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Prin voia sorţii, în primăvara acestui an, a tre.

I buit să-mi petrec câteva zile într-o secţie â Spitalu- 
t lui judeţean. în fiecare'zi în salonul unde .aveam. 

"7 asigurat un pat apăreau, însoţiţi de o infirmieră,' u_
\ nul,doi copilaşi. Erau aduşi de la Secţia de• copii a 
 ̂ spitalului, pentru diferite intervenţii, ale speeialistu- 

■ : i Ipi orelist, Aproape fără excepţie, erau copii care,
J scăpaţi de sub orice supraveghere, îngurcitaseră di- i

• \ ferite substanţe lichide otrăvitoare. Unul dintre ei, Ţ 
ţ mi se spurje, ştia că Intr-un loc anume, în cămară, }

* Z se găseşte mereu o sticlă cii o , băutură răcoritoare, " 
1 Prin ce întâmplare^ prin ■ ce întâmplare diabolică,
l intr-o zi locul sticlei de răcoritoare In .cămară l-a
i  luat o sticlă cu otravă. Câtă suferinţă pătimesc după 

i 7 o asemenea întâmplare aceşti nefericiţi nu e greu de 
«imaginat.
\ . Aceea e rana închisă din corpul lor, care-i iasă-
1̂>c unii infirmi pe viaţă, îar pe alţii îi radiază pentru 

ai i-etemitate din statisticile - omeneşti. Mulţi dîntre ei 
; - * Insă mai poârtă o rană dureroasă în suflete. Nu i-ătd 

ţvăzut pe nici “Unul însoţiţi vreodată de mamele sau 
- t tăticii lor. Ei'O ştiu de mămică pe infirmiera care-i 

• i aduce la specialist. „Cei mai mulţi sunt abandonaţi 
'-în spital — imi spune infirmiera. Am întrebat-o pe 

" t mama unuia dintre băieţii internaţi la noi ce să fa- 
Vrem cu el întrucât se apropie ziua când.trebuie să-l 

,1 externăm. Ce vreţi, mi_a răspuns. Mie nu-mi trebuie", 
i Am privit de mai multe ori ochii acelor copii.

Priviri goale sau veşnic întrebătoare în care ghiceai 
! un plâns fără lacrimi, aşa cum cred că plâng îngerii.
\ Plânsu’ după dragostea de mamă ori dc tată. De ce 
ţ blagosloveşti. Doamne, cu rod pântecul femeii care 

: ţ  refuză bucuriile maternităţii ? ...

ION CIOCLKI

taţiilor se va restrânge la* 
regiunile vestice şi su
dice. Temperaturile ma
xime se vor încadra între 
4 grade şi 13—14 grade 
C, iar cele minime între 
— 4 şi 5 grade C. Vân
tul va scădea sensibil în 
intensitate.

Miercuri, 12 aprilie. 
Deşi încă rece, . vremea 
va înregistra o uşoară a- 
meliorare. Aria precipi.

Monumentul din centrul comunei VăiişoaA», 
închinat celor ce au luptat în 184&.

Foto.: PA VEL LAZ A
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1 dolar SUA 
1 marcă germană 

100, yeni japonezi 
;1, liră sterlină 
1 franc elveţian 
1 franc france/ 

100 lire italiene

— 1863 lei
— 1331 lei
— 2249 lei
— 2976 lei
— 1618 lei
— 383 lei 

109 lei

Cursuri de referinţă ale lianţii Naţionale a Ro. 
mâniei. ’
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NOUTĂŢI DE LA SUCURSALA 

HUNEDOARA A S.C. BANC POST S.A.

•  începând de luni a intrat în priva
tizare prin ofertă publică S.C. „Chimica" 
S.A. Orăştie •  Acţiunile ofertate pentru 
S.C. „Comăt“ S.A. Deva au fost acoperite 
cu carnete de certificate de proprietate •  
Acţiunile S.C. ,,Condor“ S.A. —  în curs 
de epuizare.
Luni după-amiază, un 

mare număr de cetăţeni 
au luat cu asalt sediul Su
cursalei. S.C. Banc Post 
S.A. Deva pentru depune
rea carnetelor cu certificate 
de proprietate în vederea 
preschimbării lor în acţi
uni la S.C. „Chimica" S.A. 
Orăştie. De la dnii Mirqea 
Deac, director, şl Teodor 
Moisă, director cu opera
ţiuni la sucursală, care se 
aflau la .sediu încercând 
să asigure un climat de 
ordine şi disciplină In e- 
fectuarea operaţiunii de 
predare a carnetelor cu 
certificate, am aflat că 
pentru S.C. „Chimică" S.A. 
Orăştie vor putea fi pri
mite 4401 carnete cu cer
tificate. Două mii din af- 
ceşte carnete se, distribuie 
prin Sucursala Banc Post 
Orăştie, localitatea unde 
se află. societatea eomer- 
cialâ care se privatizează. 
Diferenţa se distribuie prin 
sucursalele din Deva, Brad,

Petroşani, Hunedoara şi 
Haţeg. Pentru un carnet 
cu certificate de proprietate 

■ se pot obţine 33 de acţiuni 
Ia „Chimica" Orăştie: 

în perioada ce a trecut 
de la începutul acţiunii de 
depunere a carnetelor (29 
martie), âu fost acoperite 
integral cu certificate ac
ţiunile oferite de S.C. 
„Comat" Deva şi sunt în 
curs de epuizare acţiunile 
oferite’ de S.C. „Condor" 
S.A. Deva. ,.

în legătură cu depune
rea de camele de certifi
cate pentru „Siderurgica" 
S.A. Hunedoara, interlo
cutorii ne-au informat că 
acţiunea a fost sistată până 
la soluţionarea litigiului 
dintre; această societate şi 
F.P.P. 1 Arad în legătură 
cu modalitatea -de privati
zare a acestei mari socie
tăţi comerciale.

TIBERIU ISTRATE

FOTBAL

AZI, ÎN SFERTURILE DE FINALĂ ALE 

CUPEI ROMÂNIEI
Azi, pe stadioane neutre, se dispută meciurile din 

sferturile de finală ale Cupei României la fotbal, după 
următorul program :

„U“ CLUJ — F.C. NAŢIONAL; 
ELECTROPUTERF. — UNIV. CRAIOVA; 
PETROLUL — U.T. ARAD;
RAPID — F.C. MARAMUREŞ;- - 
Primele favorite sunt Universitatea Craiova — 

Rapid, Petrolul şi F.C. Naţional. îlar mai ştii de unde 
săre iepurele în competiţia „imprevizibilă" ? (S.C.)
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•  Căsătoria cu ' martori e un nonsens. 
Cine poate jura că cei doi se iubesc ?

12aprilie.

•  S t Mc. Sava de Bu
zău; Cav. Vasile Mărt.. 
Ep. Pariei; Sf. Antuza;

•  33 de ani de la-zbo
rul primului om — Iuri 
Gagarin -  în Cosmos;

«. S.au născut: în 1899, 
scriitorul TUDOR TEO- 
OORESC.U-BRANIŞTE (m. 
1960); în 1948, criticul li
terar MIRCEA MARTIN)

•  Soarele răsare la ora 
6,30 şi apune la 19,56;

•  Au trecut 101 zile Sin
an; au rămas 264.

0 ' RENOVARE. Magazinul u- 
uiversal din centrul localităţii Ilia 
a fost închis multă 'Vreme, fh 
respectiva perioadă unitatea a 
fost renovată şi modernizată. Se 
va cfeschidc din nou în zilele 
următoare. (Tr. B.)

0  PESCUITUL INTERZIS! In 
conformitate cu Ordinul hr. 18/ 

emis da Ministerul Agri-j 1995,
culturii şi Alimentaţiei, în peri
oada 15 aprilie —- 13 iunie 1995, 
se interzice pescuitul industrial 
şi sportiv în apele coliriare, de 
şes, pe Dunăre şi în Delta Du
nării. Ordinul trebuie respectat

atăl de către piscicultorii ţ parti
culari, cât şi de către cei de stat, 
(D. G.)

0  TÂRG, DE ANIMALE. Din 
iniţiativa Primăriei, în comuna 
Gurasada a fost reluat un obicei 
tradiţional: 'organizarea de tar. 
guri de animale. Primul târg a 
avut loc recent şi cu succes. Se 
vor organiza patru târguri pc 
an, deci câta unul în fiecare tri
mestru. Taxele plătite dc cei ce 
vin la târg intră în bugetul pri
măriei. (Tr. B.)

0  SERVICII DIVERSE, La 
Agenţia de turi&ri din centrul 
Devei (aparţinând S.C. „Cora- 
trans'1 S.A. Deva), se asigură ser
vicii pentry doritorii de eŞcursU

în ţară şi străinătate. Transpor
tul sc face cu autobuze elegante, 
înzestrata la bord cu toate utili
tăţile. La agenţie se asigură şi 
piese de schimb' pentru autotu
risme. (Gh. I.N.)

0  IN ILEGALITATE. Pri
măria comunei Brănişca a trimis 
conducerii j,Consumcoop“ Deva 
adresă verbale şi scrise invi
tând-o în localitate pentru a te 
elibera autorizaţii funcţionare 
pentru unităţile comerciale de 
aici. In van au foşt, până acum, 
toate invitaţiile. Deci, magazinele 
şăteşti din Urănişca se află în 
ilegalitate. (Tr. B.)

- 0  REPARAŢIE CAPITALA. 
Căminul cultural din satul Cîm.

puri — Surduc, aparţinător co
munei Gurasada, se află în re
paraţie capitală. Lucrarea este 
coordonată îndeaproape de dl. 
Victor Haneş, viceprimarul loca
lităţii. (Tr. B.)

© LEGEA TREBUIE RES
PECTATĂ ! Acest lucru nu l-a 
luat în seamă Viorica Nlculina 
Pintea, administrator la S.C. 
„Prola Floricomu S.R.L. Deva. 
Mai exact, este vorba dc Legea 
12/1991. Dna administrator s-a 
aprovizionat cu ouă de la- „A- 
vicola" Mintia, pe care apoi le-a 
revândut la un- preţ ilegal. (V. AM
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7<»0 JLa prim a ară;
9.13 Ora de muzică;
10,00 Mag. satelit; «194 k  
Telejurnal Wortdnet j f
11.30 Du*.; 12,00 Gong!
(r); 13,00 Morale m c , 
lit; 13,45 Telejurnal 
CFI; 14,10 Serialul sei 
Halelor; 15,00 De Un- 
gua latina; l54*Kmnt* 
pentru drepturi ft» Sta. 
tete Sudiste; 16.00 Ba ;
18.30 Şi bogaţii plâng 
<*); H,(N M taM n)
17,40 Aur şi n a n i <*>î 
IM# Km. in Duba 
maghiari; 2039 Prp 
Memoria; 20,30 Rit
muri muzicale; gljOO

' TVM — Mesagerul,30 
Music Box; 22,00 Santa 
Barbara (ă>; 22.15 Meţi. 
torul Manolc

9,00 Desene animate 
{r)::W» KSţm serial: 
„F.B.I." (r); 10,20 Pito 
Sjerial : „CHIPS" #J ; 
ll.io Film a rtis te : 
„Conspiraţia" (r): 13,05 
Vjdeotext; 18.00 Despne 
animate; 18,30 râm  ; 
documentar: ..Manike-
m entul în  afaceri"; 19,00
Nodul gordian — emi
siune de Dana Deec; 
20,0# Film serial: „Tti. 
ieşte-ţi vişul" — ep. 
18; 21,00 Telejurnal le- 
misiunea de ştiri . a 
teeviziuniî TEL* 1 
abe din 11. <M. 199$);
21,30 Film serial; „Ve
cinii" — -ep. 1»; 2240
Tara nimănui; 2240 
Chestiunea silei (emi
siune de Cornel Jţisto- 
resc«>; 23,30 turtea 
de citire: 23,35 Stă- 
ruri pentru totdeauna; 
0,05 Vldeotext.

9J>0 Vidcolext; 10,90 
Observator — Antena 
1; 11,0# Film artistic; 
„Vacanţă zburdalnică": 
13,00 Video text; 17,00 
Observator — Antena 
T; 1830 Focus. Ştiri 
din actualitatea teeaă; 
18,15 „Noi". Emisiu
nea redacţiei de tine
ret; 19,00 Film artistic; 
„Veseli vesel"; , 20,40 
VVorldnet. ■. >'■ ;;

Activităţi
cuitural-sportive

Acest început de pri
măvară debutează în lo
calitatea Ghelar şi cu o 
premieră, care constă In 
deschiderea In spaţiul 
căminului cultural a unei 
expoziţii de caricaturi pe 
teme sociale, inspirate din 
viaţa de zi cu zi. Ca o 
completare a  acestei ac
ţiuni, Biblioteca Comu
nală Ghelar a realizat un 
stand de carte cu cele 
mai nOi achiziţii. Atât 
expoziţia de caricatură rât 
şi standul de carte au 
caracter permanent, pu
tând fi vizitate în orice zi 
a săptămânii 

O altă premieră în lo
calitatea noastră este i- 
niţiativa Căminului Cul
tural Ghelar de petre
cere plăcută a timpului 
liber. Începând cu data 
de 1 martie se desfăşoară 
un campionat de mini. 
fotbal, la care participă 
un număr de 0# de ti
neri, organizaţi în 12 e- 
chipe de câte 5 jucători, 
inclusiv din satele Ruda 
şi Mănăstire. Duminică 
de duminică, îh baza U_ 
nui regulament propriu

al campionatului şi a ri
nei programări de desfă
şurare a meciurilor, fşi 
dispută intr-toi mod spor
tiv şi de fair play şan
sele de a câştiga şi a 
acumula punctaj pentru 
promovare. Primele două 
clasate vor juca finala, 
propusă pentru data de 
24 aprilie. S-a gătit şi 
un sponsor —* firma S.C. 
Com Aladin S.R.L. Ghe. 
Iar — care va oferi c- 
chipei , câştigătoare Un 
frumos premiu.

