — ruşinoase, 
aşa cum este ţăranca a r
deleană — n-au vrut să-şi 
spună numele. Am r^mar-

ROVINA SE PREGĂTEŞTE DE IARNĂ
cat însă debitul lor ver
bal deosebit. Se îngrămă
deau vorbele pe buzele 
lor precum albinele la 
gura stupului. Erau — 

cum zice cineva „bătătoare" 
de gură. ■ '•

— Aveţi un sat frumos, 
am zis.
- — Avem. Că oamenilor 

din satul nostru le place 
să trăiască bine, să aibă 
case frumoase cu de toate 
in ele.

— La mină, bărbaţii 
câştigă bine.

— Câştigă, asta-i drept 
— da hanii au valoare tot 
mai mică. în afară de 
asta, mărfurile ce şe aduc 
la cooperativă îs rele. O 
pereche de încălţări, dacă 
mergi de trei ori până la 
Brad, îs gataV

Gospodăriile se înşiră 
precum mărgelele într-o > 
salbă de-o parte şi de alta 
a pârâului Valea Rovinei, 
care, în verile călduroase, 
abia îşi trage sufletul şi-l 
poate sări şi un pui de 
broască. Pământul arabil 
este puţin. Grâu nu s® 
prea Seamănă, câ nu apucă 
să se coacă. Se cultivă, 
th generai, porumb, car
tofi ş.a., dar trebuie să fie 
păzite bine culturile, alt-, 
fel mistreţii le prădălu-

iesc straşnic. In ziua când 
afn fost musafirii satului, 
câmpul era curat, golit 
de aceea ce a produs, roadele 
lui J in d  puse la adăpost, 
în curţile şt cămările oâ-' 
.meădor. *"

Căneva spunea o i pe ma- 
jorîfetea îemfeăor iăiV». sat 
la cheamă Mărie, dar nu 
a putut să dea explicaţie 
acestui fapt.. Şi, poate, 
faptul nici nu are Impor
tanţă. în Rovina se aduce 
pâine de la brutăria din 
Baia de Criş, dar în multe 
familii se coace şi pâine 
în cuptoare. Iar pentru a  
avea pâine de casă, oamenii 
îşi procură grâul din alte 
zone ale ţării, din Banat, de 
pildă, fiindcă este mai a- 
proape.

Ziceam şi repetăm — 
casele sunt, în marea ma
joritate, foarte frumoase, 
iar printre cele mai ară
toase este cea a lui Petru 
Demian, o clădire cu etaj, 
cu vreo 5 camere, plus o 
bucătărie de _ vară alături. 

*©1. Demian este printre 
primii din comuna Bucu
reşci care s-a privatizaţi 
deschizând un punct ali
mentar, deocamdată, la 
dumnealui acasă, dar are 
de gând să amenajeze o 
unitate ca lumea in cen

trul aşezării. In mândra 
şi bogate gospodărie — 
dl. PJ>- are moară, drujbă, 
circular, motocositoare şm .

am cunoscut-o pe dna 
Elisaveta, mama dnei Ma
rfa, în vârstă de 84 de
ani. Venerabila dnă ne
spune că are cam tot a-
tâţia ani ca şi dnele Ra- 
fila, Popovicioaia şi Gon- 
goaia. A rămas văduvă 
când avea 26  de ani, băr
batul dumneaei pierind pe 
pământ rusesc, în cea de-a 
H-a bătălie mondială. Dna 
Marfa D„ ce avea 9- ani 
când a rămas orfană de 
tată, lăcrimează şi acum, 
când îşi aduce aminte de 
tată şi de faptul că mama 
dumneaei n-a primit pen
sie de văduvă de , război 
timp de opt ani, fiindcă 
familia a fost încadrată 
la chiaburi. A intervenit 
însă un domn numit Mo* 
ţiu din Zdrapţi şi situaţia 
s-a clarificat. Tot dna Ma
rfa D. ne spune că oamenii 
din Rovina sunt de treabă, 
foarte cumsecade. Aşa se 
explică de ce certurile şi 
vrajbele între oameni sunt 
foarte rare şi se consideră 
ceva ieşit din comun când 
ajung lă judecată.

Una din „bătătoarele** 
venite la taclale la maga

zinul mixt ne spunea că 
atunci când deschide bu-; 

. felul — ceea ce este un 
lucru mai rar — dna Do
rica Demian cam şo
mează; din lipsă de clienţi. 
Căci oamenii, când ajung 
acasă de la lucru, nu au 
vreme de bufet. Şi în a- 
fară de asta, In Rovina 
este ruşine să stai în câr
ciumă când vremea este 
bî.nă de lucru. Am în
trebat:

—■ înseamnă că bărbaţii 
dvoastră nu beau?

—> Ba nu. Dar beau a- 
casă, că fiecare, familie 
are ţuică de prune.

— Anul ăsta nu s-au 
prea făcut prune.

