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Mii de români au fost prezenţi la ..întâlni, 
rea moţilor cu isteria*', de la Dupăpiatră — Cheia.

Foto PA VEI, LAZA

în tâ ln irea  m oţilorV V
eu Istoria*
DUMINICĂ, 2 IULIE 1995, 

DUPÂPIATRĂ — CHEM

A fost ediţia cu numă- 
'riJl - douăzeci şi trei. Lume 
"nuiltă, precum cucuruzii 
.'brazilor — ca să-1 para- 
'Xrazăm pe Crăisorul- mun- 
M f ’ Avram Iancu —, 
jnoţi din zonă Zarandu- 
jluiî din Ardeal, şl din 
* toată Ţara Românească, şi 
,nu doar maţii şi-ou dat, 
afin. nou t^ţâlriire cu is.

. .ţorîa, duminică, 2 iulie 
‘ 1995, la Bupăpfotră — 
reteia.

împătimiţi ai . acestei 
'curate • sărbători româ
neşti, de suflet şi de cu- 
■găt. şi-au instalat cortu 
rile ori şi-au parcat ma- 
„şinilc cu o zi înainte, pe 
malul pârâul iu Dupapiatrâ. 
puntrik a « i  pierde nici o 

'Secvenţă din! această mâni, 
jfiSStare. de adâncă trăire 
ăpiaţmtti^, cu ample rever- 
Tberaţii culturale, morale 
spirituale.
; -S-au aflat alburi ti
nderi ai mai mtdtaţ. parti
de politice* senatori şi 

.‘deputaţi. caSiră superioare 
“din armata romăăaă, re- 
Jpţezentanţi -ai cultelor, ai 
'unor, organisme neguver- 
’s^amentăle, prefecturi şi 
‘consilii judeţene, igstitu- 
’.ţH. şi societăţi comerciale, 
‘Ziarişti. Au fost jire- 
‘zenţi epii Georgdj, Răican, 
."prefectul judeţului Hunc- 
; apăra, şl Costal Alic, pre- 
■ şedinţele Consiliului Ju
deţean Hunedoara.

La pra 9, îh acordurile 
solemne ale Imnului Eroi
lor, intonat de fanfara 
ttnităţiî militare din Brad,

. an fost depuse coroane şi 
t'ertar de flori la „Crucea 
Tancului", înălţată pe lo-

! C e -a  m ai
J •  p r e ş e d in t e l e  io n
; IUESCU. LA CANNES.
|  La începutul săptămânii 
y trecute, s-au reunit la 

•I. Căunes, în Franţa, în 
; cadrul celui de-al 53-

1 ;lea Consiliu European, 
şefi de stat şi de guvern 

î din 15 state ale Uniunii 
r  'Europene cu 11 , lideri 
î de diate din Europa de 
I est, din ţările 1 baltice 
'  şi mediteraneene, can- 
I didate la • intrarea în 
y Unţivnea Europeană. In- 
I tre aceştia din urmă s.a 
J aflat şi preşedintele

I.- României, dl Ion IliescU.
•  REUNIUNEA MARO 

i  NEGRE. La Bucureşti a 
J avut loc reuniunea la 
|  nivel înalt a  Gooperării 
I  Economice a ®Hrii Ne

tu l istoric unde. in anul 
1846, trupele de moţi ale 
lui Avram Iancu au ni
micit armata trufaşulu i 
căpitan ungur Hatvany, în
setat de teritorii sţrăihe.

Un sobor de preoţi, hi 
frunte ou P-S- dr. Timotei 
Sevişiu, episcopul Aradu
lui şl Hunedoarei; avâh- 
du_i alăUiri pe părintele 
amator Simeon Tatu şi pe 
protopopul de Zarand, 
Ioan Jorza. a oficiat o 
slujbă de pomenire. Garda, 
militară a garnizoanei dini 
Brad a prezentat onorul, 
.'•'•Ă urmat una dintre 
cele mai gustate şî apre
ciate secvenţe ale mani
festării — exerciţiul de 
'ui^ă, care a reprodus, "ţa 
scară redusă, ambuscada 
de acum 147 de ani, când 
oştirga Tancului "a 'zdro- 

- bit cetele de honvezi ale* 
lui Hatvany în chingile de 
la Dupăpiatră, redând mo
ţilor demnitatea . Şi drep
ţii t sacrii de a fi stăpânii" 
la ei acasă. Poate ' şi 
pentru a_şi vindeca orgo
liul rănit anul trecut, când 
un ordin -,,de sus'* nu le-a 
îngăduit -militarilor din 
garnizoana Brad să colo- 

. reze manifestarea cu fas
cinantul lor exerciţiu d e ; 
luptă, ei au dat duminică 
o veritabilă probă de teh
nică şi măiestrie, dovadă 
a înaltei pregătiri milita
re ,' a capacităţii de apă
rare a 'ţă rii împotriva oţj-

VlORICA ROMAN.
GEORGETA M f,A , ■■■

. m j w t m  gm bonea

(Continuare în pag. a 2-a)

gre. Au participat şefi 
de stat şi de guvern din 
ţările riverane Mării 
Negre, observatori din 
mai multe organisme eu
ropene. • .

•  ROMANI IN LIBAN. 
După .ce a vizitat Re
gatei ’Haşemit al Iorda
niei, premierul Nicolae 
Văcwroiu s-a aflat timp 
de trei zile în' Liban, 
unde a  pus bazele unor 
noi, rejaţil de colabora
re. Intre altele, construc
tori români lucrează la 
refacerea oraşului Beirut, 
Ia realizarea unor blo
curi de locuinţe.

ADOPTATE 
După îndelungi dezbateri 
şl dontfcverse. . paria, 
atentul a -adoptat, <rm

ut**'
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•  . 1 dolar SL'A 
•> A marcă germană
•  19»-yeni, Japonezi
•  I  Hrâ «tejjtnă *
•  1 franc ‘elveţian
•  1 franc francez *
•  100 lire italiene

Cursuri* de referinţă ale Băncii Naţional»
României * '  - ■

•—-O— .......

-  VREMEA ‘

MARŢI, 4 IULIE. In 
continuare, vremea va 
fi frumoasă şi căldu. 
roasă. Certe mai mult 
variabil, cu excepţia 
zonei de nord-vesţ şi a 
celei de deal şi de 
munte,1 unde sunt pori- 
bile innourări âceen. 
laate şi,-tocai. averse 
de ploaie. Temperatu
rile minime între ■
80 grade C, iar 
Rtete înţre 86—32 gr*. 
deC -

»—*—*—*—*-*—*—*-*-*-*—

ultimele zile ale actua
lei SeShmi, două legi 
importante: Legea în- 
văţământuloi şi Legea 
caselor naţionalizate.

•  MEMORANDUM. 
Uniunea veteranilor de 
război şi a urmaşilor

— Ştii că, după unele 
statistici, bărbaţii ne. 
bum sunt cu 15 la sută 
mai numeroşi decât fe
meile ?

— na Aa* HÎM.I

ţării",
•  LEGIONARII SE 

REGRUPEAZĂ. Profe
sorul de fizică Şerban 
Suru, din Bucureşti, a 
organizat o formaţiune 
legionară sub denumirea 
'„Legiunea Arhanghelu-

agreabji al drumuri!^ 
noastre ? (N. T.).

ţi) CASATORII, t a  IjL; 
roul Stării Civile din 1 
Brad,-da curând», s-a 
resistert cea-4e-a \ l 5 i

© GAZ METAN . LA 
MINTIA, -In siitte .Min- 
'tia, comuna Veţd, sm , .
cistatea coqiercială B-E D. căsătorie pş'W fcl în 
din Bis-triţa execută in- Ultima pereche 
stalaţia pentru introdu- spus urt sincer ,J)A** .în 
cerea gazului metan. Lu- faţa ofiţerului staţii cţ. 
crarea se- apropie de vila a fost domnişoara

' ' sbela Laztirsfârşit, instalatorii ur
mând să "se mâţe cu lu 
crul în satul Veţel şi 
apoi la Leşnic. (Tr. B.). 

ESTETICA DRU-

Nicoleta Mirabela 
din Ţârăţel — Brad şii 
dl ' Cornel losn Rezercu; 
din:Deva. Tinerelor fa
milii, casă de piatră - şi J

MURILOR, Cu toate că copn frumoşi. (Ah D  
a mai fost abordat acest" - '0  TITLURI DE PRţ>.; 
subiect în coloanele zia_ PRIEÎÂTE. In sitele Po_î 
rului nostru, constatăm joga Şi Sălciva, aparţi- 
că nu se face mai himic riănd comunei Zam, s - a j  
nici pe drumurile na. încheiat punerea liî  po_î • 
ţionale în privinţa re- sesie â celor ce e»  -drisp.
colt.ării şi adunării ve- tul la pământ şi pădu- 
getaţiei ierboase de pe re, în lumina " legii _ 
şanţuri. Dacă de la De- fondului funciar. în 1 celei 
va spre Orăştie s-au fâ- două localităţi s-au In
cul marcajele necesare mânat 413.titluri dc pro- 
în pltimele zile, doar izo- prietate. (Tr. B.). 
lat, pe mici-porţiuni, s-a 
intervenit' cu coasele.
Oare nu se găseşte o 
soluţie pentru ca în plin 
sezon ■ estival să . iik * v

mm

veteranilor de război e 
emis un memorandum 
privind împlinirea a Ş5 
de ani de Ia ocuparea 
Basarabiei şî Bucovinei 
de către armatele ru
seşti (la 28- iunie I94DJ şi 
a  cerut preşedinţiei, gu- 
pprnului ş l parlamen- 
ţvSxn României „sâ ac
ţioneze . pe căi diploraa- 
tfee pentru reîntregirea

lui Mihail — Cuibul Ho- 
ria Sima", înaintată spre 
legalizare Tribunalului 
Municipal Buaureşti, în 
prezenţa a 300 de le
gionari veterani, îmbră-, 
câţi in, ţinuta lor cu că
măşi verzi şi diagonală, 
cererea Asociaţiei. „Le - 
giunea Creştină" a f°st 
respinsă, ea furteţionând 
in prezent ilegal.

•  CONGRESUL M0N. 
(MAL Al, REFUGIAŢI
LOR: A avut loc, "Ia 
Iaşi, primul Congres 
Mondial al Refugiaţilor şi 
urmaşilor lor din terito
riile româneşti ocupate 
de Stalin" iniţiativă ; a- 
parţinând Consiliului Na
ţional . al Reîntregirii. 
Au participat câteva sute 
de basarabeni, bucovi
neni, herţeni. ţransnis- 
treni, pe care armatele 
ruseşti i.au împrăştiat 
prin toată România şi în 
întreaga lume.

•  ANIVERSARE. Pri
mul guvern post-revoiu- 
ţionar al României, cel 
condus de Petre Roman, 
a aniversat cinci ani de

la i«vdstirea sa (în 36 
iunie 1991). La festinul 
organizat la clubul 
„Năstase" .după sinî- 
pozionul cu tema „Cinci 
ani de la  investirea gu
vernului reformei",- cei 
prezenţi au privit in u r
mă cu nostalgie, consi
derând că au fost şi au 
rămas cei mai buni.

•  DROGURILE, LA 
MAMAIA. In perioada 
27—30 iunie, Jn  staţiunea 
Mamaia s-a desfăşurat 
Conferinţa Regională dfc 
luptă împotriva dro- . 
gurilor, la iniţiativa şi 
cu sprijinul financiar 
logistic al Comisiei Eu
ropene de Integrare a 
Programului PHARE.

Ce s-a-ntâmplat

(



P  apei fadKfPlal*' , m ii  a- riad»*ag
paria- ca. p re ţ  «siv. Ion Teo- crofomâB
Fun&r dor ‘Stan — preşedintele Funarr, f

pjţ_ Societăţii „Avram Dm*u" Ion Pred
C luj-' 'din România. Nicolae Mo- dra 'Mau

nte al ga — primarul oraşului „Simion ’
Qewr. Bzufl, VSom* JŢorza' — pri- şia.Mont;
Alic, « » ru l cortapei Buceş, Partea 

>nefec- <Sfceo!^he Başte» — pri- festării %
3ge- ''japtrul municipiului Pe- tol#ia:fcl

Pnşâea Sjcşani, P.S. tiz, Tîmotei ' "-de
tnij&n. Şeviciu, alţi Aiprezentanţi iară, cari

U i#«uf• Naţionale „Vă- reuşit s
’apoca, tra Rortânească“ şi ai nun te în

..Societăţii Moţifor“ din mâine).

i*etra 1
mentari

vor fi . publicat* în 
I ' •«Jţieeiă. prq*«umerii

.7,90 L'a prima oră J 
0,20 Ora ic  murită ţ 
19,03 Desen*' Mimft. 
t e ;  1035 Bună rina, 
America! . (Wotteurt); 
123» Tcairo TV fr);
1 1 ,W «cran de va
canţă; 15,00 Serial p 
Brigada speciafii 2 lt2  
teP- 5»; 16/90 Demne 
«mwnate; ..#53» ■ SelBi
•  91 bogaţii plâng; 

17.40 Serial « A Or şi 
noroi; BMW Cu d l # .

pn laţi; H M  ***1
•  Mesager: 21,% între
da şi nu; 23ţil5 f> B
•  Merii (Germania, 
1991).

