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•  WASHINGTON. In-
tr.un interviu publicat de 
săptămânalul american 

< Time, comandantul Ar. 
matei a 14-a ruse, genera
lul Aleksandr Lebed, care 
s-a făcuţ exponent al 
„frustraţilor" din forţele 
armate ale Rusiei,' nu a 
exclus posibilitatea de a 
se vedea, cândva, nevoit 
să. ţi ‘ asume puterea în 
Jara sa — relatează AFP.

Întrebat dacă este pre
gătit să-şi asume puterea, 
generalul a răspuns : „Tră
im în vremuri tulburi şi 
totul este atât de confuz 
încât nu poţi deosebi pro
blemele militare de '‘ele ' 
civile. Nu exclud, deci, 
posibilitatea ca, Intr-o zi, 
necesitatea să mă silească 
să fac acest lucru, pe care 
eu însă nu îl doresc". Le
bed a subliniat însă că 
va întreprinde o astfel de 
acţiune - numai - într-un 
mod constituţional".

Generalul a criticat in. 
tervenţia rusă în Cecenia, 
apreciind că ea este ope
ra „fie a unor diletanţi,

fie a unor nebuni", în
treaga operaţiune fiind,' în 
opinia lui, „o inepţie poli. 
tică de la bun început".

•  MOSCOVA. „Neadevă. 
ruri sfruntate" — astfel au 
fost calificate ştirile difu-t 
zate de unele mijloace de 
informare în masă, privind 
un aşa-zis „refuz al infan
teriştilor marini ai flotei 
ruse din Pacific de a 
lupta în Cecenia". Şefa! 
serviciului de presă al 
Comandamentului din 
Vladivostok al flotei mili. 
tare ruse, Viktor Râjkov, 
citat de ITAR-TASS, a de. 
clarat că „nu se poate

vorbi 4* aţa ceva ; Infan
teriştii marini îşi fac ^ 
acum conştttnrios datoria 
în Cecenia".
’ Et a ţinut să menţioneze 

că, într.adevăr, aproxima, 
tiv 390 militari au fost 
opriţi în unităţile lor mi
litare după examenul me
dical. „La Groznâi, a spus 
el, au fost trimişi numai 
militarii care s.au dove. 
dit a fi cei mai sănătoşi 
şi cei mai bine instruiţi".

CUVÂNTUL

M ECANIZAREA AGRICULTURII
Una din părerile expri

mate de către dl Ioan. 
Căta, şeful secţiei de me
canizare din Lăpugiu de 
Jos a Agromec Ilia, este 
aceea că mecanizarea a- 
griculturii a* fost uitată. In 
sprijinul afirmaţiei, ne-a 
prezentat o serie de ar
gumente credibile, cel mai 
convingător fiind "faptul, 
greu de conceput, de alt
fel la acest sfârşit de secol 
şi mileniu, că unii pro
prietari de pământ au re
venit la lucrarea luj cu a 
telajele şi chiar la semă. 
natul cu mâna. Invocând 
motivul că lucrările cu 
mijloace mecanizate sunt

o reală concurenţă, nume
roase secţii de mecaniza
re a agriculturii şi-au în. 
chis porţile, unele defini
tiv chiar. în asemenea 
condiţii adevărata concu. 
renţă se poate face nu. 
mai printr-o calitate ire
proşabilă a lucrărilor şi 
prin nivelul producţiilor 
realizate.

In ceea ce-i priveşte pe 
mecanizatorii din secţie, 
oameni cu experienţă, unii 
de câte 2—3 decenii în 
meserie, în ciuda greută
ţilor financiare cu care 
se confruntă, ei sunt pre
gătiţi să facă faţă oricând 
solicitărilor proprietarilor
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Vestitorii primăverii.

[PIATAiSCENA NOASTRĂ COTIDIANĂ
; La piaţă ca la teatru: fiecare îşi joacă rolul cu 
I convingere. „Da mai lasă maică din preţ“ -r~ spune 
* câte o gospodină mai vârstnică, supărat/t peţ preţuri.
I  Cel din spatele tarabei ripostează : „Da ce, eu am 
« pus preţurile•?“ Astfel de dispute ne.au devenit fa.
|  miliare. Cert este că preţurile continuă să crească 
5 alert, în timp ce salariile ‘se micşorează pe Zi 
|  ce trece. Cine să fie de vină că un kg de cartofi 
|  costă 800 de lei . sau că un kg de ceapă ajunge până 
|  la 1 700 de lei! A cui e vina că ciobanii îngheaţă 
1 de frig in piaţă aşteptând un cumpărător care în.

} târzie mereu să se. arate ?
E drept că oraşul Deva, nefiind foarte industria.

J Uzat, nu poate oferi cetăţenilor întotdeauna sala.
|  rii onorabile. Există însă şi alte motive : excesul de 
v marfă şi chiar- incapacitatea cumpărătorului de a 
I aprecia produsele de calitate: mulţi preferi dul.
* ciurUe vechi, de import, prezente pe toate tarabele 
fi şi în toate 'magazinele noi apărute, ca ciupercile 
; după ploaie, in locul mierii care nu este doar un 
|  aliment nutritiv, ci şi un preţios medicament natu.
|  ral

f Mai nou contează preţurile, nu' calitatea. Să fie 
aceasta viaţa pe care ne.am dorit-o şi pentru care 

!p am luptat în ’89 ? Dar pe cine mai interesează răs.
I . punsul? Acum, toţi îşi adună forţele să lupte îm. 

potriva, inflaţiei, şi a şomajului. De întrebările filo. 
.zofice se ocupă Guvernul La urma urmei, trebuie 
să se.ocupe şi el ' cu ceva. Totuşi să nu dispe.
ram : e loc' de mai bine. |

. VALEBIADOINA, I
Simeria I

•  ţ m \ . \  lib/işm i* m u u m k

•  Aflarea moaştelor Sf. 
Mc. Evghenia;
Eugenia; *

•  1269. Prima mcnţiu. 
ne- documentară a o- 
raşului Deva;

•  S-au născut: în 1810, 
poetul GRIGORE A- 
LEXANDRESCU (m.

, 1885); în 1863, sa
vantul GHEORGIIE 
MARINESCU (m. 
1938); în 1903, dra. 
maturgul TUDOR 
MUŞATESCU (m. 
1970y , în 1904, scrii
torul de naţionalita
te maghiară NAGY 
ISTVAN (m .1977);

• A murit, în 1940, pic. 
torul NICOLAE TO. 
NITZA (n 1881)

Foto PAVEL LAZA —
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MIERCURI, 22 febru
arie, un nou front at
mosferic va determina 
precipitaţii de scurtă 
durată, mai ales în nor.

dul ţării. Jn celelalte 
regiuni vremea va fi 
predominant frumoasă şi 
caldă. La amiază, tem
peraturile vor fi cu
prinse între 8 şi 16 
grade C, mai mari de. 
cât cele obişnuite în a- 
ccastă perioadă.

!
•  întâlniri. Zilele a. 

cestea au continuat în
tâlnirile între specialiştii 
Direcţiei judeţene pentru 
agricultură şi alimenta
ţie şi agricultorii parti
culari, purtându.se dia
loguri fructuoase în le
gătură cu acţiunile pentru 
realizarea unor recolte 
sporite. Intre altele, ase
menea întâlniri au avut 
Ioc în localităţile Hărău, 
Orăştioara de Sus, Băcia, 
Chimindia, Turdaş. (N. T.)

scumpe şi că lipsesc banii 
pentru plata lor (ceea ce 
este de 'necontestat — 
n.n.), unii producători* agri
coli au ajuns în situaţia de 
a-şi asigura cu greu cele 
necesare traiului zilnic de 
pe terenul ce-1 deţin în 
proprietate.