— Nu-i nici un bai, că 
măi este de anul trecut 
şi de mai-nainte.

Familia Petru şi Marfa 
Demian are două fete. Una 
este ingineră ia Brad, 
cealaltă a făcut Facultatea 
de medicină Ia Cluj-Na- 
poca, jar acum se află in 
Germania, plecată încă in 
vremea dictaturii, cu acte 
în regulă. Soţul dnei doc
tor este fizician si «u pri
mit cetăţenie germană de 
mai multă vreme. Vin în 
fiecare ari In România, las 
băiatul şt fetiţa dumnealor 
îşi petrec aproape fiecare

vară la  bunici, în Rovina. 
Bunicii - t  Măria şi Petru 
D. âu fost şi dânşii în 
Germania, dl, i?. chiar în 
acest an, do unde a venit 
cu o maşină. Ne-a spus 
că între cei plecaţi şi cei 
rămaşi se păstrează o le
gătură permanentă, fie 
prin scrisori, fie prin te
lefon, căci familia are te
lefon acasă. Dl. P.D. se 
mândreşte cu fetele şi cu 
ginerii dumnealui — unul 
fiind oltean — care-ş oa
meni de treabă ca şi cu 
faptul că a fost unul din 
iniţiatorii şi contribuabilii 
de bază, la introducerea 
curentului electric şi a te
lefoanelor în Rovina, ca 
şi la croirea drumului spre 
Bucureşci — evenimente ce 
au avut loc cu mai multă 
vreme în urmă.

Rovina, ca şi celelalte 
sate risipite prin munţi, 
îşi adună oamenii, pregâ- 
tindu-se de iemare. Au a- 
casă tot ce le trebuie, ău 
fân pentru animale şi tre
când prin sat am auzit în 
multe ogrăzi cântecele fe- 
răstraielor mecanice. Iernile 
prin aceste locuri nu sunt 
blânde, dar oamenii au cu 
ce să-i facă faţă, aşa cum 
au făcut-o de când există 
localitatea, adică de foarte 
demult.

TRAIAN BONDOR,
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Cu un meci în avans, Steaua 
a trecut în frun te

Miercuri, Steaua a ju
cat în devans meciul, 
său în deplasare cu Ceâii- 
lăul şi ă învins cu 3—1. 
Această victorie corobo
rată cu succesul obţinut 
în Ghencea, în faţa fostu
lui lider al clasamentului, 
la un scor neaşteptat până 
şi de cei mai înflăcăraţi 
suporteri stelişti, dar şi 
de eei mai pesimişti sus
ţinători ai Naţionalului, 
i-a adus echipei militare 
bucuria revenirii pe pri
mul loc al clasamentului. 
Scorul înregistrat de 6—0 
în favoarea militarilor ne 
scuteşte de un comenta
riu mal larg. De această 
dată Steaua şi-a fructifi
cat ocaziile avute prin 
Lăcătuş, Gâlcă, - Roşu, 
Pîrvu, Panait, şi Adrian 
rile, obţinând im avans 
moral asupra, celorlalte

pretendente la primul 
loc, cu toate eă mâine 
'«*»* când se dispută etapa 
a XVI-a a Diviziei Na
ţionale — F.C. National • 
poate reveni pe primul 
loc dacă învinge pe „U“ 
Cluj-N. la Bucureşti.

tea un adversar de te
mut. _

Rapid a început să 
piardă teren. Disensiunile 
apărute şi bine întreţi
nute între oamenii din 
conducerea clubului şi 
sponsor lasă urme seri-

încet, dar si^ur .ăţreă" 
şi Universitatea Craiova. 
Duminică şi studenţii din 
Bănie au cucerit o victo
rie neţi, Ia un scor con
cludent în faţa elevilor 
lui Halagian — Inter Si
biu — cu 6— 2! Şi, mai 
mult ca sigur că Piţurcă 
cu Univ. Craiova va ţinti 
chiar mai sus, Steaua 
şi mai ales F.C. Naţio
nal având în Universitn-

Kczulţaţele etapei: F.C. A rg eş — Gloria Bistriţa 
4--2; F.C. Maramureş — Ceahlăul P.N. 1—3; „V“ 
Cluj-N. — Eleetroputere 2—1; Steaua — F,C. Naţio
nal 6—0; Sportul — Oţelul Galaţi 1—1; Petrolul — 
Farul 3—0: Dinamo — Rapid 2—0; Univ. Craiova 
— Inter Sibiu C—2; F.C. Braşov — U.T.A. 5—1. 
Meciul Ceahlăul — Steaua din etapa viitoare (7 de
cembrie) s-a disputat miercurea trecută şt s-a în
cheiat cu victoria echipei militare cu scorul de 3—1. 

