
,»
«W

A
W

U
V
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1 Era o situaţie ;care făcea excepţie de la regulă.*
* dacă în actuala sesiune parlamentară nu se mai in-l 
|  ’trddueea jpoţiunea de cenzură împotriva Guvernului I
• Dacă dl. Coposu a declarat că este hotărât, printre!
I altele, să dărâme Guvernul, dar că nu este acum!

I momentul' potrivit să fie introdusă moţiunea din! 
partea partidelor din Convenţia Democratică, s-au |

( găsit iniţiatori — peste 160 la număr, după cum s-aj 
anunţat — care susţin moţiunea de cenzură a Parti-1

I dului Democrat. _ ■ !
Această moţiune, care s-a prezentat ieri (luni, 19|

( decembrie a.c. — n.ri), în faţa parlamentarilor, con-- 
form procedurilor va fi dezbătută în şedinţa de v i- |

I neri, 23 decembrie a.c, Evident, moţiunea în cauză* 
îşi pierde obiectul în câzul -în care s-ar fi reuşit câ-|

I derea Guvernului; după conflictul de la Reşiţa. Cum ■  
aceSta a fost aplanat, rămâne să vedem ce va aduce |

1 nou dezbaterea parlamentară anunţată, deoarece acu*
■  zaţiile aduse actualului Guvern — de incompetenţă ş i |

( incapacitate de a soluţiona gravele probleme cu cărei 
ne confruntăm, în special cu referire la degradarea!

|  nivelului de trai şi la declinul economiei, încetinirea!
■  ritmului privatizării, stoparea inflaţiei, combaterea!
|  corupţiei şi reducerea şomajului — continuă să ră - |
* mână probleme mereu în actualitate în prea lunga!
I  perioadă de tranziţie pe care o parcurgem. |
a Fireşte, ne aşteptăm nu doar la un" simgju exer-I 
* ciţiu parlamentar de rutină, de a atrage atenţia şi a *

( sensibiliza Guvernul în legătură cu apăsătoarele pro- 1 
bleme ce ne marchează viaţa zilnică, dorinţa justifi- ■

I cată a electoratului fiind aceea de a vedea şi nişte !  
soluţii eficiente şi viabile pentru ieşirea din criză;)*

( bineînţeles pe baza unui program realist şi coerent,1

I de guvernare. Fără îndoială că toată lumea -este să- î  
tulă de promisiuni fără acoperire şi de nţinciuni. Lipsa I

I de voinţă pentru a da consistenţă măsurilor de corn- f  
batere a sărăciei, de ieşire din lipsurile materiale şi ■

I'de creare a cadrului legislativ adecvat instaurării * 
statului de drept, nu poate' decât să ne prelungească-! 

.  starea de instabilitate şi nesiguranţă a zilei de mâine. ■  
1  Amăgindu--ne din nou că „scuturarea" Guvernului ■§- 

va ,du d- p j sine o nel .'i arru *
de vreme, vom vedea dacă această moţiune de cen-1 
zură sau cele ce vor urma în sesiunile parlamentare* 
viitoare va aduce sau nu schimbările de substanţă |

( necesare; şi dătătoare de nădejdi pentru bunăstarea * 
mult visată de noi toti. |

•  NICOLAE TlRCOB I

..LERUt-tER"
în preajma irbătotii r ‘fui '-ta  Muzeul

Civilizaţiei Dacice şi ; D eO a s-a  deschis 
expoziţiei de: artă plastică cu iucrăH semnate de elevi 
<i 1 4 - ‘ i le A-< i i  din « ’ itaki judeţulu , l(
Icse < până >  clasa a X î-a, elevi iintr-a MII-a

pregăttndu-şi < acum lucrărite&g'-dtplAmău, după cum 
spunea praf. Eugen POtn Bxpo-ztţia reuneşti - 

desene in acuarelă, icoana pe lemn, icoane realiza
te in tehnica ceramică, tablouri redând obiceiuri 
legate de sărbătorile de iarnă, precum şi măşti tra- 
diţionale purtate cui prilejul aceloraşi sărbători de 
iarnă,c-Calitateâ creaţiilor vorbeşte i e  la , sine despre 
talentul artiştilor elevi, despreţ cunoştinţele tem ei- 

• Ic ă ’d iti i - ! i  cr a orofgsorilar i n  elevii
Ac. apreciate in Hulit de »-> dţgmdnţ hunedorean 
Dincolo de talent, expoziţiaŢ purtării un-.generie 

anume, „herui-ler‘\  este una dintre" manifestările de 
suflet care-i emoţionează şi îi bucură-pe to ţi cei. 
care în aceste zile dinaintea marii sărbători a Naş
terii Domnului frec pragul Muzeului Judeţean, ta tă  
că printr-o colaborare apropiată, două instituţii de 
cultură, pot gândi şi organiza un... act de cultură 

■ w k uratul > ele . ruvăntulu
După vernisaj, intr-o atmosferă de vrajă, la fla

căra pălpâtndă g lumânărilor, corul „Orfeu“ al Li
ceului de Artă din Deva a susţinut pentru - cei pre
zenţi un recital de colinde. Cunoscuta formaţie, di
rijată de prof. Nicolae I cobe seu, directorul institu- ■ 
ţiej, recent laureat al Festivalului de muzică sacră 
de la ■ Orăştie „Cu noi este D u m n e z e u a  încântat 
pentrui a câta oară prin acurateţea interpretării. K- 
voluţia sa ne întăreşte convingerea că o formaţie 
corală de valoare devine pe zi ce trece o instituţie 
de cultură. De cultură şi educaţie în spiritul frumo
sului şi al bunei cuviinţe. ,

Prin grija muzeului şi a unor sponsori, gazde 
bune, . în final, copiilor le-au fost oferite daruri de 
Crăciun — mere, nuci, covrigi şi dulciuri, după da
tină.

MINEL BODEA

LIBER
c o tid ia n  in d ep en d en t
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Tradiţia bradului
Bucuria Crăciunului nu 

este deplină fără pom în 
casă.- Dar datina împodo
birii bradului este mai 
veche decât'creştinismul, 

cum se crede de obicei. 
Brazii sau alţi pomi au 
servit ca elemente' deco
rative pentru diverse săr
bători populare din vre
muri străvechi

Dacii, tracii si alte

popoare din sud-estul E- 
uropei aveau un adevărat 
cult pentru brad, pe ca- 
re-1 foloseau ca podoabă 
la toate sărbătorile, la 
nunţi, Tradiţia bradului 
a fost preluată de semin
ţiile galice, celtice şi an- 
glo-saxonc, care au trans
mis-o popoarelor formate 
în apusul şi nordul E- 
uropei şi- chiar în alte 
regiuni ale globului.

( R e c i t a t  d e  c o l i n d e
Cu puţin timp în ur

mă, Casa de cultură din. 
Deva a găzduit , un reci
tal de colinde susţinut 
de formaţii' corale de co
pii şi adulţi "ale cultului 
bapţM^-'^lr Dâva ,şi ■ Hu
nedoara. Corul de copii 
„Cristal" şi corul de a- 
dtilţi dini; Deva, in dia- 
iSgtBf an. făcut:
ea sala mare a 'Casei de 
cultură să devină neîn
căpătoare. Oameni dor
nici să participe prin co
linde la atmosfera cre
ată de : apropiată sărbă
toare s t  Crăciunului au 
admirat evoluţia caldă; 
armonia vocilor interpre
ţilor' pe care nu ' o dată 
i-am ascultat la intrarea

blocurilor în care locuim 
In Âjufiul Crăciunului. 
Pregătite - de prof. 
Daniela Aradi, formaţiile 
au • prezentat un reperto
riu de colinde bogat, im- 
presionant. Impresionantă 
a fost interpretarea co
rului similar din Hune- 
d >; ca.