- - 'o.--*t -*v ^̂
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Poate participa la concurs orice erejtor an*a- 
J tor îa domeniile respective.
1 Tematica este ta «Ugere. Aut -muncă şi Mm vist. 
|  ţă, din realitatea stRetor noastre. .

Lucrările (în număr nelimitat ,dar nu mai puţin 
de ciuci jte taaă),, reato aţe Au alb-uaicgu, cu olari

I tate şl ’ «ssitr . |  fottş;«fiiţfe), ppt |S.;#nre-
zentat# direct Sa setfiul redacţiei n |a ^ e ,  g fe ifteva.

i'StrâdajMrBecesBbrie, »f. 35, M  trim B eiP ia Pfştă, 
c u menBwea *PENVRU COT»OBkS“.

\CetpSţŞBi rtuşite djptrc 
coBgMwi» «tarului. > , A  voc, 
pertîrU premiere. : ■

Iată premiile pe care.;:l|Ş94ad;;:pŞlrdi^#^gBţPffe-|. 
care gen de creaţie). *- , -« r >i
■';£ . v • 4%?'■. -- ^

•  LOCUL 1 : 100 006 DE L E I;

•  LOCUL AL II.LEA: BOM jDE MEI;

•  LOCUL AL 1IL.LKA : 6* 900 S E  URL

De asemenea, von acorda câte două menţiuni, 
J  fiecare in sunai de 99 900 de lei. 1

Autorii celor mai bune creaţii vor fi m aptoţ» f

£ .rândul colaboratorilor permanenţi ai ziarului a 
tft. |

Şi încă ceva: 8  rugăm pe participanţii la con. I  
«n, Si prima iiimMmc, «S «e ntpndteze ş te » .  T*

■iey a  date personale: numele, vărşta, profesia, lo- I  
' I ţ w  de mancă, adresa, numărul de telefon. j

|  Vă aşteptăm 1

i —
Aspect din timpul eserciţiTilui de luptă. Foto TAVţ&L LAZA

sooem te p@ actium cucapita»erwat 
|  >nm«lnok>lată la ftegi^rul Comer|ului Deva. cu |  

' 1 itr 3^0)fel8/l»1 Cont: 40726131 lOaC.R.Deva f  
■  Cod fiscal: 21R5827 |
|  CONSILIUL GE ADMM1 Stf? A JIE. |
J Oumdru <5heonea.r pr®edimp peoacio» «el). - J
* Tiberiulstrate oiceofesedintetredactoiseOclfunoti. *
I Virgd Cnşon contami «el. Minei Bodea. Micotae I  
( Tţrcot». 1
|  întreaga răspundere pentru conţinutul |  
« arlicobrfor o pearta autorii acestora Adresa ■  
î  redacţier Deva, 2700. str 1 Decembrie, nr 3 5 . .
* judeţul Hunedoara Telefoane 511215. 6Î2157 *
» 611269, «25904 Fa* 618061 1
f  Tiparul executat ia S C. „Polklava" S.A Oeva |

■£*m

; ;  4 i u l i e

a Cuv. Andrei, Episco
pul Ortului; Clrv. 
Marta;

•  Onomastică : Cornet;
•  Sărbătoarea naţio

nală a S.U.A.;
a 1864, Înfiinţarea 11.

din B a. 
pzfci Decret

M^ g d i piftuiui ai.

Soarele răsare la ora 
536 fi apune la 
i*pSi
An 4meut ş t i  de afle

. « • • d * a a a » a a * * ' a « a a * « « n e ş

«B C U M G ŞTtN fA  PA TR IEI A  A J U l^  

Ş I LA ALMAŞ' SĂ

Joi, de rina sfinţilor apostoli Petru şi Pa vel, la 
Almaş SăRşte a fost sărbătoare mare. Unui număr de 
lâ veter.au oare am ănpţat pe ambele fronturi în cel 
de-el doilea r^boi -snondim li s-au matânat înalta 
distincţie Crucea de fier Comcntorativă. Aa fost, dis
tinşi între alţii veteranii : Trandafir Boteru, Cnătan- 
tîn Şarpe, Ludovic Barza, loan Coliewscbi. Florlan 
ăBhiufleţ. Sandaic '' Mibulcţ, A»rd Ifsmi, loan Că
leam. POR dlnlre aceştia defineau dej» alte htâtte 
decoraţii-; Bărbăţie şi Credinţă sen Virtutea Mili
tară cu Spade.

Distincţiile an fost înmânate de dl prefect &eor- 
gef Kăicau, şar ceremonia » fost urmată de o slujbă 
religioasă de pomenire a eroilor neamului. (I. C.).4in rămas*n
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' 63» Seriale o  Desene 
a rm a te ;  8,35 Tenis o 
Wiwbicdon *95 (re*.);
9.05 Ambulanţa <s); 19,00 
O familie foarte drăgu
ţă (*/r); 10,90 Cbeers (St. 
cam./r); 11,8» Frumos 'Şl 
bogat (s); 11,30 Vremea 
dorinţei (s); 12,00 Preţui 
e fierbinte (fes); 1330 
Magazinul amiezii; 1330 
Springfield Story (s);
14.15 Santa Barbara (s);
1535 Pasiunea ei e cri
ma (s); 16,00 Tenis n .
Wîmbledon *95 (direct); 
19,45 Ştiri o Meteo n 
Sport; 20,10 Exploziv — 
magazin; 20.40 Vremuri1 
bune ş | . rele ; 21,15
Detectivul Balbo (s.p.);.
22.15 Tequila şi Bonetti 
<s.p.); 23,10 Quincy (s.p.).

7,9» Ştiri ; 9,45 Ghidul 
Parlatnentului; 10J90
Show-ul lui M Xostan. 
ao (r>; 12,10 O blondă 
pentru tata <s); 12.40 Fo
rum (mag.); 14,00 Ştiri; 
14,25 Cotidiene; 14,40
Beautiful (s); 15,15 A
iubi (ş); 1630 Tata şi fe
tiţa (s)j 17,00 Deâene a- 
nimate; 1930 O.K., pre
ţul e corect (cs); 20,00
Boala norocului (cs); 
21,00 Ştiri; 21,25 Pap»- 
rissima (şbw.v); 21,40 Tata 
îşi ia soţie (s); 23,45 Ştiri; 
0,15 Show-ul lui M. Cos. 
tanzo ; 2.30, Cotidiene (r); 
2,45 Reluări,

63» Germania «zi di
mineaţă; 8,30 Brunch — 
TV (magazin TV); 103® 

Gimnastică matinală; 11,00 
fo orice caz, Stephanie 
<s/r); 1230 KUpp Kiapp 
Club ; 1230 Vecinii (s); 
1330 Soarele, Californiei 
(s); 14,00 Falcon Crest 
fsj; I6,»0 Stă» Trek (s.
SF.,. SCA)X I7JD6'; Bay-Î 
watch (s.a.j; 19.00 Totul 
sau »*mic (cş); 2030 Ştiri 
«  Spurt « Meteo ; 20,30 
Roata norocului (cs); 
21,15 Sebwarij: la pândă 
(s.p, «p. 1); 22,15 Hun. 
tar (s-p.); 03» Spiegeî/
TV (rep.); 0,35 Gemenii 
răului (f.gr,. Anglia, 

i 9a ). -

6,3» ; Ştiri, cu Tom 
Broicaw; 730 Ia  miezul 
afacerilor («aag)r 8,00 Azi 
S- fnformaţii;ia s i ;  10,00 
Comerţ TV ; 11,0» Fiaţa 
europeană; 15.00 Persoa
ne celebre; 2839 Maes. 
teul jnentoi — Silvio 
Sedascord I 19,00 Azi — 
Informaţii; 20,00 , Ştiri 
ITN ; 20,30 Vîafa ndaslră 
(«m. «celtică);; 21,00 
Entertaiument 3S—(Press: 
• '  Magazin ckiemato. 
grafic; 21,30 Baţeline 
—t rrimspeCtivă; 22.30 

' WISO —' magazin ger. 
man; 233» iStou.nl serii, 
cu Jay Iienoş 13* Bu
letin financiar; 130 Şti. 
rfi*’ nopţii, ; eu T, B ro .- 
Jtftw; 2,00 Destinaţii de 
vacanţă. . .  . - . -  n

9.30. Golf «  Magazin 
PG AtW m -i 10,30 Spor, 
turi extreme ţinreg.);
14.30 Ciclîsm «  r Turul 
Franţei ’95 (rez. de Ieri);
12.30 , Lumea vitezei •
Magazinul sporturilor cu 
motor ; 1430 Atletism •  
IAAF Grand Prix; 15,30 
Fotbal •  Finala Gopei 
Mundial 1995 (r); 16,30
G d to n  •  t m t .  Franţei 

o#Et â  — «firect); *8.30 
Sporturi extreme (r);
20.30 M e t ia ' tte ştiri 1 ;
31,0» Magazina l infer- 
naţibm t- a t sporturilor cu 
ztMdor; . 233» Cleiism  •  
M cnfi F iuoţeL  1995 —
(let. z3ci); Op» Snooker 
O Liga Bure#. '95. Steve 
Dayis r -  Kgn Dohcrty.

*  fim
#M0 TVB S*» ^
tvb O H tim sim m m

' SnhmiMlS1 -ă-'• (Pi|Ppp>--B ttj&w ̂ B l  
şi necazuri în 6 » .  
goste; 18.50 S.BJ4. p 
Tara t u-, 52 de stelei; 
19,30 Desene ■ anbnw. 
te; 20,00 Actualităţi * 
Meteo «  Tfilesnort I 
20,50 p im  •  Doamnă 
Pentru o mi (ca. StJA,
m m m p s  « mi» -
22.55 Studioul muzi. 
cil «poare; 23,20 Ac. 
tuMHlÂIi; 23,40 Gong!

! 19,00 Interzis bfirba. 
ţilnr te); 11.0» Sertol «  
Prinţul din i i '

- (r); 1*30 Serial
Fakun Crem (X|î 
Serial « iMBaăn 
(r); 13,10 Vfva 
t  «ţ«; Myt» VWeotebtj
46.00 Ştiri; 1640 De
sene ' animate; XpB 
Serial •  Da l r t ar i —- 
ep. 1; 16,25 Gala T) *

. T; 16,55 Doar o ter. 
bă să-ţi mai spun- 1  

17,«D Documentar)
17,35 Primul pas — 
Gala absolyeBţUar; 
18,40 Desene animate; 
19.10 Linia înţâi ; BM» 
Serial « F-B.L — ep. 
29; 20JS0 Doar o uor- 

,bă să-ţi mai şpun- 4  

2M» Telejurnal (a, 
«fisiunea din X  0 5̂; 
21,30 Serial « Qfiăpfi 
— ©p. 27 ; 2â^0 l^m  
•  ttodeo (SUA, 1952); 
0,15 Videotext. •

DEVASAT PUBS 
1AO0 De re medica 

(r); 11,00 Vidaitext;
-18,00 Bepore culturale; 
18,3» Desene «zdaiate; 
1480 Fihn serial «-, 
Tuun Pcafcs — ep. 24 
20M  Actualităţi TVR;
21.00 Obiectiv ; 21,1»
Sportul bunedorean)
122.00 Film artistic «
tec în . nocturnă (po
liţist, SUA, 1992); 23.30 
Videotext. ■■■..■■

' TRAGEREA 
LOTO SPECIAL | 
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te- fi-a format proverb!»- I 
Iş sa gardăv ce tt*a« p#- ■ J 
tot sa o străpungă nici . 
cei mai puternici şi fi* t  
reti boxeri —' adversari '  
de renume ai fui Fran- |  
cisc Vaştag. . *