CLASAMENTUL
1. STEAUA 16 0F  b  32—10 32
2. F.C. Naţional 15 .19 1 /  4 34—21 31
3. Univ. Craiova 15 8 3 4 32—18 27
4. Ceahlăul P.N, 16 8 3 5 27—24 27
5. Rapid . 15 8 2 5 23—17 26
6. Petrolul 15 7 3 S 22—17 24
7. Dinamo 15 7 2 6 26—20 23

I
I

8. Gloria Bistriţa 15 7 2 6 27—26 23
9. „U“ Cluj-N. 15 7 2 6 18—17 23

10. F.C, Argeş 15 7 2 6 18—23 23
11. Inter Sibiu 15 7 1 7 25—27 22
12, Farul C-ţa 15 5 3 7 16—26 18
13. Oţelul Galaţi 15 4 5 6 21—25 17
14. FC. Braşov 15 4 5 6 15—20 17
15. F.C. Maram. 15 3 4 8 14—20 13
16. Eleetroputere 15 3 3 9 11—20 12
17. U.T. Arad 15 3 3 9 11—28 12
18. Sportul Stud. 15 2 5 8 7—18 11

Et»pa viitoare (miercuri 7 decembrie): Gloria 
— F.C. Maramureş; F.C. Argeş — Sportul; Rapid — 
Petrolul; U.T.A. — Univ. Craiova; Inter — Dinamo; 
Eleetroputere — F.C. Braşov; F.C. Naţional — „tJ“ 
Cluj-N.; F.C. Farul — Oţelul Galaţi.

oase şi asupra pregătirii 
echipei rămasă doar In 
grija secundului lui Hizo, 
care a părăsit Giuleştiui 
imediat după înfrângerea 
suferită de ceferişti (a- 
casă) în faţa Universităţii 
Craiova. Şi mai mult, Ra
pidul s-a ales şi cu o 
suspendare pe 3 etape a 
terenului de joci Păcat! 
Fiindcă Rapidul începuse 
să-şi formeze O ECHIPA 
sub mâna anul antrenor 
dur, dar priceput.

Revelaţia turneului a- 
cestui campionat din 
prima divizie a ţării este, 
fără îndoială; Ceahlăul 
PJN. care, Io campiona
tul trecut, abia şî-a tras 
sufletul şi acum a  ajuns 
pe locui 4 în clasament 
devansând formaţii cu 
„nume" cum sunt Dina- 
mo, Rapid, Petrolul, Glo
ria Bistriţa. Sâmbătă la 
Baia Mare, Ceahlăul a în
vins cu 3—1 pe F.C. Ma
ramureş, intr-un meci In 
care gazdele au atacat 
mai mult, dar steril, fn 
timp ce oaspeţii au de
monstrat că posedă bine 
şi ştiinţa contraatacului 
în care din nou a  stră
lucit Axinia II.

U.T.A. a fost surclasată 
Ia Braşov, iar studenţii 
bucureşteni n-au reuşit 
acasă decât un egal ob
ţinut în extremis în par
tida sa cu Oţelul Galaţi. 
Clasate pe ultimele locuri 
Sportul şi U.Ţ.A. vor a- 
vea o vacanţă plină de 
gânduri şi reproşuri.
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F.C. CorvinuJ — Jiul P etroşan i 2 - 0
Derbiul judeţean al Di

viziei A a  dat câştig 
de cauză. gazdelor, care 
s-au dcivedit mai „moti- 
vate“. A fost o partidă 
curată, de bun nivel teh
nic, presărată cu multe 
faze de poartă, pe care 
hunedorenii au dominat-o 
de la  un capăt la celă
lalt. : Corviniştii, care au 
cel mai percutant atac 
(41 goluri), puteau înscrie 
mult mai mult, dar şi 
de data aceasta vechea 
meteahnă, cea a ratărilor 
din poziţii rarisime s-â 
făcut simţită. Ei au a- 
tacat Încă de la început, 

însă cei care au avut şansa 
deschiderii scorului au 
fost oaspeţii în min. 16 
prin Cristea. In min. 21 
Mitrică H pune la în-- 
cercare pe Ghiţan, pentru 
ca 2 minute mai târziu, 
la o  lovitură liberă exe
cutată de Gabor, Şuva- 
gău să tracă în blocaj 
de la 6 m. Au urmat a- 
PU ocaziile din min. 33, 
ale lui Ciorea, Iar în min.

41, Gabor era să mar
cheze din careul mic. 
Tdtuşi, In min. 44. Cio
rea mai zvâcneşte o daţi 
pe partea stângă, li f»*ţ 
sează lui Mitrică şi a- 
cesta deschide scorul 1—0.