Alături de- formaţiile 
amintite, a concertat co
rul „Orfeu" al Liceului 
de Artă Deva, condus 
de prof, Nicolae Icobescu. 
.Gjlirtţle ca. „Bună dimi
neaţa la Moş Ajun", 
„Sculaţi gazde nu dor
miţi", „fată; vin colindă
tori" ne-au încântat şi 

ne vor încânta mereu. 
(M. Bodea)

u n a  p e  Z I
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Desen de CONSTANTIN .GAVRILA

— Soţia ta spune că-i fericită cu tine.
Ce vrei mai mult? '

— Să divorţez, ca să fiu şi eu feri
cit 

Drumarii cunosc lecţia
.— Avem in răspundere 

repararea) şi întreţinerea a 
peste 205 kilometri de dru 
muri judeţene şi comunale.
De la Simeria Veche la 
Almaşu Mic de Munte, 
de Ia Ilobâlna la Ilomo- 
rod, Geoagiu-Băi, Sanato 
riul T.B.C. Geoagiu, Bo- 
zeş, Balşa, Poiana, până 
la hotarul cu judeţul Alba

i,- ne preciza dl. ing. Pe
tru Arapu, şeful secţiei 
de drumuri şi' poduri O- 
râştie, cu sediul în Pri- 
caz. , .J - V , - ;

—- Zonă întinsă, grea.
Cum facem să vedem dru- , 
murîle, mai cu seamă pe 
cele supuse greutăţilor de 
acces, de circulat pe timp 
de iarnă?

— Intr-o zi n-avem cum 
Ie străbate pe toate.

— Ziceam pe cele mai 
grele, supuse înzăpezirilor, 
altor necazuri pe care le 
aduce iama — îngheţ, po
lar, alunecări do teren pe 
drumurile în coastă. etc.
Adică eu aş vrea sa văd 
cum v-aţi pregătit, cum 
vă mai pregătiţi în con 
tinuare pentru iarnă?

— Cu cei 120 de lucra
tori vedeţi că am transpor
tat pe drumuri, până a- ' 
cum, peste 1400 tone de 
zgură, 4*0v tone de nisip 
amestecat cu sare. Atenţie 
am acordat aici pe ser
pentinele cafe duc ia  sta
ţiunea Geoagiu-Băi, Sa
natoriul T.B.C., Ardeu,
Bozeş, în sus, spre Balşa,
■Poiana.

— Aşa este, materiale 
antiderapante am văzut pe 
marginea' drumurilor- Cu

înzestrarea tehnică opera
tivă cum staţi? '

— Avem in dotare două 
autogredere trei tractoare 
cu lamă, două buldozere; 
trei încărcătoare, opt auto
basculante,'trei autodube. 
Toate sunt cu reviziile teh
nice la zi, pot interveni 
oricând, la orice oră din 
si şi noapte. Ne-am apro-

un i c s mc .<-!■ n a n t i -  
gel, piese de schimb, an
velope.; Nu rămânem iii- 
gol niciodată. O altă mare 
problemă am rezolva t-o cu 
asigurarea nisiţiffluit) Avem 
de câteva săptămâni; ba
lastiera’ noastră,: lâ Gel- 
mar, no putem, aaigura 
orice cantităţi de balast şi 
nisip în timpul cel mai 
scurt.

— Aici, pe drumul în 
curbe şi serpentine, -care 
duce la Geoagiu-Băi,. am 
văzut la treabă mai mulţi 
drumuri.

— Dar 'n u  numai- aici.
Am împărţit ' întreaga 
noastră reţea, de dru
muri în tronsoane, asigu
rate de regulă cu lucră
tor loc j’-u i a cen
tru operativitate şi econo
micitate în intervenţii. Ih 
plus" avem echipe consti
tuite pe schimburi, la se
diul secţiei. La nevoie, la 
orice oră din zi şi neapte 
răspund. Mai cu seamă a- 
tunci când se ’ formează 
polei facem şi servicii de’ 
însoţire şi patrulare. Adică 
drumarii noştri merg în 
faţa autobuzelor, împruş-
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o  AI- 101-LEA CONCERT. 
Duminică seara, la Catedrala 
Sf. Nicolae din Deva, a avut loo 
cel de-al 101-lea concert de co
linzi de Crăciun. Pe lângă co
rala Catedralei, avându-i ca di
rijori pe dnii profesori Traian 
®iura şl Sheorghe Bercea, a e- 
voluat şi corul Şcolii Generale 
Nr. 4, pregătit de dna prof. Ae- 
ontina Ropceann. (N. ®.)

. ©  RECEPŢIE LA POPAS. Săpţ* 
tămâna trecută a avut loo re

cepţia lucrării „Popas turistic Lă- 
pugiu", unitate redată circuitului 
turistic de Federalcoop Deva. Po
pasul, situat pe drumul Deva—• 
Timişoara, dispune de spaţii de 
alimentaţie publică In suprafaţă 
totală de 124 mp şi de 10 locuri 
de cazare în camere de 2 paturi. 
Popasul întruneşte condiţiilş de 
clasificare turistică. (I.G.)

©  DARURI PENTRU COPII. 
Primăria oraşului Brad, cu spri
jinul unor sponsor! de suflet — 
sindicatele E.M. Ţebea şi Ateli
erele Centrale Crişclor, Societă
ţile Comerciale Avram îancu, 
Mercur, Metal Expres, Alba, pre- 
bum şi Organizaţia de Sruce Roşie

—, a distribuit de curând tuturor 
grădiniţelor şi cămineţor de copii 
de pe raza oraşului pungi cu ca
douri de Moş Crăciun. (C. P.)

©  CALENDARE. Informăm pe 
cei interesaţi că îşi pot procura 
calendarele ortodoxe, bisericeşti, 
pentru anul 1995. Acestea se gă
sesc în vânzare la bisericile din 
municipii, oraşe şi comune. (N. T.)

©  LECŢII DE iNOŢ PENTRU 
COPII. Dacă afară termometrele 
au scăzut bine sub zero grade, ia 
bazinul de înot de la Hunedoara 
este cald, apa bună pentru înot. 
Aici se organizează lecţii de înot 
pentru copii de la 6 ani în sus.. 
Se pot efectua abonamente —

pentru o serie de 10 lecţii. Bazi
nul este deschis zilnic, dar şi sâm
băta de la 8 — 14 şi 15—21, iar 
duminica de lâ 9—16. (S.C.)

0  KARATE. La Casa de cul
tură din Haţeg, clubul „Taekvvon- 
do“, instructor dl Nicu Sârbu, 
face înscrieri pentru tinerii care 
doresc să practice frumosul sport 
al karatelor. Luni, miercuri, vi
neri, cei ce doresc să devină ka- 
ratişti sunt aşteptaţi la club. (N.S.)

AV.V

‘ 20 decembrie

•  Au trecut 253 de 
zile din an; au rămas 
numai 12;

•  înainte prăznuirea 
Naşterii după trup a 
Domnului; Sf. Sfinţit 
Mc. Ignatie Teoforul;

•  1958. A murit 
CONSTANTIN BRAI- 
LOIU (n. 1893), com
pozitor român;

•  1966. A murit MI- 
HAIL SORBUL (n. 
1885), unul dintre cei 
mai mari dramaturgi 
români de la începutul 
sec. 305.



Zi de sâmbătă. Liber! 
Nu ai ce face ? Ba ai! 
Dacă yrei. Are /soţia o 
propunere: Du-te la piaţă. 
Mă duc...

— Telemea de oaie ?
— Da, Bună, Un picu- 

leţ sărată... O ţineţi un 
pic în apă...

— Cum o daţi?
— Dacă o luaţi toată 

v-o dau'lesne, — zâm
beşte ciobăniţa.