€Te va face Vaştag. va I 
participa la  Qbmpiacte J 
din anul viitor de la- A- |  
talânta? Este o întrebare I

invitaţia dfui Gheorghe i se va livra, în conti- 
Nagbî, patronai' firmei de  huare, întregii* eshipa- 
cewfe -ţ lî echipamente atent sportiv şi te  viitor, 
sjtettIVg din Deva, urmi- cave să-i poarte norocul de 
«Ştire* importanţii spor»- la Berii» şite .. Atalanta 
smb « n  judeţul nostra ţSDAfc Ia viitoarea C9ta- 
atf fctbalistiîw, gimnas- piasfâ, efi» anul 193&. 
ticii şi,., boswlei, care a  Feri -Vaştag a  vorbit 
şsigteat iaftri gm echipa, despre el ş i a  răspsns 
meat şi bowrtlor români «eaBeroasaior întrebări 
la  Gsmptimami Mbndiat afe ztariştiter • eu multă 
dat B ox «te ia Berii» un- siguranţă de sine, cin- 
Ş t  Peri Yateag ş i Le®- «kifc corect, cu o rară mo- în august. „După zece ani 
m tS  EbroAsi au  cucerit destfe, nu prea tatfflaită d* luptă crâncenă pe 
HilT i|in de a  ta- şi tir Ia oa triplu campion riy e  am acumulat nu 
dotele de campioni mo«- mondial. Nu s-a eschivat niateai o. oboaie^, dar fi 
O 0 ,  - siAitftncfc Ham anin de la  nici o* întrebare, a nunseroasefisuri, iosn- 
latee prunele ţări ‘ âtjp Jjwfc* d a , a  s ih ^ jfâ te  ,4ez- tută l i  teâiM f i  te eovp*.- 
M tie t e ■ box t Venit la arţnanţă» Spaţiul . nu  ne Vot cântări bine, nu  îmi 
ţ ftrep. t»rvprt>mnă eu soţia permite să reiS te nici p lite  să părtidif Ja; tta 
sau sias*t»„ a  fost primit- pe; departe ’ interesantul concurs dacă nu sunt: «g  
e» multă dragoste şi căi- ' dialog campion — pre- p a i»  să merg te  vfete- 
A t  ia Prefectura jude- să i  Penfţu cei care Fav ri*P. Viaţa, « n ittţte  «a 
ţUfai &  dî Georgel Răi. te  televizor, au ci- de peste »  ani în ttag
«WL dar şi de dl primat t»  lA presă sas; ay ascul. şi |p  afara lui suni «*- 
al miinicipitatii Deva, tat râdio despre evo- ceSamf retfete' m  fiafftea 
Ovidiu Hagea, unde s-aa loţiilb maestrului1 r®stru .B ^ m e a u t  Vaştag?*;. de 
apreciat succesele mare- campion în  meciurile » a - cunoscutul reporter A- 
Iul campion, ş-aU depS- rffijr finaie, când â acu- driaft Fetecăa CRadi®#- 
nat amintiri <Rn labori- hro&t trei titluri de cam- ftiaianea Rorateaăb t t  
oasa activitate sportivă pion mondial, ar fi inte- deapănă cursiv, caid, h«l 
a lui Feri, s-au pus în- resarrt să reproducem ce maipomenita poveste sc 
trebări. s-aa cerat apa- ne-a spus el despre „cheia vieţi# celui mai mare bo- 
jrffe precizări. succeselor’* de mare re- xer român, prezent şi

A urmat apoi eonfrun- zonanţă în lumea boxu- el, alături de noi, Ta Do
tarea cu numeroşii zia- Iui: A învăţat singur — va, lângă „REGELE RIN- 
riştt de ra presa centrală dar şi de la antrenorii G1fltfH’. 
si locală, de la TV De~ 'săi sâ încaseze cât mai " SABIN C1RMI

sagctOi emulaţiei qoîh- 
p et^ ^ ir se ep â n d  «si anul 1996/ 
199? diviziile de fof&al vor fi or
ganizate după cum urmează: 

TRECEREA LA NOUL SISTEM

1 ,LTT -r  “  — Raraan în Divizia C 1. echr
l  v*aSe* A  pete clasate pe locurile 3—5 din
* — Bămân în Divizia B 16 echi- fiecare serie şi cef mai bine 2 cla- 
\  pe clasate' pe locurile 2—5 în ce- sate pe locul S din cele 4 serii C I. 
V te 4 Serii «teiJB, plus cete mai bine __ Re&ttil echipelor de Ia tecul 
} 2 clacate pe* locurile & cete * 6 ,in  jos activează anul armâtbr în

serii de B. Divizia C 2 (42 de echipe),
ţ — Hetrogradl?ază în Divizia C i — Promovează in Divizia C- 1 
) echipele clasate pe locurile C—18 echipele câştigătoare ale seriilor
* în. cele 4:aerii~.de B, Diviziei C 2, ta .nivelul judeţelor.

"TOTVÎPONEKîtA SERIILOÎi DIVIZIEI A  
SERIA I SERIA a Ii-a

2. CS Dacia Piteşti 
2. AS  Metalul Plopeni 
4. CS Tractorul 
5- FC Gloria Buzău 
6. CS Portul Constanţi 
?. CS Constant Galaţi 
9. PC Metrom 
9. AS Rocar Bucureşti 

10. t C  Dacia Brăila 
i 11. Cetatea Tg, Neamţ 
L F C ”“ ’ ’ -

13. Oţe 
f 14. CS

ROMÂNIA 392^75 — GERMANIA 333^25
.SMfă* c u Ş M « .  Io-' A^drrea Gacoveaau, Na- 

tuiăte gllHjjb" 4â gîRHr* A a flăţăggn ş t  - Simona 
nastesă feminină ce se Amânar. . - 
ţaagăfesc u . tteva şl B it Toate cete 7, gimnaste 
cureştT fac intense pre- Ia aeest impor-
gătiri In vederea „Corn- U i t  test au ddvecEii o 
pantei Salte»" An Japo- buna pregătire, o remar- 
nfa, armând tns program cabilâ dispoziţie de con- 
intems «te pregătire, de eUrs, etalând din nou, 
participare la «nrie hi- tâlentuT şl vîrtaozîtătea 
atntrf eu »  m  H m  cete <x Ifcsa: adus atâta g b- 
0 t  ©hgaria tete de fe rte îrr marile eonfrun- 
P tw . ţări IrrtBmaţ&wate: ,

tn «înfruntarea de te Antrenorul coeprdona- 
tteva, Ante» wprezert* tor. pntţ: Oetavten- Belu, 
«Mdete noastre şi eete afe împreună cu eolegri săi 
Ouwnnie^ cleVrie pro» pregătea*; fh aceste zfle 
iMweâov-.'mtrenort de te  parKciparea te Câmpib- 

’ DUMA • #-a» «reportat natrie naţionţfe, ce se 
Aflj** Mne, eunoretrtete- «o» âesîăşm&ISk «bfisfem- 
i0 â ttm «oDtfttufc ere sigu- fh, ftj vem a eSror» ferul 
«MUL tttWndUte*. va- d»  gininastică al- ţSrii 
aorerea, onagreitretea |C noe^re^ferebtge sfi- tragă

fcre jpdivkttteâ rereixis, un a «mtuva sefteţiorea- 
KA V m tA  WfţjQŞQWlQ t t*  fte#  peatere vHtosreîe 

£H SÎr B* m ’m  loer «voluţir irrtermţtenate.

CHnpulung 14. CŞ Glorja ~- iu
&ioputere < 15- AS Minerul Motru V"

I IA FC leelif. Craiova 16 FCVilcea Rm. Ţfikea
1 %ţ, AS  Dunteea Călărieşl' _ î f .  CS Foresta

: F € Oneşti * '.16. CS Bucovina ,
I r ' ^S£ra»Cl}PA R e M i 4 l i ^  i A  ^ A t ^  j '
. p. In ceea ce priveşte calendarul joc, iar indemnizaţia de transfer 
* acfoalului -sWefyi oficial hotă- va fi negociată de' cele «*ouâ dfu- 

rât ca: „-Supercupa României“, buri, pe baza grilei de transfer. 
* I Intre Steaua şi Petrelwl, se I^s- Valorile grilei vor fi stabifâe în  

pate pe 4 august. Campionatul va şedinţa Comitetului Executiv din 
, începe pe 12 august şi se va în- 4 iulie. ' *
; . chele la 29 dec^ b rie, Jucfe«fiă-se T«»t din ediţia următoare s-a 

22 de etape. Pe 23 decembrie vor hotăeât să rămână cluburi profe - 
evea loe lâ-imile- Cupei României, sîoniote doar cele 18 din D.N., 
iar optimile, la* 24 februarie, Şe- celelalte, din D.A., revenind 

; zilrifii oficM  dfe 1996 se va Ihdieda la statutul de . nonamafor, dar 
. Ia 2? aprilie o dată ca  finala Cu- eu dreptul de a avea jucători 

pei României. - ^ ig £ ^ i, care vor putea prebni li-
ConJsnn hodărârii UEFA, lne&* cen ţi de profesiorean.

- DE LA VIMAOAB4
Sâmbătă, I iulie, s-a 

drefăşarat ultima etapă 
din fetea judeţeană a Tur-'- 
itenlui de fotbal pentru 
copii, organizat de Gom- 
pania Goca-Coto TimlBoa- 
m . Iată rezuMateJe fere- 
gfttrate : aiucoşuî Ewv» — 
AFI Aliasan» Brad r— I ; 
F;G, Start '91 Bev» — Au- 
suli Baad 2—z*, Bfiaerul 
m m m  — Victoria ’»  Gă. 
BUS $—4. - f:

Ana aalifitat paten» tur- 
rtatf flbaI A  te Timiţaara 
ftAMA M m - edrepete Mu- 
■UfUI - Wrerm Aerire. V. Mu-
rerAitellTfil % di Erei • y aH«an:
Ireutai Vatos Jisăuft. fĂC.)

&U&L

CEL MAI MAME BOXER ROMAN

FRANCISC VAŞTAG
Sâsnbătă, 1 iulie, la De

va * venit cri «nai mar* 
boxer al ţării noastre de 
pftwrl aeuow A so»lt te 
invitaţia dlui Gheorghe 
Nagj&l, patronul* firmei ,4» 
corăucţii «hipamerite 

di» Deva, unm* 
importanţii spore- 

nostru
a t fofbahştiire. gSnnae- 
ticii şk.. bcarelSK, care a 
asigwrat iuBri gsU echipa, 
meat şl boxreilor români 
te  GMţjikmatmi . Windial 

de te  Bertei u». 
te*i Vaştag Şi Leo- 
Sbroriaf au  cucerit 

U n ia te le  d e Aur şi tiP 
aoefle de carepieui m o» 

situând Hamâru» 
petereie: ţări

OASPETE AL MUNICIPIULUI DEVA
.Cu acest peitej, i-a fost p«tfoe lovituri şt să răs- 
înroânat dine partea p a - ' p«mfă cât mai eficient, 
tronului un premiu con. Dfn sote, rttS de ore de* 
sisteni şi asigurarea- că nenumărate antrenanwn-

COMITETUL»EXECUTIV AL FEDERAŢIEI ROMANE 
DE liPTBAr, A ADOPTAT

sistemului compeHţional
•  CORYINUL HUNEDOARA, TOT ÎN SERfA A II-A, CE CON

TINUA SA FIE CEA MAE PUTERNICA SEEXE A DIVIZIEI A, 
Având în vedere cerinţa rea- — Promovează fn Divizia G 1 12 

tr&lgierii calendarului fatlteîisae din cele 41 de câţtîgâtoâre aîe sie- 
. anual, erasterere conqşmtithdf^l « - riilor de Divizia C 2 din jadeţe. 
ctfiprior din primele eşaloane ale DIN SEZONUL 1996/199? 
fotbalului românesc, precum $  DIVIZIILE VOR FI OKGâNKIAlE

• ' DUPĂ CUM W0WEAEA: "
Divizia Naţională cu 16 echipe.
— Retrogradează anual 4 echi

pe în Divizia A.
— Promovează, anual 4 echipe 

din Divizia A.
Divizia A cu o serie de 20 e-

e» Multă dragoste şi căf- 
dw â te Prefectura jude- 
ţatei Se tH Geor#el Răi.
«ate, 4 »  şi de dl primar 
ai aiunicipiultii Deva,
Ctotâiu Hagpa, unde s-aa 
apreciat succesele mare
lui campion, Ş-aU depă
nat amintiri din labort- 
ogsa activitate sportivă 
a tei Feţi, s-au pus în
trebări. s-aa cărat apa- 
mite precizări.
. A urmat apoi confrun
tarea cu numeroşii zia
rişti de Ia presa centrate dar şi de la antre 
şi locală, de te TV De- săi sâ încaseze cât 
vasăt Plus ţpreeenţi me
reu, ş te  orice eveniment» 
iHtetetent). Ne-ak vorbit 
patronul firmei, dl- Naghi 
— care' ne-a invitat, 
şi am vizitat ^atelierul de 
confecţii #  depozitid e- 
chlpamentaior . sportive 
fde âxcefentă calitate)» 
destinate sportivilor dte 

„te cluburi «te renume de 
fdtbal din ţară, printre 
care şi treainguri, echi
pament pentru gimnas
tei* noastre şi afiş Ger 
maniei, ce şfe-asi disputat 
Întâlnirea internaţională, 
cm s-a desfăşurat chiar te 
acea zi în renremita sală 
de lângă caH»*e* Devei.

Pj-omovează anual primele 4 
în- Divizia Naţională, t 

Retrogradează idtâatfe - 4 e- 
clape.în DMzi* % ■ ’ - 

Divizia B  cu 2  serii a 29 edjlpe. 
V Promovează primele 2 eclii- 
pe din fiecare serie din Divizia B. 