Partea a doua debu
tează cu un şut pericu
los al lui Mitrică, pentru 
ca în min. 58, petroşâ"

nenii să treacă pe lingă A: 
egalate. Hunedorenii simt A 
pericdltfl, accelerează şi ^  
!n min. 66 Mitrică este 
faultat in careu. APenalti *  
dar, văzut de un stadion SI 
întreg, în afară de cen
tralul Radu Petre, care A 
9  „gratulează" cu-carto- 
naş galben pe cel faultat. 
Totuşi in min. 73, „cava
lerul în negru" nu mai 
are ce face şi la henţul 
ccşmis de Doroş, acordă 
11 m. Execută şi înscrie 
cu fentă golgeterul echi

pei şi al seriei, Mitrică. 
2—0. După 2 minute, Pă
curar este faultat de 
Călugăriţa în interiorul 
careului şi din nou pe
nalii. Publicul -c6re ca 
lovitura de pedeapsă să 
f ie ..executaţă de Teti- 
Ieanu. (care în ziua ine- 
cjulur a, împlinit 25_de 
'Araji,' â«Ţ trage acelaşi Mi- 
ftică, şf Ghiţan reţine. 
Victorie meritată a gaz
delor, care au mâi ratat 
câteva ocazii de a în-

Arbitrul Petre Radi)
1 *“  ■» condus'. :m

ikwdcan, HMdinet, ? 
reasi, Bardac, — Mitrică, 
ŢetBeanu, Gabor f?9 Ma-

jcurar), CSo- 
Ghiţan 

Doroş, Cioabă, M. Popa, 
(’46 Ceaeusta), DodU, 
Cristescu (j$6 Lazăr); FI. 
Stoica, Ungureanu, ' — 
Movilă, Tudorache.

io n  b Ad in

DIVIZIA Al
Rezultatele ultimei etape a turului :

Poiana C. — Bucovina 3—0; Gl. Buzău 
— Steaua Mz. 0—0; Selena — Rocar 
1—6; Faur — FI. Moreni 1—1; Portul 
C-ţa — Dacia Piteşti 3--#; M et Plo- 
peni — Callatis 3—0; Unirea Brăila — 
Cetatea Tg. M. 3—0; Poli. laşi — F.G 
Vâlcea 3—0; Acord — C.FJL Galaţi 2—0

CLASAMENTUL
1. Selena B. 17 13 3 2 37—11 41
2. Un. Brăila 17 II I 5 «1—II 34
3. Bucovina S. 17 10 3 4 25—19 33

,  4. Poli. Iaşi 17 9 4 4 33—18 31
5. Cetatea Tg. N. 17 9 2 6 29—25 29
6. Poiana C. 17 9 1 7 27—26 28
7. Portul C-ţa 17 8 l  8 28—29 25
8. Met. Plopeni 17 8 1 8 22—25 25
9. Dacia Piteşti 17 7 2 8 33—27 23

18. Faur Buc. 17 6 4 7 24—20 22
11. Steaua Mz. 17 6 1 1  25—23 22
12. C.F.R. Galaţi 17 7 1 9 22—24 22
13. Gloria Buzău 17 7 1 9 16—23 22
14. Hecar Buc. 17 7 1 9 17—33 22
15. F.C Vâlcea 17 6 1 10 20—25 19
16. Acord Focşani 17 6 1 10 26—38 19
17. Fl Moreni 17 4 4 0 20—30 16
18. Caăatis Mg. 17 2 2 13 21—59 8

DIVIZIA A2
Rezultatele ultimei etape a  ta ra te i:

Gal Metan — Unirea A I. 1—0; C.F.R. 
TUM. '*** Gl. Reşiţa 2—1; Corvinui — 
Jiul Petroşani 2—0; Pfcoewîx — F.C. 
Bihor 1—1; CS.M. Reşiţa — Poli. Ti
mişoara 2—0: Armătura — Unirea Dej 
0—1; AJS. A. Tg. M. — IEELIF Craiova 
5—1; ICIM Bv. — Metrom Bv. 3—0; 
Tractorul — CF.R. Cluj-N. 4—0. 

CÎ-ASAMENTUL
1. Ppii. Tim. 17 12
2. Tractorul Bv. 17 10
3. Corvinul fltd. 17 9
4. A S  A . Tg. M. 17
5. Gl. Reşiţa 17
6. Gaz Metan 17
7. CF.R. Tim. 17
8. Metrom Bv. 17
9. Unirea A I  17

10. Jujl Petroşani 17
11. IEELIF Craiova 17
12. F.C. Bihor 17
13. ICIM Bv. 17
14. CSM. Reşiţa 17
15. Unirea Dej 17
16. Phoenix BM. 17
17. CF.R. Cluj-N. 17
18. Armătura Z 17

2 36—13 39
4 27—11 33
5 41—18 30 
5 26—22 38
7 21—22 28 
0 23—13 27
5 21—20 26
8 19—17 25
7 18—15 34
9 26—30 24
8 27—24 23 
8 24—22 23
8 18—16 23
6 15—22 23
9 25-25 22 
9 10-32 16

3 10 17—38 15 
3 13 9—43 6

Cel mai frumos joc din tur

Vega Deva -  Mine-Ral Rovinari 2 -0
•  In ciuda scorului strâns, Vega Deva a

dominat copios de la un capăt la altul acest 
joc. ' . . '  ' .