N-am luat-o., ' toată. 
Am trecut la varză. Bru
mată, dar bună. Şi la 
butoi si la salată. Crudă.

Plimbăreţ-anonim
— Cum o daţi?
— După cum e omul.!/; 

■' — Io cum Îs?
— Frumuşel.. Şi ai 

bani, domnule. Că var- 
za-i scumpă, dar şi 
munca...

Mă duc la flori. Toam
na a adus bruma cu ea, 
florile îs ponosite, dar 
vânzătoarea, plină de frig,
zâmbeşte. Ţine cu . bei 
buni... ■- ■

— Te cuîiosc io că eşti

cu florale. Hai, o mie le
gătura, scumpule...

Plimbăreţ de sâmbătă, 
dar bai să fim oameni...

La viitoarea Bancă A- 
gricoiă era un om . de 
pază. Tăia' lemne. Cu 
un biet ferăstrău. Şă 
aibă cu ce  ̂face foc pa
tronului „pe câjtd vine". 
La viitoarea biserică din 
strada M. Kogălniceanu 
am văzut oameni la lu
cru. Nu aveau nevoie de

noi, dar le-am strâns 
mâinile şi le-âm zis spor 
la treabă. Şi la treburi...

Pe peronul gării v era 
curat. Dar aici unde vin 
taximetriştii era prăpăde- 
nle. O mizerie de ne- 
descris, zicea un domn, 
grăbit spre tren. Parcă 
avea dreptate, ne-aig zis, 
când lângă, hai să-i. zi
cem părculeţul de lângă 
gară, ne-au ţinut piept 
mai multe bruneţele Cu 
„hai să-ţi ghicesc noro
cul, scumpule...**.

S
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Frumosul de Ia Galeriile „Forma66

In final de an ’94, Gale
riile de Artă „Forma" din 
Deva ale Filialei judeţene 
a U.A.P. oferă iubitorilor 
de frumos o întâlnire a* 
pferte cu creaţia artiştilor 
hunedorenj profesionişti, a- 
lături de care âu fost in
vitaţi să participe cu tu* 
crări rei mai. buni crea
tori dl»| .cunoscute ■■■ cena
cluri fwmodcwene. Ţrrtotiie 
remarcată strădania con
ducerii filialei, a preşedin
telui ei, pro#. Gheorghe 
Pogan, de a organiza, prin 
eforturi deloc de invidiat, 
^  astfel de manifestat® de 
calitate, menită a etala 
creaţif unor oameni care 
înfruntă acum greutăţi 
eu duiumul — de procura
re a culorilor şi pânzei, a 
materialului de sculptură, 
toate generate de lipsa 
banilor. Şi tot din lipsi

banilor nu se mai achizi
ţionează de o bună bucată 
de timp lucrări de la a r 
tişti. îmbucurătoare apare 
în aeest sens vestea prof. 
loan Sicoe, consilier şef 
al Inspectoratului Judeţean 
pentru Cultură, că înce
pând de anul Viitor se va 
acordă, probabil, o sumă 
promiţătoare de In buget 
pentru aCfeiziţfi de lucrări 
artistice. Se pare deci că 
se, va schimba ceva şi în 
acest domeniu prin inter
venţia Ministerului Cul
turii.

Expoziţia reuneşte un 
număr mare de lucrări de 
pictură de cea IBai bună 
calitate. Sunt - prezenţi pe 
simezele Galeriei „Forma" 
cunoscuţi membri ai U.A.P. 
— losif Matyas* Wireea 
Bâtcă, G heţărie Pogan, 
Ion Tengheru şa . Tmpre-

NUME OE SATE HUHEDORENE
Kibicioara, sat tn comuna 

Rîbiţa. Toponimul este un 
derivat de la Rtbiţa, cu 
sufixul diminutival «*»
oara. -Prima atestare a sa
tului este din MO - s u b ' 
fornia Rtbiţa Mică, iar 
din 153» — Ribicioara. In
dusă |n  domeniul cetăţii 
Şiria, localitatea aveâ, in 
acea vreme,, u» crainic 
român numit lom». în 1750 
«aiul avea,740 locuitori,, 
iar in 1919 toţi cei SIS 

erau români. - 
sat In comuna 

Buce?. Prima atestare do
cumentară datează din 
1439. Toponimul este 'd e 
rivat cvţ sufixul eni de la 
nurţjele de persoană M p

romă-
Băţăter

toc urtori era 
M^HâilcnL

TIŢnava, saţ In comuna 
Brănişca. Toponimul pro
vine de la apelativul tir» 
navă, „mărăcini?", de o- 
rigine veche slavă, intrat 
In lexicul limbii române 
cel târziu la începutul sec. 
IX şi credt ca toponim de 
către români. Prima men
ţiune documentară datează 
din .1784. In 1750 populaţia 
era -de 90 locuitori, In 1854 
Se ridica la 298, iar în l919 
cei 514 lOcuiţori erau ro
mâni... . , -.

Păucincşti, sat în co
muna Sarmizegetusa. f Pri
ma atestare datează din 
1435. Denumirea provine 
de la numele Păucin for
mat slav cu sufixul — in 
plus sufixul, — eşti faţă 
de năuca (Dicţionar al nu

melor de familie 
«eşti). In satţii 
există toponimul Păucin. 
Intr-un act din Ţara Ro
mânească de la 1608 este 
pomenit numele de per- 
şoană Păucin.

Popeşti,. Sat In comuna 
Q rjiţi/ Localitatea este 
menţionată prima oară 
Ip 137? când loan „dictus 
Pop" împreună cu Peftu, 
Laţcu şi Muşat, fii ai co
mitelui Laţcu, sunt întăriţi 
in stăpânirea satelor Câoi 
şi Arănieş.

Spini, sat în comuna Tur
da?. Prima menţiune do
cumentară, din 1430, apare 
sub forma Pud, iar din 
1486, alături do denumirea 
Pod se consemnează şi 
Spini. Numele Pod pro
vine de la substantivul 
pod cu sensul topografic 
„platou, terasă", iar Spini 
reprezintă pluralul sub
stantivului spin.

Găunoasa, veche dena-' 
mire a satului Dumbrava, 
corn. Peştişu Mic. Topo
nimul este derivat eu su
fixul — oasa de la cuvân
tul vechi românesc 
ună" „gaură mică", aici 
cu sensul geografie , „de
presiune adâncă, groapă, 
peşteră". Pe teritoriul sa 
fiului Dumbrava există to
ponimul Peşteră, Să Se 
compare numele Găunoasa 
ce îţ au sate din judeţele: 
Iaşi, Suceava, Vaslui şi 
Vâlcea.

MIRCEA VALEA

DRUMARII CUNOSC LECŢIA
(Urmare dbi pag. 1>

tie materiale antiderapante 
şi asigură buna circulaţie 
pentru autovehicule.

~  Deci şi la iarnă.» v 
— Garantat. Drumani 

vor fi la slujbă. ' '  Dintre, 
dumnealor l-aş menţiona 
pe Virgil Bogdan, Petru

Filimon, Gheorghe şi loan 
Muntoiu, Romulus Buda, 
veteranul drumurilor, Ni- 
eolâe Joldu, loan Dră- 
ghici, Vaâle Pop, Octa- 
vian Moga, Ghecirghe Rân- 
jaru... .De fapt, pe toţi 
lucrătorii secţiei pe care 
o eofiduc. Ei ne fac drum 
bun... , _,

sionante rămân lucrările 
de grafică ale artistei Eva 
Suto, cele de ap-art sem
nate de Tiberiu Fazakas. 
Foarte bine reprezentată 
este sculptura, loan Şeu 
dominând cu o serie de 
lucrări de anvergură lit
erate în marmură, dove
dind că artistul continuă 
eu  aceeaşi tenacitate şi 
talent „lucrarea sa" «W* 
odată ne impresiona prea 
„Strigarea peste sat", ori 
alte lucrări in lemn, Er-' 
nest Kovacs este prezent 
prin lucrări de mai mică 
Anvergură în lemn, dai* 
frumoase. t  14 se. alătură,* 
Constarrtln Snescu -'şi Ro- 
fcert Kelemen, reprezenta
tiv prin ce fac. Lucrări 
din sticlă expune Eugen 
Pescaru. Atrag atenţia mo
dulaţiile decorative din 
teracotă ale lui Gheorghe 
Roitei.