Această' acţiune este Un 
câştig aţâţ pentru jucă
tori, cât şl pentru spec
tatori, din ce în ce mai 
numeroşi. Dorim ca pe 
această cale să sensibili
zăm autorităţile locale şi 
sindicatul de ta Misa 
Ghelar, care ar ppt#a 
face nud mult in repa
rarea şi Întreţinerea sin
gurei baze sportive Ia 
care au acces toţi tinerii 
comunei, cea de la Do- 
picărie. (Scrgiu Ţenţ. di- 
rectorul Căminului Cul
tură! Ghelar şi Statona 
Buzincu, bibliotecar).
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La Brănişca se împarte pământul. - Foto : PA VEL LAZA

■^ WWtWMWWWtfWWWWMVVWWVMWWVVVVV.OVrtV A W A W A W A W

Judeţul Hunedoara iii 1994

C e  n u  n e  p r is o s e ş te  s ă  ş t im
•  Judeţul Hunedoara se 

întinde pe 7062 km pă
traţi, fiind al nouălea pe 
ţară, ca suprafaţă. 42 la 
sută din aceasta este «*• 
cupatâ de păduri, adică 
ti! treilea judeţ pe ţară, 
după Suceava şi Caraş- 
Severin, «n această pri
vinţă. Nu ne-ar sta râu 
ni ci pe pcinud toc la 
„Uzinele naturale de Oxi
gen?*. dacă avem tn ve- 
dere mulţimea ţfl mărimea 
agenţilor poluanţi ai a t
mosferei

d e% 4 8 l^d e  U f ‘dat 733 
la tiită din aceasta o 
constituie păşunile şi fâ- 
neţelc. $i totuşi sunt co
mune fntregi care plâng 
după păşuni. Evident, după 
păşunea de. lângă casă, căci 
transhumanta este mai 
grea.

•  Ca indice de urbani
zare — 75,8 la sută si.' 
judeţul 
tuează t i
devansat
Capitală 
Braşov.

re tiu
treilea pe ţară, 
fiind doar de
şi de judeţul

ş  266 300 de persoane au 
constituit anul trecut popu
laţia ocupată a judeţului, 
din care 192 200 salariaţi.

Dintre aceştia din 
58,* la sula lucrează 
industrie, 10,1 la sută 
comerţ şi servirii.

*
1994, 
pe tot 
judeţ 
mari 
Da,

avem Miron Cozma, a- 
vem energeticieni...

Cu alt prilej, vom mai 
dezvălui şi alte date in
teresante despre judeţul in 
care trăim,

ION CIOCLEI 
(După datele furnizate 

de Direcţia judeţeană de 
Statistică). :>

I N D I Q N A R  E
Dl Florian Lungeşcu, 

reprezentantul renumitei 
firme .jpepti Cote" în 
judeţul nostru, ne-a te
lefonat la redacţie şl ne-a 
tina de un saune şt re
cent necaz aţ dtt». Si. 
tuaţia ne-a explicat-o pe 
larg. Domnia sa are 
închiriat un spaţiu la 
B.AJJ.FÂ, în care este 
instalat ş» un calculator. 
El bine — adică, pardon, 
rău — in dimineaţa zilei 
de 5 martie a.c., ime
diat ce a început să îO- 
coate eu râcrfttoAil, s-a 
Întrerupt curentul. Dl. 
t*. t. susţine că In a- 
cest feL calculatorul s-a 
defectat — zicea că s_a 
ars ceva la el — ş i. este 
foarte indignat din a- 
ceastă pricină -şi mai

ales « din cauză că intre- \  
ruperea curentului n-a l 
fost anunţa#. j

— Am telefonat la 7 
dispecerul F.R.E. şi am i 
vorpit cu dl Nicolae |  
Munteanu. I-am spus ne
cazul reprezentantului 
Pepsi Ceda.

— Aşa este, am între
rupt curentul din moti
ve obiective -----n*_a
spus interlocutorul. Dar 
nu-i adevărat că nu 
i-am anunţat pe consu
matori. Pe cei marin mari i 

:i—-  simt |  
— n-avem I

insa, pe cei mici 
şi foarte mulţi - 
cum s_o facem. Dl de 
care ne-aţi vorbit este | 
invitat să vină la sediul 
nostru sau să depună o 
reclamaţio. (Tr. B.).

7,00 TVM -a TeI<V 
matinal; 8,30 La primai 
oră; 9,15 Santa Bar
bara (s/r); 10,20 De„ 
sene animate; 1039 
Videolexicon; 1150
Moda pe meridiane 
(do); i£,2b Aur şi no
roi (s/r); 1340 1001
audiţii; 44,10 TVR laşi 
şi TVR Cluj-N.; 15,00 
Fotbal. Gupa Romă. 
niei; 17,00 .Microrecital 
Marius Ţeicu; 1745 
Alia şi Omega.-; i8,oo 
De la lume adunate^; 
18,30 Desene animate; 
19,00 Sensul schimbă
rii; 19,30 Fata şi bă
ieţii (a. Franţa); 20,00 
Actualităţi. meteo, 
sport; 20,45 Dr. Quinn 
(s., ep. 46); 21.45 Ş ti 
frontiere; 2245 Enig
ma (csk 2235 Con» 
fluenţe; 29,45 întâlni- 
rea de lă miezul nopţii; 
0,25 Jazz F»n.

R T L
645 Seriale •  Desene 

animate; 1035 Kojak (s); 
1130 Frumos şi bogat 
(s); 1140 Vremea do
rinţei (s>; 12,00 Preţul 
e fierbinte (cs); 12,30

' Duelul familiilor (cs); 
13.00 Magazinul amie
zii ; 1340 Springfield
Story (s); 14,15 Santa
Barbara (s); 1535 Pasiu
nea ei e crima (s); 
1630 Uona Christen talk- 
show; 17,00 Hans Meiser 
talk show; 18,00 Jeopardy! 

(cs); 1840 Intre noi (s); 19,00 
Frumos şi bogat (s/r); 
l#4â Exploziv; 19,45 
Ştiri •  Met eh •  Sport; 
2040 Exploziv — maga
zin ; 46 'Vremuri bune
şi rele (s).

740 Ştiri; 9,45 Ghidul 
Pariamentuliii; 1030
Show.ul Iui ML Costanzo 
(r): 12,45 Forum (mag); 
«930 TG5 ~  Ştiri; 1445 
Cotidiene; 14,40 Beauti. 
ful (s); 15,05 Complot în 
familie (show); «6,20 A- 
genţia matrimonială (ma
gazin); «730 Mila şi 
Shiro, Ho Iii şi Benji. A- 
venturi (dA); 1939 OK, 
preţul e corect (cs); 20,00 
Roata norocului (cs); 
21,00 Ştiri; 21,25 Circulă 
ZTOatd (show); . 21,40 
Film; 23,48 Ştiri; 0,i5 
Show-ul lui M. Costanzo;
24# Cotidiene <r); 2,45
Circulă svonul (r); 3,3#
Fiecare volum (r); 440
Reluări.

6,30 Brunch — TV (ma
gazin TV); 1040 Gim
nastica matinală; 1130 
Magazinul femeilor; 12,00 
Treci la casă, dragă! (s); 
12,30 Loving (s); 1330
Vecinii <s); 1345 Soa
rele Californiei (s); 14,25 
Falcon Crest (s); 1545
Numai iubire nu! (sit. 
com.); 1535 Time Trax 
(s. SF); 1635 MacGyver 
(s.a.); 1830 Să riscimf 
(cs); l9,00 Totul sau ni
mic (cs); 203# Ştiri, sport, 
meteo; 20,30 Roata noro
cului (cs); 2145 Doctorul 
de munte ($)> 22,15«Chi
cago Hope (s); 23,15 Pid- 
ket Fences (s.p.); 045
Taina celor patru coroa
ne (f.a.); 2,00 MacGyver
(sa).

640 Ştiri NBC; 730 
Ştiri ITM; 74# Lumea 

'afacerilor, ştiri; 293# 
Comerţ TV; 1139 
Roata banilor; 15,00 
fn miezul afacerilor ţrep.); 
1549 Magazinul ştirilor;
16.00 Roata banilor — 
piaţa americană; 19,00 
Azi — informaţii; 20,00 
Ştiri ITN; 20,30 Goii 
Turneul „Johnnie Wal- 
ker“; 2140 Dateiine, eu 
Jane Pauley; 2240 Ma- 
gaztnti ştirilor NBC; 1,00 
Buletin bursier; 1,20 O- 
ferta pieţei; 1,30 Ştirile 
nopţii NBC; 2,00 Timp e- 
gal! (show politic); 2,30 
Show.uj serii, cu Jay 
Leno; 3,00 Tâiftin*- .Jazz;
4.00 Rivera în direct.

E U k O S P O R T
940 Patinaj artistic. CM 

/de :|a Birmingham (r); 
1149 Culturism. CM 1994 
de Ia Kupoien, Suedia 
(r); 12,30 Auto. Raliul 
Tunisiei (rez.); 13,00 Bas
chet Campionatul Euro
pean al cluburilor (înreg.); 
15,15 Ciclism. Fleche Va- 
lonen. Classic (d); 17,30
Călărie. Cupa Mondială 
ia sărituri, (retrosp.); 18,30 
Mag. sporturitor cu mo
tor; 1940 Moto. Magazin 
Grand Prix; 2030 Auto. 
Magazin Formula 1; 20,30 
Buletin de ştiri 1; 21,90
Box. Prime Time Special; 
22,30 Auto. Ralial Tu
nisiei (înreg).; 23,00 Auto. 
Magazin - s f l  t  W: 23,30 
Moto. Magazin.

■ Ziar editat de :■
m m  du presa $1 tmmjRA
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societate pe acţiuni cu capital privat

înmatriculată la Registrul Comerţului Deva, 
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I  •  La

f una dintre cele mai 
dotate popieării din 

E ' Europa •  6 p iste  cu
t a ka&taiaţtc autom ată

~\r- *  i e  . lif ic a t t  In tre
E  f —iS  imii, aici se

desfăşoară C J i  de 
popice pen tru  jun i
m i ş i junioare •  P ar
ticipă concurenţi din

fit apropierea Şcolii nr.
4 (fin Hunedoara, s-a ri
dicat o nouă bijuterie a 
sportului ftunedorean, o 
popieărte ' modernă, care - 
«a li ’8 t Caiapionatu- ■

I M Mondial de Popice,
' O» are loc Intre 6—13 mai, 

t« «are participă juniori

a inctusrv om România. 
I  Sâmbăta trecută construc- 
2 torH tucrau de zor la 'fi-- 
I  nisârile exterioare ale 
* clădirii fi ca 'întotdeauna, 
|  indiferent de zi, l-am gă- 
|  « t  aici pe dl Ion )oni- 
|  Chente, preşedintele Clubu-

I lui sportiv Siderurgica şi 
care eu multă aiuabilitate 
ne-a dat toate relaţiile 

m şi ne-a arătat popicăria, 
E . instalaţiile şi spaţiile a- 
I  ferente cu diverse func- 
E ţionalităţi.
i  Cum s-a născut ideea 
» , construirii la Hunedoara 
»  jţ «net popieării dintre 
1... .cele mai dotate din Buro- 

pm r In 1993 federaţia de 
iu specialitate a sondat fa 

lacuri din ţară unde 
organiza C.M. 

f is -a  oprit la...
ţl  h» 31 au- 

Şape^Utanţi ai 
s-eu întâlnit 

dr. SILVIU«fctoe ti

ss
" s t

al m
.... ...  ţm
Siderurgica 

| | ’ repro
ba- '

0 bijuterie a sportului hunedorean
*. -■ • * • ■■ ■. . .. **

0 popicarii msdernă unde se va
mondial de juniori

nedorean, după care s-â 
semnat. convenţia pentru 
construirea popicărici! 
Construcţia clădirii, tri
buna şi spaţiile aferente 
au fost preluate de Şan
tierul IV al I.C.S.H., iar 
pentru pistă fi instalaţiile 
de ridicat automat şi în
registrat rezultatele pen
tru fiecare lovitură, vi
teza bilelor, timpul de

r  1

îoe. s-a organizat o lici
taţie la cafe ău partici
pat 3 firme din Germa
nia : VOLT.MER, SPEL- 
MAN şi FUNK. Prima a 
Câştigat concursul şi cele 
6 piste sunt gata, apara
tură, instalaţiile montate, 
iar aprecierea a fost ex
celentă din partea spe
cialiştilor.

Sunt terminate tribuna

cu 20® locuri, vestiarele 
pentru fetşe fi băieţi, săli
le de relaxare pentru 
sportivi şi conferinţe de 
presă, instalaţia de tele
viziune cu circuit închis, 
cabinet medical, bufet, iar 
alături, la clădirea popi- 
căriei — un microhotel cu 
saună, unde va fi cazată 
comisia de organizare a 
competiţiei.

sală de popice din Huned » este do Udă cu pistă, aparatură 
fi tehnici moderni, cu tribună, vestiare, săli funcţionale etc.

•Foto: PA VEL LAZA

îje- fapt, forţele con
structorilor sunt concen
trate ac u. . la finisările 
exterioare uie» popicâriei.- 
oare vor fi încheiate până 
la sfârşitul lunii aprilie. 
Clădirea în interior şi 
exterior poartă „ampren
ta” cunoscuţilor construc
tori de la firma de pres
tigiul „ICSH“, cunoscu
tă şi peste hotare şi da
că estd apreciată măies
tria meşterilor să nu ui
tăm nici profesionalismul 
inginerului şef ÂÎDAL- 
BERT LEONlfABP. pre
zent de dimineaţa până 
seara pe. şantier, inclusiv 
în zilele libere, rezolvând 
probleme, perfectând me
reu câte ceva pentru ca 
toţi cel ce vor călca pra
gul popicăriei să apre
cieze munca celor care 
au trudit axei,' să plece 
mulţumiţi de confortul 
întâlnit în această ade
vărată bijuterie a spor
tivilor din Hunedoara.