Dacă în urmă cu cinci 
ani o parte dintre produ
cătorii particulari au în
cercat o formă de asocie
re, care apoi s-a destră
mat din diverse motive, 
acum, când vine şi impozi. 
tul pe venitul agricol, se 
fac simţite intenţii de a â- 

• bandona lucrarea indivi
duală a pământului şi de 
găsire a unor modalităţi 
mai convenabile de fo
losire a- lui.

Rău este că, chiar şi'la 
nivelul guvernanţilor, pro. 
. ‘« .si mecanizării a*,'' 
culturii, deci implicit şi 
cele ale producţiei, sunt 
privite cu foarte mare 
uşurinţă, toţi intrând în 
alertă doar atunci când 
cuţitul ajunge la os, adi. 
că atunci când trece pe
rioada optimă şi nu sunt 
făcute însămânţările pe 
suprafeţele programate. Ca 
un făcut, aşa se întâmplă 
în fiecare an şi în fie
care campanie agricolă. 
Debusolate şj. lăsate fără 
nici un fel de perspectivă, 
în conjunctura când au 
apărut şi mulţi posesori 
particulari de tractoare, 
care prin faptul că nu 
sunt plătitori <je TVA fac

de pământ dirT satele co
munei şi din alte locali
tăţi chiar. Cele şapte 
tractoare, grapele cu dis
curi, semănătorile şi cele
lalte utilaje sunt în stare 
de funcţionare, acoperind 
toată gama de lucrări care 
se realizează în primăva
ră.

Viaţa mecanizatorilor 
este destul de grea, dacă 
avem în vedere că ei au 
de lucru în plin abia 4—5 
luni pe an, chiar şi atunci 
câştigul lor fiind destul 
de modest, rar depăşind 
100 000 lei pe lună. Dacă 
nu ar avea şi gospodării 
personale de unde să-şi mai 
poată asigura şi completa 
cele necesare traiului, me
seria de mecanizator ar 
dispărea pur şi simplu, 
„Noi am crescut cu fiara, 
s an fi 6. 1 ila *• iu 
concepem viaţa fără ele, 
cu toate că munca noas
tră nu este preţuită cura 
se cuvine".

Dorind să răspundă cât 
mai bine solicitărilor a. 
gricultorilor particulari, in. 
clusiv prin prestaţii de 
reparaţii la secţie, meca
nizatorii din Lăpugiu de 
Jos au făcut în toamna 
trecută însămânţări pe o 
suprafaţă de peste 100 hd, 
fiind deschişi ca, şi în 
continuare să le onoreze 
cu promptitudine şi îr con
diţii de calitate, orice ce
rinţe legale de lucrarea 
pământului..

NICOLAE TÎRCOB

O

Uf{3  /s z i
— Domnule judecător, vreau să divor

ţez. Nu mă mai înţeleg cu soţul meu în 
nici un fel!

— Dar cu un translator aţi încercat ?

•  Bursa neagră. Preţul 
valutei, pe piaţa neagră

Utilează între 1300—1320 
de lei, pentru o marcă 
germană şi 2000 — 2020 
de lei, pentru un dolar 
american, la cumpărare, 
respectiv, 1340—1350 de 
lei şi 2040—2050 de lei, 
la vânzare. (G. P.).

•  Apa curge... Din nou 
mai mulţi locuitori din 
Băiţa, în numele lor 
semnează dl ing. (pen
sionar) Ioan Bexa, ne se
sizează că de la bazinul 
de apă din deal apa a- 
juage tare anevoie la ro
binetele din casele lor. 
Se pierde pe drum, din

conductele sparte neîn
locuite de ani de zile. 
„Dar drept îi asta?" ■— 
ne întreabă. La rândul 
nostru transmitem între, 
barea domnilor cu... a- 
pele de la RAGGL Brad. 
(GH. I. N.).

•  Roata de rezervă. 
Prin Deva s-a pripăşit 
fără forme legale şi Mir- 
cea Glopotar, din Şeica 
Mică, Sibiu. Deşi mai 
are condamnări, nu s-a 
liniştit. Roaţa de re
zervă furată dintr-un 
autoturism i-a adus ghi
nion. A fost prins şi re
ţinut de poliţie, (V. N.).

•  Ambianţă. Nimic mai 
ţăăcut nu este decât 
atunci când un local' te 

întâmpină cu aer proaspăt, 
cu mese imaculate, cu 
flori şi cu un bun venit 
din partea casei. Un a- 
semenea aspect l-am con
semnat acum câteva zi. 
le, Ia localul „Gina". din 
Călan — patron Dorin 
Străuţ, care nu numai 
că a realizat un local, 
dar mai ales şi un mo
del pentru unităţile din 
zonă. (G. P.).
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Trupa „Redivivus" a Liceului Teoretic „Traian" din Deva a împlinit un an 
de activitate. Cu acest prilej, actorii elevi an prezentat pe scena Casei de 
Cultură din Deva „Chiriţa în provincie", de Vasile Alecsandri. In splendidul 
spectacol au evoluat: Dana Butaş, Mircea Dumitru, Claudia ltusen, Cosmin 
Copăescu, Vlad Ion, Mihai Stăhescu, Anca Prodan, Sorin Pârvu. Regia: prof. 
Gafei Logojan. Foto PAVEL LAZA

NOT A STRES IN 

IOC DE DESTINDERE
Mâi mulţi cetăţeni din 

Deva, .între care şî dî Ma_ 
rius Cosma (cartierul SŞa- 
rand, bloc P5), ne-au sesi. 
cat că întâmpină greutăţi 
in receptarea programului 
2 al Televiziunii. Mai 
exact' — se întrerupe to
nul. „Emisiunea „Ceaiul 
de la ora 5“, de joi, 9 fe
bruarie a.c., care l-a a- 
vut ca invitat Pe «rrele 
om poUtic, poet ţi publi
cist Adrian Păunescu, ne.a 
stresat mai degrabă decât 
să ne destindă. Sonorul 
s«a întrerupt frecvent, e- 
xact - in momentele cele 
mai înteresante. Păcat".

De; la respectiva emi
siune «de pomină", con
tinuă Să se întrerupă, dar 
nu cu aceeaşi frecvenţă. 
La Devasat, unde dl Cosma 
a sesizat fenomenul, i s-a 
răspuns că nu de el de
pinde, ci de releul de la 
Timişoara, '

De cine depinde, de cine 
nu, telespectatorii sunt pe 
bună dreptate revoltaţi. 
Pentru taxele de abona
ment- lunare, şi pentru că 
şi-au, cumpărat televizoa
re cu mari eforturi finan
ciare, ei au dreptul la re
ceptarea unor emisjuni 
clare, în condiţii bune de 
sonorizare.

î SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE 1
1 A APELOR DEVA *
t Anunţă pentru data de 22. II. 1995, ora 10 J
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CONSILIUL LOCAL 
: , S I  M E E I  A 

Organizează în 28 februarie, ora 10

pentru ocuparea următoarelor posturi:
• Şef forţnaţie Ilia
— studii superioare (ing., sing.), In specia

litatea construcţii hidrotehnice, ; îmbunătăţiri 
funciare sau construcţii civilei

— domiciliu! stabil în zona comunei Ilia.
• Inginer, specialitatea construcţii hidro

tehnice, îmbunătăţiri funciare, ,pentru biroul 
întreţinere, exploatare, cu activitate preponde
rentă de t e r e n , ■■■: [ .

Tematica pentru concurs se poate consulta 
la sediul S.G.A. Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25,

■ • ( (86)

S.C. ROMCAMION S.A. DEVA
cu sediul In Deva, str. Depozitelor, nrr 17, 

înregistrată la Reg. Corn. la nr. J 20/123/1991
Qrgdttizează în data de 23. IL 1995

pentru evaluarea patrimoniului, în vede 
rea privatizării.

Licitaţia va avea loc Ia ora 10 (90)
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Ia sediul Consiliului local Simeria, str.1 
Avram Iancu, nr. 23, pentru închirierea ur
mătoarelor terenuri:

•  TEREN AGRICOL, cu suprafaţa de 8515 
mp, situat în Simeria, str. Vasile Alecsandri.

Perioada de închiriere este de 5 ani.
Taxa de pornire a licitaţiei este de 20 Iei / 

mp/an. . . ■
•  TEREN, cu suprafaţa de 2,2 ha, situat în 

Simeria, lângă Secţia S.C. „Siderurgica” S.A.
Perioada de închiriere este de 2 ani.
Taxa de pornire a licitaţiei este de 1 500 000 

lei/an, pentru toată suprafaţa.* -
Informaţii suplimentare la sediul Consi

liului local Simeria, tel. 660005 sau 660050.
(76).

FONDUL PROPRIETĂŢII DE STAT 
FILIALA HUNEDOARA

Anunţă scoaterea la concurs a 2 posturi 
referenţi.

Condiţii de participare : ,
_. — studii superioare şi experienţă In pro- ’ 

dueţie de minimum 19 ani. >
Concursul va avea loc în data de 13 martie1 

1995, îar cererile se vor depune pâiiă în data 
de 9 martie IMS.

Informaţii suplimentare la sediul filialei: 
Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35, tel. 611089, 
614503. (79)

S.C. ELBA COM S.RJL. DEVA 
Bdul Decebal, bl. 23, telefon 613036

VA OFERĂ O . DIVERSA 
, GAMA DE PRODUSE : - „

•  Gresie
■  Faianţă
■  Ciment
H Robineţi (toate de producţie italiană)
■  Bormaşini Skil
■  Bormasiiti Rhino *

(6050)
Compresoare
Cazane încălzire centrală.

FIRMA
ANGAJEAZĂ PERSONAL 

Condiţii:
— diplomă bacalaureat
— cazier judiciar
— vârsta max. 30 ani.
Selecţia personalului se va face în data

ţ de 23. H. 1995, între orele 10-11, în holul ma- 
l gazinului ULPIA.
ţ Relaţii: telefon 064—195498, Cluj-Napoca.
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6,30 Ştiri, seriale, de
sene animate; 10.05 Serial 
•  Kojak; 11,30 Vremea 
dorinţei (s); 12,00 Preţul 
e mare (cs); 12,30
Duelul familiilor (cs); 
14,15 Santa Barbara (s); 
15,10 Pasiunea ei e crima 
(s); 17,00 Hans T,leiser 
(talkshow); 18,30 Intr- 
noi i.s); 19,00 Frumos şi 
bogat (s); 19.30 Exploziv 
telegrafic; 20,10 Ex
ploziv — magazin; 20,40 
Vremuri bune şi rele (s); 
2145 Amy Fischer se 
răzbună (dramă, SUA, 
1992); 23,10 Stern TV ma
gazin ; 1,00 Ştiri & show 
nocturn.

7,30 Ştiri ; 10,00 Show 
ut lui Maurizio Costanzo 
(r); 12,45 Forum (mag.); 
14,00 TC 5 -  ştiri; 14,25 
Cotidiene; 14,40 Beauti- 
ful (s); 15,05 Complot in 
familie (show); 16.20 A- 
genţia matrimonială (ma
gazin); 17,00 ‘ Desene ani
mate; 18,00 Super-samu- 
raiul (s); 18,25 Desene a- 
nimate; 19,00 O.K., nreţul 
e corect (cs); 20,00 Roa
ta norocului (cs); 21,00
TG 5 — ştiri; 21,25 Cir
culă zvonul (show); 21,40 
Film ; 23,30 Braţ de fier 
(mag.); 0,15 Sbow-ul lui 
M. Costanzo ; 2,30 Coti
diene (r) ; 3,30 Braţ de 
fier (r); 440 Target (ma
gazin).

6,30 Brunch — TV 1 
(magazin TV); 10JJ^ Ve
cinii (s); 10,45 Brunch — 
TV 2 (magazin TV); 13,00 
Loving: „Vizita"; 13,25 
Soarele Californiei (s);
14.25 Falcon Crest (s);
15.25 White Fang (s-a.);
15,55 Tânărul Indiana 
Jones (s.a.); 16,55 Mac
Gyver (s.a.); 18,00 Să
riscăm! (cs); 19,00 Totul 
sau nimic (cs); 20,30 Roa
ta norocului (cs); 21,15
Doctorul de munte (s); 
22,15 Hunter (s); 23,15 Re
porteri în acţiune; 0,00 
Gâştele sălbatice II (fa., 
Anglia, 1985); 2,00 Mac 
Gyver (s.a./r); 2,55 Re
luări.

N B C

6,30 Ştiri NBC; 7,00 A- 
faceri lăzi;7,30 Ştiri, cu 
Tom Brokaw; 10,00 Comerţ 
TV; 11,00 Roata banilor;
12.00 Afaceri ia zi; 13,00 
Buletin bursier; 15,00 Roa
ta banilor — piaţa ame
ricană; 19,00 . Ari. (rep.);
20.00 Ştiri ITN; 20,30
Golf Volvo PGA — Afri
ca de Sud; 21,30 Dateli- 
ne — retrospectivă 1994;
22.30 Magazinul ştirilor;
23.30 Sbow-ul serii, cu 
Jay Leno; 1,20 Oferta 
pieţei ; 2,00 Timp egal 
(show politic); 240 Show
ul serii, cu Jay Leno ;
3.30 Videomoda; 4,00 Ri- 
vera în direct; 5,00 Date_ 
line • Informaţii.

9,30 Ski alpin o Ma
gazin; 10,30 Dansuri spor
tive ; 11,30 Tenis •  Euro- 
card Opcn *95 de ia Stut. 
tgart (rez.); 13,00 Aero
bic •  C.M. 1993 de la 
Las Vegas <r); 14,00 Ski 
alpin (magazin); 15,00 Pa
tinaj artistic • Campio
natele SUA de la Provi. 
dence, Rhode Island (sel.);
16.00 Atletism •  Magazi
nul lunii februarie, 4995;
17.00 Călărie « Cupa 
Mondială Ia sărituri (r);
18.00 Tenis a Eurocard 
Open *95 de ia Stuttgart 
(direct); 2240 Buletin de 
ştiri 1; 23,00 Magazinul 
internaţional al sporturi
lor cu motor j"04O Box 
• Meciuri internaţionale.