Revenind lâ pictură, tre
buie remarcate lucrările 
semnale de Torino Bocâ- 
niciu, care şi-ar găsi locul 
în  orice galerie de artă. 
ale lui Szolkay Zoltan, 
splendidele Icoane ale lui 
Dorin Popescu Pleşa. com- 
poziţiile Măriei Mlertoiu, 
ale luî loan Herman, pei
sajele lui Tiberiu Balasz, 
Danielei Florescu, ale lui 
Piehiu Dan Vifor, Marianei 
Anilevschi ş.a.

O expoziţie de zile maţi, 
care merită să fie vizitată.

MINEI. BOBEA

• • • • • » • • • • •

IARNA POATE VENI

x Din puietul de vedere 
al lucrătorilor de la sec
torul de salubritate din 
cadrul R.A.G.CX. Haţeg, 
sector coordonat de d t  
Constantin Ştefoni, iama 
poate v©a|. Astfel, parcu- 
rile şi zonele verzi au fort 
curăţate de uscături şi alto 
resturi vegetate, tulpinile 
trandafirilor au fost rete
zate, iar rădăcinile îngro
pate in pământ, a  fost a- 
sigurată zgură pentru a 
putea fi împrăştiată In caz 
de pplei, utilaje!* sunt in 
bună stare .de funcţionare 
etc. ţGH.I.N.j.

I

INVITAŢIE LA CRAMĂ

Doriţi să serviţi produse specifice de 
cramă — vin la butoi, pastramă, mămă- 
liguţă, peşte, mititei şi o altă gamă varia
tă de produse?

S.C. Sarmis S.A. Deva vă aşteaptă 
la localul sau CRAMA din incinta com
plexului Hotel-Restaurant Deva, cu in* 
trate pe la terasa de bere. (093512)

%

S.C. SARMIS S.A. DEVA

Organizează. în  fiecare zi de joi a 
săptămânii, orele 10, licitaţie pentru vân
zarea următoarelor mijloace de transport:

•  Microbuz tip turism  — 13 locuri; ~ 
. •  Izotermă 7,5 tone cu remorcă;

•  Mijloace fiice şi utilaje comerciale. 
S.C: Sarmis S.A. intenţionează majo

rarea tarifelor la prestări servim,
ipân d  cu 15 .1 .1995. (093512)

I

io ,

REGIA AUTONOMIA MUNICIPALA DE 
g o s p o d ă r ie  COMUNALA ş i  locattva  

HUNEDOARA \

MARTI, 20. 12. t99 i

IMo'Videotextî 17,09 
Observate® — to te m  1-,

kt data dc 17. 01. 19ŞS, ora 
Ia sediul R.A.M.G.C.L. Hunedoara, 

L I C I T A Ţ I E  
pentru vânzare:
— spaţii eu cită destinaţie, situate la par

terul biocurilors I4  B, «Ituat ia str. Libertăţii, 
a r , 47, situat Ia  str. E, Mărgineanu- 

FORMA LICITAŢIEI: publică, 
fărft precaliflcare.

I INVESTTKM. FINANŢATOR Şi ORGA- 
l NIZATOR: REGIA AUTONOMĂ MLMCIPA- 
ţ LA DE GOSPODĂRIE COMUNALA ŞI LO- 
1CATIVA HUNEDOARA, tel. 0S4/7120O7;
] m m  ’
} OBIECTUL LICITAŢIEI: vânzare spaţii V 
i cu altă destinaţie aliate în fază de execuţie. S

18,8# Teiemedica; 
Revoluţia română după 
I  ani * *- tec teu n tar 
(partea IR 1*30 ■ fila# 
artistic: Următorul; 21,09 
Worldnet: Vermont — o 
regiune plină de istorie.

DESTINAŢIA SPAŢIILOR: este pentru \ 
administrative (unităţi bancare, CEC, t 

servicii). ţ
SUPRAFAŢA SPAŢIILOR: este de 38»’ 
la blocul 14 B, str. Libertăţii, nr. 7 şi a- 

766 mp. — Ia blocul 47, din str.

I •
S.C. SILVAN A S.A. |

! Cu sediul în Hunedoara, P-ţa Liber- r 
| tăţii/nr. 16, tel. 054/713923. . f
j VINDE PRIN LICITAŢIE, in fiecare J 
* zi de miercuri, ora 10, mijloace fixe a-j 
j mortizate, precum şi mijloace fixe neanior-» 
j tizate disponibile. I

SOLICITĂ FIRMĂ doritoare de aso- j j ciere în vederea exploatării în comun a »
| unui spaţiu comerciali \

ORGANIZEAZĂ LICITAŢIE în ve -\  
|  derea întocmirii de eătfe societăţi abilitate* 
|  a documentaţiilor de evaluare, a societăţii I

_________
) EXECUŢIA LUCRĂRILOR: C M este 
) contractată cu S-C. I.C.S.H. S.A. Hunedoara 
j  WtEŢUL DE PORNIRE AL LICITAŢIEI: 
1 d e *

— 17 517 «75 I*d la blocul 14 b, sfc^U. 
bertăţii, nr. 7, respectiv:

'

j î» vederea privatizării, în data de 5 ianua- j
t rie 1995, ora 10, la sediul societăţii.
|  Informaţii suplimentare la sediul so -\

-

cietăţii sau la tel. 0541713923.

9 255513 lei pentru spaţiu cu' o suprafa
ţă  de 173 mp.

8262152 Iei pentru spaţiu cu o suprafaţă
de 127 mp.
— 33 664 329 Iei, bloc 47, str. E. Mărgi- 

neanu.
CUANTUMUL GARANŢIEI: pentru partl 

cipare la licitaţie este de 10 Ia sută din va 
loarea stabilită conform documentaţiei, respec 
tiv : ■

1751768 lei, bloc 14 b, str. LibertăţH, 7.
2 933 513 Iei, bl. 47,' sţr. E. Mărgîneanu şia

nr.se Va depune |n  eontul de ^şpetem 
. 1510983040519, B.R.D. Hunedoara.

Informaţii suplimentare se pot obţine la 
Biroul investiţii al regiei din bdul Republicii, 
nr. 5 Hunedoara, sau la tel. menţionate mai sus. ,

1
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MARŢI, 20. 12. 1994

0.00 V.O.A.: 9,00 BBC;
6.30 Maraton m atinal; 

Ştfrl; 949 Muzica;
9.30 One to one (lecţia

50 r); 13,00 Ştiri; 14,00 
BBC; 14,30 Port meridian; 
IM 0 Sport şi muzică; 
1?,00 Ştiri; 17,30 Oue to 
one flecţla 51); 17,45 Mu
zică; 18,00 BBC; 1940 
Rondul de seară «- Thril- 
ler radiofonic; 2149 
BBC; 21,30 Oglinda
sufletului; Ştiri.