Şi nu sunt puţini cei 
care vor fi prezenţi la 
C.M. dc popice : sportivi 
din Austria, Bulgaria, 
Bosnia-Herţegovina, Cehia, 
Italia, Franţa, Suedia, Un
garia, Slovacia, Slovenia, 
Polonia, Iugoslavia, Ma
cedonia, România, 350 dc 
alte persoane oficiale ce 
fac parte din delegaţiile 
sportive, antrenori, me
dici, ziarişti ş.a. Se parc
ea sportivii, alţi oficiali 
vor fi cazaţi la Hotelul 
„Deva“, din Deva, iar ra
dioul şi postul naţional 
de televiziune vor trans
mite şi în direct uncie 
secvenţe ale acestei im
portante competiţii mon 
diale a cărei gazdă, HU
NEDOARA, le va oferi 
cu generozitate tradiţio
nala ospitalitate româ
nească.
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Membrii Secjiei de orien
tare. sportivă a Asociaţiei 
sjxirtive Condor — Clubul 
elevilor din Deva au par
ticipai ia începutul aces
tei luni, în. cadrul mani
festărilor „Zilei orientării 
pentru toţi*’, la un stagiu 
centralizat de pregătire în 
vederea desfăşurării con
cursurilor din calendarul 
competiţionai pe acest an 
al Federaţiei Române de 
orientări!

întâlnirea a avut loc în 
tabura şcolară Odvoş dirţ 
judeţul Arad, la care au 
participat 80 de elevi — 
componenţi ai secţiilor de 
orientare din Deva, Timi
şoara, Arad fi Tg. Jiu. Din 
Deva s-au remarcat, la ca
tegoria de vârstă 9—10 ani, 
Marius Mihuţ, la 13—14 
ani, R a m o n a fuga, 
iar la 15—16 ani, Ra- 
mona Popa şi Hary JhŞn. 
La categoria pestă 20 de 
ani, cele mai bune rezul
tate le-au obţinut pentru 
„Condor*- Deva Dorel Orâ- 
şean şi Gabriei Dohotaru.
- Buna desfăşurarp a con-*' 
cursului a fost asigurată 
de un grup de profesori, 
constituit dintre cei numiţi 
din partea cluburilor par
ticipante. De la Deva a 
fdst dl profesor Florin 
Firescu, secretar al Aso
ciaţiei sportive Condor, 
precum şi administrarea 
taberei şcolare Otvoş, care 
s-a evidenţiat printr-o bu
nă organizare a întregului 
stagiu, ’ “

Lotul de sportivi din 
municipiul. Deva, care a 
participat* Ia acest stagiu de 
pregătire, doreşte să rijul- 
ţumească -şi pe această va
le sponsorilor, S-C. Con&or 
S.A. şi APXS Beva, pentru 
sprijinul acordat secţiei; de 
orientare sportivă.

C. SANDU

A IU-A -
J ]

ETAPEI: VM . Timişoara — 
v  •• f  ; MeUrtttl Bocşa — CUnstruc- 

Crbieva 1—3 ; f etiB i  ţ U M  — Unirea Ate
i i '  ARO Cimşwtnng Muscel — Mlne-
Rovlnarl 3—* : M in M  t f i t n  — Arsenal Re- 

' jttebMtiegisM Sndu — Vulturii Lugoj 
Mineral BorbeşU — Petrolul «Mie:: *—• ;  

SM m  »  Mineral Anina 4—0; P f .  Dro- 
Voga Beva 1—11 I f t i M  Drăgămşti-Olt — 

&  m .  Arg«« l - A  :

65—29 52 
86—11 81 

«6 
45

« 1 A S  A M t N T  
Mineral remis Motra 2 17
Ă jte .e în n g  Mascet - t» 16

t' i M M  Moina 25- 15
BXÎ. «robota Tr. S. 2$  14

5. Vulturii. Logo) *: . 25 U
*. Eiectrgntstm  C. de Argeş 25 12 
7. VEGA DEVA 25 11
9. Metalurgistul Sadn 5» 12
9. Petrolul Ţîcleni 25 12

10. «Lnerul Mătăsuri 25 12
t i ,  Unirea Alexandria • 25 H
12. Petrolul Videle 25 12
tX  Miae-RAL Kovinari 25 1»
14 Metalul Bocşa 25 16
Mt «Cnserul Berberii 25 12
16. Mineral Anina 25 ie
17. Constructorul Craiova 25 16
« .  tUH. Timişoara 25 10
69. Arsenal Reşiţa 25 7
26.8M Drăgăneşti Olt ' M 2

ETAPA VIITOARE (16 aprdie): Electronistul G. 
— Minerul Mătăsuri; Constructorul Craiova 

Timişoara; Unirea Alexandria — Metalul 
;  Mine-RAL Kovinari — Petrolul Ţlcleni; Ar- 
Iteşiţa — ARO Cimputung Muscel; Vulturii 

iMgoj — Minerul Motru; Petrolul Videle — Meta- 
bngistul Sadu; Minerul Anina — Minerul Berbeşti; 
Vega ®eva — PetroIM Stoiua; Sportul Drăgăneşti- 
OB — F.C. Drobeta.

li  h  
1 1
3 
1 
a
1
2
4 
1 1! 
1 12 
6 13
3 11
0 13
I U
* 11
5 13 
3 %t 
t  13
2 13
3 15
4 16

6

|:. **'■ ■ * t«l w’şt.
11 46—42 
10 46—33 

29—2# 
36—43 
3 7 ^ 9  
26-33 
31—40 
23—31 
36—45
36— 56
35- 26 
39-37
37— 44
36— 56 
21—72

«0
96
37
37
37
36
36
36
34
34
34
33
32
32
24
14

DIVIZIA B, SERIA A IV-A

REZULTATELE ETAPEI: Olimpia Satu Mare 
— CP.L. A »d 3—6 ; Parăngul Lonea — Laminorul 
Zaiăa 4—6  gMlecl întrerupt în min. 45);
Vulcan mi Metalurgistul Cugir 2—1: West 

" — Avim&il Ret . ^
tcani. 2—6} - Chimica 

LM A. Arad 3—6} Minaur Ztatna •— Ml- 
nerul La peni t —a : Olimpia Saioata — Sticla Arie* 

VJC. Arad — Minând Ca voie 2—0;

5—0} Minerul Sărmăşag

Lonea

A«L Slf het — Oaşul N
C L  A S A

%
& AĂ
3. Parângul
4.

* -5. Ctonlca TfcrnAvefii . 
6. Aii. raeeşeni ** 
î .  MetalorgiriU» CUgir
8. Olimpia Satonta
9. Laminorul Zalău 

10. Motorul I.M.A. Arad 
U .MinenU Lupeni
12. Mineral Urieani
13. F.C. Arad
14. Mmecul Sărmăşag')
15. West Petrem Pecica
16. Oaşul Negreşti 
5 |. Eticla Acraşul Turda 
16 Minerul Uranic 
19. C.PX. Arad 
26. Avântul Reghin

* Echipe penalizate

g - -«V
e  n  t I j l

25 19 % f  
25 14
2413  

* S  14 
25 13 
25 15 
25 13 
25 12
23 12 
25 11 
25 11 
25 11
24 11
25 12 
25 16 
25 16 
25 9 
25 8 
25 6  
2 5 - 5

2 12 
m  
«2 
113

1
2
1
3

d
2

73—22
47—23
52—30
57—37
56—36
44—34

31— 36
35— 34 
42 -3 6  
40—49 
39—47 
42—47 
26 -4 2
36— 52
3 2 -  63 
36—42 
2 6 -3 6  
26—47 
23—64

cu 4 puncte.

ETAPA VIITOARE (16 aprilie) : Minerul Cav- 
nic — CJPJL Arad; Laminorul Zalău — Olimpia 
Satu Mare; Metalurgistul Cugir — Parăngul Lonea; 
Avântul Reghin — Paroşeni-Vulcan; Minerul Uri- 
canl — W.P. Pecica; Motorul Arad — Minerul Săr- 
măşag; Minerul Lupeni — Chimica Târnăvenf ; 
Sticla Arieşnl Turda — Mtnaur Zlatna; Oaşul Ne
greşti — Olimpia Saionta; F.C. Arad — A.S. Slghet.

DIVIZIA C — JUNIORI

REZULTATELE ETAPEI NR. 23, din 9 apr*, 
lic i Min, Teiiuc — Min. Livezent 1—3; Victorta 
•96 Crian — Min, CerteJ 6 -6 ;  Haber Haţeg — Min. 
Gheiari 1—6 ; Met. Criţclor -b Mia, Aairioasa 1—1; 
Jiul Pelrite — EG.C.L. Călău 3—1; M.n, Şt. Vulcan 
— Min,' Barbateni 3—I ; Dacia Oraştîe — CJ'.lt. 

. Simeria 21—1; Construct. Hunedoara — A.S.A. 
Aurul Brad 3—6.

c l a s a m e n t u
23 21gs
23 16 
23 15 
23 13 
23 9 
23 1#

1. Minerul S t Vulcan
2. Dacia Oraştîe
3. Victoria >96 Cătan
4. Minerul Certei
5. Minerul Bârbateai 
A ARA. Aura) Brad 
7. Minerul Teiiuc 
t ,  Construct. Hunedoara 
9. Minerul Gheiari

10. M>nerul Livezeni 
ÎL Hui l’etrila ,
12. CF.R. Soneria
13. Minerul Aninoasa
14. Farior Orăşţie
15. Haber -Haţeg
16. Metalul Crişcior
17. EGC-L. Câian 

ETAPA VIITOARE
orăştte — Jiul petrii» 
cu B. şi Clinei — Hunedoara)*}

22 
23

i
22
22
22
22
22

Ou*.

L
2 6  
1 2
1 2
2 5
3 5 
2 8 
3 11
0 13 
2 11 
2 12 
3 12 
6 15 
3 13
2 14
1 15
3 16
2 19

aprilie): Favior 
Peiesui C. Pepes. 
M.n. Aninoasa —

125- 18 
156— 21 
61— 21 
96— 33 
73— 22 
62-*33 
35— 39 
35— 58 - 
33— 43 
47— 66 
2 9 -  55 
42— 92
3 5 -  68
3 6 - 74 
25—111 
81— 96 
25—103

§
6»
565
3o
30
29
29
24
24
21
20
19

6 
5

Haber Haţeg (Melha, Uuvid şi Pmdârclu — Orăş- 
tie); E.G.C.L. Câlan — Metalul Crişcior (Popa P-, 
Cârstea C. şi Dudaş — Petroşani) } MIU. Gheiari — 
Construct. liuncd. (Banc L„ Oastea şi Bora —. Si* 
meria); C.F.R, Simeria — Victoria "96 Cătan (Mi- 
tUelu, Cristea şi Tismânaru — Petroşani)} Min- 
Certej — Min. Teltac (Bogdan, Costea M. şi Am- 
bruş — Deva); Min. Bărbătenl — Dacia OrăşBe 
(Gergeli Z., Lagu A. şi Pop — Hunedoara); A.S.A. 
Aurul Brad — Min. Ş t Vulcan (Kelemen L.» Sp. 
ciu şi Iacob— Deva).

Colaborator VASILE NEMEŞ

Miercuri, 12 aprilie



Clubul „Siderurgistul"
Clubul „Siderurgistul" din Hunedoara s-a impus 

de-a lungul anilor ca o instituţie puternică, cu ros
turi bine definite şi tocmai din acest motiv căutată 
de oamenii S.C. „Siderurgica", dar şi de alţi local
nici, de foarte mulţi tineri şi copii. Clubul este cu
noscut şi* recunoscut in întreaga' ţară prin formaţiile 
artistice şi cercurile de creaţie care prin rezultate
le evoluţiei lor au atras respectul şi nu o dată „tea
ma" faţă de lucrul bine făcut. Aici, profesionalismul 
se află la el acasă, cu toate că interpreţii-şi creatorii 
nu trăiesc din ceea ce fac, totul fiind doar expresia 
talentului, a unei arderi teribile in numele frumosului 
artistic, a t^dinţei de evadare din stresul cotidian 
şi retragerea Intr-un spaţiu în care pasiunile se în
tâlnesc pe aceeaşi lungime de undă, în care transpi
raţie curge din abundenţă, iar renunţările sunt e- 
vidente. Acesta este Clubul „Siderurgistul*, condus 
de dl Tiberiu Ilincea, ajutat de instructori, oameni 
de suflet, de conducerea şi Sindicatul de la „Side
rurgica".

VWWMWAWWVW W MVWVMVVyWViWAVVWWIf

Tradiţia care impune...!
Cursurile universităţii rezultatele obţinute de J 

populare, incluse ansam- formaţiile de dans de so- ) 
blului activităţii Clubu- cietate ale clubului în l 
lui „Siderurgistul” din întreceri naţionale. La ? 
Hunedoara, au devenit o Timişoara, din 17 perechi 1 
prezenţă tot mai căutată de dansatori copii, 16 1 
de către localnici, care sunt premiate în finală, i 
doresc să se instruiască, Să nu- uităm sprijinul 1 
fie ei tineri sau mai primit din partea coiîdu- | 
vârstnici. In timp, orga- cerii S.C. „Siderurgica" 1 
nizarea lor a dobândit o şi a Sindicatului Liber J 
certă tradiţie. De aceea, „Siderurgistul" în con-) 
poate, şi sunt atât de fecţionarea costumaţiei 
căutate,’ în buna lor de scenă, copiii de la Hu- 
desfăşurare fiind nece- nedoara fiind cei mâi 
sară organizarea a două frumoşi în întrecerile la 
sau chiar trei grupe de care au luat parte.