... . .  — Retrogradează ultimele 4 e-
«elw *4 l ă f i f c i  f)ţ-  riiipe din frecare serie în Divizia

C E. ■-
Divizia C 1 cu 4 serii, a  16 echipe, 

.ir- Promovează prfmete 2 echipe 
dini flecare serie în  Divizia B.
" —- Rămân în Divizia C i. echi
pele clasate pe locurile 3—5 din

2. FC Olimpia Satu Mare
3. FC Bihor Oradea
4. CS Unirea Dej 
5., ASA Tg. Mureş 
& CS UTA Alad
?. FC Unirea Afba Iulia
8. FC Minaur Zlatna '
9. AS Gaz Metan Mediaş

10. Corvinul Hunedoara .
11. CS Jiul Petroşani
12. FC CFR Timişeera '.
13. CSM Reşiţa
14. CS Gloria Rerito ,* u  
19- AS Minerul Mofru J r
16. FC Vilcea Rm. Vikea
17. CS Foresta 
.16. CS Bucovina

•  Marţi, 4



■J V

iţMnteittn raport sinte
ză al OjJP.G; Hunedoa- 
ra-Deva, privind cazurile 
deosebite semnalate de 
către Inspectorii oficiu-

j) avea termenul 
itate depăşit şi 

zenta modificări or 
noleptice; S.C. Rusca 
Hunedoara (Bar de

Prin spaţii comerciale în care bate vântul..;
Cotaunâ Ilia dispunea,, carburanţi şi energie, de' locaţia tot trebuie să o 

priifâ&dkie, de un -bbft tot fe lu l. de poteri care plătesc. Noroc cu şan*
vad 'cPi^rejâl.5'In  toate încarcă preţul produse- tierul de la reabilitarea
'sattlei ' magăzine teL - acestea devenind drumdlui naţional, care
iar iii ; reşedinţa ‘cotau- astfel prea scumpe. Omul îmi _ asigură 'ocuparea* ă  
nei. funcţionau Un număr preferă să se ducă la un
taare de Unităţi. Cine particular, care îşi apro-

J vizionează unitatea cu'nu îşi aminteşte de „U- 
nlversalul" din Ilia, de 
pe vremea dlui> Lamber- 
tus, când toate raioanele 
gemeau de marfă şi ve
deau aici cumpărători de 
ia Deva şi din alte loca
lităţi învecinate, pentru 
că găseau aproape tot 
Ce doreau ?

Acum, după cinci arii 
de- tranziţie, prin maga
zinele-din Ilia câni bate 
vântul.

portbagajul maşfnii per
sonale, nu plăteşte loca
ţii de gestiune şi nu în
carcă preţul.

La co m p le ţi hotelier 
şi de Alimentaţie "'publi
că, responsabil Mircea 
Popa, ne confruntăm cu 
o situaţie asemănătoare:

— Locaţia de gestiune 
— rje declară interlocu
torul ne ţine pur şi 
simplu in loc.^-Indiferent

— Nu mai avem ma- dacă am vâhzări sau nu, 
gazine săteşti lq Bacea,
Brîzriic şi Bretea — ne 
sRunea cu amărăciune dl 
Alexandru Alba, secre
tarul Consiliului Local
Ilia. Alimentara din cen
trul comunei a fost în- • 
chisă, s-a redeschis doar 
de vreo cinci săptămâni.
Restul parterului şi etajul . 
fostului „Universal11 sunt 
goale. De peste un an s-a

r închis şi magazinul de tex- - 
tile de la parterul blo
cului de pe Mihai Vitea
zul. Celelalte Unităţi func
ţionează parţial, mai mult 
prin efortul propriu al 
gestionarilor.

— Care ar fi. explica
ţia, dle secretar ?

— Pe de o parte, ere-' 
dem că. a scăzut puterea 
de cumpărare a popu
laţiei. De cealaltă parte, 
gestionari^, se plâng de 
eustujile foarte mari ale 
locaţiilor de gestiune, de 
creşterea preţurilor la

10—12 locuri în hotel. La 
restaurant serVesc masa 
doar cei care nu au altă 
alternativă', preţurile fi
ind cam mari, Dar şi 
cumpărarea este » redusă. 
Am ieşit cu mititei lâ 
târg, nu' am vândut' de- 
bât 100 de bucăţi; Şi a 

-fost târg rhare\ Mai ies 
ceva bănuţi de" la jocu
rile' mecanice; aşa încât, 
pe ansamblu, putem 
menţine fj^rsonalul la 
nivelul salariului minim 
pe economie. -A 

Ani vizitat complexul.

Personalul se străduieş
te să-l menţină în buna 
ordine, câtnerele de ho
tel sunt curate. Prin gri
ja dlui Mircea Popa ş-a 

•construit o microcentrală 
cu două cazane „Ajax“, 
care asigură apa caldă 
şi încălzesc pe timp de 
iarnă hotelul.

Deci, strădanii exis 
eforturi se fac, dar cât' 
vreme baza activităţii i 
comerciale — Unităţile 
propriu-zise — vor fi * i 
vămuite de lot felul de l 
locaţii şi taxe, se pare că i 
va mai bate vântul prin 1 
spatiile comerciale din 1 
Ilia... **

TIBERIli ISTRATE

lui cu ocaziam ai multor comercializa bere „Haţe-Î
controale efectuate la so- gana“ (adusă de la_ S.G"*
cîetăţi comerciale din Haber . Internaţional' 1
judeţ, care - comerciali- ţeg),. salam de vară şi
zeâză bunuri alimentare lemea — achiziţionate
şi nealimentare, spicuim la S.G. Siderurgica 3.1
câteva. ' * Hunedoara, cu aceleaşE

sau... inii ?

u modifrf 
ice, dar şîf 
: de pro»A

------- -------------------- --------- virşlii purii
apă potabilă, reţelele de în vânzare de personalul 
alimentare cu apă şi ca- Hanului „La răscruce" dinT

Deoarece S. C. Tepes caracteristici. Cu
Eximpex S.R.L. Colonia cari organoleptice,
Ojrlea — bar de zi Săcel fără documente de pro-A
nr. 4 nu dispunea * de venienţă erau virşlii puşF

apa şi
nâlizarea erau defecte, 
grupurile sanitare neîn
treţinute şi examenele 
medicale aie personalu
lui neefectuate, - unităţii' 
controlate i s-a ridicat au
torizaţia de funcţionare. 
Aşa s-a întâmplat şi la 
S.C. Avicola S.A. şi Ia 
restaurantul „Bulevard", 

- din Deva, anexele şi» bu
cătăria necesitând igie
nizare generală şi lucrări 

' de hidroizolaţii, iar ma
gaziile dezafectate.

Hanul „La răscruce", 
din satul Târnava de Criş 
nu avea autorizaţie de 
funcţionare emisă de Pri
măria Vaţa de Jos, pro-

Vâţa de Jos.
Deficienţe de calitate^ 

s-au constatat şi la b«ţîŞ 
nuri nealimentâre, respee-.' 
tiv la încălţămintea pen£î 
tru femei provenită de l ă  
S.C. Ştefal S.R.L. Sântanţfj 
drei Timiş şi comerciali»-’ : 
zată de S.C. Marc Goi*-) | 
sirnpex S.R.L. Deva.
"'La arlţi 15 agenţi eoonoE j 
mici din Deva, Ilunedoa- | 
ra, Petroşani, Petrila, ca- | 
re se ocupau de comerţ 
ciaîizareal uleiului, a za
hărului şi produselor za- 
haroase, a citricelor, pro-J ; 
duselor de panificaţie sau 
lactate, a celor de pati- j 
serie a-  dar şi de florL j

rf -dusele nu erau însoţite de detergenţi, confecţii' Şi
.buletine sanitar-veţerina- cosmeticale — s-a : oprit j
re şi prezentau modifi- temporar . comercializarea j
cări organoleptice. din cauză că produsele ;

Abateri grave — solda- nu erau însoţite de docu-, j
te cu oprirea definitivă ’ mente de atestare a caii- :
a comercializării şi re- . tăţii, nu. aveatt. preţurile 
tragerea de pe piaţă a afişate sau lipseau ele-

„ li ni versului" din Ilia, un cumptex . de magazine! renumit odiniMţă prin 
abundenţa apravuuoniivi şi calitaţea servirii, în care» astăzi bate vântul...

produselor, s-au' descope
rit la: S.C. Solar ”Com 
S.R.L. Lupeni, unde tele
meaua de vacă (achiziţio
nată de la S.C, Alholact 
■ /

mentele de iffentificare-
earacterizare tfladuse în 
limbă' română. ' ă
•T- »' .1 ■ • :»••••;

■ ESTKI9A SiH A

Pentru cine şi cât 
două active

la  numărul 1«2, din .14
iiinte al

„au intrat fa apă" 
foarte active

j" Pr-valizarea la Haţeg I
\ ;■ •  Conform datelor sta- având' ca fuodanaenfc

titlul „Cum au intrat la 
• p i  dwiâ active foarte 
active", denunţam maşi- 
naţiunilc prin care valoa- 
rea â două. active ale SC 
Straja SA Vulcan a fost 
diminuată, până aproape 

* de ridicol, în vederea tte-
cerii lor în proprietate

v 1 ÎNTRE TEAMA ,

*  Ş tS J fR A N Ţ A

în  urma - examenelor 
radiologice făopte la plă
mâni la Spitalul din Pe
troşani, situaţia mea se
prezenta cât se poate de 
gravă. La indicaţia medi
cului de specialitate m-am 
îndreptat spre Sanato
riul T.B.C. Geoagiu. Nu 
fără teamă. La , vârsta 
mea înaintată doar spiri
tul de conservare comun 
tuturor fiinţelor era ace
la care mă mai _ putea 
menţine pe linia de plu
tire peste această mare a 
vieţii. în peregrinările 
mele, în căutarea sănătă
ţii' eram însoţit de fiica 
mea, Teodora, care m-a 
ajutat să mă internez.

Am fost internat la
secţia 4, camera 86, la
dna dr. Mănescu Olim
pia Sînziana. După ce'
m-a consultat şi a exami
nat clişeul, m-a privit şi,

privată, printr-o licitaţie 
măsluită.

Diminuarea este mult 
mai gravă decât afirmam 
attoncL comparând două 
moduri de .evaluare.

Valoarea actualizată a 
activului „Cabana Pa
sul Vllcan", cu mijloacele 
fixe şi terenul aferente, 
împreună cu care s-a li
citat şi adjudecat la pre-

văzându-mă atât de trist 
şi de abătut, 'm i-a -adre
sat cuvinte de îmbărbăta
re, spunându-mi că am 
să mă fac bine. Auzind, 
parcă simţeam cum mi se 
ia o "piatM de pe inimă 
şi am început să devin 
tot mai stăpân pe mine 
şi ffişî încrezător faţă de 
Cei care ne vor binele. 
La câtva tijpp după in
ternare, după, o aplicare 
intensivă a tratamente
lor', am_ simţit o revigo-' 
rare în tot organismul şi 
o poftă mare de mâncare.

Aş dori să aduc pe a- 
ceastă cale cele mai cal
de mulţumiri dnei dr. Mă
nescu Olimpia Sînziana 
care, pe lângă cunoştin
ţele în materie de medi- 
eină, dispune de ■ calităţi 
sufleteşti deosebite. Aces

tui de 1633 000 Iei, este dă 
56833 398, plus 1635 0 0 0 , 
adică 58183 398 lei.

Cea a abtivului „Zona 
de agrement Brazi", în 
aceeaşi structură — imo
bile, teren,; mijloace fixe ‘ C*n 
- -  est<£ de: 148 94Ş000 ;lei. k'’" * '  
S-a licitat' şi. vândut cu...
5527 «KT Ier! T
• 'Pentru etae au' intrat 
:atât de grosier la' <ap» a-

ceste două active ? Pen
tru S.C. „Araao Impex1 
S.R.L., în eazul Cabanei 
Pasul Vîican, şi .pentru 
dna Ioana Alupoaiei, în ' 
cazul Zonei de agrement 
Brazi. - S.R.L.-ul îi are ca 
asociaţi pe. dnii Vasile 
Daniel Codrean şi Ioan 
Irimie. Toţi cel trei feri
ciţi câştigători ai licita
ţiei au domiciliul în Vul- 

fntrebarea . este:- »Dn— -;»ttg

I
I
I
I

tisţiee puse la dispoziţie producţia sau prestări- 
de dna.Ileana Ivâncu, re* Ie de servicii, 
ferent control- comercial lor reprezintă doar *a I:
în emirul Primăriei Ha- 20-a parte «Un totalul I ; 
ţeg, în -oraş fiinţează, în celor ee fac afaceri. To- I ;  
prezent, 355 afaceri, a- tuşi, idintre cei ce fac P ’ 
vând la bază capitalul producţie s-au evidenţiaţi; 
privat. 'D in acestea, 250, societăţiile Horexcom S | 

I  sunt-organizate în S.R.L., S.R.L. (panificaţie), La- l j  
S 20 în S.N.C., 36 asocia- nacofetinscrv S. R. L. î  
J  _ tii familiale şi 50 de (patiserie), SLN.C. Opruţ I  

.. uviepeijdenţi. ( Io naş (produce. binale, -

TERCJIVERSiRi
: v"'.:; >■ '

Mă numesc Livia Gu-
ilea şi locuiesc în Deva, 
Hdul Deeebal, I bloc D,' _ " -V • " ■ i •
se.' B, ap. 24. Mă adresez

v , lonaş ţp n » u ce . onuiitf, g 
toi iile q #caS s stafii în? 1  - Ca mâi ^peste tot iunt diferite reptWL eXeCUtâte |
irn-ttrlr ihimrti ilm r  I  Pul.ini . fcjtrepnnzătpţu dm lemn), S.N.C. Guri- >