•  Deşi şi-a creat numeroase ocazii de a 
înscrie, ratându-se şi de această dată mai mult 
de 10 ocazii clare de gol, ambele, goluri au fost 
marcate din lovituri de Ia 11 m.

•  Cu toate ratările, spectatorii au părăsit 
terenul de joc bucuroşi că au vizionat un meci 
frumos, spectaculos, cu faze bine lucrate de 
deveni.

După numai câteva minute de la începutul 
partidei, spectatorii au realizat că favoriţii lor 
se află într-o bună formă, că îşi vor apropia 
victoria. Şi chiar în min. 6, la o lovitură de 
colţ executată de deveni pe partea dreaptă, 
un apărător loveşte balonul cu mâna şi lovi
tura de Ia 11 m este executată cu siguranţă 
de Elek şi 1—0. Evoluând în continuare cu 
acelaşi aplomb pe atac, fotbaliştii de la Vega 
dădeau impresia că vor mai înscrie multe go
luri, întrucât oaspeţii erau mereu obligaţi să 
se apere, de multe ori portarul Iova scoţând 
in extremis. Nu a fost insă să fie aşa. In mi
nutele 9 Popa „calcă" mingea pentru Fartuş- 
nic, dar acesta întârzie puţin, şi apărarea de
gajează; în min. 12 din nou Popa centrează 
paralel cu poarta şi deşi Elek se afla lângă 
portar nu reuşeşte interceptarea; două minute 
mai târziu Luca pătrunde lateral in careu şi

centrează şi Daneiu cu Rădos nu reuşesc să 
intre în posesia balonului; în minutul 16 Ta- 
nasă driblează un apărător pe linia careului 
de 16 metri, , care îl faultează şi pbţine o Io-' 
vîtură liberă rămasă fără rezultat, apoi in 
minutele 17, 22, 25, 31, 42 Daneiu, Luca, Tă- 
nasă, Rădos. Elek s-au aflat la originea unor 
rapide acţiuni de atac ce au creat panică In 
careul oaspeţilor, dar fie că portarul Iova s-a 
opus golului,- fie că fotbaliştii deveni au irosit 
ocaziile. .

Şi după pauză aspectul jocului —Ta poarta, 
oaspeţilor — rămâne acelaşi, deşi „minerii" 
din Rovinari încearcă să fie maî Ofensivi. A- 
tacurile în trombă ale gazdelor nu sunt fina
lizate până în minutul 62, când Voicu de la 
oaspeţi comite henţ in careu, lovitura de la 
11 m executată de Elek este respinsă de por
tar la un jucător devean, acesta şutează la 
poartă şi un apărător de Ia oaspeţi se opune ‘ 
şutului cu mâna: I l  m. d a r pe care Rădos 
îl transformă exemplar 2—0. Scor strâns faţă 
de configuraţia jocului, dar pe deplin meritat.

A arbitrat foarte atent, tot timpul pe fază, 
brigada Im  Boroş (Cărei, la centru), N. Mo
rar (Satu Mare), I. Papp (Tăşnad).

VEGA DEVA: Rahoveanu. Farttrşnic, Bul
gare, Neagu, Stan, Popa, Tănasă C46 Cârsto 
itt, *70 Bădneănescu), Luca, Daneiu, Rădos, E- 
lek.

PRONOSPORT

Bari — Foggia 2—1
Cagliari — t e t e   ̂ 1—1
Cremonese — Inter 0—1
Juventus — Florentina 3—2
Vicensa — Cosenza 1—1
Napoli — Torino 1—1 '
Parma — Brescia 4—0
Roma — Padova 2—O
Sampdoria — Genoa 3—0
Acireale — Venezia 1—0
Cesena — Udinese 2—1
Perugia — Pescara F -#
Verona — Aneona 1—1
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Fond de câştiguri: 143 436 351 
tel.

.SWAVAV.VAVAW.WAW.V.VA

Pag inâ rea fj/a fă  de 
SABIN CERBU

DIVA, Cupa 1 Decembrie 
ia Tenis de masă
După cum ne-a relatat 

prof. Cornel Călăraşii, iniţia
torul acestei competiţii, la 
Şcoala generală nr. 1 din 
Deva, la sfârşitul săptămânii 
trecute, s-a organizat Cupa
I Decembrie la Tenis de 
masă, la care au participat 
peste 100 de elevi din în
văţământul gimnazial al mu
nicipiului Deva.

După întreceri spectacu
loase, viu disputate, primele 
trei locuri la băieţi au fost 
ocupate de Sergîu Mateş — 
locul I, Mibai Radu, locul
II ambii de Ia Şcoala Nor
mală „Sabin Brâgoi", Ctau 
udin lacobescu — locul III, 
Şcoala generală nr. 1. La 
fete primele două locuri au 
fost ocupate în ordine de 
Ioana Giurgiu şi Iulia Mol- 
dovan, ambele de la Şcoala 
generală nr. 3.