DEVASAT
940 Reluarea emisiunii 

din seara precedentă; 
2540 Videotext; 18,00 De
sene animate; 18,25 A- 
vsppremiera filmelor; 
18,30 Front Rtmners «*■ 
documcnt.u ; 18,52 Clip 
viva : TO.oo Prinţul din

Bel Air —  ep. 2; 1946
Clip Vvivâ; 19,30 Cutia 
muzicală ABC; 20,00 Ra
diografia britanică — do
cumentar: 20,30 .Film se
rial: Faleon Crest — ep. 
2; 21,20 Tara noastră ; 
21,25 Clip viva: 2120 
Film artistic: Klm; 2325 
întâlniri spre miezul 
nopţii: 0,25 Videotext.

1
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Sâmbăta trecută s-a consumat şi ul
timul act din Divizia Naţională la fot-1 
bal. Şi de această dată surprizele n-au l 
lipsit. Deşi nu e prima în actualul cam-J 
pionat, Dinarno a ţinut să nu-şi dez-1 
mintă evoluţia sa slabă, contradictoriei 
ce se nurnără de-a lungul anilor printre! 
cele mai surprinzătoare şi iată U.T.A.I 
lnvlBfânda-şi propria neputinţă a  reuşit» 
în ultima etapă să ţină în şah pe Di-1 
mama, la Bucureşti. A descins scorul* 
în rom. 40, U.T.A. prin MjtU şi abia 3u I  
egalat dinamoviştii in min. 71, prin Moi- * 
«eseu. Arădenii n-au jucat rău fi poate I  
să regrete multele puncte pierdute d m î 
cauza lor, evoluând în câteva partide* 
lamentabil (suspectaţi de incorectitudine).» 
La Dina mo, sâmbătă singura floare: T a-J 
rarache. Unde or fi ceilalţi, ce fac 7 ■  
Mai mulţ „*apă" pe antrenor deeStf 
joaeă. - i

Trebuie să apreciem revenirea milita-1 
rilor — după victoria la Scor cu P.C.W 
Naţional, ei nu mai puteau să scape fo-1 
toliul de lider, dar şi a principalilor! 
lor adversari — „bancarii" ce s-au clă-1 
tinat puţin după „furtuna* (Steaua), rea-1 
Uzând un «gat cu „U“ Cluj-N., dar ia tă !  
ia  Braşov s-a reabilitat. I»  schimb R a-i 
pidul"a acuzat din plin seismul de la con- * 

' ducerea clubului, urmate de suspendări, |  
accidentări, a pierdut şi sâmbătă la seara 
la Oţelul Galaţi ieşind din «top**, A ift-f 
trat pe locul său. In plin fuleu, U m v « -i 
sita tea Craieva ce va produce multe J  
coşmaruri militarilor. S-ar putea să' a-1 
vem Un retur mai dinamic (cel puţin |  
în lupta pentru primele trei locuri), mai* 
antrenant, câre să m ai'aducă lume pe * 
stadioane.' IŞi în ultima etapă, două echipeiite.au 
fost revelaţia turului — F.C. A ra i& ^ J  
-Ceahlăul au realizat două pareiilbj 
bune, în deplasare. Argeşenii după- «• 1 
erau conduşi cu 2—1 la Baiâ Mase. S ta te i 
(care a marcat toate 3 golurile) egalează I  
în min. 80 şi în min. 82 tot el consfinţ i  
ţeşte victoria în deplasare şi saltul în I  
clasament de pe locul 7 pe 4. Şl Ceah-2 
lăul a obţinut o »emiză (1—1) la „U“ I  
Cluj-N. — şi Iată că ocupă acum. un me- ■  
ritat loc ”6 după ce anal trecut se zbâ-1 
tea să nu retrogradeze. Sportul, U.T.A., a 
F. C. Maramureş, Eîectroputere şi F.C. I  
Braşov în schimb au. la ce să mediteze î  
până la reluarea campionatului. Va reuşi I  
careva dintre acestea să ieţţft d in  anoni- !  
mat în retur? Nu va "îi uşor, dar n u l  

: imposibil- J

DIVIZIA NAŢIONALA

F.C. Mara- ■  
— F.C. Argeş 2—3; „U‘‘ Cluj-N. |

Rezultatele ultimei etape:
mureş
5  ̂ Ceahlăul P.N. 1—l; Steaua — G loria! 
Bistriţa 3—1; Sportul Stud. — Faru l!  
C-ţa 3—3; Petrolul — Inter Sibiu 3—1; I  
Oţelul Galaţi — Rapid 4—0; Dinamo — S 
U.T.A. 1—1; Univ. Craiova — Electro-1 
putere 4—1; F.C. Braşov — F.C. Naţio-■  
«al 0—4. |

CLASAMENTUL

Ţ.’FiC. Naţional 
3. Univ. Craiova 
4- F.C. Argeş 

ţ  5. Petrolul 
s 6. Ceahlăul

7. Rapid
8. Gl. Bistriţa
9. „U** Pţij-N .

10. Inter Sibiu
41- Dipaino
12, Farul C-ţa

13. Oţelul Galaţi 
I4v F.C. Braşov
15. Eîectroputere
16. Fte> Marara.
17. U T. Arad
18. Sportul Stud.

17 10 
17 11 
17 10 
17 9
17
17
17
17
17
17
17
17
Vt
17
17
17
17

2 35— U 35 I  
4 3 9 -4 2  35 !
4 40—19 33 I 
6 23—26 29 I
5 25—18 28 I
6 28—25 28 |
6 23—21 27 I  ’
7 34—30 26 a 
6 21—20 26 §
8 28—30 25 |  
7 27—23 24 I  
7 21—29 22 *
7 25—27 201
8 15—26 17 |  

10 14—24 151 
10 17—31 13 
10 12—33 13I

1». Sportul Stud. 17 2 6 9 1f—23 121
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C O R  V IN O - H U N E D O A R A
1 7  9  3  5  4 1 __ 1 8  3 0  mult Ş* cu fol0* la antrena-

4  mente, antrenorul principal
Aşadar, la sfârşitul turu- exersând cu perseverenţă 

lui, Corvinul Hunedoara O- scheme tactice care să fie 
cupă locul 3 cu- 41 0 1®** de visate şi în somn de jucă- 
clasament de mai sus. Pe lorii săi, orientat spre poarta 
primul loc se află Poli Ti- adversă, dar şi bine grupat 
mişoara cu 39 de puncte, în apărare. Şi meciurile de 
golaveraj 36—13, iar pe lo- campionat, au izbutit să ti
cul secund Tractorul Bra
şov, cu 33 de puncte (gola-

ducă multe bucurii suporte
rilor. Au influenţat însă

veraj 27—li). Am redat a» (după părerea noastră) două 
ceste amănunte pentru a e- - rezid ta te, după 2 întâlniri 
valua te că o  dată (şi mereu „de fcc“ — Corvinul 
în această pauză a  clasa- Tractorul — In etapa a 
meatului) comportarea hu- V -acâdd oaspeţii nu învins 
nedorenitor Ut tor, şansele cu 4—4  la Hunedoara (!) şi 
ce le au te primăvară In in etapa a XlI-a când Pali 
lupta pentru locul doi şi Timişoara (acasă) a admi- 
decf dreptul de a  participa oistţat 3—0 Corvinului. In  
la baraj pentru promovare ambele .partide «-au pierd» 

Cervhud a  avut o  eom- 2 jo«uri, dar m» 2 războate 
poriare bună* Ţ’i t 's  evoluţie fiin icâ  cum H ştitupe 
în creştere de la e  etapă la 8en*us Vlad, pe oamenii de
aha, finalul turului găsind 
echipa Jntr-o formă ap*»'

fotbal din conducerea clu 
bului, dor lua măsurile cu-

piaiă d* cerinţele traducerii wnijte ei Corvinul va avea 
ur venirea pro- *m fuvin t hotărâtor de spustehnice. _  ___T_„

fesorulili Remus Vkd la penteu Jocul doi in clasa- 
cârma echipei hunedorene dacă nu- pentru pri-
a însemnat enorm pentru 
redresarea formaţiei din <► 
rasul flăcărilor. Şi «şa cum 
era de ^aşteptat, întărind e- BCIflP 
chipa cp câţiva jucători cil- găti; 
noscuţi ■ de la alte formaţii 
(Majearto, Haîostă, Şuvagău,

mul-JoA cum ne declam 
Rorpicâ* Gabor.