• •. • care au ■pornit afaceri că (construcţii) ş a. (AJS.) |

 ̂- J  ̂ ^   ̂  ̂ |  ̂ h ^

îndrăzneala <fe 
[ta-

mese. (Cu respect, a dv. 
s-a . <•§ f  *şi făcut.; Dna Glo- permanentă abonată la

; sp ^ ^ e f’. 'î î ^ l^ ţ^ 'd e ' ' înre ■.deartU:-:.' .a,dmir!iSU"'.t.0.area Z’ar’ I‘ G'>

tru verificarea şi apoi re-' ţia de locatari şi să cer reproşaţi" îndrăzneala di
medierea- -itefecţiihllor e r - ' 'hnin'tareâ către' RAGCL a vă deranja, vă mulţu-

Deva a Unei cornenzi, ceea’ m iw  fr.n rwnwt a rtexistente.

ziarului dv. -cu rugămin
tea de a / mă ajută inf so-

l". a..

g iş t i* l§ M P !fe ) ,  dăr de' ; f ° « a ţie i de ldcatâri nr 
atunci pata s-a extins şi 121,  ̂ m-a  ̂ asigurat .că o
nimeni .n-a intervenit. taamţa, iar dl. Mare-
Dacă în 17.05'95 domnul i ^  -Aurelian, fostul admi

nistrator al asociaţiei, mi-a 
V ‘confirmat ca ' respectiva 

‘bomrmdă a ajuns la des- 
'  tinaţie. Sper că mă înţe-

. iegeţi de ce vă cer spri
jinul.' Simt' că‘ nu voi 
reuşi să fiu convingătoa
re fa ţă 'de  cei care. în ______ ___________ _____

luţionarea următoarei -pro- care  ̂ a răspuns Ia telefo- . mod, normal sunt .obligaţi cuprind şi terenul de sUb |
bleme: -Pe tavanpl. băii .. nul dispeceratului mi-a ■ “eŞ A w ad ă ,de soliei- digul de apărare la iţa»  !
mi-a apărut cam de două promis că a doua zi - se ’ '•bd'ne. Ca veaţiii de dea- reş şi ccl din albig ma- ;
luni o pâţă care s-a ex- * va deplasa la faţa locu- > supra sunt „buni de pus joră a râului, srau elibe* ;

-joAi-/- ’ noAn ' ow ' *1i.»5 îmi. îrtcf(jldfni* a Antio îâ  ' Zl3 î  6  âuGVâfâit, CU Fât titlllrl C?G . prOpflGtâtft'* j

POŞTA RUBRieU
•  Ioan Rickber, Deva :

In legătură cu scrisoarea 
pe -care aţi adresat-o pre- : 
lecturii, vă informăm, că Ţ 
ea se află în atenţia ca- j 
misiei pentru aplicarea ] 
L^fii 18/1991. Problema j 
este • mai complicată în- ■ 
trucât pe proprietăţile 
funciare de la Dobra, care ,

tins; fapt pentru, care am lui un instalator, a doua la zi«tr“ . e adevărat,
niontwîriaf voeinîj de l a ' zi, în 18.05.’95/ dnul „ing. toate caş că nu asta „aş fi do

rit dar, pe lângă petele 
din locuinţă provocate de

w

atenţionat vecinii
eta ju l! superior. Dar nu Petre" (cum s-a prezentat

, .. . . . .  . . .  . . au-fost receptivi, din con- persoana ..care a-răspuns . ..... -
te calrtaţr taspira suferm- tră ,. au' refuzat să fcolâbo- la  telefonul dispeceratu- i^ilteaj^L tal .ss»u degra_
zilor încrederea de care reze." Dă .aceea, am' sunat* Iui) mi-a spus oă din de*' dat şi ta»aatel«-ăfo casa
au aţata nevoie pentru a ia r.6j6376 — ' dispeceratul îicit de personal de Ape-, (noroc ^m-ABAS-ul, care
se vindeca. (Cu deosebit R.-a .C'.G.L. Deva,' 'A scâici- : ciahAate. îm- s-A ‘K putut . rjespă^ubit . cât de.
respect, p im âg in  M. tând^ depl^sârea unei jper-: tiiittife ' iiistâiator şi in-a c®*).
Ioan, Geoagiu). soane de specialitate,-pen- sfătuit sa merg la. asocia- Rugându-vâ să jau-xni

- iim *-mm »-mm • mm» rmm tfmtm ttmmm» mar fjmm i
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Acestea pot fi anulate^ 
doar pe cale Juridică, date 
mers pe care Gomisifţ- 
Prefacturii intenţionează 
să-l întreprindă, după. 
analiză la faţa locului, 
s-a promis această, 
ză cât mai repede 
bil. .«

mrnmmmmm

*>
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Am încercat să evadez din cotidian'*
„Dumneaei este o împă

timită a toţ ceea Ce este 
frumos, vesel, autentic" — 
afirma dna prof. Livia Fu- 
murescu despre una din
tre colegele ei. profesoară 
de fizică lâ Şcoala gene
rală nr. 2 din Brad. Nu în
totdeauna reuşesc însă oa
menii să devină în Viaţă 
ceea ce ar fi dorit. Despre 
dna prof. Ghişa Marina Fă- 
gâdar ar trebui să scriem 
acum că predă muzică, da
că şi-ar fi realizat visul. 
Pentru că, fiind înzestrată 
cu o deosebită sensibilita
te, este o pasionată a mu
zicii, pe care a studiat-o 
in particular. Dumneaei es
te'profesoară de fizică. De 
unde pasiunea statornică 
pentru muzică ? Fiindcă, 
în pofida faptului că a 
âbşolvit Facultatea de fi
zică din Timişoara, a stu
diat şi violoncelul şi pia
nul, a dat concerte apre
ciate în oraş.

Tafentulriînnăscut a în
florit Ia' o vârstă fragedă, 
când a! şi început Să stu
dieze notele. Părinţii ei iu
beau muzica,. „Taţăl meu 
eră medic, dar iubea şi a- 

,-prfecia muzica, mama în
să a terminat conservato
rul — ne spunea.; Acelaşi 
ideal l-am avut şi eu. îm 
prejurările mr mi-jpu fost 
însă favorabile, cum n-a- 
Veam' o „Origine*,1 corespun

zătoare... Şi atunci, ca să 
nu rămân fără-studii, m-am 
îndreptat spre facultatea de 

“ fizică. -Iif^minfirea mamei

' -Vi- ■'G

mele — care a murit pe 
când aveam doar uri ân — 
am cultivat muzica”. ’ 

De-a lungul anilor, dna 
Marina a dovedit că ‘ po
sedă o anumită chemare 
spre- muzică ,uri mare po
tenţial de - dăruire pentru 
ceea ce-i frumos, gingaş, 
artistic. Fiindcă pasiunea 
dumneaei este şi cusutul, 
croşetatul, tricotatul, crea
rea de bijuterii <4in cuarţ, 
sensibilitatea-i manifes- 
tându-se şi în aranjarea 
interioarelor locuinţei, în 
crearea de modele vesti

perle. Dar şi coliere, bră
ţări şi clipsuri, de o fru
museţe inimaginabilă. „Am 
încercat să evadez din co
tidian" — reflecta dum
neaei. Disponibilitatea na
tivă i-a venit în ajutor, în- 

"Cercarea devenind reuşită.
Alături de artă, familia 

— soţul care i-a fost pro
fesor de mate-fizicâ, băia
tul, Bogdan, care a termi
nat Informatică la Timi
şoara şi nora Daniela, stu
dentă încă la aceeaşi fa-

DfANA BIANCA IACOB MIHAI TOGANELI
\ Pentru calitatea proastă a pozei apă rute Ia această rubrică în numărul tre-
\ cut al paginii noastre ■— chiar dacă rea lizatoarele sale n-au nici o vină, fiind 
ţ vorba despre o problemă tehnică —» ne cerem scuze.

mentare, de coliere, bră
ţări şi clipsuri unicate.

Goblenurile care împodo
besc Interioarele sunt — 
cum ne spunea dna Marina, 
conducân<ju-ne prin vila 
spaţioasă din strada Ho
rea — „reproduceri după 
picturi ceteWe,rpe care eu 
fe desenez şi apoi le colo
rez direct cu firul". Am 
văzut apoi pulovere şi ves
te tricotate — îmbinări de 
mohair cu dantele sau'cu 
catifea, brodate apoi 
mătase, CU mărgele

O activitate îndrăgită de 
copii (ca şi de mulţi, Fă-'

; rinţi, 4e altfel) este aceea 
de ,;a privi la televizor".' 
Dinv cp Ţ n, cg mai .mult', 
copiii prefdră să petreacă; 
0 foarte; mare parte din 
ţimp în fâţa televizorului', 
ttemărînd cu sufletul la - 
gură,' ,ore t  în şir, ‘ desene 
ărţimaie*şi tbt feluf de filT 
ide său emisiuni, mai mult 
sau mai puţin adecvate 
vârstei lor. De multe ori 
părinţii încurajează aceas- ? 
tă „activitate", cumpărând 
chiar special pentru co
pii uri' televizor, ca acesta 
să urmărească tot ce do
reşte până la pre târzii 
din noapte. -Sjşţe adevărat 
că, urmărind anumite e- 
misiuni la televizor, se pot 
obţine cU uşurinţă nume
roase informaţii, numai 
că asta presupune o selec-

. Cu speranţa că micuţa DIANA BIAN CA IACOB şi familia sa vor accepta 
j scuzele, republicăm poza. De data aceasta Diana are şi un... cavaler, 

cultate, dar şi învăţătoarea 1 Este PAUL MIHAI TOGANEL (7,5 luni), din Deva, „viitorul aviator", cum
pensionară, a dbua ei ma- .» jj alintă mămica sa. -
mă, care a crescut-o — re
prezintă celălalt "pol al e- 
xiştenţei sale. înclinaţia 
către artă este împărtăşi
tă şi de către membrii fa
miliei, mai cu seamă de 
soţul, care o ajută până 
şi lâ cusut. Seară târziu, 
când liniştea se aşterne 
peste case şi vălul nopţii 
întunecă ferestrele, doar 
un geam rămâne luminat.
Dincolo de el, dna Făgă- 
dar. realizează, un nou de
sen pe pânză,, spre a-i da 
apoi, “cu acul şi^aţa,' con- 
sisienţă unul tabîdî^ Gân
dul îi zboară. <mereu4a M- 

îa t, la familia ce abia şl-s 
întemeiat-o^ Speră că şi ei, 
cei tineri, .vor aprecia e- 
fortul, orele ei de nesomn, 
pentru a lăsa ceva în ur
mă. Lucruri trainice, de 
artă, care infruinuseţează 
Viaţa familiei şi a celor 

Veni. •

ESTERA ŞINA

Creşte spontan, prin 
fâneţe umede, la mar
ginea pădurilor din re 
giunile de şes şi dea
luri. Rădăcină se folo
seşte ca expectorant, fa
vorizând eliminarea se
creţiilor, calmează spas
mele bronhiee, uşurând 
tuşea, are acţiune diu
retică, tonifică stoma
cul, calmează nervii, a- 
ducând o stare, de li
nişte. Elimină toxinele 
din corp, influenţând 
favorabil stările reu
matice şi erupţiile pie
lii urmate de mâncărimi. 
Aduce uşurare în astm 
şi -tuse convulsivă, mă
reşte secreţia vezicii bi
liare. Rădăcinile de 
iarbă-mare âu proprie
tatea de a elimina vier
mii intestinali. •

Se recomandă decoc- 
tuf preparat din 20 g K 
rădăcină la 20» g apă, o 
din care se teu 3—4 î 
linguri pe zi.

ţie a emisiunilor urmă
rite şi o discuţie ulterioa
ră, pe mărginea: lor, ■ De 
foarte multe _ari, părintele 
încurajează copilul să-şi pe
treacă ore In şir ' iri fala 
televizorului. ' ce ? pen
tru că astfel cei miri stau 
liniştiţi, nu cer 'atenţie şi 
nici nu fari tot fehil de 
,.boaeăttel‘,*iar pe cei mari 
„îi-Tire Sub Ochi" şLse con
sideră deci eă sunt ^sUr  ̂
pravegheaţi*. “ Numai că ,. 
din nefericire, de multe 
ori nu se face nici o se
lecţie a programelor vi
zionate, familia nepufănd 
sau negândindu-se să con- 

, troleze emisiunile urmări-, 
te. De altfel este şi ffSarte 
greu să controlezi emisiu
nile atâta juceme câ tin  tim
pul zilei părintele este la 
serviciu sau ocupat cu tot 
felul de activităţi şi copi
lul rămâne seara târziu 
instalat în faţa televizoru
lui cu permisiunea părin
ţilor. Când un copil in
sistă prea mult, părinţii e-, 
nervaţi şi obosiţi sfârşesc 
prin a ceda pentru ca ast
fel să fie lăsaţi, in pace, 
să fie „liniştiţi".