•curs pentru ca nici un O tradiţie puternic 'şti- , 
doritor să nu fie lăsat mulată în ultimii ani o )  
pe din afară. Cel mai oferă cercurile de creaţie l 
frecventat curs este cel artistică: pictură, foto- / 
de stenodactilografie, dar grafie, cineclubul, care ) 
şi cele de contabilitate, a sărbătorit după revo- l 
croitorie, cofetari-bucă- luţie 30 de ani de activi- i 
tari, de depanare radio- tate. Membrii-cercului de } 
t.v. color. După cum pictură participă anual ) 
se poate observa, In in- la două tabere de creaţie, I 
cinta clubului, sub în- de două săptămâni fieca- |  
drumarea unor lectori şi re — în luna mai la ) 
instructori cu o temeini- Cinciş şi în septembrie 4 
pă pregătire de speciali- la Rîuşor, la baza de a- / 
tate, se desfăşoară o a- grement a ' CJS.H. Cu ) 
devărată iniţiere în me- lucrările realizate în cele l 
serii extrem de căutate două tabere, se organi—■< 
In economia de piaţă, ca- zează expoziţii îri holul 1 
re pregătesc şi triază, clubului, satisfacţia artiş- ) 
deopotrivă, viitorii între- tilor fiind deplină, ei a- i 
prinzători, patroni de so- vând posibilitatea să 
cietăţi comerciale cu o creeze, dar să se şi pre- 1 
activitate utilă pentru lo- zinte la întâlnirea cu ţ 
calnici. publicul iubitor de artă ţ

Tot mai frecventate din Hunedoara, dar şi de } 
sunt cursurile de deprin- la Galeria Naţională de ) 
dere a tainelor învăţării Artă din Alba Iulia etc. 
limbilor străine : engle- Se organizează, de aşe
ză, începători şi avansaţi, menea, expoziţii persona- 
germană începători ş.a. le. Cercul Foto este do- 
Pentru copii şi tineri, tat cu aparatură bună, 
fiinţează cursuri de pian, care le permite membri- . 
dans de societate. ...Pu- lor săi să realizeze foto- ) 
ţine instituţii se pot grafii de calitate prezert- 1 
mândri, de exemplu, cu te nu o dată în expoziţii. }

Cercuri pasionale

ii

E o denumire fericită, 
pe care a găsit-o condu
cerea clubului pentru oa
meni care trăiesc pasiunea 
la cea mai înaltă intensi
tate emoţională. Când 
spunem acest lucru, ne 
gândim la cercul de fila
telie, membrii săi întâl- 
nindu-se săptămânal pen
tru schimb de păreri -şi 
de... timbre, iar periodic 
în expoziţii.

Un spaţiu anume şi zil
nic deschis este cel desti
nat pensionarilor, foşti 
salariaţi ai combinatului, 
care au alcătuit, la locul

Pagină realizată de
GEQRGETA BIRLA şi MlNEL BODEA

! Ei sunt cei care ne în
cântă pe noi, cei care 

trecem pragul unei săli

I de spectacol şi odată in
stalaţi în fotoliu ne dă-

I ruim trăirii actului artis
tic. Privind din acest

I unghi, hunedorenii au 
de ce să se mândrească

I întrucât la Clubul „Side- 
rurgistul" actul artistic

I Se află la el acasă, fiin- 
du-le oferit cu generozi-

I tate în diverse modali
tăţi, într-o stagiune per-

I manentă, întocmai trupe
lor profesioniste de spec-

i tacol. Cele 12 formaţii e- 
xistente aici sunt în mă-

( sură să dea spectacole 
folclorice, de varietăţi şi

I de teatru.
Ansamblul folcloric

I „Ardeleana" este deţină
torul unui palmares jm-

I presionant, chiar dacă in
terpreţii săi s-au schim-

I bat între timp, în scenă 
urcând alte generaţii cu

( mentalităţi diferite, dar 
unite prin talent şi pa- 

I  siune. Acum, într-o pe- 
■  rioadă grea pentru cultu-

Acei oameni 
minunaţi ai scenei

ră, sunt, poate, printre 
puţinii care, pe lângă 
participarea la con
cursuri, când se solicită, 
oferă spectacole periodi
ce pe propria scenă sau 
se deplasează în judeţ, în 
staţiunile balneoclimate
rice hunedorene, pentru 
a „umple", pe cât posi
bil, o agendă artistică 
săracă în căminele cul
turale şi cluburile mun
citoreşti. La cei de la 
„Siderurgistul" nu se 
pune problema transpor
tului sau a echipamentu
lui scenic, întrucât con
ducerea G.S.H., directo
rul general Silviu Samoi- 
lescu, personal. Sindica
tul Liber „Siderurgistul", 
cu liderul său Petru Vai. 
doş, îi ajută cât trebuie. 
Ansamblul este pregătit

de coregraful Petrică 
Prunean şi de dirijorul 
Âdrian Zelnean. Li se 
alătură soliştii de muzică 
populară: Sigismund
Munteanu, Ica Pop, Gior- 
giana Giurgiu, Senica 
Ştefan, Petru Pistol, Pe- 
tronela Bălan, Adrian 
Bobariu şa.

Tinerii apreciază mult 
spectacolele de varietăţi. 
Stagiunea de spectacole 
din acest an a fost des
chisă pe 16 martie, în 
spectacol evoluând for
maţii de dans modern, 
break dance, rapp dan- 
ce, grupul umoristic „Sa- 
tirycon", solişti de muzi
că uşoară. Sunt spectaco
le realizate de tineret 
pentru tineret. ■

Formaţiile de teatru 
(regizor Nicolae Buciu-

man) şi cor (dirijor Ma
rin Dârvă) sărbătoreso 
anul viitor 75 de ani de 
activitate. Tradiţia spec
tacolelor de teatru şi cot 
la Hunedoara este cople
şitoare nu numai prin 
timp, ci şi prin calitatea 
evoluţiilor, a pieselor in
terpretate. Să nu uităm 
că de aici s-au ridicat ac
tori ca Dorina Lazăr, Si- 
mona Gălbenuşă, Florin 
Busuioc şn. In 20 mar
tie a.c., s-a deschis sta
giunea teatrului popular, 
cu o seară de muzică şi 
poezie, oferind publicu
lui versuri din EminescU, 
Minulescu, Goga, Baco- 
via, Păunescu, Eugen 
Evu. Gu piesa „Gărgări
ţa", teatrul va participa 
la festivalurile de la Pia
tra Neamţ, Tulcea, Arad. 
Lăsăm spectatorilor să
descifreze sensurile şi
plăcerea spectacolelor o- 
ferite de trupa de la
„Siderurgistul". Noi ce
le putem spune deocam
dată decât că nu vor 
avea ce regreta I

i

I
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Pasiunea a doi bibliotecari
La biblioteca Clubului 

„Siderurgistul" ('prima bi
bliotecă sindicală din ţa
ră), am găsit doi oameni 
şi zeci de mii de cărţi; 
mai exact, doi bibliotecari 
şi aproximativ 95000 de 
volume. Privirea ţi-e fu
rată, încă de la intrare, de 
aspectul cărţilor recent pri
mite; ceva mai încolo, prin
tre rafturile ticsite şi in 
spatele birourilor acoperi
te cu stive de cărţi, se ză
reşte şi o parte din figurile 
celor doi bibliotecari. A- 
ceastă aparentă „dezordi
ne" "se datorează, din fe
ricire, nu deficienţei unei 
bune organizări, ci numă
rului măre de cărţi ce tre
buie depozitate intr-un spa
ţiu devenit neîncăpător. 
Spre exemplu, doar în 
cursul anului trecut s-au 
achiziţionat 3050 de cărţi noi, 
în valoare de 6 milioane lei 
(cheltuieli acoperite în în
tregime de Sindicatul Li
ber Siderurgistul"), iar in 
prezent se continuă apro
vizionarea cu carte în mod 
susţinut.

Împrumutul de carte se 
face pe baza vjiui regula
ment strict: beneficiari
sunt doar angajaţii Socie
tăţii „Siderurgica" S-A. ori 
membri ai familiilor aces
tora. In felul acesta, pre
cum şi printr-o evidenţă 
riguroasă (3 cataloage; 3 
fişe de lectură pentru fie-

O oază de linişte biblioteca.

care volum), se realizează 
o supraveghere şi un oa
recare control mai eficiente. 
Tot astfel s-ar putea expli
ca şt proporţia mică a res- 
tanţierilor (20 la cei 6000 
de cititori înregistraţi) sau 
a volumelor pierdute (doar 
24 din cele peste 90000 
eocistente în anul 1994). S-a 
păstrat, de asemenea, in 
bune condiţii, şi o seric 
de colecţii rare, vechi de 
câteva zeci de ani: albu
me de artă, lucrări de ar
hitectură, de istorie, de' 
critică literară, unele chiar 
în 2—3 exemplare, iar al
tele — unicate. De altfel, 
tematica titlurilor este foar--

te variată şi cuprinzătoa
re : de la dicţionare şi en
ciclopedii, lucrări filoso
fice sau tehnice, până la 
ultimele apariţii editoriale. 
De menţionat sunt şi cele 
40 de abonamente la diver
se publicaţii: cotidiene, re
viste, gazete pentru copii, 
monitoare oficiale etc. Ci
titorii vin şi solicită acele 
cărţi de care au nevoie ori 
apelează la sfaturile şi în
drumările pe care bibliote
carii le oferă cu generozi
tate fiecărei categorii de 
vârstă.

Să mai spunem că aceas
tă reuşită activitate a bi
bliotecii se datorează şi

Foto PAVEL LAZA

priceperii, conştiinciozităţii 
şi, mai ales, pasiunii eu 
care cei doi bibliotecari — 
Pirvu Constantina şi lo 
Mircea —. muncesc 
zi de zi. Nu în ultjş 
rând, se impune a fi a- 
mintită contribuţia finan
ciară (şi nu numai) adusă 
de. Sindicatul Liber JSide- 
rurgistul“ al Societăţii „Si
derurgica" S.A. Hunedoara.

Şi chiar dacă problem. 
mai sunt (insuficienţa m o 
bilierului şi a spaţiului co
respunzător), la biblioteca 
Clubului „Siderurgistul*
persistă încă‘ optimismul 
şi satisfacţia unei ’ munci 
bine făcute.

I

lor de muncă, o familie |
şi continuă să alcătuiască «
şi la pensie o familie. A- r
cum pasiunea lor sunt jo- J
curile de şah şi rummy, po- >
veştile de duh şi... politica. I

Să mai amintim cercu- |
rile de bridge, de yoga, de I
arte marţiale, care înseam- [
nă mult în viaţa spiritua- I
lă şi nu în ultimă instan- (
ţă fizică a celor care le »
frecventează. In felul a- |
cesta, Clubul „Siderurgis- «
tul" îşi consolidează sta- |
tutui de instituţie-reper de *
spiritualitate hunedoreană. I

Toţi pentru cultură, cultura pentru toţi
Atunci când în realizarea unei activităţi * este 

implicată mai ales latura profund umană a omului, 
putem fi siguri că şi rezultatele vor fi pe măsură, 
iar satisfacţiile — nemăsurate. Spunând acestea, ne 
gândim concret la activităţile pe care le organizea
ză Clubul „Siderurgistul" din Hunedoara. Începând 
cu substanţialul suport financiar asigurat de Societa
tea „Siderurgica" S.A. şi Sindicatul Liber „Siderur
gistul", toate condiţiile existente aici duc la obţi
nerea unor frumoase reuşite în plan cultural. Prin
tr-o mobilizare tacită şi o anume emulaţie s-a creat 
o atmosferă de continuă competiţie, ceea ce le per
mite membrilor clubului ca în orice moment să poa
tă răspunde diverselor solicitări. Gu toate că acţi
unile aparţin ynor formaţii de amatori, celor care 
le coordonează nu le lipseşte profesionalismul sau 
priceperea. Nu lipseşte nici entuziasmul, nici inte
resul pentru ceea ce este nou, nici coeziunea nece

sară realizării unui spirit -de mare familie. Dar, 
mai presus de toate, tot ceea ce se înfăptuieşte aici 
se face cu mult suflet, cu o mare dorinţă de a pune 
In valoare tot ceea ce omul poate să-şi ofere lui şi 
celorlalţi din punct de vedere spiritual.

Este şi motivul pentru care considerăm oportun 
să-i amintim şi pe cei care, în calitate de instruc
tori, coordonează activităţile formaţiilor de artişti: 
secţia folclor — Petrică Prunean (formaţia de dan
suri); Adrian Zelnean (dirijorul orchestrei de muzi
că populară); Victor Ucu (corepetitor al formaţiei 
de dans); secţia teatru — Nicolae Buciuman (regi
zor) ; Gostel Vişan (grupul umoristic „Satiricon") ţ 
muzică uşoară — Gristina Indrei (formaţia de dans 
modern); Cristian Goman (solist şi dirijorul orches
trei de muzică uşoară); coregrafii Luminiţa şi Va
lentin Ileş (grupul de copii), Mariana Minişan, Cris
tian Parnescu şl Ica Pop.
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In funcţie de natura ac
tivităţilor, a faptelor co
merciale la care se referă 
şi pe care le reglementea
ză, contractele comerciale 
pot fi de mai multe fe
luri. In principal putem 
găsi: contractele de vân- 
zare-cumpărare, contrac
tele de intermediere, de 
concesiune, de transport, 
de asigurare, de transfer 
de tehnologie, de finanţa
re etc.