Încrederea jucătorilor în 
jtnjul" unei p « -  
excepţie in retur 

hanedo renii strat spre 
. _ . „finisarfa*‘ organizării je-

Zănc, Jtegy, Popa), antreno- cuiul şl a„ Însuşirii unor I* 
ru l principal R. Vlad, se- dei ‘bine concepute t e  joc 
cunzii săi n-nu kiretat să şi mobilizarea exemplare a 
dea credit jucătorilor autoh- fotbaliştilor oriunde se des- 
toni Gafbor, Bordean, Tetl» fâşoară i: meciul, ponte ari- 
leanu, Şterean, Bardac, fini- gura hunadorenilor cel pu- 
diner, Mitricâ, Ciorea. Gemă- ţin locul doi In clasament, 
chescu şi alţii. S-a lucrat pentru baraj. *

JIUL P E T R O Ş A N I
17 8 0 9 26—30 24

Dacă reamintim celor ce 
le place fotbalul că Jiul 
Petroşani a „sărbătorit" 75 
de ani de la înfiinţarea clu
bului In urmă cu puţin timp, 
am. fi scutiţi să subliniem 
multe dintre performanţele 
acestei echipe reprezentative 
de frunte din ţară a mine
rilor fie numai şi pentru 
75 de ani de activitate de 
fotbal divizionar, din care, 
marea majoritate, pe prima 
scenă fotbalistică a  ţării i
Noi sat» lăcut-o totuşi, fu 
ziarul t e  marţi. 13 decem
brie a.c., când am . marcat 
«cest important eveniment 
din viaţa sportului. Văii
Jiului.

’ ■ Drept să scriem, e ra»  
bucuroşi să remarcăm că 
In acest an aniversar, Jiul 
este angajat în lupta directă 
pentru promovare Fiindcă 
de «e să tm  o spunem. Jiul 
are condiţii cum puţine clu
buri din ţară - - din Divizia 
A. o au, chiar unele dintre 
echipele aflate în fruntea 
clasamentelor) Să ne expli
căm : de zeci de ani, fotba
lul este unul dintre spor
turile cele mai agreabile din 
Valea Jiului. După revoluţie, 
dar mat ales In acest an. 
Liga Sindicatelor Miniere 
din Valea Jiului, d l  Miron

Cozma a  promis sprijin fi
nanciar (şi â realizat) pen
tru  asigurarea unor condiţii 
adecvate de pregătire şi dis
putare â jocurilor Jiului 
atât in deplasare cât şi a- 
casă. în treacăt fie spus. la 
meciurile pe terenul pro
priu, intrarea este liberă- 
pentru toată lumea!

Apropiat acestor' condiţii 
Jiul a început turul cam
pionatului *94—’93. Compor
tarea a fost din primele e- 
tape contradictorie, nere
uşind in final decât clasa
rea pe locul 10 la 15 puncte 
de lider. Şi acest lucru şe 
întâmplă cu o  echipă re 
poate acuza orice numai 
lipsa unor Jucători de va
loare şi chiar condiţii adec
vate t e  pregătire, naf tn 
apropierea mijlocului turu
lui a  (ost schimbat antreno
rul şi «dus Geolgâu, ce n» 
are nevoie t e  prezentare, 
agreaţ t e  conducerea clu
bului, de dl. Miron Cozma 
care are încredere In pro
fesionalismul său. Conside
răm că e  târziu te  acest 
campionat pentru ca Jiul 
să mai revină. în „topul* 
seriei a  II-a. Dar. poate se 
va hotărî de cei în stare, 
ca Jiul să redevină ceea 
ce a  fost de-a lungul ani
lor, o ECHIPA in prima 
Divizie a României!
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ÎN DIVIZIA B

Vega Deva luptă pentru 
supravieţuire, Lonea vizează 

promovarea!
De prisos să mai spunem 

sfera cuprinzătoare a fotba
lului hunedorean: 2 formaţii 
(şi nu oarecare) în . Divizia 
A, 5 în Divizia B şi cel puţin 
6 foste apreciate echipe di
vizionare }B in Divizia G, 
dintre eelă 18 care. compun 
Div. C — faza jţltetewte 
una dintre1 cele mai puternice 
4in ţa» . J-1; ■ • ■ .

în acest ■’context, Vega De- . 
va, în seria a IlI-a (după 
fuziunea cu echipa astfel 
denumită la Caransebeş), a 
avut o situaţie mai . aparte. 
Aprobarea de fuzionare a ve- 
ţîit de la Federaţie cu două 
zile (!) înaintea încăperii cam
pionatului, timp |iji care nu 
a putut fi legitimat nici un 
jucător de la Mureşul — Care ’ 
a cerut fuzionarea! Aşa s-a 
întâmplat că în prima etapă, 
Vega n-a putut alinia* decât 
!•  jucători de la Caransebeş, 
fără nici O rezervă, fără pre
gătire şi fără prea mare re
plică in faţa Vulturilor Lu
goj ce trag la... promovare! 
Ş» au trebuit câteva etape 

i până ce Vega Deva şi-a pu
tut. alinia formaţia sa, numai 
cu deveni, cu aceiaşi antre

nori. Şi când nimeni nu se 
mai aştept* (rezultatele slabe 
în deplasare „curgeau"), a 
fost luat un punct preţios la 
'Metalul Bocşa şi în ultima 
etapă trei puncte, la Arsenal 
Reşiţa, ce au constituit un 
foarte bun sprijin moral pen- 
tre  echipă şt tentecereă lri*- 
buh»L Ne ţjaee să ered«m 
că Vega îşi va mulţumi 1 su- - 
porterii In primăvară, care 
i-au sprijinit te  cele mai 
grele momente ale lor, şi că 
Ie vor da posibilitatea sâ-i 

urmărească şi în campionatul 
viitor, în Divizia Bl 

în seria a IV-a a Diviziei 
B, avem nu mai puţin de pa
tru echipe din judeţ, toate 
din Valea Jiului. Dintre 
cestea Minerul Lonea se află 
pe locul 3 ş i . bate serios la 
poarta promovării, fn ciuda 
poziţiei echipei Minaur Zlatna 
locul 1, şi a  posibilităţilor de 
afirmare a acestei formaţii, 
avem în vedere şi disponibi
lităţile echipei antrenate de 
ex-deveanul Carol Gali, pro
fesionalismul conducerii clu
bului din Lonea, pentru a 
viza urcarea în Divizia A. 
Bine ar fi!

ÎN DIVIZIA G

.Lider autoritar, Mnenil Certei
Şi te acest campionat *94— 

-95, oricum te  la început 
şi (poate) până la sfârşit 
a fost un lider incontestabil: 
Minerul Certej, Club serios, 
cu vechi state de servicii în 
fostul campionat judeţean şi 
in Divizia C. Minerul Cer
tej a dat in turui acestui 
campionat adevărata mă
sură a valorii echipei Care* 
s-a dovedit a fi nu numai 
cea mai omogenă dar şi 
măi competitivă. E drept 
că un mare merit In consti- 

’ tuirea lotului, a echipei şi 
7 a asigurării condiţiilor ne

cesare pregătirii pentru per
formanţă (promovarea) ■ o 
are conducerea asociaţiei- O 
ştiu toţi cei interesaţi, la 
Certej activează câţiva foşti 
divizionari A şi B — Stroia, 
Tîrnoveanu, jÂsaftei, Ţînţă- 
reanu, Căpuşan, Ormenişan, 
Sidorak ş.a., ce au la cârma 
lor un alt fost jucător di
vizionar, Ţudor Neagu — 
antrenor principal. Echipa 
are un stil propriu de joc, 
bine asimilat de componenţii 
formaţiei, antrenorii mun
cind serios pentru omogeni
zare şi exprimare a unOT 
idei tactice proprii de joc.