Ca urmare, foarte mulţi 
copii se confruntă prea de
vreme cu o lume in care 
brutalitatea, vjstenţa,’agra* 
sivitatea, crimele sunt îă  
ordinea zilei, la fel ea ş i  
sexul, in forma sa întintil 
şi nu de puţine ori perver
tită. Este vorija 'deei/ide * 
nocivă „învăţare a vieţii"' 
care\ ar putea fi; idea cele 
mai multe oşf evitată da
că părinţii îşfrdau seama 
de efectele negattve pe ca
re utilizarea aburivâ a te
levizorului o ate! -asupra 
dezvoltării pstl»b«feptive â 
copjilbr. ... . •••.. :>

Părinţii trebuie să ţtriă 
cont de un lucru ..foarte 

i imporiaDf: -nici- oemisjunfe 
tetevnteiă. oricât de e: ift- 
struetivă şi pedagogică 
fi ea, nu va putea jrătom - 
de la întreteărite pom neh  
le ale copUidUt, întrebări 
pe oare dm$-4g
le -pună păriraţfifer; se 
va putea substitui* comu
nicării -directe, reale i şi 
sincere Rărinte-copil. ’ (Va 
urma). - .

DORINA LOGIN,

Două dintre membrele Cercului de artă populară tradiţională 
devilor Deva, in tiţnţiul unei demonstraţii de lucru.

al Clubului

_ In general, fetele ti
nere au nevoie de foarte 
puţin pentru a-şi pune 
în “evidenţă frumuseţea 
şi de a-şi corecta defec
tele nătărăi. Ele au de 
partea lor tenul proaspăt, 
catifelat, ochii străluci
tori, buzele pline şi ru
mene, rozul obrajilor să
nătoşi.

Dacă folosim fardurile 
trebuie să facem o di
ferenţă între . dimineaţă,. 
după-masă şi seară. în 

timpul dimineţii fardul nu 
este necesar, deoarece co
rectările sunt mult prea 
evidente şi deranjează. 
Un strat subţire de pu
dră este suficient. Adău
gând şi un ruj de buze 
bihe aies. considerăm su
ficient machiajul pentru 
această parte a zilei.

După-masa . putem 
schimba tonalităţile, fq>» 
losind ’ culori puţin măi 
intense. Retuşurile accen
tuate le Vom face doar 
seara, când ieşim iri o- 
raş . sau când suntem in
vitate undeva. f

Există o diferenţă în
tre perioada de vară şi 
cea de iarnă. Vara, când 
tenul se colorează din 
cauza soarelui, fardul es
te necesar numai atunci 
c'ând vrem şă protejăm 
pielea de efectele lui, fo
losind o pudră speciala. 
Pistruii, dacă nu sunt e- 
xagerat de mulţi şi de 
culoare închisă, pot fi 
foarte şic pe o faţă tâ- 

mără. Petele mari trebu
ie combătute folosind so
luţii si pudre protectoare.
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Ia fel ca şi în anul trecut, 
când s-ş lucrat la trans
portul cerealelor pâîoase nu 
numai în judeţul nostru 
«  V  ta Arad şi in Ttad- 
şcara de «nde#U *#- 
ficltărî; «font făcutei toate 

-pregătirile necesare pentru 
4  răspunde ofertelor pri- 
m ite l i r â c r  - 
ţari la  un

ariloer 
be

lângă transporturile 
făcute pentru uni- 

cu profil agricol său 
de industrie alimentari, 
precum şi pentru firme 
jwlvatizatascare deţin porţ. 
derea în activitatea SC A- 
grotransport SA Deva. re.
' ‘ “ ctimlttsta, ■ -ia „te

an la t e a d i  vre-
■JkMallt S III il II l~l i «lf 1• Şmmfâjk- IfolwpOrwil 

Id tecârn p
,4 te r

1 teiiiutiitPH'H 1)1 W

specializate 
; dl |r .  Ktcofa» Bo- 

'  •ocietăţil eo-

!ie
de -----_

. . ____ ce ta «tt «a  tram e
p aria t Pentru actuala cam
panie de seceriş, sunt pre.

—. Iwtre princIpaHi bene
ficiari de tradiţie ai pres- 

" «toast re te  rezonul 
se nun tiri societăţile 

Horticola, Bor. 
Ardeleana, Cetate, 
şd altele, pentru ca

re  he străduim să asigu
răm  mijloacele | i  capaci
tăţile de tran ^p rt solici
tata. in raport <fc fievpii 
fiecăreia. Deşi există U- 
riele greutăţi financiare, di. 
tlm H itf eonjuncturale in 

cu decontările şi 
te neajun- 

lesele de 
reuşita să satisfa- 

a e »  fn bună măsură cerin- 
'  4plg te  •» ave»  o situaţie 

nnhilltinlfl Hi toate că ac- 
tauctaiea **te grevată în

1K E£.u reca*cu*area
de teevateareă patri- 

i4-« reuşit să ar
te» fonduri pen- 

tevertiţu, aedstea vi- 
tactOsiv dotarea \ cu 

transport
capacitate mai tnîeă. 

«teferilor la specificul 
tMtnputeai de recoltare a 
teftWUidr păioase, dl Bo
ta **-a fltettt precizarea că,

gătite şi destinate special
lit MltrtepbiM tfn - (vftetteiwftrwi '
autobazelor din Deva te 
din Haţeg. Acestea sunt 
verificate şi dotate con
form normaţivelor, inclu
siv din punctai de vedere 
al normelor de p.si., do
cumentele întocmite ates
tând c i «Ie corespund ce
rinţelor. latrucât''mai cute 
urnii agenţi economici cu 
datorii restante din anul 
trecut şi chiar mai vechi 
cSfre Agre transport, s-a 
luat deetzţa na, pentru a- 
eeştia să na se mai efectue
ze prestatei- Măsurile în
treprinse, inclusiv pentru 
asigurarea combustibilu
lui te lubrteiantelmr ce se 
vor folosi -pe timpul cam
paniei de sereteş, constitu
ie o garanţie a faptului 
că aportul şoferilor ce vor 
participa - lh  campania de 
^ceriş va fi la. nivelul aş
teptărilor beneficiarilor ca
re apelează la prestaţiile 
firmei specializate pentru 
transportul produselor a- 

‘ gricolfe '

NICOLAK TÎRCOB

La un control efectuat 
de către lucrătorii Birou
lui Poliţiei Rutiere al Mu-. 
aiciBfului Deva, a fost de. 
pistat, In 27 iunie a c,, —

' '.."" " ~~ ' la  ora.
luto-

i —

ttara

ÎN LUNA
în  procente

Mai 1995 faţă tic  : 5 luni

-(X  r; :: - : ■ ^-::W aprilie-
1995

mai
1994

media
lunară

1994

1995 
faţă de 
5 luni 
1994

A 1 2 3 4

•  #

ţ m ţ m i
M  t e M f f X  I 
H I S H R U f l  »

/ «Fot In aceeaşi zi, după 
ora 22, au mal fost sur- 
prinşi conducând sub in
fluenţa alcoolului Mircea 
Inreceţln Pănreeu. econo
mist te  Banca Agricolă 
Deva, şiTrainn Stivhi Mir. 
cu, tehnician la-ACVATBM.

Pentru conducerea au
toturismelor sub influenţa 
băuturilor alcoolice s-au 
reţinut permisele în vede
rea suspendării şi s-au 
sancţionat contravenţional.

■Producţia industrială -
I  Productivitatea muncii io  industrie

I> Numărul salariaţilor ten industrie
Export ::

Vânaări de mărfuri cu amănuntul 
■Servicii prestate populaţiei de unităţi 
■  cu capital public, cooperatist şi obştesc 
■Producţia principalelor produse indus.
S — huilă netă ■ * *■ ■! : :  ;
I  ' -- ciment '
(*  ■ — bere

— carne tăiată în abatoare

f  Z ^ ^ coos>im
■Efectivele de animale la 31. V- 1995 
I  Bovine :*5 — la populaţie 
IPorcioe

— te.populaţie 
«Păsări . ,
I  — 1» populaţie

(Veniturile salariate medii nominale 
—  brute

1 — nete
Preţurile de conşu». al populaţiei ' '

I — mărftiri alimentare 
— mărfuri «realimentare 

|  servicii j  102,® 14S,t

1147 103® 104P 100,7
1U.0 10Ş.3 ifeji 104,2
99,7 98® Ma - 96,6
92,1 96,4 110,5 129,9

106,1 135,4 U8® MO,2

1H® «8® iteyi 99®.

101,5 190,7 ssyo
102,5 : I p  : 10#,s 1*0.2
102® :« 108® 107.0
111,9
102®

94.«
«%0

mfr-'-103,5 >3f
144,4 IM® 102® «»A
129,8 162,7 1363 18M-
112.9 745 , « u

101,0 94* HM 98,4
100® 99,1 l®3*3 99ii
106̂ 5 105,9 166,4 1*5®
106,9 98® V*kt> 98,6
93,5 90,9 104,2 9*S»
93,3 91,1 105,0 m

141,8 100,8 loa,*.. tei®
142,3 111.5 125,0 Ml®

86,5,
88,9

101,1
149,0
129,6 SI

! 157,2
155®
143,8

180,7 137,7 129,1 145,9
101,0 128,6- 137.7
102® 140,8 13̂ 5 151,9

Vacanţă pentru 
universităţile populare r

E vară şi deci vacan
ţă' fpentru cei care nu 
sunt în ekamepe) pentnî- 
toate formele f e  studiu. 
Deci şi pentru univi?fsi- 
tăţile populare de pe lân- 
jă . casele de cultură: La 

aţeg. dna Steluţa Ră- 
directoarea Caste 

tfitură', făcând un 
teUrt to u î ţ  d  activităţii 
gri&jmtar dtb cadrul u- 
nivcrsltăţu populare, con- 
tedăra că s-au încheiat 
texeeptându-le la  data 
discuţiei — 22 iunie — 
pe eele de contabilitate, 

raj

tivitâţile Ipr şi cele de 
stenodactilografie, croito
rie, calculatoare (pen
tru elevi şi pentru adulţi) 
şi taejkwoo-do (de apă
rare coreeană).

Şi dacă în actiyitavita te» 
paulă, 
(jmenii

» doua şl de yog. 
«u, neuitate bune.

Ls mijlocul lunii luni* 
z-« prezentat un specta- 
col de către formaţiile ar- 
fidtiee ten cadrul cercu- 
r«W. Ou rezultate deose-

i s-o prezentat cercul 
4 ş  4 4 »  modern, organl- 
aot pe criterii «e  Vârstă 

te  grădiniţă până la 
Dzr pe l ^ e ă  cer- 

«•mite «minţi te deja. aie. 
rţte menţiona» pentru ac-

t̂ ircurilar este o 
pentru celelalte dom* 
au. î#  iată documentă
rii formaţiile espeţ 1— 
darnUri, ’şi loiiţti 
vocali şi îftterianentişti r- 
se pregăteau sâ partlciţie 
la Nedtea Vulcăneană. iar 
Nicolete. Deiiriescu. şolls- 
ta de muzică p«>MJaşă, 
penmi a concura la fes- 
tivalul interjpdeteap „Fp. 
Uclan Părcaşiir* de la 

Brad. Paf preocuparea cţa 
mare a ansamblului ca
sei de Cpltitră Haţeg es
te pentru festivalul in
ternaţional de. folclor, or
ganizat, te aşeastâ vaţă 
de Inspectoratul Judeţean 
de Cultură şi ta circuitul 
căruia va jn m  «X tasş- 
tuţla haţeganft. ţV- nJ-

-*» im

,Am dat 
cheia in mâini

h*ii*n

Bete: PAVEb LAZA
mm m

Anărărâm» m i  s m e
De cele mai. multe ori, 

destinşii îţi oferi momente 
« w p s »  fl# w î ^  când 
cei drMi m  tetag prema- 
tur, lăsând in Qţu« la- 
crimi şl durere. Dar. mai 
trist e*bs atunci când mor
ţii iuat vwteţi de rău, sunt 
acuzaţi de ceea ce nu au - 
făcut

Recent, de la Simeria 
ne-a fost prezentat un cşz 
care a teste ta inima » - 
miliei Bălan un gel fără 
margini. Născut 'pe plaiuri 
hişnedorene, - la Soneria,, 
unde a făcut şcolile prima
re şi tinde a antt cel mâl 

prieteni, fostul eo-
enandaeţt Be pe Pava An- • 
gte, Bălan Emil ~

mtlten

zesc, te  Urma eşuării va-
StiloL
s-*u salvat din
mandantuM, mai _
cesta, care a rămas la bord, 

• Încercând să steveae acte
le navei. Cr,prins de apă,
te u m o  detacţianl! navei, 
s-a Înecat, fiind găsit ul
terior,. după o perioadă de 
timp îndelungată, fie teren.

Ea aproape şase săptă
mâni o foşt «dus ta ţară  
ş l Înmormântat după ted-

' î«j|t Pi niatid'j nr tira îo *T*i rîrfi.'i
l^ u i unde Şi-a întemeiat
un cămin.