MIERCURI,
22 FEBRUARIE

7,00 TVM •  Tele-
mafinal; 8,30 La prima 
oră ; 945 Serial (r) •  
Santa Barbara; 10,00 
Actualităţi; 10,20 Dese
ne animate; 11,50 Mo. 
da pe 'meridiane; 12,20 
Serial (r) # Aur şi 
noroi; 14,00 Actuali, 
tăţi; 14,10 TVR Iaşi •  
Est meridian; 15,05
TVR Cluj-N.; 16,00 
Actualităţi; 16,10 Fe
erie pe gheaţă; 16,25 
Alfa şi Omega; 17,10 
Tele-discul muzicii 
populare; 17,40 Hand- 

- bal feminin : Oltchim 
Rm. Vâlcea — Silco- 
tub Zalău (rep 41, d.);
18.30 Desene animate;
19.30 Serial •  Fata şi 
băieţii; 20,00 Actuali, 
tăţi •  Meteo •  Tele- 
sport; 20,45 Serial •  
Dr. Quinn (ep. 39); 
21,45 Noi frontiere; 
22,25 Sfinx (cs); 2245; 
Confluenţe; 2345 Ac
tualităţi; 23,45 Întâl
nirea de la miezul nap.
ţii- ' ■

7,00 La prima ort
•  Desene animate; Re
vista presei; 9,15 Ora 
de muzica; 1040 Trin- 
jumal Woridnet; 1040 
Caleidoscop; 1*40 De
sene animate; 1240 
Gong (r); 12,30 Valori 
ale secalului XX; 11,15 
Telejurnal €93; H40 
Actualităţii 14,10 Me
moria continentului 
(documentar); 15,00 Do 
lingua latina; 1540 
Lupta pentru drepturi 
In statele sudiste (cp. 
2); 16,00 Desene ani
mate ; 16,30 Serial •  
Fiicele doctorului (Ml. 
63); 17,00 Zodia Ba. 
lanţei; 17,40 Serial •  
Aur şi noroi (Op. 18); 
1840 Emisiune în lim
ba maghiară; 20,00 Pro 
memoria; 21,00 TVM
•  Mesager;, 21,30 Tra
diţii; 22,00 Serial

M33m&
9,00 Desene animate;

9.30 Serial •  F.BJ.
(r); 10,20 Serial
CHIPS (r); 11,10 Film 
artistic. „Ziuă lăcus
tei" (r); 1345 Video- 
text; 18,0* Desene a- 
nimate •  Hatman;
18.30 Film documen
tar i „Deschis pentru a. 
faceri"; 19,00 Liber 
să alegi ; 20,00 Serial 
o „Trăieşte-ţl visul** 
(ep. 11); 21,00 Telejur
nal (emisiunea de ştiri 
a televiziunii TELE 7 
abc din 21.11. 19%);
21.30 Serial •  „Vecinii** 
(ep. 11); 2240 Clip Vi. 
va; 22,30 Chestiunea 
zilei ; 2340 Cartea do 
citire; 23,35 Staruri 
pentru totdeatma

9,00 Teletext; 1040 
Observator •  Antena 
1; 11,00 Film artistic; 
„Ieri, ari, mâine"; 15,00 
Teletext; 17,00 Obser. 
vator. Antena 1; 1840 
Focus •  Ştiri din ac
tualitatea locală; 18.15 

Civilizaţia rutieră; 18,30 
Studio deschis; 1940 
Film • „Divorţul ei"...
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MINERUL ANINOASA 

MAI SPERĂ
Ne place optimismul 

conducerii secţiei fotbal, 
al antrenorului Marin Pe" 
tra, de la Minerul Ani- 
noasa, care ne-a declarat 
că, deşi liderul are un se
rios avantaj, echipa lor 
aflată pe locul 2 în cla
sament mai speră şi nu 
renunţă la luptă, abor- 

• dând orice joc cu gândul 
la victorie, fiindcă în re
tur şi Minerul Certej 
mai poate pierde în de
plasare.

Că o fi locul doi sau 
trei sau unu, lotul Ani- 
noasei a luat foarte se
rios pregătirile şi Intre 
2—12 februarie a partici
pat la o pregătire cen
tralizată la Geoagiu. Iată 
şi componenţa lotului, 
în frunte cu antrenorul 
principal N. Petra, şi se
cundul .său, Octavian Dan- 
ciu: Bârsău, Cârstea, Rus, 
Ititese, Fătu, Nicu, Roşea, 

Pană, Pat?r, Ungur, Vişah, 
Păcurariu, Niţă, Barbu, 
Cristian, Ştefan, Gigi, 
Modreanu, Chircă, Tip. 
ţer, Pecs, Gherman, Co- 
dreş, Bobu. Până acum 
Minerul Aninoasa a jucat 
la Haber Haţeg unde a 
învins cu 3—2 prin go
lurile marcate de Păcu
rariu, Ni(ă şi Ititese, 3—3, 
eu Aurul Brad la Geoa
giu (au marcat Vişan 
(2) şi Chircă şi a pierdut 
cu 3—0 la Călan, cu Vic
toria). întrucât până du
minică stadionul din Ani- 
ncasa avea încă o zonă 
cu gheaţă, echipa va tre
bui să joace pe alte 
terenuri practicabile.

AURUL, DOAR LOCUL DOI?
Asociaţia Sportivă Armata Aurul Brad, una din

tre cele mai experimentate echipe din Divizia C — 
faza judeţeană, care are în urma sa vechi state 
de- servicii în Divizia B, se numără printre forma
ţiile mereu clasate pe primele tociri, creând în 
fiecare ediţie a campionatelor multe prob'eme li
derului. Este printre puţinele echipe care evoluează 
şi în deplasare, cu siguranţa şi ambiţia ce joacă şi 
pe teren propriu. Din păcate, în ultimii ani — mai 
precis după revoluţie — nu mai este aşa sprijinită 
de sponsori, cum s-ar cuveni, de societăţile comer
ciale, agenţi economici sau patroni — totul ră
mânând pe seama Sucursalei Miniere Brad şi aici 
s_ar aştepta la mai mult ajutor din partea sindica
tului,' care poate sprijini mai substanţial sportul, ce 
face parte integrantă din viaţa social-culturală a 
angajaţilor de la Barza.

în Brad sunt câţiva mari pasionaţi de fotbal, 
buni cunoscători ai jocului cu balonul rotund, nelip
sind nici la un meci amical. Acum, unii aflaţi chiar 
în conducerea unor societăţi, sau sunt agenţi econo. 
mici şi chiar patroni, nu mai vor sâ ştie de fotbal.. 
Trist dar adevărat. Fiindcă numai prezentând lotul 
de jucători, mulţi pot să-şi dea seama că valorile 
nu lipsesc, că echipa ar putea face pasul spre „B“: 
Simen, Bogdan, Costar, Mag, Filipaş, Polverea, 
Gomoi, Alexe, Bărăştean, Almăşan, Mureşan, lanc, 
Petrişor, Şortan, Şimon, Mihăilă, Orbeanu, Nan, 
Verdeş. Ei sunt la originea clasării—Aurului pe 
locul doi în tur, cu 49 de goluri marcate şi 15 pri- 
raite. ■

Ce face acum Aurul ? Se pregăteşte de zor pen
tru retur. După pregătirea specifică desfăşurată 
acasă, între 4—12 februarie, lotul s-a aflat la 
Geoagiu, unde a şi susţinut câteva partide amicale. A 
învins cu 3—2 pe Minerul Ghelari, a remizat 2—2 
cu Minerul Lupeni, şi tot egal {3—3) a făcut cu 
Minerul Aninoasa, a pierdut ca 4—2 la Dacia Orăş. 
tle şi eu 3—0 la Brad, cu Mineral Gertej.