Minerul Certej mai are 
un retur de disputat în care 
principalii adversari. — A- 
urul Brad şi Minerul ’ A- 
ninoasa se vor deplasa * la

.

Certej. E greu te  presupus 
că liderii! va putea ceda, 
că va obosi până la urmă. 
Echipa, conducerea clubu
lui, conştiente de resurse» 
fotbaliştilor, de dorinţa lor 
de a trage la promovare, 
cunosc regulile jocului, pu
nând un accent deosebit pe 
fair-ptey, repugfiându-le jo
cul 'brutal, la intimidare, in
diferent unde şi cu cine îşi, 
dispută partida.

Au fost multe jocuri bune 
ale liderului, dar ■, să recu
noaştem, nimeni nu le-a 
opus rezistenţă ca la Brad 
şi Aninoasar Sunt, de fapt. 
A.S.A. Aurul Brad şi Mifle- 
nul Aninoasa, două echipe 
ce mereu s-au claşaţ pe* 
locuri de frunte ale clasa
mentului, atacând fnereu. 
titlul. în  cazul promovării 
Minerului Certej, care dintre 
ele .vor accede spre „B“ ? 
Numai ele înseşi ne vor da 
răspunsul în campionatul 
viitor! .

Şi în acest an una? 
dintre cele mai vechi echipe 
din fotbalul hunedorean — i 
C.F.R. Simeria — se zbate i 
tot în subsolul clasamentu- I 
Iui. Chiar să nu se găsească  ̂
nimeni in Simeria să ajute l1 
această formaţie să iasă din ? 
situaţia .financiară precară? |  
De aici pleacă toate neoazu- |

I M . _____J



m  8UNTÎEŢÎ FĂCUT PENTRU 
O ranStSRŢĂ MEDIOCRĂ!

E*tc momentul *i bwm*itţi 
propria (St», afacere.

Toţi afla ţom, daci expediaţi 
HMt talon fl adnaa in . la: 

lOEI DE AFACERT-Faat Bualneaa 
. OP 54, CP 48. Bneaieftl , 

cod CLD5

VÂNZĂRI-
CUMPĂRĂRI

•  Vând sau schimb a- 
. partăment trei camere cu 
casă Simeria, P-ta Unirii, 
bl. 21 sc, 8 au. 1.1,

( J3803)

COMEMORĂRII

•  Vând apartament două 
camere, str. Mureşului, O- 
răstie. Informaţii tel.
64i932. (2982)

•  Vând armă de vână
toare .IJ, calibru 16, re
laţii tel. 642699, după ora 
a6; (2983)

•  Vând frigidere cu 
congelator 150 000 lei, cu 
garanţie. Tel. 712339.

(2589)
- 0  Firma Antrax vinde, 

prin magazinul său din 
str. Victoriei nr. 8, cuptor 
cu microunde, televizor 
color, combină muzicală, 
compact disc, casetofoane 
auto, compact disc auto, 
videorecordere. Cele mai 
ieftine preţuri. Informaţii 
tel. 724364, după ora 20.

(2591)
•  Firma Antrax vinde 

prin magazinul său din 
str. Victoriei, nr. 8, case 
electronice de fnarcat, 
marca Sanyo, omologate, 
preţurile cele mai conve
nabile, iar plata poate fi 
!facută şi în rate. Tel.', 
724864, după ora 29.

•  Angajăm urgent 
barman şi femeie care 
a lucrat în panificaţie. 
S.C. Verona Corn. 
SR.L. Deva, Rest. 
Mioriţa. (93848)

i  S.C. Metro Mo
bila Sântuhalm anga
jează urgent secretară- 
manager. Condiţii, 
vârsta până la 28 
ani, prezenţă agreabilă, 
cunoaşterea unei limbi 
străine, de preferinţă 
italiană. Relaţii la 
tel. 626338. ’ (93856)

•  Cantina Condor 
organizează revelion 
’95. Preţul biletului 
35 090/persoană. Mu
zică renumită Nelega.

(93872)

•  3 ani de lacrimi şi 
durere, iubită soră 
Brof. AURICA VISIRIN
Familia or -f f ădaru.

(93827I

•  Soţia Florica anunţă 
cu adâncă durere înceta
rea din viaţă, după. o lun- 
gă şi grea suferinţă a 
lui care a fost un soţ bun 

FEIEftf AUREL, 
i în \  ârstă i® 71 ani-

D E C E S E

•  Mişu Luppa efectu
ează transport persoane 
Slovacia, marţi 27 "decem
brie. Tel. 612166, 714352;

(93518.)

PIERDERI

• •  Vând garsonieră con
fort I, preţ convenabil, tel. 

;714061 (10—12). (2590)
i •  Vând verighete 14 _ 
carate; model deosebit,” 
(cinci modele), tel. 729057.

(2592)
•  Societatea Zado Im- 

.pex vinde din stoc case 
-marcaj Heat Japonia, , se
.asigură garanţie, postga- 
rantie si consumabile. Tel. 
715213, '715680. (2569)

•  Vând batoză univer
sală grâu, trifoi. Moga 
Angliei, Băiţa —. Hărţă- 
gani, 218. Ţel. 209. (93841)

•  Vând-două acordeoane.
semănătoare porumb 3 R, 
prăşitoare 3 R, grapă 2 m, 
motor Dacia 1310 complet. 
Tel. 625194. (93832)

•  Vând televizoare co
lor, videoplayer, - boilere 
gaz, frigidere. Tel. 717645-, 
orele 15—17. (93787)

' •  Pierdut autorizaţie de
funcţionare nr. 4040, pe 
numele Iordache Mariana. 
Se declară nulă. (93844)

•  Pierdut legitimaţie ser
viciu, eliberată de Rom- 
telecom Deva, pe numele 
Gavrilă Elena. Se . declară 
nulă., (93838)

•  Pierdut legitimaţie ser
viciu, eliberată de I.E. 
Mintia, pe numele Berar 
Mircea. Se declară nulă.

(93834)

ÎNCHIRIERI

» , Caut garsonieră, a- 
partament, de închiriat. 
Tel. 628682. (93870)

•  A plecat în lumea 
celor drepţi, după o 
lungă şi grea sufe
rinţă, mama şi buni
ca noastră

TllIF MARIA 
74 ani,, din Simeria, 

Dumnezeu s-o ier
te şi s-0  odihnească! 
Fiică Margareta, gi
nerele Tiberiu, nepoţii 
Codruţa şi Sorin 
Istrate.

înmormântarea va 
avea loc miercuri, 21 
decembrie, ora. 13, de 
la domiciliul din Si. 
meria, str. Teilor, nr, 
11.

Mulţumim dr. A- 
driana Mermezan, a- 
siştenteţ Maria Voni- 
ca, colectivului Dis
pensarului nr. 4 De
va, dr. Petre Lădariu, 
dr. Cornel Stoica, per
sonalului Spitalului 
C.F.R. Simeria, dr. Ti
beriu Nicula şi co
lectivului secţiei in, 
terne a Spitalului ju
deţean, cât şi vecinei 
Rozalia Alecu, care 
s-au străduit din răs
puteri să-i uşureze su
ferinţa.

•  Familia Bucur îacob 
este alături de Feier Flo
rica în această zi grea, la 
despărţirea de soţul său 

FEIER AUREL, 
şi-i transmit sincere, con-’ 
doleanţe.