Premiul pentru cel mai 
tehnic jucător a fost acordat 
elevului Matei Secula, de 
la Şcoala generală n r . ' 1 
Deva. Competiţia s-a bucu
rat de un frumos succes 
în rândurile elevilor din 
Deva şi de sponsorizarea -fir
mei Noaghi & Szsok. (S.C.)
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O R D I N
privind protecţia consumatorilor şi respectarea 
unor , norme de aprovizionare cu carburanţi 

Prefectul judeţului Hunedoara;.
Având în vedere necesitatea protecţiei con

sumatorilor din judeţul Hunedoara în aprovi
zionarea cu benzină "pentru autovehiculele pro
prii, cât şi respectarea normelor de prevenire'a 
incendiilor în acest domeniu.

în temeiul art 103 din Legea administraţiei 
publice locale, nr, 69/1991, emite prezentul

O R D I N :

ART. 1. — Staţiile PECO din judeţul Hu

nedoara, indiferent de forma de proprietate, vor 
alimenta autovehiculele proprietatea persoanelor 
fizice şi juridice numai la nivelul capacităţii 
rezervorului autovehiculului.

Se interzice aprovizionarea cu benzină de 
la staţiile PECO, în canistre sau alţi recîpienţi 
şi în orice alte condiţii decât cele prevăzute în 
alin. 1. ’ -

ART. 2. — Inspectoratul judeţean şi servi
ciile locale de poliţie vor acorda sprijinul ne
cesar în aplicarea prezentului Ordin;

Prefect,
Ing. GEORGEL RÂICAN

S.C. „ULPIA“ S.A. DEVA
Strada 22 Decepibrie, 37
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•  Vând convenabil com
bină frigorifică 390 -1, fri
gider mic 12* 1, ladă fri
gorifică 270 1, aparat de 
făcut gheaţă, video Pana
sonic, cuptor cu microun
de, - storcător; de rufe. 
-Caut garsonieră în chirie 
Telefon . 612453. (93281)

•  S.C: ’ Monica • Brad 
. vinde et> gros, en . deţâille 
Haine import Olanda, sor
tate, nesortate. Tel. 650961.

". ,(93216)
a Vând magazin ţlemon- 

tabil din aluminiu, design 
deosebit, unicat. Tg. Jiu, 
str. T. Vladimirescu, nr. 
1-9. tel. 053/2)3589. (93057)

•  S.C, Emitex S.R.L. De
va, cu sediul în str. 1 De- 

: cembriej nr. 9, vinde en 
gros ..instalaţii pom cu 100 
de becuri la preţul de

;4 30* . lei -fără TVA. Infori 
maţii, suplimentare la tel. 

'613222,- zilnic între: orele 
9—18. ■ ' ■ (93315)

•  S.C. Confort Tâmpa, 
nr. 11, vinde din stoc plăci 
azbociment, ciment, ciment 
alb. ipsos construcţii, ipsos 
modelaj, . var, vinde 1,78 
ha teren situat la şoseaua 
naţională, între Simeria 
Veche şi Spini, 50 m la 
şosea. Informaţii tel. 661626. 
Vinde Nissan avariat şi 
piese Oltcit — motor, cutie 
viteze, roţi etc. (93312)

•  Vând casă mare, gră
dină. Brad, str. Oituz 
nr.- 14. - '
‘ V (93318)

•  Vând urgent - aparta
ment confort I, telefoa
ne 623870, 628698.

(93291)

•  -Vând rulotă auto. TeL 
625145.

•  Vând urgent Renault 
18 break, preţ convenabil. 
Relaţii tel. 624833. (0092316)

•  Vând 30 ari teren in
travilan, pentru construcţie 
locuinţe, la şoseaua naţio
nală, Orăstie, str Unirii,
60 A, te l. ' 647414. (2969)

a Vând casă cu grădină, 
Orăştie, Crisan 18. Tel.: 
642419. (2971)

- « Vând apartament 2
camere, grădină, - Hune
doara, bdui 1848, nr. 30, 
ap. l ; ; -  ■; - (2425»)

•  Vând casă, dependinţe, 
grădină, sat Căprioara, nr. 
173, comuna Săvârşiri — '  
Arad. Ihformaţii Blidar 
Ion, str,- Florilor; 12, Vla- 
dimirescu, Arad. "(2396) ■
' •  Vând negociabil Tra- ' 

bant 601, vizibil parcare, 
oxigen, Hunedoara. Tel. 
.724636... . c ; (2421). .

: Vând easă cil» - i r etaj, -
încălzire ̂ centrală/- cu gaz..-. 
Hunedoara; ,'G~ Goşbuc,' nr.