Sigur, în acest an e greu să mai detroneze pe 
lider, aflat la +12 puncte (dar nu se ştie ce poate 
face Aurul Brad chiar acasă la Min. Qîţtej) şi poa
te de aceea, după câte ştim, conducerea Asociaţiei şi 
a secţiei fotbal doreşte să-şi păstreze locul 2 în 
clasament — va fi luptă mare cu Minerul Ani-• 
noasa. Victoria Călan, care se află în apropiere. 
Dar pentru la anul? Dacă va fi sprijin se- vizează!» 
promovarea. Noi credem că se vor reaprinde flă
cările speranţei în rândurile suporterilor, dacă cei 
în putere vor reveni lângă echipa de suflet din Ţara 
Zarandului — Aurul Brad. SABIN CEKBU

VICTORIA; 

REVELAŢIA ' 
CAMPIONATULUI?

Categoric, revelaţia tu
rului acestui campionat a 
fost Victoria ’90 -Călan. 
In urmă cu- 2—3 ani echi
pa se zbatea în subsolul 
clasamentului, unii dintre 
jucători deveniseră cu
noscuţi-pentru „furia" cu 
care işi disputau şanse
le acasă. A fost însă şan
sa echipei, a clubului că 
a revenit la Călan cu
noscutul portar divizio
nar B, Ioan Alexoi. A 
revenit in poarta ce l-a 
consacrat, dar a mai fă
cut un pas (important), 
a preluat şi „frânele" e- 
chipei. Şi cu aceiaşi ju
cători a început munca 
competentă, atentă, cu 
fiecare jucător. Victo
ria joacă un fotbal curat, 
tehnic, bine gândit, tac
tic. „îmi place foarte 
mult ca pe teren fle
care sâ gândească şi să-şi 
pună In valoare proprii
le calităţi" — ne spunea 
Titi Alexoi.

în pregătiri se află: 
Alexoi, Toth (secundul lui 
Alexoi), Roman, luga, 
Papp, Cocoş, Pânzariu. 
Bordean, Budeic, Mitu, 
Chişlariu, Căruceriu, Su
rugiu, A- Eaizer, Maiţu, 
Matei, Durlescu, F. Kai- 
zer şi doî juniori de 
mare perspectivă: Şandor 
şi Socaci. în trei me
ciuri cu două divizionare 
B — Minerul din Lupeni 
şi Uricâni şi apoi cu Mi
nerul Aninoasa, Victoria 
a învins în fiecare parti
dă cu 3—0.

! I
l i
i !
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Tinere valori oare s e  afirmă

ELEK DE LA VEGA DEVA
* Specialişti cu competen
ţă în materie, iubitori 
pătimaşi ai balonului ro
tund din Deva sau de pe 
stadioanele pe care a evo
luat până acum tânărul de- 
vean şi în ţări cum -sunt 
Grecia, Israel, Turcia 
etc., Elek Szemely, afir
mă cu tărie : este un ju
cător de mare perspecti
vă, ce va ajunge sus ta 
ierarhia fotbalului româ
nesc. La numai 17 ani 
ai săi, Elek a susţinut 28 
de partide în naţionala 
de juniori UEFA '92, 
pentru care a şi marcat 
10 goluri ' şi după ce a 
promovat la 16 ani în Di
vizia C, la Mureşul De
va, după numai câteva 
luni a urcat şi în Divizia 
B cu Vega Deva, (fuzio
nată cu Mureşul), unde, 
deşi n-a jucat decât câ
teva meciuri — este gol- 
geterul formaţiei, cu 8 
goluri 1 •

A început fotbalul la 
8 ani. Singur Ia părinţii 
săi (Ilona, mama sa, este 
cea mai aprigă susţină
toare a lui, împreună cu 
tatăl său — tot Elek), fac 
tot ce e posibil pentru ca 
talentul fiului lor să fie 
pus în valoare. Descope
rit de copil, şj_a- însuşit 
primele litere din „alfa
betul fotbalului" repede

şi apoi a ajuns la echi
pa de juniori a Mureşu
lui Deva, la tânărul an
trenor Ionel Stanca, sub 
„bagheta" căruia se află 
şi acum, la Vega Deva. 
De ce toată lumea care 
îl cunoaşte pe Elek crede 
în „steaua" lui ? Fiindcă 
este talentat, vor spune 
egi mulţi, că e un jucă
tor tehnic, o clasică ex
tremă stânga, care cu
noaşte (pentru vârsta lui) 
bine arta driblingului, 
„scoţând" din joc în câ
teva secunde adversarul, 
şi aflat în plină viteză 
în cursă centrează ca la 
carte pe linia careului 
mic de 6 metri, sau îşi 
ia propria responsabili
tate pentru un şut „de

maestru" dintr-o" poziţie 
insolită, unghi închis sau 
din afara careului, nu 
contează, goi să iasă 1 Are 
şi avantajul că loveşte 
bing mingea cu ambele 
picioare sau cu capul. Ne 
place să consemnăm că 
orice reuşită a lui Elek 
este însoţită cu aplauzele 
devenita r din tribună.

De ce cred specialiş
tii, antrenorii în „steaua 
lui Elek? Fiindcă are va 
loare, fiindcă e matur în 
gândire, e prdonat, dis
ciplinat şi respectuos, 
se pregăteşte ta antre
namente cu sârguinţă şi 
dăruire. Este curtat de 
cele două „mari" ale 
fotbalului românesc, Stea
ua şi Dinamo. Dar el 
nu-şi dă aere de vedetă. 
Modest, atent cu cei din 
jurul lui, a dorit, ca şi 
prin intermediul ziarului 
„Cuvântul liber" să mul
ţumească părinţilor, an
trenorilor lui, coechipie
rilor, colegilor şi profe
sorilor de la Liceul Nr.
5 din Deva, directorului J 
prof. Marin Avrămică, - 
pentru ceea ce fac pentru 
el ca să ajungă un bun 
fotbalist. -Să auzim de 
bine, Elek!

SABIN CERBU
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OLIMPICII 
ROMANI 

IN ITALIA

Azi, miercuri, 
prezenta ti va
a României va în- i  
tâlni în nocturnă, la J 
Prato, selecţionata si
milară a Italiei An 
ţrenorul fotbaliştilor 
noştri Sorin Cârţu, are 
la dispoziţie un tot de

irî, re- 1 
olimpică î

- -  i i

16 jucători: Munteanu, t 
Bratu, Stâncii), Curt, i 
D. Chiriţă,- Potocianu, )  
G. Popescu, T. Petre, \  
Mitică, Filipescu, Roşu, 
Papură, Contra, Luţu, 
Călin ş i  Adrian llie. 
La această partidă va 
asista şi antrenorul na
ţionalei noastre. An
gliei Iordănescu. (S.C.).

atentie la
'ECUSOANELE FJR.F.