Dumnezeu să-l odih, 
nească. (0092325)

e Colegii de Ia zia
rul „Cuvântul liber" 
Deva sunt alături de 
colegul Istrate Tiberiu 
în clipele grele pri
cinuite de trecerea în 
eternitate a soacrei 
sale,

TRIF MARIA,
întreaga compasiune 

familiei îndoliate.

•  Familia mulţu
meşte celor care au 
fost alături de ea în 
greaua încercare pri
cinuită de trecerea în 
nefiinţă a celui care 
a fost un "soţ, un tată 
şi un bunic minunat 

NICOLAE BITAN 
în vârstă de 62 de 
ani. (938557)

•  Colegii de la Sis
temul de Gospodărire 
a Apelor Deva, Agen
ţia de Protecţie a Me
diului Deva şi Staţii
le ' Hidro şi Meteo 
Deva regretă profund 
dispariţia fulgerătoare 
a colegului

tehn. NICOLAE 
BITAN

şef formaţie Orăştie. 
Sincere condoleanţe 
familiei îndoliate.

(93855)

0  Pioasă, amintire 
dragului nostru 

NICOLAE BITAN
prea devreme plecat 
dintre noi.

Familia prof. univ. 
dr. Maia şi Ştefan 
Bitan.

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE I

•  Schimb apartament
două camere (lângă piaţă) 
Deva, cu garsonieră, bl. 
E 22 A, ap. 16. . (93843)

•  Schimb ’ "apartament
trei camere mari cu , două 
garsoniere, caut de închi
riat apartament două ca
mere, vând maşină cusut, 
boiler, Bronchowaxom, me
ditez engleza. Tel. 626779» 
624562. (93814)

I

I

J

I

I

I

DEPOZIT EN-GROS 

Situat în strada Depozitelor, nr. 17.

Vă oferă : ^
•  Zahăr
•  Ulei
•  Orez şi alte produse alimentare la cele 

mai mici preţuri.
Relaţii la tel. 621425, S.C. LUCAGIU S.N.C.

(93513ţ

I

i

I

I

I

I

\
I

S.C. „ESTEUROCOM" S.R.L. 
D E V A

str. Impşraţul Traian, bloc 16 (parter)

rtî!ÎNDE EN GRO«
Ţigări LM .

•  Assos
•  B T
• Ciocolată

•  -Biscuiţi
• Napolitane
• Gumă din import

(cmd.)

S.C. ARDEALUL S.A. DEVA

Pune la dispoziţia celor interesaţi (organi
zaţii obşteşti, sindicate, persoane juridice sau 
fizice etc.) pentru petrecerea REVELIONULUI 
următoarele localuri din Deva:

df Restaurantul „Ardealul" - -  100 locuri.
•  Restaurantul „Zahana“ — 50 locuri.
•  Bistro „Liliacul" — 30 locuri
Relaţii suplimentare la sediul societăţii, 

tel. 619540, până cel târziu în data de 26. \2. 
1994.

S.C. „COMFRUCT" S.A. DEVA 

Organizează

I

ir
im i

i
i

i

i
I

în fiecare zi de marţi şi joi ora 10, la sediul so
cietăţii, str. Depozitelor, 17, în vederea vân- | 
zării de mijloace fixe disponibile, deşeuri lemn, » 
saci iută şi ambalaje din lemn, până Ia epuiza- [ 
rea stocului existent. J

auto- î

l

I

I

Printre mijloacele existente sunt: 
furgon izoterm de 10,5 to — 2 buc.; de 7,5 to | 
— 1. buc.; •  autocamion de 7,5 to — 1 buc.; 5 
•remorci izoterme de 6 to — 1 buc.; •  mobi- | 
lier comercial şi de birou — dulapuri metalice j 
(fişete şi vestiare); •  maşină de îmbuteliat (bere |  
sau sifon); •  chioşcuri — 2 buc.

I

I

I

Listele se găsesc la sediul societăţii. Taxa « 
de participare 1000 lei, garanţia de participare |  
10 la sută.

I
I

Relaţii suplimentare Ia tel, 623555, 627783. {
(093516))

----- ---------

\ S.C. ALGEXIM 
PETEOCOM V R.L. V

: im rmftntarea iăzi, 
20 decembrie, ora 13, de 
la locuinţa din str. N. 
Bâ3( seu, bi C/33 *

Dumnezeu să-l - odih
nească. . (0092325)

Comercializează toată gar.su de congela-! 
toare „ARCTIC". Ş

V
Vă aşteptăm la magazinele din :

— Deva, str. 22 Decembrie, nr. 76 (vizavi V
de spital); l

— Hunedoara, str. Grădinilor, nr. 2 A j
(Lipscani). (93489) \

s
S.C. „QUADRA" S.R.L; 

D E V A

S
s
\
\
\

strada Spitalului, nr. 17 

Telefon 61 69 84
t -

Vă oferă la preţul producătorului: ţ

•  Napolitane, produse de S. C. „Victoria" \

\

S.A. Sibiu; V
’ Cremă Finetti, la preţul, importatorului;  ̂

•* O gamă variată de dulciuri, ţigări in- ţ 
digene şi de import. (cmd.) 1

\ S.C. „POLIDAVA" S.A. DEVA
\
s

s Vă oferă, în regim en gros. *

\
s
ss
V

cu promptitudine, la preţuri avantajoase J , 
şi de calitate ireproşabilă, următoarele pro- 
duse: )

•  biscuiţi (într-o gamă sortimentală di- ji
versă); . >

•  Eugenia — Divertis — Crem cu arome \
de banane, ciocolată, portocale, căpşuni; \

•  sticksuri; (
•  paste făinoase ; J
•  tăiţei de casă. »
Relaţii şi comenzi — zilnic, ia sedinl sovie- \

iăţii, strada 22 Decembrie, nr. 257. la tele-l| 
ioanele; 054/620712 şi 621750; fa x : 621159. ţ

s
S.C. ELVILA IMPORT)

\
( / ?  — EXPORT S.R.L. \

D E V A

Anunţă clienţii că începând cu 19 de- \
cembrie 1994, depozitul en-gros se ua|
muta pe strada Depozitelor (vizavi de i 
I.C.R.A.) (

La deschiderea noului depozit, în ofer-\ 
tă specială reducerea (cu 5 la sută) la i 
produsele din ţară şi import l
• Portocale, lămâi, banane ’ 1
• Vinuri (podgoriile : Murfatlar, Miniş, J 

Cotnari)
• Şampanii ’ Şi băuturi fine spirtoase 

—■ lichioruri

(
\

• Băuturi alcoolice : rom, vodcă, se- l
cărică ‘

• Bere : Hophen Kong, Astoria Pils) 
etc.

\
\
I

• Ciocolată, ţigări, cafea, alune etc.
• Margafină, ulei, drojdie, măsline
• Toate produsele f i r m e i  „Pepsi ‘

(Pepsi, Mirinda^JUP). .
VIZITAŢI-NE Şl NU VEŢI REGRE î 

TA 1 . (093503)| TA 1 . (093503) j

B ar «dtat S.C. .̂ CUVÂNTUL LIBER- S.A. DEVA 
J?2(V618b991 Cont307050601 B.C.DavaCod(lscal2116827 
Oava,Strj1 D®combrii»,35jud. Hunedoam.Teletoano:6112^1 
6l2157;611269;625904tex618061.ConslHul da administraţi»; 
(Dumitfu Gheonea - ipraşadnt», Mlrwl Bodea, Vlrgll Crlşan, 
IHMrlu Jstrat», iNieofaa Ţlrcob - {administratori, fntraagş 
CSspundarapantruoonţiraittilaittcololOrpuUicataopbajtăautori 
acestora. Tiparul executat la s.c. „Rolidava* s .a . deva. -

g g g jy i....,...,1""1"-  1 -------- -— —