Asemenea contracte tre
buie să cuprindă atât ele
mentele comune oricărui 
contract, cât mai ales ele
mentele specifice fiecărui 
tip particular de contract, 
din care nu trebuie să lip
sească, modul de soluţiona
re a eventualelor litigii, 
neînţelegeri, situaţii liti
gioase, precum şi instanţa 
competentă care să le so
luţioneze. -s

Nu este acelaşi lucru ca 
în ''cazul unui proces să fie 
nevoie să te deplasezi sute 
de kilometri, în altă loca
litate, ori să te judeci în 
localitatea unde ai tu se
diul administrativ. Şi toa
te acestea fără a mai dis- ' 
cuta situaţia contractelor 
încheiate cu parteneri din 
alte ţări şi unde s-ar pu-

Despre 
comerciale (II)

tea pune problema soluţio
nării litigiului în altă ţară.

Cum procedura - civilă 
stabileşte de principiu că 
desfăşurarea unui proces 
se face la domiciliul pâ
râtului, iar codul comer
cial nu are referiri expre
se la competenţă, temeiul 
stabilirii instanţei compe
tente este cel stipulat de 
părţi în contract.

Fiecare contract comer
cial încheiat are o serie 
de elemente comune tutu
ror, dar şi elemente spe
cifice fiecăruia, în raport 
cu domeniul la care se re
feră.

Printre elementele co
mune, găsim 

--- numele, sediul socie
tăţii şi persoana ce repre
zintă fiecare dintre părţile 
contractante;'

— elemente de identifi
care a fiecărei societăţi: 
numărul <je înregistrare Ia

registrul comerţului, con
tul bancar ş.a. ţ ..

--- bbieetul contractului, 
natura activităţilor ce re
vin fiecărei părţi semna
tare;

— condiţiile de derulare 
a contractului, tCrmene, 
modalităţi de plată etc.;

— eventuale litigii, pe
nalizări pentru nerespecta- 
rea termenelor contractua
le, dobânzi etc.-;

— condiţiile în care se 
poate realiza contractul 
sau durata lui stabilită de 
la început;

— alte aspecte ce repre
zintă opiniâ părţilor ;

— semnăturile partici
panţilor, ştampilarea de 
către fiecare parte şi nu
mărul de înregistrare.

Cel mai important con
tract comercial este cel de 
vânzare-cumpărare.

Indiferent că eşti produ
cător, intermediar ori co

merciant,, activitatea de 
bază o constituie vânzarea- 
cumpărarea, drumul prin 
care produsele, marfa a- 
jung de la producător la 
consumator, fie în mod 
direct, fie pe căi ocolite. * 

Ga în toate contractele 
comerciale, un element 
important îl constituie li
bertatea contractanţilor de 
a stabili condiţiile, Cadrul 
de derulare a contractului 
ce se încheie.

Este de o mare impor
tanţă insă a se avea în 
vedere două lucruri, şi a- 
nume: în primul rând 
contractanţii să fie de bu
nă credinţă, adică să nu 
încerce prin diferite clau
ze să eludeze legea, iar în 
al x doilea rând, să sta
bilească toate, dar absolut 
toate condiţiile pentru a 
se evita ulterior litigii.

Practica judiciară ne a- 
rată că din cauza deficien
ţelor în conţinutul con
tractelor de vânzare-cum
părare pot apărea procese 
lungi, interminabile, cu o 
finalitate discutabilă toc
mai datorită unor lipsuri 
cărora nu li s-a acordat 
atenţie la timpul respectiv.

(Va urma)

Ce se vinde şi ce se cumpăr^ 

nu trecem cu vederea „amănuntele"
Când dorim să cumpă

răm' un obiect vestimentar, 
ori de uz casnic, «Ste fi
resc să ne intereseze ca
litatea .confecţiei şi a ţe
săturii din care este lu
crată. -Se semnalează în 
ultimul timp: uri oarecare 
dezinteres al producători
lor şi al Comercianţilor vi
zavi de acest „amănunt”. 
Cu prilejui inspecţiilor 'fă
cute de Oficiul Judeţean 
pentru Protecţia Consuma
torilor. la magazine ale 
SC „Univers" SA Deva, 
s-a observat că feţe de 
masă, garnituri .de pat, că
măşi bărbăteşti şi unele 
ţesături — afîafe la vân
zare — nu erau atestate, 
calitativ, informaţiile pri
vind caracteristicile elemen
telor de identificare fiind 
incomplete ; lipseau total 
ori parţial şi instrucţiuni
le de întreţinere a aces
tora. S-a sistat temporar 
comercializarea mărfurilor 
până la eliminarea Celor 
constatate.

■ y iM proaspătă 
pâinea ? r -rr. .u - -■

Controlul efectuat' la SC 
„ComprQdes Week£nd"SRL 
Hunedpgia a «stabilit: că 
framiăla de 400 grame ţpro- 
ducţie proprie) şi făina de 
grâu, provenită de la „Moa-

jul aceluiaşi control . s-a 
stabilit că brânza „Mixtă", 
etichetată „Caşcaval" (!?), 
avea termenul d© valahi* 
lîtate depăşit.

Atenţie la... zeci ,..

SRL Deva, Nici pentru be
rea blondă desfăcută, SC 
„AD Soft" SRL, Haţeg nu 
dispunea t aceste docu
mente.

Alte deficienţe de natu
ră jgienico-sanitară (lipsa 

Intre 6 256 lei/kg şi 6 204 'apa ealde," a detergenţilor
lei/kg este o mică... mare Şi dezinfectanţilor pentru 
diferenţă. De numai "52 lei. ~ pahare) au fost semnala-
Nu numai' că la SG „Ma
ura” SRL Deva se vindea 
pieptul afumat fără os cu 
preţul cel mal mare (în
scris şi pe eticheta de pre
zentare), nu cu cel real, dar 
societatea nu dispunea nici 
de autorizaţia sanitară vi

te r la J SC „Unic Elegant" 
SRL Dobra şi la AF „Mar- 
coni" Haţeg, motive pen
tru care ş-a oprit tempo
rar activitatea celor două 
unităţi. Pentru cauze si
milare (lipsa sursei de apăs 
curentă şi a grupului sa

Protecţia consumatorului
zată pe anul 1995. Contro
lul, efectuat împreună cu 
Poliţia economică Deva, a 
aplicat societăţii o amendă 
■de 250 000 lei.

Delicatesele şi 
calitatea

Se întâmplă să observăm 
că ness-ul are uneori un 
gust diferit de cel cu care 
ne obişnuiserăm. E firesc 
să pretindem ciocolată şi 
alune de calitate şi proas
pete, mai ales că nu sunt

nitar),Mar şi pentru că nu 
avea stipulat în autorizaţie 
servicii de alimentaţie pu
blică, s-a oprit prestaţia 
acestora la societatea „Mi
raj Bistrian Susan şi Her- 
ţeg“ SNC Păclişa, până la 
intrarea în legalitate şi în
lăturarea deficienţelor sem
nalate. La inspecţia efec
tuată la SC „Eta Nep Prod 
Exim" SRL Haţeg s-a sta
bilit că alcoolul dublu ra

finat pe care-1 vindea nu

putea fi comercializat ca 
produs finit, iâr coniacul 
Napoleon Cruise ‘ (import 
Arabiâ Saudită) nu avea 
elementele de identificare 
traduse în limba română. 
S-a oprit temporar comer
cializarea coniacului, iar 
alcoolul a fost retras de 
pe piaţă. Deşi în termen 
de valabilitate, secanta şi 
„Aperitivul Vişine", vân
dute prin magazinul „Car
min" din Haţeg al BMG 
Coni SRL’ Tîrnăveni, pre
zentau modificări organo
leptice. Au fost oprite de
finitiv de la comercializa
re. In schimb vinul „Sa- 
vignion Blanc", în vânzare 
la magazinul 17 al SC 
„Realcom" SA Petroşani, 
era expirat din luna no
iembrie ’94. S-a oprit de
finitiv comercializarea,,

-  O - '

Pentru abaterile consta
tate, inspectori ai O.J.P.C. 
au stabilit măsuri de închi
dere a unor unităţi şi de 
scoatere de la vânzare a 
produselo? necorespunzătoa
re calitativ. Au fost apli
cate, fiecărei societăţi con
trolate, şi amenzi cuprinse 
între 50 şi 300 000 lei.

*•- ESTERA SÎNA

Gât de uşor se poate 
transforma uneori o sim- - 
plâ ceartă într-o tragedie 1 
Cât de uşor se poate ajun
ge la nenorocire atunci 
când lipseşte un sâmbure 
de judecată şi raţiune ! 
Ne-am gândit la aceste 
lucruri studiind un dosar 
pe copertele căruia scria : 
inculpat — Adrian Florin 
Proca. Băiatul are 16 ani,

•  • V *  • « • • • * . *  •

Ioan renunţă la fotbal şl, 
împreună . cu fratele său, 
merge să îl caute’ pe agre
sor în zona chioşcului de 
îngheţată. Aici găsesc gru
pul de copii agresat. Fra
ţii Proca plecaseră. Se or
ganizează prinderea lor, 
copiii impărţindu-se în 
două grupuri. Şi, încep 
căutările.

Prima care îl observă
I  • • ■  * •

îngheţata şi tentativa 
de omor

este din Vulcan şi a adu
nat patru clase. Iată cum 
a ajuns el să fie trimis în 
judecată pentru tentativă 
de omor.

O duminică de martie. 
După amiază. Adrian se 
află împreună cu fratele 
său, de 9 ani, Nicolae, la 
un chioşc de îngheţată. Se 
delectează şi ei cu respec
tivul produs. In apropiere 
se află un alt grup de co
pii : Cucu Gabriela, 12 ani; 
Cucu Vasile, 8 ani şi Emil 
Belean, 12 ani. între ei 
au loc ceva discuţii care, 
mai târziu, se transformă 
în conflict. Se ajunge chiar 
ca, !â un moment dat, Ni
colae să o lovească pe 
Gabriela. Ceilalţi copii ri
postează, lovindu-1 la rân
dul lor pe Nicolae.

In conflict intervine A- 
drian. Reuşeşte să pună 
mâna pe Emil Belean şi

t * •  • •  • •  • •  *

pe Adrian este Gabriela. 
între timp, cei doi fraţi 
se despărţiseră. Belean fu
ge după Proca. 11 ajunge 
şi îl prinde de umeri. A- 
drian se întoarce brusc, 
scoate un briceag şi îl în
fige în abdomenul JaJ 
Ioan, apoi fuge. Victima 
reuşeşte să ajungă până 
la o bancă ■şi să se întin
dă. Sesizând că băiatul 
sângerează şi este- -intr-o 
stare gravă, câţiva .«.trecă
tori cu suflet îl urcă în
tr-o maşină, şi îl transpor
tă ia spital.

După ce a înfipt bricea
gul, Adrian pleacă. Ajun
ge intr-o zonă unde se a» 
flau mai mulţi copii, in
clusiv fratele său. Le spu
ne ce a făcut. Le arată şi 
briceagul. , t

întrucât viaţa îi era in 
pericol, Ioan Belean a fost 
transportat şi operat de

să-l bată. Ceilalţi copii urgenţă la Spitalul din 
fug. Ei bine, din acest mo- municipiul Petroşani.
meiit, intrăm într-o altă 
fază a acestui conflict ba
nal. ■ f ' ■

Emil ştie că fratele său 
mai mare, Ioan Belean, 
de 15 ani, joacă fotbal 
prin apropiere. Merge şi 
îi, spune că a fost, bătut. 
Pentru a regla conturile,

De ce a scos Adrian 
briceagul ? Din declaraţia 
lui rezultă că i-a fost fri- 

■ că să nu ia bătaie I Est© 
un argument serios pentru 
a duce un tânăr la mar
ginea gropii ? Cu siguran
ţă că nu. i,

" V. NEAfţiV
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„Subsemnatul - Mircea 
Farcaş, din satul Câmpuri- 
de Sus, comuna Gurasada, 
judeţul Hunedoara, sunt 
handicapat. Locuiesc cu 
mama mea, în vârstă de 
72 de ani, care este bolna
vă". Din aceste motive au 
nevoie să fie ajutaţi. Cum 7 
Dorind să încheie un con
tract de întreţinere cu ci
neva apt să le poarte de 
grijă. In schimb ar oferi

ra Gruza" SNCv%ny erau» deloc ieftine. Când doeu- 
însoţite de buletine de a- mentele care să ateste ca
naliza, iar .actele ce ţnsO' 
ţeau pâinea nu conţineau 
data şi ora scoaterii ei din 
cuptor. S-a dispus testarea 
produselor şi specificarea 
orei de producere a "pâinii. 
Deoarece la magazinul 6 
Lupeni al SC „Spicul" SA

litatea acestora lipsesc, se 
ridică un semn de între
bare. Aşa cum s-a întâm
plat la SC „Daniro Gom- 
prodex" SRL Deva, motiv 
pentru care s-a oprit tem
porar comercializarea cio
colatei „Africana", cutiilor

Petroşani ̂ şi, respectiv, ̂ la - de ,)BraSero“ şi „Amigo", 
«-> r. “ aiuneior „Noroc", proveni

te de la SRL-Uri din Bu
cureşti.