In returul acestui 
campionat ,în diviziile 
naţională, A şi B, ac
cesul pe teren al celor 
în drept (conform 
E.OA.F.) se va face 
numai pe bază ecu- 
soanelor emise de Fe
deraţia Română de 
Fotbal. Deci, antreno
rii suât obligaţi să 
vizeze carnetele de an
trenor, formalitate care 
asigură primirea ecu
sonului F.R.F. (S.C.)

\
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LA CELE MAI SCĂZUTE PREŢURI:
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I

Piese de schimb auto, tractoare, rulmenţi, acumu
latoare» anvelope etc. ' I

Preţurile practicate de S, C. APROTERRA S. A. ■  
SIMERIA în general sunt mai mici cu IO—45 la sută I  
decât preţurile practicate Pe piaţă.- ?'

Pentru edificarea potenţialilor cumpărători, re-1 
|  dăm doar câteva din preţurile practicate: "  M

I » ACUMULATOARE ROMBAT 12x45 AH —• I  
65 809 lei.

I * ACUMULATOARE 
69 950 lei.' +:\" -V

|  •  ACUMULATOARE ROMBAT 12 x 56 AH — *'
85 674 lei. ” |

•  ACUMULATOARE ROMBAT 12 x 150 AH — I

1 177 483 Ici. |
Acumulatoarele se livrează încărcate şi se asigură I  

.garanţie 1 an pentru gama 45—66 Att şi 6 luni, perl- I  
|  tru cele de 150 AH. ■

I Service-ul pentru acumulatoare în perioada de ga- I  
ranţie este asigurat Ia sediul S.C. APROTERRA S.A, ■

I SIMERIA, fiind singura Unitate de desfacere abilitaţii 
_ de ROMBAT BISTRIŢA, pentru service. t

ANVELOPE 155 X 13, |
VICTORIA — TUBE — LESS — 55 815 lei/buc.' 
ANVELOPE 165/70 x 13.
VICTORIA — TUBE — LESS — 58 565 tei/buc. 
ANVELOPE 175 X 14 

- VICTORIA — 60193 lei/buc.
|  •  ANVELOPE 650 * 16 pentru ARO — 80 30*

lei/buc.'
•  ANVELOPE 650 x 16 pentru ARO — 111 744 

lei/buc. — DANUBIANA.
•  ANVELOPE 750 R 16 — 147 086 lei/buc. — 1 
FLOREŞTI, toate dimensiunile de anvelope pen-S 

tru autocamioane, tractoare etc. §
La anvelope se asigură garanţie de 6 luni is con-1 

diţii de exploatare normală. I
S.C APROTERRA SJL. SIMERIA este în măsurii 

să vă asigure toate utilajele agricole pentru orice tip* 
detractor. ■

Tot la S.C. APROTERRA S.A. SIMERIA vă pa-* 
toţi adresa pentru procurarea de electrozi, pietre de l 
polizor, organe de asamblare, cuie construcţii carbid, 5 
lichid de frână» antigcl etc ■

Pentru convingerea dumneavoastră, vă invităm la 5 
noastre din oraşul SIMERIA, str. Depozi- j

i

I depozitele
taior r»t* 1I ţelor, nr. 1, în oraşul CAL AN, str. Furnalistului, nr. k 
14, in oraşul LUGOJ» Calea Buziaşuiui, nr, 6, co a .| 

.VÂRFURILE, sat LAZURI, jad. ARAD, şi in jnd.| 
I  TIMIŞ Ia GOTTLOB, în incinta S.C. AGROMEC. I  
I Se pot oferi relaţii tatei.: 654/666424 ; 666966 
1 661090. Fax: 054 — 661091. I

0  Cel mat mare I
distribuitor , i
en gros din , I

ţară de I
ÎMBRĂCĂMINTE balotată I  

IMPORT VEST .. |
VA OFERĂ : • I

0  baloţi nesortaţi: 350—400 kg. I
0  pungi de colectare originală, nesortate : 5—|  

15 kg, cantitatea minimă de vânzare — j  
100 kg. I

0  îmbrăcăminte sortată. I
— ofertă bogată în sortimente di sezon. ■  
Informaţii: Cluj-Napoca, str. Memorandu-I 

mului, nr. 1. Telefon/Fax: 064 — 194036,1 
116480 (luni-virierî: 8-16). Orar depozit: satul! 
Vlaha, între luni-—sâmbătă, 9—16. (78) |

I 
I 
I 
I 
I 
I
I - - - - - — - - - - - - - - - - - - - -
L STAŢIUNEA DE CERCETARE
|  ŞI PRODUCŢIE POMICOLĂ GEOAGIU

I Livrează la preţuri negociabile, din stoc, 
următoarele

I

. . . . . . . . . . . . . . . .  . n i r r r P f 1 . .

0 pomi altoiţi din soiuri superioare ;
| 0 borhot prune soi superior;

1 0 borhot mere soi superior;
0 ţuică fructe, dublu rafinată, de peste 

|  45 grade tărie;

1 0  vin soiuri superioare.
>' Livrarea se face din Geoagiu, la sediile fer- 

1 melor 1 şi 4.
I Relaţii suplimentare la tel. 648235 iţit. 
1-115, Geoagiu. (72)
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PUBUCtTfiTE
•  „La mulţi ani" pen- 

ţ*U dragul nostru Boariu 
jţoan, lâ împlinirea frumoa
sei vârste de 33 de ani.

i ©ei care te iubesc mult,
. Kareş şi Dana.

(6800)

•  Vând apartament 2 
camere, etaj 10, zona 
Mioriţa, telefon 618437.

(6753)
•  Vând tractor U 650. 

IJădăstia de Jos, nr. 45.
(6798)

•  Vând • apartament 3 
camere, Petroşani (sau 
schimb cu Deva). Vând 
pian, .tel. 545019, 541715.

(6799)
•  Vând urgent aparta

ment două camere, îmbu
nătăţiri, Deva, Gojdu, str. 
Cernei, bl, F 2, ap. 21.

(6851)
•  Vând apartament 2

camere Gojdu, O 3/26, De
va. (6852)

•  Vând rulotă maşină
de îngheţată, cu loc şi insta
laţie curent, în piaţa agro. 
âlimentară Deva. Telefon 
720034: (6853)

•  Vând apartament 2 
camere Deva, Gojdu, Al. 
Muncii, bl. AB 17, ap. 57.

(6854)
•  Vând 10 tone lucernă, 

negociabil, 7.am. telefon 
167, Tisan.

(6856)
•  Vând ARO camionetă1

Diesel, fabricaţie 1990, mo
tor Braşov, Deva, telefon 
625072. ‘ (6858)

•  S.C. Calatis S.A. Ilia
AEICVL organizează li
citaţie publică pentru e_ 
valuarea patrimoniului so_ 
cietăţii, in vederea vânză
rii Licitaţia va avea loc 
in data de 27 februarie 
1995, ora 13, la sediul 
societăţii. Informaţii tel. 
625007. (6787)

•  S.C. Lăpugeana S.A. 
(AEICVL Grind) organi
zează licitaţie publică pen_ 
tru evaluarea patrimoniu
lui societăţii, în vederea 
Vânzării. Licitaţia va avea 
loc în data de 27 febru
arie 1995, ora 10, la 
sediul societăţii. Infor
maţii telefon 624768.

(6786)
Vând Volkswagen Golf 

II Turbo_Diesel, 1986, 7800 
DM, negociabil, telefon 
612554. (6790)
y •  Vând apartament 2 
camere şi garsonieră, con. 
fort I. Telefon 628698.