-/|2$20} :
'•'« Vând video japonez, 

magnetofon, statie - pick-up.
: şi boxei Tel. '714773.' (2422). i 
v : a  ‘R^^tAlpeus Comexim; 
S.R.L. vinde en-grosT por-:, 
locale' lâ 1100 lei/lig, pateu 
de. ficat; 1220 şi 1260 lei 
200 gr., . sticksuri, diverse 
lichioruri," bomboane pom 
etc. Tel. 714626. (2423)

. : •  S.C.-Alpeus Comexim 
S.R.L,.' Hunedoara -oferă:

- pentru populaţie . carcase 
porc, la comandă, cu pro-

‘ g'râţhare, transport la: do- 
' miciliu..Tel.“714626.' (2424)

•  Vând apartament 2
camere, cu plata în rate. 
Tel. 714131. (2391)

a Vând sau schimb a- 
partament trei camere, si
tuat în bdul N. Bălcescu, 
etaj 1. Informaţii tel. 
621491, 628135, între orele 

• 17—19. (93342)
•  Vând teren pentru

construcţie cabană pe Râul 
Mare — Retezat. Informaţii 
tel. 625101. (93334)

•  Vând Fiat 125, în stare 
de funcţionare, preţ 600 000

- lei, negociabil. Geoagiu, tel.
249. (93324)

•  Vând 18 ari teren in
travilan, pentru construcţii.

Bârcea Mică. Informaţii 
tel. 619116, după ora 19.

(93348)
•  Vând , Lada 1208 şi 

teren intravilan pentru ga
raje. Deva, 614901. (93282)

« Vând cuptor electric, 
cernător făină, modelator 
aluat. Tei, -613249. : (93370) 

«  Cumpăr talon Opel 
Rekord E, 2,2. Tel. 615729.

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament cu 
2 camere, cu apartament 3 
camere. Tel. 641398. (2970)

PIERDERI

« Pierdut legitimaţie ve
teran de război, pe numele 
Mândreanu Vasile, o  de
clar nulă. .

:V  : OFERTE 
DE SERVICII :

. a Idişu Luppa anunţă 
transport 'persoane Polonia, 
li  decembrie şi Turcia, *17 
decembrie. Tel. 612166 şi 
714352/ f .  . (93458)

DIVERSE : : :ţ . .. . • ■■■?■■$i . ... . J '
a Ş Q. Transilvania Trust ; 

Cat S.R.L. Hunedoara a-

'  nunţă intenţia de majorare 
a tarifelor, începând cu 1 
ianuarie 1995, astfel: 1800 
lei abonament lunar, pen
tru 20 canale, 60 800 lei ta
rif instalare, inclusiv TVA 
şi# exclusiv materialele din 
interiorul apartamentului.

(2417)
„ «  Executăm chei yale 
şi auto, pe lop, str. Gh. 
Bariţiu, Hunedoara, în 
spatele teatrului. Relaţii 
la tel. 711584. (2426)

•  S.C. Danirom Compro-
dex S.R.L. Deva anunţă 
deschiderea magazinului en 
gros, Haţeg, Horea, 84, cu 
produse alimentare, ţigări, 
dulciuri etc. (93164)

COMEMORĂRI
•  Se împlinesc trei ani 

de la dureroasa despărţire 
de cea care a fost

ADRIANA URSA
Dumnezeu s-o odihnească 

în pace! Soţul. ; (2427)

D E C E S E

: * Cu adâncă durere so
ţia Ana,- fraţii, cumnaţii, 
cumnatele şi nepoţii anunţă 
decesul dragului lor • 
ALEXANDRU MACA VEI 
de 65 de, ani. înmormân
tarea, miercuri, ora 13, de 
la Casa Mortuară, Deva.

(93359)

I

ROMANIAN 

AMERICAN

HUNGARIAN 

JOINT VENTURE

! Cel mai mare distribuitor en gros din ţară 
j de îmbrăcăminte balotată import vest.
«
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•  ATCOM DEVA. 
Adresa: str. Depozite
lor, nr. 1, Informaţii i 
tel. 627108 ; 619319.
Vinde en gros încăl
ţăminte bărbaţi, fe
mei ; , tenişi şi cizme 
cauciuc pentru copii; 
sticlărie (pahare, vase 
Jena şi căni); că
măşi China; fâşuri
matlasate bărbaţi şi 
femei; pantaloni de 
stofă; stofă metraj;
globuri pom iarnă.
De asemenea, efectuea
ză transport auto,
capacitate 10 t. Preţ 
negociabil;

(93290)

Vă oferă:

•  Sortimente de iarnă: saci de 10 kg.
•  Pungi cu haine nesortate, colectare ori- 

|  ginală: 5—-15 kg.
. — Cantitatea minimă de vânzare 100 kg.
0 •  Baloţi nesortaţi: 300—500 kg.
1 Informaţii: Cluj-Napoca, str. Memorandu- 
I mului, nr. 1.
■ Telefon: 064/194030, U6480 (luni — vineri: 
|  8—16)* -