ţueartea sa, 
făcut dl^rse-

, r n n  a*

duo, <fo pţt- ţărmul riune-

CU devotament marina ro- 
mânească 27 de ani, în
tre  oare I» In funcţia de 
comandant. Din ultima co
respondente Ctl familia s i  
din mărturiile foştilor co
legi rezultă limpede că na
va « fes* Încărcată cu 820® 
tot» ciment, iar din cauza 
timpului nefavorabil apa 
a taundat sala maşinilor^ 
scufundând nava, fără a 
fi vorba de altceva necu
ra t

ŞBjmei fos- 
colonel: 

Lucian, este
• ti11 Prin

Rului ei.dar mal 
1 Verbelor unor 

tyi amator*
1 care1- au 

I român 
care * r

& m m  b o e n a r  I

La casa cu nr. 260 
din Zam am stat db 
vorbă cu di loan Ro- 
taru, astăzi ajuns la 
van-sta de 73 de ani, din 
care aproape 40 a  lu
crat ca funcţionar şi 
contabiMa Primăria co
munei. Astăzi (fotogra
fia este martor) arată 
că un flăcău. Numai 
peste -păr anii au mai 

: ntas.' "p«fi '.iţl. cănţabil 
f  foan Retara nu şi-a «i- 
ţ  tat drumul pe care l-a 
i bătut ani şi anţ în şir* 
I Aproţpe zilnjc vi«e pe 
|  ta Primărie, p»  treabă, 
1 ori t e ,  (tar vtee.

— Cheia banilor pri
măriei l-am pus-o In 
m âl» ied Zori» Mado- 
şa. Băiat tain, meseriaş 
nu glumă — spunea dl 
loan Rotaru.

— Dar este greu să 
*■ fii Cfttesţtel ta o primă-
rie t'rjnrulrvnlţS J *

— Tare greu.'Banii îs 
puţta». ă »  » te »  la

t primării de când ştiu
«U >/-. - .

--C u m  
pa Zor in 
banii 7

n

_  _____  eă, «tei
dUgMMflflBartTO. tiinrril 

(Sedd te# 02
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Ou multe ne-am în tâ ii {Unul dintre cdpiiî năs_ 
a lt şi ne întâlnim ' tn euţi anterior murise). „De
profesia noastră. Dar cu câte Ori rămâneam gra-
o grozăvie, ca aceea pe vidă .soţul m m  îmi re- 
care urmează să v.o-spu- proşa că am avut rela_ 
nem în rândurile ce ur- ţii cu alţi bărbaţi, ceea
mează, mai rar. Stai pur ce nu era adevărat. Da.'
şi simplu şi te cruceşti torită acestor reproşuri, 
gândind : Doamne fereş- când a venit termenul,
te, chiar aşa o fi? Şi. m-am gândit sâ iau
îndeobşte, realitatea ne viaţa eopilUlyi**.
aduce în faţă fapte ' ta Şi, pentru a fi cât piai
care nici. cu gândul nu aproape de ceea ce s_a
cutezai â te îndrepta. întâmplat, o să reprodu-' 

Această neirorocită po- cem din declaraţia ei.
veste adusă parcă din Deci...
filmele de groază s-a „Când am simţit d u - ţ 
petrecut la Urfcătni. Aici rerile naşterii, am ipers
îşi dure.- traiul şi .Elena la WC şi am expulzat
Metea, fcţneie lâ  39 d e . copilul direct în âpă. 
airi, căsătorită, are cinei După ce am constatat că
copii, din care trei ral- nu mai dă semite <de Mâ
naţi. Traiul pe care il ţă, l-am luat şi . l-am
•duce se pare că nil este aruncat în îm i -de Veşt“.
dintre Celê  mai fericite. Te iau florii pur -şi .  
Acest lucru nu justifică simplu când auzi ase-
Jnsă nici pe departe menea grozăvii I Femei-
monstrttozjiăţiîe la care tor din fekifr sau cgtor ;
s-a dedat. care ştiau că a fost gra_

Din cile declarate de vidă le-a spus mai târ-
ea, a rezultat că în ziu* că a atortât. Aj«>i, :
luna m.ai 1994 i-a venit întreaga tragedie a fost
sorocul®# «sică din nou. încet, încet uitată.
Era la a şaptea sarcină. Poate uitată rămâ

nea, dacă nu venea şi Metea care. mal apoi, va
ziua de nouă iunie a.e. spune cele ce v-am re-
Iar ce s-a întâmplat a_ latat 
tund, ne va spune tot Până .a da însă decla- 
IStena Metea, pe care vă '  raţii, ea a trebuii, sis 
lăsăm ,pe dumneavoastră răspundă unor întrebări 
s-o numiţi cum vă dic- fireşti puse de vecine şi
teâză conştiinţa. Mai cunoştinţe, când au vă-
trebuîe să spunem însă zut că a născut. Ce este
câ şi în acea zi au apu- băiat sau tetă? Cum 
cat-o durerile naşterii. simte ? Etc etc. Ce pii-

,.Am folosit acelaşi * «  ?5 L L e. ?U;
procedeu. Fiind noapte, , î ţa sp*Hie oamemlo . 
copiii nu m-au deranjat. ‘
Fătul nu a scos nici un 
sunet, întrucât a căzut ,
cu capul direct în apă.
Apoi l-am pus îrttr-o ' -
găleată cu .a p ă  şl Lam râ)
aruncat ta Jitf*. m<

Oare unde trăim şi în ^
ce epocă ? Nici cele mai gj 
sălbatice fiinţe care îşi vo
zic oameni nu credem că pe
au ajuns la asemenea--^ nu
comportări- Dar să con
tinuăm totuşi,: : ,.

Dnpă vreo zece zile, 
nişte cetăţeni sesizează 
poliţia că în Jiul de 
Vest .au descoperit ca
davrul unui nou născut 
Aşa s-a ajuns la Eterii

r  J , îmbrăcăminte balotată >
\ : IMPORT V EST * ;
I I J • ,
i . vă oferă:
ţ |  *  ÎMBRĂCĂMINTE SORTATĂ 5 1
t | — ofertă bogată în sortimente de sezon
l [ «  BALOŢI MARI NESORTAŢI cu greutatea îts- 
i ] tre 350—400 kg, • ,
j î ■  ÎMBRĂCĂMINTE NESORTATA 
? |  — Colectare originală in pungi între 5-lS kg
) * — cantitatea minimă de vânzare 100 kg.
V la  îmbrăcăminte noua din china s
I î — treninguri ţii bluze din bumbac y l
\ |  — bluze mătase, ; , Şj
1 > La preţuri accesibile, -4%

î NO  UT N O U /  N O U 1
I Preţuri foarte avantajoase la cantităţi mat):
» — peste 5 tone — 3000 Iei + TVA/kg.
' Adresa birourilor: Chij-N„ str. Iuliu Ma- 
\ nîu, nr. 6. Telefon/Fax: 064 — 193493, 194030 
' v:uni-vineri: 8—16).
I Orar depozit: satul Vlaha, între lunî-sâta- 
; bâtă, 9-ri6.

VALENTIN N®Wi«, 
VLADIMIB PANCU,

; procuror ş

REGIONALA DE DISTRIBUŢIE 
A "GAZULUI METAN DEVA

Un an de zile n u , este 
un timp prea lung in via» 
ţa unei localităţi, dar a- 
tăt s-a împlinit de când 
dl-Petra Popa se află în 
funcţia de p r imaru l  co_ 
rminei V eţel. Recent am 
avut o discuţie cu dom
nia sa. L-am întfebat:

— Dle Popa. aţi fost 
primar şi pe Vremea tota
litarismului...

, Am iest şi -mu mi-e 
ruşine cu asta.

— Gum de aţi candidat
din nou ? :

— Oamenii — mulţi — 
m-au rugat şi ara câşti-

siliului tocai. S-au asfal
tat drumuri pe d  lungime 
de 6 tem. S.au întreţinut 
şcoli .şa. Sigur, ha este 
mult, dar e un început, 
în  perioada următoare vom 
efectua reparaţii la  toate 
şcolile, vom Introduce ga
zul*-metan în ’inşritbţd de 
interes aammat, vom ex- 

dru-

■»W»n

j consumatorii de gaze din naunidj 
J Hunedoara şi oraşul Câian că pentru 
|  plata facturilor de către asociaţiile du 
j catâri, înecând cu 6 iulie a.c. va « t i  
• furnizarea gazului metan.

gat a lie rile .
— Când aţi pornit la 

drum, in calitate de om 
ce conduce destinele unei 
comune, * aţî avtstr un pro
feram ?

— Nu unul priopriu_*is,
- 4»- jropuf-ag Sac
cât pot pedtru binele co
munei.

— Ştiu că Veţglul, ca 
şi alte câteva comune 
diri judeţ, are banf ranlţi 
proveniţi la  wdâagfe

economice,
** .Aşa «ste. Circa - .40. 

de milioane lei pe an 
primim impozite de, la 
Termocentrala MteRa, «e 
la ..Avicolă", Fibiica de 
nutreţuri şi altele.
-'«■> %&**&$*&
până âcum? . J  :

— In anul de când. sunt 
primar s-aa reparai cânii- dle
nete culturale din Jaeşnfc J
şj  ̂ Mintia, In prezent 
se ■

C ftP lA T O tR F lf  C rtiia it o  lijlriliten- t iw y i i i in d f  |

MmmmMjaM c«»»i t*- iwpte’frin iv tr cwpwftuavk i I
V flC flC K  i'>mr rciito«riaWI!Carall»te*l sW*#î J
M inun ilo r TO PîEC H  u l  0 c \a  Td/fav M lSrit r |

î  Viitor,

gândesc e t  da. 
- - ' : : - 

TBAIAN BtWtoOK

so«. com. r a i u r i i  v r i s T i n u
2700 DEVA Str, A. Vlaicu nr. 19

Telefox613964
distribuitor,autorizat al firnjei MTriolâ,T din Cehi a. oferă spre livrare 

"en gros" o gamă largă de produse intime de damă cum ar fr *

^  Q . C e r j t u f i  ^ s t i c e - C s ' ; v ' .  - u  ,  ......; ■  t ,i

O  B o d y - u n ; e l a s t i c e

: O  'Compleuri dm bum bac 100%. f iB H lX S  f  

O  S u t i e n e  - •

VACANTE
Meserie . .  1
0*faţ asigurări 
Agent publicitav 
Agent publicitar 
Arhitect
Asistent medical 
Betonist  ̂ _4
Brutar—cocator 
Cofetar păţise» 
Confecţiofter Iad .'. 
Contabil şef . ■*,
Croitdr 
Dulgher ^ 
Economist - 
Electrician 
Eiectrcmtecanic 
Farmacist 
Fierar betonişt 
Frigotehnist 
fng. «obstrucţii 
Irig. mecanic 
Inspector 
Instalator sanitar 
Lăcătuş mecanic 
Macaragiu .
Maistru c-ter 
Maistru tâmplar 
Manager
Mecanic mas, utilaje 
Medie
Modelor .
Mozaicar ' . 
Muîscttor necaiif. 
Ospătar
Pictor decorator '
RevişoV coritebSl 
Strungar (Carusel) 
Sudor 
Tâmplar 
Tehnician i 
Tinichigiu auto
Ziarist'
Zidar, v 
Zugrav

]Ud^f̂ A

Aşteptăm c a i mulţ interes solicitările dumneavoastră!
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ANIVERSARI
•  Un călduros „La mulţi 

ani‘‘ din partea soţiei şi a 
finilor Ioana’ Şf Drăgomir 
pentru domnul Cherman 
loaff, din Deva.

(4440)
•  Gu ocazia împlinirii

a doi anişori, dragă Diana 
4jn Dâncu Mic. părinţii şi 
bunicii î ţ i ' urează „La 
mulţi ani! “ -

’ ' (9624)
•  Cu ocazia.. împlinirii 

yârstei de 2 anişori, Capii, -ţ, 7, 
Ocsi. Moni şi bunicii u_ 
rează dragului lor Alex 
un .^călduros „Lâ mulţi 
anii". Te pupăm dulce.

(354032)

.* VÂNZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

’’ an tifbricaţic 1987, preţ ♦ 
convenabil. Ţel. 629895^

V. ‘ (4640) ,
•  Vând Volvo 340. alb. *

Tel. 61552.L- orele 1415  
(luni—vfneri),"' - (4408) ■

•  Vând maşini Îngheţa-f
Tă. producţie germană. Tel. 
620777. (4441)

•  Oferim cuptoare pa
nificaţie, patiserie, mala. 
xqare, dospitoare. Tel 
647343 sau Bucureşti, tel. 
016/132542.

: (9623) <
•  Vând apartament 4 

camere, confort .1 şi* gar
sonieră confort T. Telefon 
047099, după' oră 20.

(9626)
•  Vând urgent garso

nieră confort extra. Rela
ţii la tel. 054/661779. fa
milia Buciuman.
‘ ' ’ ' • - • (4442)

f t  Vând terea arabil, 58 
ari,: r intravilân, vi'zaVi de 
O.R.A.C.A. Haţeg. Pro
prietarii in 'satul Vad, nr.