Nu „înghiţim" orice 
şi în orice condiţii 

La data controlului (27— , 
31 III.), nu avea documen
te de atestare a calităţii 
băuturilor alcoolice comer
cializate SC „ABG Gons"

unitatea SC „Raicu" SNC 
Vulcan, pâinea albă nu era 
depozitată conform norme
lor igienico-sanitarc, s-a o- 
prit comercializarea produ
sului. Şi la SC „Any Corn" 
SRL Deva s-a stopat co
mercializarea pâinii, a ba- 
toanelor şi „Eugeniei", de
oarece • unitatea nu dispu
nea de autorizaţie de la 
Primăria Deva. Cu prile-

Din dosarele poliţiei
Rokerul şi Laslo

Gabor Laslo este cetă
ţean maghiar. Este însă 
şi patron la SC „Roni" 
SRL Arad. In această ca
litate, vecinul nostru a 
încălcat unele prevederi 
legale. In primul rând, 
nu a înregistrat în evi
denţele contabile sumele 
de bani provenite din o- 
peraţiunile financiare e- 
fectuate şi nu a depus 
capitalul social (aportul 
în numerar de 40 la su

tă). Cu alte cuvinte, s-a Accident mortal 
sustras de la plata im
pozitului. La Sîntămăria Oclea, pe

Pe lâhgă acestea, dum- D.N. 66, Todor Pleşa, pen- 
nealui a instalat şi pus sionar din Cluj-Napoca, 
în funcţiune la mai mul- s-a angajat în traversarea 

. . . . . .  . , străzii într-un loc nemar-te societăţi Comerciale din . . . . .. . .  .. ; . , , cat şi fara sa se asigure.Valea Jiului aparate elec- A fost grav accidentat
tronice tip „Poker“ i—» de Ionel Ionaşcu, medic 
fără a avea licenţă. A la Dispensarul medical al 
fost sancţionat contraven- Exploatării Miniere Ani-

noasa. După vreo două 
ore de la producerea ac
cidentului, bătrânul a de- 

juns la bugetul statului, cedat ia Spitalul judeţean 
ca sumă realizată ilicit. Deva.

ţional cu 500 000 de lei, 
iar 6866 000 de lei au a-

un teren de 4 ha, situat îd 
lunca Mureşului şi din ca
re o parte este livadă cu 
pomi. Acestea sunt date
le cuprinse în scrisoarea 
cititorului nostru, date pe 
care doreşte să le facem 
publice prin ziar, în spe
ranţa că se vor găsi per
soane cu suflet, dar şi cu 
putere de muncă, dispuse 
să le poarte de grijă.

POŞTA RUBRICII

•  fOAN HALALAI. Bă-
cia. Persoana care vă in
teresează este în libertate.

•  TRAIAN BALAN, Geea-
giu-Sat. Răspunsul la pri
ma întrebare este nu (se 
acordă doar celor cu gra
dul I de invaliditate). La 
a doua problemă vâ co
municăm : în momentul îrt 
care aveţi aprobare pen
tru instalarea postului te
lefonic, vă adresaţi, pre
zentând acest document şl 
certificatul medical la In
spectoratul de Stat 'Teri- 

Ij torial pentru Handicapaţi 
— Hunedoara-Deva.
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Pâ*ă am ieşit di* Deva, 
«A  admirat îndemânarea 
omului de la volanul ma- 
ffnll cu cate;, călătoream : 
făcea . adevărat slalom 
priittre' gropile şoselei. 
Dar,, oricum, tot mai lua 
câte ttoa la  eUn. - Biata 
maşfoâ s« hurduca din 
toate ineheieturHe, nat 
strângeam din măsele şi 
gândeam ceva de... dulce 
la adresa gospodarii^- mu
nicipiului capitală ăe ju
deţ. -

Din Sîntuhalm incolt», 
spre Hunedoara, altă via
ţă. Asfaitui şoselei — ca 
teiste. Intrăm itt Hunedoa
ra. tie aşteptam iarăşi la 
sistam. Dar ce surpriză 
plăcută — asfaltul străzi
lor *» sticla. Tdâte, dar 
«testăm toate gropile au 
dispărut, frumos acoperi- 

1 te o* covor asfaltlc. Ne-am 
m  asta o fi aici, prin 
centru. Şi am luat-o spre 

Şoseaua — ea-n 
palmă. întoarcem şi o 
luăm prin OM., spre Pă
durea Chizid. La fel. Mer
gem şl până la Castel. Nici 
ptrmă de vreo groapă. To
tul a fost reparat cu mi
gală, cu minuţiozitate. Nu 
S-au pus, acolo; două lo-

e ţi de asfalt, aşa de mân- 
tală. Ş-au aşternut «că

măşi asfaltice trainice, ca
ră  au făcut priză perfec- 
jtă cu materialul din foste- 
ţie gropi, nivelarea s-a fă
cut perfect, Şoselele Hu
nedoarei fiind astăzi, fără 
ţăc de exagerare, ca şticla. 
Coală laudă bunilor şi is
cusiţilor gospodari, în 
fruntea cărora se află ar
tizanii bunei gospodăriri, 
«i frumosului: ec. Remus 
Mari# — primarul, primul

Mulţi ani de-a rândul 
r JM* aproape . V006 de 
cetăţeni din Brad, cartie
rul jyACBdXSf1,  de peste 
Râufc au circulat

un drum ca la ţâră, 
frraa i« Ofâş. Lo- 

, . jaujgâns f a  la 
toftte „părţile" şi Înainte 
şi dupâ; dat cum a 
fost aşa a rămas. Totuşi,

gospodar al Hunedoarei, şl 
slng. Franci» Nagy, v£ce- 
primarul municipiului.

O» am mai văzut —• la 
capitolul UPOă gospodări- 
re şl înfrumuseţare — in» 
tr-o zi de teren ia Hune- 

 ̂ / v” ; ■■.. •
te-**-***-#-

anotimpul
'' ‘mm*-****- *te* -te*

doara ? Multe şi toate fru
moase. Am patoit maşină 
şi am luat-o la pas. Să ve
dem cum arată parcurile, 
spaţiile şl zonele verzi, 
gardurile vii, arborii şl 

' arbuştii ornamentali... j  
Parcul de pe deluşorul 

ce mărgineşte Complexul 
comercial şi de alimenta
ţie publică „Corvinui". Pri
veliştea este de-a dreptul 
Încântătoare. Bănci noi, 
proaspăt vopsite, aparate 
de joacă pentru copii, 
mese pentru tenis de... ma
să, curăţenie desăvârşită, 
pomii şi arbuştii orna
mentali cu coroanele fru
mos corectată. Verdeaţa a 
invadat pretutindeni. Dar 
cel mai fascinant specta
col îl oferă viziţatorii par
cului. Personajele cele mai 
îndrăgite — copilaşii, Sub 
privirile grijulii ale buni
cilor şi bunicuţelor, se 
zbenguie sub bătaia raze
lor dulci ale soarelui de 
primăvară.» •

Promisiunea făcută la a- 
legerile gin ‘9 i a fost rea
lizat* m -asM 19». Bi
ne este şi apă. Tocmai de 
aceea se bulină sâ fie ar 
duse mulţumiri, pe care 
locatarii ne-au rugat si

Parcul din faţa Poşte 
continuă te jos, pe lângă 
blocurile tom M. Peste 
tot curăţenie şi ordine. La 
mesele frumos rânduite, 
grupuri, grupuri a# oameni 
joacă table, şah, cărţi. De
stindere, bună dispoziţie
pretutindeni.

Umblăm pe străzi- In 
faţa unităţilor comercia
le, instituţiilor, «rotoare- 
le sunt cura#, stropite. 
Bbste tot su fost înlocuite 
coşurile pentru colectarea 
gunoaielor cU altele Moi, 
vopsite In albastru, cu 
inscripţia „Păstraţi 'cură
ţenia ! . Şi bunii hune- 
doreni răspund acestei dhe- 
mări la civilizaţie, la tot 
mal frumos. Vedem far
durile vii. Tunse şi aran
jate peste tot, rondourile, 
unde curând se vor plan
ta flori, aşteaptă săpate şi 
greblate, nivelate. Piti se
ra proprie vor sosi zilele 
acestea florile ce se vor 
planta in prima epocă. 
Mii, zeci de mii de Bre.

plecăm. Lăsăm in urmă 
o Hunedoară curată, inun
dată de verdeaţă, fără ur
mă de gropi pe şosele şi 
străzi. O Hunedoară ca o 
primăvară, cum n-am vă
zut-o de multă vreşKe.

Intrăm în Deva. Omul 
de la’ volan are iarăşi pri
lejul să-şi pună In valoa
re îndemânarea în slalo
muri printre gropi, scrâş
netul din măsele şi nervii 
la grea încercare. Ne pline 
repetat întrebarea» „Ce fel 
de gospodari sunt in mu
nicipiul capitală de ju
deţ?"

Ce să-i răspund ?

GH. f. NEGREA

la facem domnului pri- |  
mar, tog. Nicolae Mogn, § 
domnului viceprimar, ing. |  
Mi hai destinaşi d cornului |

„ba m i in sat •— ne povestea dpu- 
nâzi o femeie — unii oameni U tare 9 0 &. 
Mviertte, adică. Sâ nu tk vadă că meri 
duminica la biserică iăt cu pardesiu de- 
acu doi ani. ori sâ tc-nnoieşti de Paşti, 
că ajungi in gura totului. Vezi, Doam
ne, că „ăla-i prăpădiF, ddcă nu are Hai
ne noi de sărbători... Ori la rugăciune, 
când stai iu genunchi, „uită-te la aia, 
că are păpucil rupţi*, to ft.iU' că la bi
serică omul mere t i  se roage, t i  ascul
te predica, să să-nchiUe. Adică să fie 
mai bun, să nu aibă limba ascuţită şi 
să-fi bârfească consătenii. Da  să nu-mi 
daţi numele în ziar ţi niei satul să nud 
pomeniţi. C4 ştiţi ce zic după ăia ? „Oco- 
şa" ala s-o aflat să...". w

Da, aţa este. Am reţinut opinia fe

meii de la sat, tocmai \  
tea ei, pentru sinceritate fi 
tntr-aăevăr, bunii ertţtW  merg la Bi
serică să se roage, să asculte Sfânta 
Slujbă. Ce este rugăciunea, cum trebuie 
să ne rugăm pentru ca ea să fie primi
tă? Cităm dintr-o „Carte derugăduni", 
tipărită recent: „Rugăciunea este vor
bire cu Dumnezeu. Dacă munci odată, 
cerem ajutorul unui om pe pământ tre
buie să fim atenţi ce zicem, cum vor
bim, ce gesturi facem, cu (ttdf «noi mult 
în Biserică. Când ne rugăm trebuie să 
ne concentrăm atenţia fă ce zicem ţi să 
Stăm smeriţi, în ţinută truvUndoasă,- 
Biserica este Casa de rugăciune prin 
excelenţă...". (SŞ.).

consilier, profesor Viatei 
Vulturar, care s-a ocupat I 
nemijlocit de lucrare. ,

ALEXANDRU JURCA, 

corespondent

I
I

Tractoraşui este mic, dar omul iţă rezolvă problemele cu efc
Foto: PA VEL I.AZA

P ensionaru l şl tractoraşui

i i

Mulţi oameni din co
muna Brănişca şi-au fă -,, 
cut rost, case cum a  pu
tut, de tractoare şi utila
je pentru a-şt lucra pă
mântul primit In Urma 
aplicării ; Legii fondului 
funciar. .Printre aceştia 

numără şi dl Tudose 
;âinanţ din sătul Boz, 

mulţi ani lucrător lâ 
fosta l.TJL, astăzi pen
sionar. Are un tractoraş 
mic,' nu prea arătos şi 
nici nou nu este.

-»Jie  unda aveţi trac
toraşui ?, i-sm întrebat.

— Mi l-a trimis gine- 
•sidi

rele meu, care trăieşte în 
Austria. Nu este nou, dar 
nu consumă mult şi mer
ge bine, ’’ V-» :.v'

— Văd că trage două 
britede odată. '

— Da, e tare, deşi cam 
bolovănos construit. îmi 
fac treaba cu el,

tm Executaţi toate lucră
rile ca le cere pământul ?

— Toate, ba Jeg; ii câ
nd după el şi transport 
una-alta.

— Cit pământ aţi pri- 
mif ?

pământul
altora?

— Numai al rudelor a* 
propiate. Aici ar pămân
tul cUscrultil.

Tractoraşui bubuia din 
motor — dl T.C. spunea 
că are numâl un piston 
— şi înainta agale, dar 
tenace, In tarlaua dreap
tă te» masa» Io urma W 
rămâneau brazde adânci 
şi drepte. Dl Câioanţ. stă
tea ta picioare pe micu
ţul tractoraş. Zicea că 
aşa ii place, ca să cu în
toarcă mereu capuţ, ca 
mereu să privească br«- 
da. 4H mm md»tă pericol 
de accidentare.

VRAtAN BOSBO»

»£. „TOPAZ" SJRX. 
HUNEDOARA

SOCIETATE GERMANA

Tel. ţŞffkr U79»2 
«HM 054 — 717118 \

OFEBA AGENŢILOR ECONOMICI:

o Ouă Kinder — 760 lei/buc.
• TR^Tae - — »60
i Râ&aetfo T  ÎS . . ' — 35*1
«
*

Nofelîa 
RaffaeHo T 3

- « W
— 702

• Vşgeta 75 g **. 661
• Vegeta 230 g — 1963
te Budincă vanilie - w  259
te Bttdaci ciocolată — . 318
• Budincă Goto Bourton — 538
• Budincă Karameâ ■ — 572 '
te Budincă Roite Grutze - — 421
• Praf de copt • — 132
• Zahăr van Mai — 85
• Gelatină — 221
• Praf de friţeă -  1485
# Esenţe (rom, vanilie, migdale.

- — 254
PHBTVRt PARA TVA 1 
Transport grataU la comenzi de minimum 300 
Comenzile se primesc zilnic — 21 de Ore.