(6789)
•  Vând motor Audi 100

şi motor ARO 240, ambele 
pe benzină. Criscior, tel. 
656018. ’ (6788)

•  Vând Dacia 1310 TLX,
an fabricaţie 1988, telefon 
627902. (6791)

•  Vând autocamion Sa-
viem 7,5 tone, Opel Asco- 
na 1900 automatic, mi
crobuz VW şi talon Ford 
Tranzit, vizionabile zilrţic 
str. Horea, nr. 68, orele 
8—18. (6793)

•  Vând şură, grajduri
pentru materiale (cărămi. 
dă, ţiglă). 3 500 000. Ba- 
lomir — Sântămăria-Orlea, 
nr. 11. (67857

•  Vând apartament trei 
camere sau schimb cu 
două camere în Hune
doara. Vând Ford Taunus 
(cu motor si set rezervă). 
Telefon 717243.

(6782)
•  Vând apartament trei

camere, Deva, Al. Con. 
structorilor, bl. E2, sc, 1, 
ap. 1, posibilităţi privati
zare. (6783)

•  Vând carabină vână
toare, calibrul 7,62 x 63. 
Informaţii — 627712, după 
ora 20. (779)

•  Vând garsonieră cen
trală, telefon, mobilată. 
Telefon 612558. (6881)

•  Vând VW Diesel, cu 5 
viteze, neînmatriculabil, 
telefon 624427.

(6780)
•  Vând teren ‘ intravilan, 

zona Ceangăi, 3200 mp. 
Telefon 624427.

8 (6780)
•  Vând remorcă monoax, 

parabolică cu motor. Petriş, 
Arad, telefon 38 A.

(6882)
•  Vând garnitţiră hol,

mese, scăunele, rafturi, tej. 
ghele, pământ arabil. Tel. 
625422. (6882)

•  Vând casă, curte, gră
dină, Brănisca, Rovina, 
10. ’ (6892)

e Vând urgent aparta
ment două camere, Sime
ria, telefon 661532. (6889)

•  Vând apartanşent trei
camere, sau schimb cu 
garsonieră, plus diferenţă, 
Deva, str. Eminescu, bl. 
43, ap. 10. (6888)

•  Societatea Garant 
Consulting, tel. 616449, 
facilitează vânzarea., 
cumpărarea aparta 
mentelor, caselor, te
renurilor. Cumpărăto
rii sunt serviţi gra
tuit. ■ (5885)

•  Magazinul Valen 
tin din spatele Casei 
de Cultură Deva vă 
oferă la preţuri avan
tajoase : flori şi aran
jamente florale, vop
sele şi chituri auto şi 
pentru tâmplărie, ta
pet semi şî ultralava- 
bil produse cosmetice.

(6863)

•  Magazinul Floare
de Colţ Simeria (lângă 
PECO) oferă articole 
de menaj şi decorative, 
porţelan, email, mase 
plastice, la preţuri ac 
cesibile, zilnic 10—18. 
Tel. 661438. (6767)

•  Vând- Honda Pre 
lud iu (vama achitată), 
pian vienez coadă 
scurtă placă bronz, tel.

722491 sau 625091. Vând 
piese Fiat Regata, tel. 
614808 sau 625091.

(6873)

•  Lorilena Invest o_
feră en gros vodcă — 
840, rom 850, lichior 
cafea, vişine, căpşuni 
— 985, lichior caise, 
ciocolată cu vişine,
997. Preţurile includ 
TVA. Haţeg, Parcul
Pompierilor. (6066)

•  Cumpăr apartament cu
2—3 camere. Deva, exclus 
Micro 15, tel. 624633. sau 
614664. . (6859)

•  Vând apartament două 
camere Hunedoara, str. 
Mihai Viteazul, 17/36.

(6861)
•  Vând garsonieră con

fort I Deva, Libertăţii, bl. 
I, etaj 3, ap. 47. Informa
ţii, după ora 12. (6862)

•  Vând teren 53 ari la 
ieşirea din Deva, cu acces 
la şosea. Informaţii str. N. 
Bălcescu, nr. 38, Deva.

(6864)
•  Vând Dacia 1310, an 

fabricaţie 1989 şi chioşc 
metalic, Deva, Horea 93.

. (6865)
•  Vând compresor 2 kW 

.(pentru vopsit, umflat ca
uciucuri), tel. 660195, între 
orele 12—17 zilnic. (6868)

•  Vând casă, dependinţe
Sibişelul Vechi, nr. 17, eom. 
Beriu. Informaţii Simeria, 
tel. 660779. (6874)

•  Vând Dacia 1410, mo
tor 1400 cmc, 5 viteze, stare

excepţională. I iformaţij tel . 
722278, după ora 16. (6877)

•  Vând mobilă dormitor 
completă şi vitrină frigori
fică, trifazică. Tel. 629968.

, (6876)
•  Vând mobilă sufrage

rie +  masă, 4 scaune ş i , 
canapea. Tel. 618209 sau 
622316. (6878)

•  Vând Citroen combi, 
capacitate transport 500 kg, 
bicicletă. Tel. 616483. (6875)

•  Vând pământ Bobâlna,
vând oi. Informaţii Hărău, 
168. . (6879)

•  Vând Renault 5, fabri
caţie 1989, capacitate 1289 
cmc, stare bună de func
ţionare, preţ informativ 
1 800-000 lei. Tel, 715416 
sau 620796. (6912)

•  Vând Renault 11 TXE,
1721 cmc, an 1985, înmatri 
culat, stare perfectă, 5500 
DM, orele 17—23. Tel. 
629642. (607065)

•  Cumpăr păpuşi vechi.
Tel. 642397. (6806) .

•  Vând casă, grădină, 
Subcetate. 1,600 ha pământ, 
Haţeg, informaţii Subce
tate, 140. Tel. 629610, Deva.

(6065)
•  Vând loc casă, grajd,

anexă, lemn. Silvaşu de 
Jos, 104. (6067)

•  Vând Trabant combi, 
1981 .şi Trabant, 1987, în 
matriculate, 1 600 000
1 800 000. Tel. 714037.

1 (6397)
•  Vând elemenţi calori

fer din fontă, preţ nego
ciabil. Relaţii tel. 712942

(6410)
•  Vând apartament două

camere mobilate, preţ con
venabil. Tei.: 724967; 
728321. (6409)

•  Vând autobuz RD 111,
motor Raba, autobasculantă 
1-6 tone, motor Raba şi 
Volvo 343. Relaţii tei. 
545373; 545219. ' (6407)

•  Vând convenabil Opel 
Aspona neînmatricula.t,, va
ma achitată. Tei. 731204.

(6404) ;
•  Vând Ford Taunus

1 600; 68 CP, fabricaţie
1981, 1400 DM, negociabil. 
Tel. 718609, (6403)

•  Vând apartament dpuă 
camere decomandate, zona 
Teatru, mobilă. Tel, 730305.

(6402)
•  Vând apartament 3 

camere, îmbunătăţit, mo
bilat, str. Arenei 1. iiiine 
doara, Aurel Vlaicu, 4 A.