Orar depozit: luni — sâmbătă» 9—16/

T.YDEW
MARŢI, 6. 12. 1991

15,00 Videotext — pre
ţurile la Bursa de Măr
furi Timişoara; 17,00 Ob
servator —- Antena 1; 18,00 
Civilizaţia rutieră; 18,15 Se- 
Iecţiuni din concursul „Miss 
Hunedoara 94“; 18,45 Film 
artistic: „Armura invinci
bilă-; 20,15 Worldnet: Mu- 

; *ica în America.
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SOCIETATEA COMERCIALĂ „CRISBUS“ 
S.A. BRAD

Anunţă intenţia de modificare a tarifelor 
pentru serviciile prestate publicului călător şi 
celorlalţi beneficiari, începând cu data de 1 ia
nuarie 1995.

Modificarea este motivată de majorarea pre
ţurilor la diferite produse şi servicii, combusti
bil, anvelope, piese, materiale şi alte elemente 
componente ale costurilor. , (93457)

prin cele 20 de raioane, la preţuri avantajoase, 
un bogat sortiment de mărfuri indigene şi de 
import cum sunt: articole electrice şi electronice, 
ţesături, confecţii şi încălţăminte pentru femei, 
bărbaţi şi copii. : î'

Toate produsele se vând şi cu plata în rate.
Vă aşteptăm, stimaţi clienţi, asigurându-vă 

de o servire ireproşabilă. . (0092741)

S.C. „HORTICOLA* S.A. DEVA
Ferma viticolă Şoimuş vinde zilnic, 

exceptând sâmbăta şi duminica, între orele 
8— 16:

•  tulburel — 700 leFlitful (în care se 
include TVA) a

•  fân — preţ negociabil.

SOCIETATEA COMERCIALA „QUADRA“ 
S.R.L. DEVA

Str. Spitalului, nr. 17, tel. 616984
Vă oferă: la preţul producătorului.
•  Napolitane produse de S.C. „Victoria"

s .a . sibiu. ::;-v;";4vL L//;::
•  Cremă „Finetti", la preţul importatorului.
•  O gamă variată de dulciuri, ţigări indi

gene şi de import. (92750)

Societate comercială cu capital privat, 
activitate de producţie şi comerţ în con
strucţii şi instalaţii, organizează interviu 
pentru ocuparea postului de manager.

CONDIŢII:
.—  vârsta între 30— 45 ani;

- — r-  studii superioare economice (sau
tehnice); ' .  L

—  cunoscător al unei limbi străine 
(engleza sau germana).

SALARIZARE: FOARTE ATRAC
TIVĂ.

Candidaţii simt invitaţi să prezinte 
Curriculum Vitae, până la data de 10. 
12. 1994.

Interviul va avea loc la data de 17, 
12. 1994, ora 10, la sediul societăţii, str. 
B. Delavrancea, nr.13, Deva,

Informaţii suplimentare: tel.- 618600' 
613370. (CEC)

BANCA „DACIA FELIX“ S A. DEVA 
anunţă vânzarea prin

V

A următoarelor bunuri:
•  Autocar marca K.T.A., an fabricaţie 1989, 

39 -locuri.
•  Atelier autoservice situat în Deva, str. 

Plevnei, nr. 14, autocamion marca .JSteyr“ 590, 
electrocompresor, 9 buc., butelii oxigen, aparat 
de echilibrat roţi, generator acetilcnă.

•  Apartament cu 3 cariterc, situat în Deva, 
str. Zamfirescii, bl. D2, ap. 1-.

•  Casă, curte şi grădină, situate în sat
Spini, nr. 104, ; j

— Licitaţia va avea loc în ziua dc 8 decern- 1
brie 1994, la ora 9, la Judecătoria Deva, Biroul \ 
executorilor judecătoreşti. i

— Informaţii suplimentare la sediul băncii) 
din Deva, bdul N. Bălcescu, nr. 34,Tel.:620796.1
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Ziar oditat da S.C. ..CUVÂNTUL LIBER" S.A. DEVA 
J/20«18fl991 Cort 307050601 B.C.DavaCodfiscal2116827 
<D«va,Str. 1 Decafnbria,35jud.Hunadoara.T6!e(oana:611275; 
612157;611269;625904fax616061 CorwHIul da arirtnlstraliar 
Dumitru Ghaonaa • praşadrta, Minai Bodaa, VlrgH Cri şan, 
Tlbariu îstrata, Nlcolaa Tlrcob - administratori. întreaga 
(răspundarepartfu oonţlnutul artlcotalor publlcaţa o poartă autorii 
acestora. TipatuLaaaeutaîiaSC. „’ROLtDAyA'S.A. DEVA