(250)
* *0b*0*^l*-m
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MUZEUL CIVILIZAŢIEI DACICE ŞI ROMAN»
CU sediul în Deva, bdwl 1 Decembrie, nr. 39, Organizează ia data de 30 iunie j

. V *
C O N C U R S  I

pentru ocuparea urmă to ar eter postări t

4 \

Muzeografi^;

— specialitatea arheologie — 2 posturi Ia Muzeul Deva, f post la Muzeul -

— specialitatea istoria — I  post la Muzeul Deva, I  post la Muzeul Orăştie t
: m- apecMhtoUm etaw^rafla — l . post la Muzeul Orăştie . • »

— speCiaHtatea seriilORl* — 1 post la Mttzeul Deva |
—• traducător cu atestat — l post la Muzeid Deva I

Deseaatorî

—• 1 post pentru secţia arheologie la Muzeul Deva 

Conservator:

*%
1

— specialitatea biologie — 1 post la Muzeul Deva
—• specialitatea Istorie — 1 post la Muzeul Deva i  __
— restaurator — Specialitatea piatră — I post la Muzeul Deva 1
— muncitor calificat — tâmplar — I post la Muzeul Deva, lăcătuş mecanic *

— 1 pori to Muzeid Deva f
— supraveghetor — 1 post pentru Muzeul Orăştie J

Informaţii privind condiţiile de participare la concurs se obfia ta sediul uni- I 
|  toţii, telefon 05t/6l.r»W9. v \  ' . \ ■; «

Dosarele de coneurs se depun până to data de 23 iunie 1995. (2*2) }
*____________ ______ ;_______ ________

WWUWUWVViMVWVŞ
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S.C. „CONDOR" S.A. DEVA

N O T i r  IC AR E
privind intenţia de majorare a preţurilor 
şi tarifelor la producţia industrială de 
semifabricate şi prefabricate din produc
ţie proprie, precum şi la prestări servicii 
(transporturi, utilaje), în medie cu 30 la 
sută, ca urmare a majorării preţurilor la 
carburanţi şi a indexării manoperei pe 
trimestrul II 1995.

S.C. „CONDOR" S A, DEVA 
Forma de proprietate : de stat 
Forma juridică : Societate comercială 
Sediul: Deva, str. Avram Iancu, bţoe H3 
Nr. Reg. Comerţ ţ J120/93*1991 
Cod fiscal : 3364111 

BENEFICIARI,
Agenţii economici şi persoane fizice

. . \ . (256)
• niiV' 1.1 I Ii;<jwiww* mtwiM n ■ ■ .

REGIA AUTONOMĂ MUNICIPALA RE 
GOSPODĂRIE COMUNALĂ Şl 

LOCATIV A HUNEDOARA

anunţa
Organizarea licitaţiei directe în ziua 

de 28 aprilie 1995, ora 8, pentru înehirie- 
rea spaţiului din str. O. Enescu, nr. 6 (fos
tul magazin de încălţăminte) având pro
filul de activitate SUPER-MARKET.

Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul R.A.M.G.C L. Hunedoara, str. Re
publicii, nr. 5, tel, 711554 sau 712007.

S

REGIA AUTONOMĂ MUNICIPALĂ DE 
GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI 

.. . LOCATIV A HUNEDOARA '

Anunţă intenţia de majorare a preţu
rilor şi tarifelor, începând cu data de 1. 
mai 1995, la prestările de servicii, inclu
siv transportul local în medie cu 40 la , 
sută, ca urmare a creşterii preţurilor Ia |  
combustibil, materiale, energie electrică.«

REGIONALA DE CĂI FERATE 
TIMIŞOARA

Cu sediul în Timişoara, bdul 16 De - 
|  cembrie 1989, nr. 2

Scoate la

i
îiţ vederea închirierii spaţii comerciale, 
magazii, terenuri.

Licitaţia va avea loc la sediul Regio
nalei GF Timişoara, în ziua de 12 mai 
1995, ora 9.
. Informaţii la telefon P.T.T. 191700, 

191701, 191702 — interior 2446.
fn cazul în carp spaţiile sau terenu

rile scoase la licitaţie nu s-au închiriat, li
citaţia se va repeta până la închirierea 
tuturor spaţiilor şi terenurilor la următoa
rele date : ■

— 2. 06. 1995 — 15. 09. 1995 
-S- 23. 06. 1995 — 6. 10. 1995

; — 14. 07. 1995 — 27. 10, 1995 :
~ 4 .  08* 1995 — 1T. 11. 1995
— 25. 08. 1995 — 8. 12. 1995 (251).

i .

V ttU ad
TARQUl-EXPOZIŢIE 
organizat in perioada 13-1$ aprilie BA., #  

Z am era &  C o m ett a  a u tu s b ie D lu a c d M m  
avea t  ansa:

partru cat dogi cu ocazia SfcbStorikydePwUj 
**§ oontactşti dkuctfcme producftdtreicu rafwfflit 

#d ^ tr ă , ln v e d « f^ îr t r fv (^ < la ^ » tra c te t  «g

y % m U p (* m sd iH  v t# t« U  t a M i t ţ t o r l M  

Somtsmob din Deva, str. ne.

i S.C. SEDECOM S.R.L. DEVA 1 
î Str. Horea, nr. 13. |

VINDE EN GROS ŞI EN DETAILLE. I 
I •  Bere TIMIŞOREANĂ PILS paste- f  
j urizată şi nepasteurizată. I

Aşteptăm comenzile dumneavoastră j 
* la tel.ffdx 615038. ’ 1
I

I
S.C. RDMCAMION SA.

Cu sediul în Deva, str. Depozitelor, 
J nr. 17

■ Angajează *
$  1 fierar — forjor
•  1 ja c u m d e to r is i
Informaţii suplimentare la sediul 
Romcamion SA. Deva — serviciul

(249)
* S.C. Rom 

|  |  Personal.

r

i

.TURISM — COM PUŞCAŞ" S.R.L.
CĂLAN

. Anunţă majorarea cotei ie  adaos eo- 
[ mereUd In sectorul cu amănuntul la 50 la 
J swid şi în sectorul en gros la 30 la sută, 
începând eu data de 15 mai 1995. (608754)

\ CORPUL GARDIENILOR PUBLICI 
j JUDEŢULUI HUNEDOARA a

Cu sediul (n Deva, str. Gh, Bariţiu, ţ

(1

; nr. 5
j r ANUNŢĂ
* Organizarea concursului pentru ocu- 
f  par ea posturilor de :
| •  contabil şef «*- studii superioare e-
: cgnomice fără condiţii de vechime.
|  •  contabil — studii medii — vechime
ţ minim 2 ani în contabilitate.

' •  tâmplar.
! Concursul Va avea loc vineri, 28, 04. 
j 1995, ora 9, la sediul unităţii.

Relaţii suplimentare latei. 611068, 
! int. 27
I ----------

l

\Mfc-

t
i

ia
I* ‘
I■ a
»*
l

Suntem tn măsură să vă anunţăm re
deschiderea Fabricii de îmbuteliere ă apei 
minerale „BACAl A", începând cu data ăe 
1 aprilie 1995, la preţul de 115 lelfl, in
clusiv TVA — franco depozit fabrică şi 
de o calitate excepţională. Vă aşteptăm 
zilnic între orele 8-r 14 pentmUvrâri. Tel. 
648293.

{
COOPERATIVA „UNIVERS" SIMERIA 

Anunţă intenţia de majorare a tari- 
|  felor, ineep&nd cu data de 6 mai 1995.

GmbH OIRIMMV

OFERĂ ECHIPAMENTE MODERNE

PORCILOR
•  INSTALAŢII DE 

f u r a j a r e  :
•  ECHIPAMENTE 

PENTRU 
MICROCLIMAT
BOXĂRI 
INTERIOARE

•  PROIECTARE

loN SU LTA l^fĂ

S poturi fn g reu ta te  m ari 
EaonoM m  det furaje

ALBA IULIA 
O S 8

!

!I
jm
/  am

1> f*S
1 f e t
i t  0  /V
# A r /
1* ■ e l

BUCURyE 
T»lJFax: 01 - 217

S  C 0UASAR ElECTRO S R L
OcvaUd Daeebsi Bl R T*b̂ a* 6 lt2 6 t 6 14962

Va oferă cuplata in R a t e  1 î î
ir» caMate de reprezentant ai %mei AHA ELECTRONIC
va oJata 'oata gama de produse Samfcuhg i

* T«teva«are cotor Goldstar, MegavtSKm , 
PhiHps.Grundtg. Panasonic

*  V^M|(*l^«fe.vtdeopecordef* ■«" -
* TSaate fâma de produse e ĉtrQcâsh.u'"’ , ’ V 

Rowenta.Philips DeLon^îf
* Aragaz* Sa mus (Satu Mare>
* Frigjt^e si congelatoare ArctiC.Beko 

PtwbpS-VWitflpool
* Mas/n+de spaiat de Cugir Beko

Daewoo.Phtltps AÂ nrtpoo»
* instalaţi* de satelit

, • '  i

IMPORTANT |V ■
I*
I
I%
I%
1
V

1%
1t
\*
tI :
t

S.C. „AGROMUREŞ“ S.A. ŞOIMU  ̂ ^
. Angajează următoarele categorii de perso

nal:
•  Şef unitate — gestionar — Baza de agre

ment Şoimuş;
•  Şef unitate — depozit — Deva, OitUz,

•  Ospătari; i
•  Barmani;
•  Şef secţie prelucrarea lemnului;

- •  Mecanic întreţinere — exploatare utilaje 
industria lemnului;

•  Mecanic întreţinere — exploatare insta
laţii sanitare (autorizat pentru cazane cu abur);

•  Muncitori necalificaţi. '
Cererile, însoţite de copii după actele de 

studii, vor fi depuse la sediul societăţii din 
Deva, strada Aleea Florilor — CRtnz, bl. 13, 
parter, pflnă cei t&rzin Ia 20 aprilie 1995.

Pentru conducătorii de secţii şi pentru per
sonalul calificat se solicită copie după Cap. IX 
din Cartea de Muncă.

Salariile se negociază cu conducerea socie
tăţii. - -
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VANZAR1-
CUMPARARI

•  Vând Dâcia 1410, stare 
excepţională (1987), preţ 
negociabil. Tel. 618124,

(608802)
•  Important! S.C. Bere 

Kanizsai ,SRL Satu-Mare, 
depozitul Deva. str. 22 
Decembrie, 257 (S.C. Poli- 
dava S.A.), vă oferă ur
mătoarele sortimente de 
bere : Dreher Pils, Dreher 
Export, Dreher Bak, Ka
nizsai Vilagos. Kanizsâi 
Korona. HB'Pils, HB La- 
ger. (d.p.).

•  Vând avantajos 
camion Saviem , izo
term. Tel. 615950.

(9020)

•  Vând apartament două
camere decomandate. De
va str’ Minerului, bl. 23, 
se. 2, ap. 3$. X902â)

•  Vând remorcă ‘ api
colă pentru 24 familii, 
tractabiiâ AHO sau alt 
mijloc. Informaţii, : Brad, 
tel. 655231; (9021)

•  Vând pentru demo
lare casă (cărămidă , ne- 
tencuită. ţiglă Jimboliâ,

il.ugojţ şi trei, uşi casă. 
Deva, teii 624001 (9019)

•  Vindem AHO 243, vi
zibil la Agroservice Deva, 
tel. 6221% ' (9017)

•  Vând casă 5 camere,
două bai, încălzire cen
trală. gaz, ICO mp spaţii 
comerciale, 1606- mp gră
dină, c-entraţ Orăştie, ■ tel. 
641860 (9015)

•  Vindem maşină în
gheţată monofazieă, ga
ranţie 6 luni, aparat pop-* 
corn,- ladă frigorifică 300 
I. 641860. (9015)

•  Vând. apartament două 
camere confort I, Gojdu, 
bl. E 3/59, Deva, tel. 
603529, după Ora 16. (9277)

•  Vând parterul unei
vde, central, grădină 560 
mp, 35 000 DM, negocia  ̂
bil, 625482. • (9012)

•  S.C. Euro Com Tur
Geoagiu vinde din stoc 
ţeava pentru gaz, instala
ţii sanitare, încălzire cen
trală ia cele mai mici pre
ţuri, tel. 206. (9011)

•  Vând garsonieră con
fort I. Progresului, nr. 5, 
M; 3 C/14 sau tel. 619101, 
Intre Orele 16—21. (9025)

•  Vând două garaje tip 
Bîrcea. preţ foarte avan
tajos, tel 625096, după ora 
16.

•  Vând două biciclete. 
Vând cauciucuri 195/65 R 
15. informaţii tel. 616678;

(9623)
•Vând casă şi grădină 

56 'ari, sat Bîrsău, nr. 42. 
preţ negociabil. După 18 
aprilie şpnaţi Brăila, tel. 
039/648581. (9010)

•  Vând .teren pentru 
casă, 1000 mp, zona ce
tăţii. Deva, tel. 626660.

(9008)
•  Vând urgent acte so

cietate comercială S.R.E. 
Deva, tel. 712922 sau 611594.

v , (9009)
,,'Vi» Vând apartament două 
camere, bdui 22 Decembrie, 
bl. 42. Informaţii tel. 
619685, ora 16. (9007)

•  Vând casă Dobra, str.
Lugojului, nr. 74. Dobra, 
tel.-633189; (9006)

•  Vând apartament două 
camere. Deva, tel. 627300,

(9098)
•  Vând Citroen 2 CV 6, . 

decapotabil, tel. 612760.
(9094) "

•  Vând teren pentru 
casă de; vacanţă . pe şo

seaua Deva — Almaşu Sec, 
tel. 624966, orele 17—21.

" (8093)
•  Vând apartament trei

camere. Deva, Miero * 15, 
Straiului, bl. 85, sc. 3, ap. 
47, etaj 1. (9092)

•  Humă," ciment 
alb, ipsos, ciment, var, 
la cele măi mici pre
ţuri, pe str. Mihai E- 
minescu,. nr. 48 Deva, 
tel. 626149. ^J8936), ^

•  Vând maşină 'înghe
ţată, tel, 661787. (9047)

•  Vând casă, grădină 
(schimb cu apartament), 
zonă excelentă privatizare 
pe şoseaua naţională Deva 
— Brad. Tel 311810..