(6399)
•  Vând lăz; frigorifice,

maşini de scris, de cusut, 
căşti coafură, televizoare 
sport, combine muzicale. 
Tel. 716106. (6400)

•  Vând apartament 3
camere, etaj 2, preţ nego
ciabil. Tel. 728492. (6401)

•  Vând fân şi otavă,
producţie 1994, preţ avan
tajos. Tel. 729208. (6405)

•  Pierdut chei în zona
străzii Cuza Vodă, Deva, 
tel. 628963. (6857)

•  S.G. Coratrans S.A. 
Deva anunţă pierderea foi
lor de parcurs seria A, 
nr. 020966 — 020974, 020976 
— 021000. Se declară nule.

(6784) •x
•  Pierdut două foi de 

parcurs pe numele Trânte 
Ionel. Se declară nule.

(6794)
•  Schimb casă proprie

tate cu apartament trei 
camere, plus diferenţă. De
va, str. Al. Sahia, nr. 14, 
după ora 18. (6792)

•  Schimb (vând) apar
tament două camere, de
comandate, cu Dacia 1310 
sau Oltcit. Informaţii tel. 
613743. (6867)

•  Efectuez transport una
tonă, tel. 616483. (6875)

•  Mişu Luppa anunţă
transport persoane (recti
ficare) joi,. .23 februarie 
Turcia, joi, 2 martie Tur
cia. Tel. 612166. 714352,
şi BŢT Deva.. r . (0043)

•  Societate comercială 
caută agenţi economici 
pentru judeţul Hunedoara, 
pentru maşini electrice, de 
mână. Se preferă pensio
nari, tel. 057/237967, Arad.

(6749)
•  Caut de închiriat gar

sonieră sau apartament. 
Relaţii tel. 721866. (6398)

•  închiriez garaj (vând),
zona pieţei Deva, tel.. 
614474. (7256)

•  Specialist Aleatei caut
pentru închiriere cameră 
săd apartament, mobilate. 
Tel, 626099. (6884/85)

•  Caut garsonieră pen
tru închiriat, plata antici
pat, pe un an. Tel. 613636.

(6905)
•  S.C. Suelen Ciuleana 

Haţeg măreşte adaosul co-
'mercia! la 200 la sută.

(6797)
COMEMORĂRI

•  Ce frumoasă ne r fost 
l’amjlia când eram toţi îm
preună şi ce tristă e amin
tirea acum când se împli
nesc 6 luni, în 22 februa
rie, de când ne-a părăsit 
pentru totdeauna cel care 
a fost soţ, tată, socru şi 
bunic

VALER HAN
la numai 57 ani. Dumne
zeu • să-l odihnească în 
pace ! Parastasul dc pome
nire va avea loc în 26 fe
bruarie, la-Biserica Orto
doxă din Vica. Familia.

(6765)
DE CE S E

•  Cu adâncă durere 
părinţii, so.ţia, copiii, 
fratele anunţă dispari
ţia fulgerătoare a celui 
care a fost
cpt. MARCEL SABÂU
de 35 ani. înmormân
tarea în 23 februarie 
1995, ora 13, în Sime_ 
•ria. Dumnezeu să-l o-» 

. dihnească ! (6896)
I____ , ...... .. .

•  Incredibila stin
gere din viaţă a fiului

1 tău
MARCEL SABAU

lasă o strângere -de i- 
nimă tuturor mamelor, 
în faţa destinului de

venim neputincioşi, dar . 
Bunul Dumnezeu te 

! va mângâia, dragă 
Zenovia, pe tine şi fa
milia ta. Liana Radu.

•  Cu adâncă durere, 
cadrele din Centrul 
Militar Judeţean Hu
nedoara anunţă înce
tarea fulgerătoare din 
viaţă a celui ce a fost

căpitan MARCEL 
SABAU

Răpus în floarea 
vârstei, la numai 35 
de ani, într_un tragic 
accident, vom păstra 
neştearsă amintirea ce
lui ce a fost un bun 
camarad şi' prieten, 
un tată şi un soţ de
votat. . Suntem alături 
de familia îndurerată 
la greaua pierdere su
ferită. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace.

înmormântarea va 
avea loc în data de 23 
februarie 1995, ora 13, 
la Cimitirul din Si
meria. (6886)

•  Soţia Maria Elena, 
fratele Ionel precum şi ru
dele îndoliate anunţă în
cetarea din viaţă a celui 
ce a fost

VIOREL MARIŞ 
în vârstă de 82 de ani 
Corpul neînsufleţit se află 

la Casa mortuară Deva. în
humarea va avea loc în 
data de 22 februarie, ora 
14, de la casa. mortuară îa 
Cimitirul Bejan.

Fie_î ţărâna uşoară. Fa
milia. .Ă -- ....... ' ~ ....

S.C. „UNICOM IMFEX“ S.R.L. 
HUNEDOARA

Bdul 1848, nr. 36, ap. 2 
VINDEM

, • 2 chioşcuri aluminiu eloxat, import Ger 
- mania (inclusiv geamuri), cu următoarele 

dimensiuni: 6 mx6 m — preţ 13 mi
lioane lei; 3 m x 2,5 m —- preţ 6 mi
lioane IcL;

• Autoturism VW JETTA, avariată;
• Societate comercială înfiinţată în de

cembrie 1994.
Informaţii la telefoanele: 054/713861,

716116, 711967.
(84)

S.C. „AGROSIM** S.A. SIMERIA / 
cu sediul în Simeria, str. 1 ’ Decembrie, rir. 2

ORGANIZEAZĂ

L tC lT A T ll P U B U C A
pentru vânzarea a 2 buc. combine de re

coltat cereale păioase CP 12, marţi, 28 febru
arie 1995, ora 10.

Licitaţia se va repeta în fiecare marţi, ora 
10, până la vânzarea combinelor.

Relaţii suplimentare. Ia sediul unităţii. Te
lefon 66 00 23 sau telefax 66 03 94.

(85)

DIRECŢIA SANITARA VETERINARA 
A JUDEŢULUI HUNEDOARA

»
Organizează, în data de 28 februarie 1995, 

CONCURS pentru ocuparea postului de
• CONTABIL ŞEF şi a altor posturi de

specialitate veterinară.
Condiţii de participare şi alte informaţii la 

sediul unităţii din Deva, str. 22 Decembrie, 
nr. 22fi.

(73)

S.C. „HORIBUS SERVICE*4 S.RX.
O R A Ş T I E

Anunţă intenţia de majorare a tarifelor 
de plată Ia prestaţiile executate cu utilaje a- 
gricole, începând cu data de 22 martie 1995,

- ’ • (6047)

S.C. QUASAR ELECTRO S.R.Li
B-DUL DECEBAL BL.R PARTER DEVA 

TEL/FAX 611261 614983

VA OFERĂ CU PLATA IN RATE
*  Televizoare color Megâvisîon , 

Goldstar, Samsung
*  Maşini de spalat automate
*  Frigidere si congelatoare ARCTIC.
*  Toata gama de produse electrocasriiee

ROWENTA.PHILjPŞ
*  Casete audio si video R A C K ’S '

IMCOMEX
SRL ARAD

Vă oferă en gros ;
•  Făină albă — import.
■  Bl .80 — 450 Ier/kg + TVA
■  BL 55 — 520 lei/kg + TVA, ambalat In 

saei de 50 kg.
■  BL 55 — 700 lei/kg + TVA, ambalat în 

pungi de 1—2 kg.
Informaţii si comenzi la tel. 057/2817141 

216431, zilnic între orele 8—19. |32248ţttr