(608803)
•  Cumpăr urgent apar

tament 2—3 camere .zona 
pieţei, zonă centrală. Tel. 
627829. (9106)

ş  Vând Citroen ppmbi, 
capacitate transport 560 kg, 
neînmatriculat. Tel. 616483.

(9101).
•  Socieţtţte . comercială;

vinde ARO 320 Diesel, 
(camionetă). Informaţii tel.- 
618404 sau 614888, orele 
8—16. str. M. Eminescu,' 
nr. 63. -

licitat. Informaţii supli- că tari .ospătari. barmani.
mentare la sediul regiei. Informaţii la tel. 648115,
tel. «41723. (7393) între orele 18—20. (9032)
: " •  Grupul Şcolar ° In-.. tmm, mmm,mm. mm
dustrial Energetic Deva,
str. Minerului, nr. 28. •  Ş.C. Fisher Ser-
telefoane: 620913; 621638, , vimex S.R.L. Deva

•  Societatea «Ga
rant Consulting" tel. 
616449 facilitează vâ|- 
zarea, cumpărarea, în
chirierea apartamep- 
telor, caselor;' terenu

rilor. Cumpărătorii sunt 
serviţi- gratuit* (9077)

. •  Vând uşi şi ferestre, 
stare bună, dindemolări, 
str. Pricazului, bloc 59/3, 
tel. 642222. (7399)

•  Vând casă şi pământ. 
Informaţii Călân, • Strei- 
sîngeorgiu, nr. 157,,: (7710)

•  Vând Audi 100, CC, 
ARO 10 plus remorcă, Re
nault Trafic, motor ‘Die
sel. Tel. 717129, 716738, . '

' ’ .1 (7708)
• •  Vând casă (fosta tjaşă 
a pionierului) saut schimb 
diverse, .chioşc în Piaţa 
Obor (si în rate), , tel. 
711955. . (7705)

•  Vând microbuz Re
nault Trafic, apartament 3 
camere, garaj. Tel. 716738.

(7704)
•  Vând apartament două'

camere, zonă bună, tel, 
728141. (7702)

•  Vând VW Jeta Die
sel, avariat- (fabricaţie 
87), chioşc aluminiu, Ger
mania, 6 x 6 mp, chioşc 
aluminiu CraioVa, 3 x 2,5 
mp, societate comercială, 
(decembrie 1994) tel,

. 716116; 711967, după ora 
20. (6991)

•  Ocazie autoturism te
ren sovietic, nou, 3,7 mi
lioane, motor cutie Ford* 
1,6, 300 DM. Tel. 712786.

(7711)

LICITAŢII i
•  'Parohia Ortodoxă Şoi-

muş vinde lâ licitaţie; pu* 
blică suprafaţa de 0,43 
ha teren, situaf lângă fos
tul . G.A.P. Şoimuş. Licita
ţia va avea loc în data de 
28. 04. 1995, ora 12, la 
sediul Consiliului Local 
Şoimuş. Licitaţia începe 
de la suma de 8600 leU 
mp. , * (9024)

•  Regia autonomă „Acti
vitatea" Orăştie scoate ll 
licitaţie publică, în dată 
de 12. 05, 1995, ora 10, ur
mătoarele mijloace fixei 
încărcător frontal A 1800, 
malaxor asfalf, macara 
Hydros . 10 tone, rezer
voare combustibil 5# tone, 
motoare 75 kW, rulOU 
compresor, buldozer S 
1500. Taxa de . participare 
la licitaţie este de 10 000 
lei şi garanţia 10 la sută 
din valoarea mijlocului fîx

anunţă licitaţie 1 pentru 
cantitatea de 100 bucăţi 
pături din fier folosibile. 
Licitaţia vaV avea loc 5 în 
data de 17 aprilie 1995, 
orele 11,30. . (9083)

•  Sanatoriul de Pneumo- 
ftiziologie Brad, str. Măgura, 
nr. 25. Organizează' licita
ţie deschisă în data de 27 
aprilie 1995, privind lu
crări de proiectare şi R.K. 
la cele două pavilioane. 
Tema de proiectare spre 
studiu şe află la biroul 
administrativ al unităţii. 
Informaţii suplimentare la
tel. .651050. (605048)

•  Banc Post . S.A. — Fi
liala Brad scoate la lici
taţie publică următoarele 
mijloace fixe: rulotă im
port, cu dotări,- -pentru a-

' Iimentaţie publică;.'- utilaje 
carmangerie, c u t e r , ma 
şină de .tocat carne elec
trică, cu rediMtor, malaxor, 
(şpriţ,'< macara carmangerie,. 
dulap frigorific şi . maşină 
îngheţată.. I.jcitaţia va a- 
vea loc în data de 13. IV.

. 1995,' ora 9,' la. sediul, Ju- 
1 decâtoriei “ din ‘ Brad . —

biroul executori judecăto
reşti. Informaţii suplimen
tare la tel. 054/651735. 'şi 
651511, Banc Post S.A.— 
Filiala Brad. (609133)

. ÎNCHIRIERI. .
•  Caut garsonieră pen

tru închiriat, ocupabilă i- 
mediat. Tel. 724644. (7701)

•  Societate comerciala 
, eu sediul în i>Cva închi

riază autovehicule- de 1-̂ 4 
tone pentru . distribuire 
produse îh reţea-şi Sfgjjp;

..şjca?ă .de- urgenţă «xxxuj- 
mlst, contabili şi gestio
nari. Contâctaţi-rie . 'zilnic

■ la tel. 617769, între (orele
17—19. V ' ' ' “(91)48)

— # "Ofer'-de închiriat te-
■ ren 36 mp, -faţă hală obor
' Hunedoara, pentru' am

plasare spaţiu comercial. 
Tel. 613800. (9603)

•  Tineri căsătoriţi; că
utăm garsonieră, Aparta
ment, pentru închiriat, ter
men lung în Simeria. Tel. 
660370, 660261.' (9081)-■ -,-̂ v .

PIERDERI
•  Pierdut carnet ajutor

şomaj A 2156, pe nuihelc 
Bozgan Carmen Cornelia. 
II delcar nul. (7398)

•  Pierdut legitimaţie
serviciu pe numele - îosi- 
voni Mariana .O declar 
nulă. (7700)

•  Pierdut ehei în zona 
_ străzii Guza Vodă, tel.
628963. (9017)

•  Pierdut geantă cu do
cumente în zonă pieţei 
Deva. Găsitorului recom
pensă, tel. 614695 sau 
619321.. (9028)

•  Pierdut legătură chei
zona gării, în 2 aprilie 
1995. Anunţaţi la Informaţii 
GFR Deva, aducătorului re
compensă, . (9097)

•  Pierdut ştampilă cu
nr .17, aparţinând S.G. 
Cetate S.A. Deva. Se de- 
cŞart nulă, * (9090)

OFERTE 
DE SERVICII

•  Caut colaborator stră
in pentru firmă româno- 
maghiară, specializat în 
prelucrarea lemnului; tel. 
063 — 365370. (9037)

•  Angajăm mecanio cu
permis de conducere, per
sonaj pentru îngrijit gră
dină. Tel. 711955, (77»6)

•  S.G, Valentina S.R.E. 
Geoagiu-Băi angajează bu-.

execută la comandă,din 
lemn semirotund: că-. 
stiţe de Vacanţă, ca
bană, case, terase. Ia 
cele mai avantajoase 
preţuri/ Deva," tel. 
615341. (9084)

DIVERSE
y

•  Asociaţia familială
■/ Suciu Maria anunţă schim

barea adaosului comercial 
de la 30 ja sută la 200 la 
sută. 49087)

•  S.C. Grleân Comimpex 
„S.R.I.. Deva anunţă ma
jorarea adaosului corner- ‘ 
cial până la 160 la sută.

- - (9086)

•  S.C. Gafut Pro- 
dimpex 'S.R.L. Deva 
anunţă o mpj orare cu 
miximum 10- la sută 
la preţul jaluzelelor de 
toate tipurile, din im
port, începând' cu data 
de 12 .aprilie, efectu- 

- ează transport intern 
marfă cu maşină 3,5 
tone .acoperită, la' pre
ţul de 370. lei/km. Irţ. 
formaţii la. toi./fax 
617338, saWHâsdat, nr. 
146. - - (9038)

- COMEMORĂRI
• Mamă, din ochii noş

tri lacrimi mari ne curg/ 
.Când vedem -crueea- pe-al' 

— tăuymormânt
t ;;,.'*'a n â ;..m u b eşa n -

Nu ,;âvein putere şâ . te 
. eădtâm/Ân} yma să te 

strigăm/par . strigătul. se 
* prescţii|nbă; m ■ murmur/ 
_ aprindem'' Juriţânări în • fiê  

care -amurg^Şi ;im Vrea 
.. să vii afară din .mormânt/ 

D^.\di«. păcate aşta n ţ  se 
poâte/Şi-atunci rugăm pe 
Dumnezeu Gel Sfânt/Să te 
iubească şi acolo în mor
mânt. Lacrimile sunt atât 
de grele şi de fierbinţi, în
cât zac în inimă arzând-o,

; la şase luni de la deces.
, Fiii tăi- Uţu şi Nelu, noră 
J Marinele şi nepoata Cris- 
'. tină. - - (9001)

D E C E S E

•  Cu inimile pline de 
durere vecinii din blo
cul A—1—3 suntem
alături de familia
Buga, din Hunedoara, 
la greaua pierdere su
ferită de decesul scum
pului lor fiu 

SANDEL
Ia numai 26 de ani
Sări ti# ţărâna u- 

şoară şi Dumnezeu 
să-i odihnească . In 
pace 1 (7712)

•  Familiile Nistor 
Iulian şi NUţa anunţă 
decesul fratelui ’ şi 
cumnatului 

pndL GHEOBGHF, 
BAHU (0 0 6 U) 

înmormântarea mier
curi, 12 aprilie 1995, 
ora” 14, in Simeria, 
str, Ilie Pintilie. (9034)

-  •  Suntem alături de 
familia îndoliată şi 
aducem un ultim O- 
magiu celui care a 
fost .

VESA PETRU
Colegii de liceu, pro

moţia 1964. (9163)

•  Cu adâncă durere, 
soţul. Nicolae, , fiicele 
Dorina, Nicoleta, ' ■ gi
nerii Ştefan şi Teodor, 
nepoatele' Florentină şi 
Claudia, cu sufletul 
întristat, anunţă mdar- 
tea fulgerătoare a ce
lei care â fost o mi
nunată mamă, soţie şi 
bunică

ECATERINA
BRUMAR

la numai 53 ani. în
mormântarea miercuri, 
12 aprilie, ora 13, la 
Cimitirul Brănişca. Cât. 
ai trăit te-am iubit/. 
Câţ vom trăi te vjom 
plânge/. Dumnezeu 
să-ţi odihnească su
fletul tău bun. (9027)

•  Be neuitat Va fi 
aceşstă zi ,a despărţi
rii de draga noastră 
naşă ’■ '  f

ECATERINA 
. , BRUMAR.
Finii Itu Toma şi so
ţia Liliana ' şi Trifan 
. AXente . şi , soţia Ca- 
rolina. - (9027)

- •  Cu sufletul înne
grit de lacrimile du
cerii îmi iau rămas 
bun de la cea' care a 
fost o minunată cus
cră

-ECATERINA
BRUMAR

Fie-ţi ţărâna uşoară. 
Floarea Crişan. (9027)

•  Soţia Maria, fiul 
preot Marcel, nora Ana, 
nepoţii Sorin şi Ramona 

v anunţă încetarea din 
viaţă a iubitului sQţ, tată, 
socru şi bunic

CORNKI, ROMOI.l S 
GABAR

în vârstă de 65 ani. Cor
pul neînsufleţit se află 
depus la Casa Mortuară, 
iar înhumarea', va avea 
loc la, cimitirul din , str. 
M. Eminescu, Deva, azi, 
12 aprilie 1995, ora 15. 
Nu te vom uita niciodată.

(9031)

S.C. ;,DECEBAL“ S.A. HUNEDORA — 
DEVA

(Industria Cărnii)

Cu sediul în Deva, str. Piaţa Unirii, 
nr. 8 tel: 054/611760, fax 054/612623, u- 
vând cont de virament 30.55.20.101 BCR 
Deva, nr. de înmatriculare J. 20/100/1991.

Anunţă organizarea licitaţiei pe data 
d : 25 aprilie 1995, ora 10, la sediul socie
tăţii, pentru lucrarea , ;

'  „Raport de evaluare a societăţii în ve
derea privatizării conform Legii 77/1994 
(sistem ,,MEBO“).

Caietul de sarcini va fi studiat la se
diul societăţii, începând cu data de 12 a- 
prilie 1995, pe baza unei taxe de 300 000 
lei.

Ofertele se depun la sediul societăţii 
’ în plic sigilat.

Pot participa la licitaţie ofertanţi auto
rizaţi de AN EV AR şi acreditaţi de F.P.S, 
şi F.P.P. . r

THE DOCUMENT C OMPANY 
XEROX

.................. .. ' .:

S.C.CVMSER S.R.I. -DlSTRtM/mm AUTORIZAI 
TEL: 716.pl; 7169ÎS; 716744 FAX: 71677J
Copiatoare, maşini de Sctii,' culcu/atoarc, • 

itnprimanU-, centrale telefonicetpixitii, sisfeme tU • 
alarmă, case de marcat şi cântare electronice, | 

~rep(roproiectoure, papetărie.
- ANGA JĂM REPREZENTANŢI RE VÂNZĂRI!

REGIONALA GAZ DEVA 
F.O.L. HAŢEG

a n u n ţ a

Sistarea furnizării gazelor naturale, în 
zona blocurilor Haţeg, miercuri, 12. 04. 1995, 
între orele 8—18, datorită unor lucrări la re
ţeaua de distribuţie. (248)
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