Comuna " Sântămăria_ 
Ortea. 1 (8723)

•  Vând Dacia 1 30t
(Ungaria), neînmatriculâtă. ! 
preţ 1200 mărci. Telefon' 
7/0488. ‘ ' (8724)

la sediul Consiliului local 
. .Vqrtft, . .. (4416) -  ■

•  ’ S.C. Şandor SRL. tel./
fax 057/280832. .caută •dis
tribuitori şi colaboratori 
pentru „.hidroizolaţii cu
membrane cu garanţie 5— 
12 ani; '  Vinde cartoane 
asfaltate 1450—1920 lei/mp 
plus TVA.- " (4344)

•  Caut femeie. pentru 
ctirătenid. Tel. 714364.

(4458)
•  Transport marfă 5

tone. 8 tone. T et 611128, 
621463. (4439)

V DIVERSE
•  S.C. Pişta Impyx SNC 

anunţă majorarea adaosu
lui comercial la produsele 
alimentare şi industriale 
până la ,100 lâ sută, în
cepând cu 5 iulie 1995.

(4634)

ÎNCHIRIERI
•  Caut urgent de închi

riat garsonieră nemobi
lată,- exclus Micro. ' Tel. 
614415,

(4453)
•  Ofer spre închiriere 

unui cetăţean străin sau

D E C E S lE
•  Fţimilia Călugării mul

ţumeşte celor care i-au 
fost alături în greaua du
rere prţc.ipuită de moar
tea celui care a foşţ - un 
om de aleasă omenie, 

MIRCiSA CAWGÂRU

'. .  •  Urm ultim pmagiu ce
lui care a fost

IOAN DEAC. ,
din partea colaboratorilor
de la S.C. '„BADPS“ De
va. -. (4449)

Vând casă 5 .camere, societăţi 'comerciale apar.

-jr

® ... •  Vând teren intravi-
* lan Qeoagiu-Sat, terenuri

intravilan Deva, Telefon 
614199. (334051)

•  Vând apartament trei 
camere, etaj 2, central, Si- 
maaria, telefon 660643.

, ' (4420)
• » Vând antenă satelit
; (completă). -Informaţii la

telefon 617896. (4425)
• -*#f Vând cuptor pardfi-
' pe gaz, 4 tobe plus

malaxor 100 1. Telefon
* .947/315503, Alexandria.

(4434)
.• •  Cumpăr talon' Fiat

125. Telefon 613800.
- , . (4437)
•  Vând Renault 18 

contbi ou C.I. şi V.T. 1997 
Piue .Un, Renaqlt 
pentru piese de 

«th: valoare totală de 380# 
. DM. Informaţii lâ telefon

778784, Haţeg.
(4438)

•  Vând chioşc alimen-
(aţie publică > 5 m x  3 m 
sari ideal pentru garaj. 
Tel. 660959. (4423/24)

•  Vând IFA W 50, AP 
*984 cu .remorcă 5 tone. 
CeL 61X128, 621465.

■ (4439)
•  Vând Dacia break,

complet
rezervă

anexe, gaz „metan,. ,, teren, 1 
1100 onp. Hunedoara, Doi- * 
npi; 8. telefon 712788.

(1746)

. OFERTE DE . 
SERVICII

•  S.G. Transmin SA 
Brad efectuează-trans- 
port de combustibili 
lichizi cu autocister
nă de 12 00» litri. 
Informaţii la telefon 
651910.

- (4411)

. •  Angajăm zidari, 
zugravi, pentru lu
crări de construcţii 
Deva, Al. Plopilor, bl.
4, sc. D, ap. 5, tel. 
626149. '

' (4443)

AVW YM AM VW W W W
•  S.G. Xmpex Corn. Go-

rado SRL Deva " execută 
lucrări de construcţii in
terioare şi exterioare, mar
mură, faianţat, zugrăveli, 
izolaţii. Informaţii tel.
623221. Y (4419)

•  Consiliul local Vorţâ 
organizează în data de 
20. 07. 1995 concurs pen
tru ocuparea postului de 
guafd comunal. Informaţii

fâment ’ ultrâcentral, etaj 
I. mobilat, telefon, chirie 
anticipat. Tei, 618308. '

(4468) -

COMEMORĂRI
•  Azi,..4 :idlie. Yşe îm- f 

plinesc trei luni de când 
ne_a părirsit pentru tot
deauna draga noastră ‘ 

ILEANA MIRELA 
■ PjLEŞOIANU 

La crucea ta vom presă
ra/ Covor de lacrimi în
florit/ Ca semn jCă hu 
te vom'uita/ Şi pentru noi 
tu n-ai murit. ": Tata, Pe- , 
tru, manta Elena, , fratele 
Claudiu şi bunicii. .

. (4455) .

•  Se împlinesc 15, 
ani de căruţ, ne-a pă
răsit pentru totdeauna 
draga noastră 

MARI A BAUMAN 
născută PETROIANU 

Y Nu te vom uita 
niciodată. Părinţii şi 
fratele cu familia.

(4462)

•  S.C..Şiţjermet S.A. 
Călan "aduce un ultim 
omagiu celui care a 
-fost

ec, IOAN DEAC
membru în adunarea 
generală a acţiona, 
rilor, care a sprijinit 
cu devotament socie
tatea noastră. Suntem 
alături de familia greu 
încercată prin pier
derea suferită. Dum
nezeu să-l odihnească 
în pace K,. „

(1749)

•  La 1 iuMe 1995 a 
încetat din viaţă, t re- . 
când în lumea celor ' 
veşnici, pentru liniş-

. tea-sufletului. *
dr. M1RCEA OPREA**

în vârstă de 48 ani,
Corpul neînsufleţit 

' este ' dăpâs la " Casă 
Mortuară Deva, iar 
înmormântarea,, este 

• azi, 4 'iulie, ora' 
Dumnezeii să-l odih
nească în pace şi l i ,  
n işte! Familia îndu-: 
rerafă şi'heimingâiată.

•  Colegii de la Ate- 
iieruj Analiză Reţele 
Electrice — De
va «urtt alături de 
Voichiţa Stângă la 
marea durere prici, 
nuită de pierderea ma
niei sale

**LORICA DA VID
Dumnezeu s-o odih

nească ia paffâ I
(4446)

COft£L 1;J -TEXTILE TRADH ml ]
, . Societate mixtă Rom&no - Elveţiană 

- Vindt en gros
imbriciminte sortită,imfort €/*•/(*,
tn daioţr sigilai»,calitate deosebită

,4900 Baia Mare 
Y Casa Ttneratulut
O-dul Unirii 19/404, Tei/Fmx; 042-430707

,, i .•
JS.C. EN ERGOCON STKUCŢIA S.A. 

BUCUREŞTI
SUCURSALA DEVA —. MINTIA

Str. Şantierului, nr. 1 —• Mintia 
(lângă termocentrală) ,

Angajează personal în următoarele  ̂meserii:

•  Dulgheri, zidari, betonişti şi lucrători de 
•drumuri şi poduri.
Ă Informaţii suplimentare la tel.: 614166, 

13220 (irit. 18) sau direct la sediul unii

 ̂ , ' ■ «. '

NAŢIONALA DE P R E S A  

prin editarea anuală a ca-
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E TIMPUL PLANTELOR» MEDICINALE
- ■ '■ ■ ■ ■* i, r. •' ■ ?■. 7 •*' *
•. V - . j  Y  '••• Y ; • Y ';-Y  ' v ^Y v .': 'V . .. ' v'-;. • ,Y : ;:T; •'...'• Y

Un ban în plus se (mai) poate câştiga prin 
[recoltarea plantelor medicinale. Y

S:C. „FARES“ S.A.

cu sediul în Orăştie, str. Plantelor, nr. 50 H

CUMPĂRĂ până la sfârşitul lunii august 
Următoarele plante medkinak de sezon'(pritna 
dlră reprezintă preţul in. stare proas^tă, iar 
a doua preţul în stare uscată în lei/kg).

•  PUORI: Tei — 500 — 3000ţ Urzică maais
tă albă — 35000; -

•  FRUNZE: Mesteacăn 100—350; Pătlagi- 
nă. 200—2000; Păpădie 150—1300; Ndc 100— 
600; Zmeură 150—1000; Podbal 100—800.

. ,  •« ;• . Y :Y-. Ă i , Y  V ;-- '' ' /  V  =

•  IARBĂ: Cimbrişor 200—1000; : Coada 
raeului 100—800; Sunătoare 100—700; Zbu
rătoare 100—800; Scai- vânăt 250—2000; 
Ciocul berzei 200—1500; Talpa gâştii 100—869.

•COAJĂ DE CĂLIN 20B—1500.

•  COZI DE CIREŞE 500—2600.

Relaţii suplimentare sp pot obţine Ia-te
lefon 641040, interior 15. .
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I Organizarea licitaţiei directe iu data de I

« 11 iulie : 1905, ora 8r la sediul regiei, în * 
vederea vânzării unor bunuri provenite d in i 

I  evacuări (mobilă, obiecte de uz casnic, butelii |

I* de aragaz etc.). . •
List» cu obiectele şi preţurile de înec-1 

1 pere a licitaţiei poate fi consultată la sediul I 
ffegiei, diris str. Republicii, 5, tel. 711554 sau!  
1712007. I

« In cazul în care obiectele scoase la lici- I 
itaţie nu vor fi vândute în totalitate, licitaţia I 
va repeta în flecare zi de luni.- Y |

-  |
j I M P O R T A N T  *

_ „WILCOMINTER PRODIMPEX ' S.R.L. |  
îd in  Tâmăveni vinde «mnvcnabil instalaţie peri- 1 • 
Jttu  îmbuteliat băuturi răcoritoare’'şi bere» cops-1 
-|pletă (marcă germană)’ şi reclpieifţi din alu-J

Imlniu — 3000 Mtri. . *- .
Relaţii la tel. 065/443367; fax #65/169070. I

1 ' ' .  ' . Y  ‘ W1| i

: CHEIA. SUCCES i iM II DUMNEAVOASTRĂ I  
IN AFACERI |

" -A . - .,V  • V'l • . 1 . -■■■Ţ . . '2

— Doriţi ca firma dumneavoastră să fie cunos- I
cuţă in tară si sfrăinăţate ? . -  J

— Doriţi o relaţie ^rapidă cu potenţialii parte- I
neri de afaceri ? . - ; , '-5

— Doriţi să crească urgent profitul firmei dum- I
neavoastră ? . -} , - .  . ■

— Doriţi să aveţi permanent pe maşa d« lucrul 
ghidul la ţ i al celor mai dinamici, agenţi ccono. 
mici din ţară ?

AGENŢIA 
„ROMPRES"

yă vine în sprijin, 
talogufui

„PAGINI NAŢIONALE" % |
cea mai completă lucrare. de specialitate reali- |  

zată în România. •* #  , I
Agenţii economici, instituţiile pubHcc fi orga-1 

nizaţiite democfaţice care încă nu aiţ încheiat con. I  
tract pentru înscrierea. în ediţia lUfi a anuaruWi f  
„Pagini Naţionale** sunt invitaţi 
Judeţean ,.Kompres“ — Hotel Y 
Deva — str.. I  Decembrie, nr. 37 A, 
erele II—J4. " ■ .■ ,,0  , •_

E suficient să sunaţi Ia tddwţul tO SM  şi larg 
solicitarea dumneavoastră, un Oferit al A genţiei 
JBmnpres** se va deplasa b  s«ţUi«l firmei pentru 1 
încheierea contractuInL Y ’ . . i f

Numai cu minimum 90 00» de lei (şumâ^ce rn l  
majorează in funcţie de spaţiul tipografic solicitat)# 
firma dumneavoastră poate 6  înaefisă iii 'ţunta#,* 
sumă ce" include şi un exemplar gratuit al «ntalo- ■  
gutui, ediţia 1996. . . ’ ■

REGIA AUTON<^«A MUNKAPALA |
DE GOSPODĂRIE CCMHUNALĂ Y*

ŞI LOCATIV A HUNEDOARA' [

i i

*
i

VII •  Nr. 1416

|  SOCIETATEA COMERCIALA
I APOLLO S.Ă. DE^4
1 Scoate la concurs, în conformltpte cu Le- _ 
|g c â  66/1993 şi Normele Metodologlcc.dc a^i- |

I care a Legii nr. 66, postul de Y |
■ ' ' M;A N AGER.  ' - ’ 1

§ Depunerea documentelor, s .dc eătre oier- f  
Itanţi, se vâ face în termen de 30 «zile de fa g  
■  data ultimei apariţii a annnţnhtt, la sediul şş» l  

din Deva, str. 1 Decembrie, rir. 37 A, 1  
054/614296. J

. .  H • S.C, ELOR S.R.L. |
î» Orăşţie, str. Plantelor, nt,j50^

I< Â m ^ a adaoîu- a
ini comercial până la 100 la sută, înec- f  

Ipond cn datat de i august 1995. f
|  . ^ (354677) |

ţ S.C; MET-ALOTEX S A. - i
|  ‘ ANGAJE/SĂ . I
1 (cu probă de lucru şi pe bază de |  
jconîrttct civil) % . I
i  0  croitorese cu experienţa, pentru* 
I lucrări de export. 1
■  ■'■mi '■ I u  II ţ i'iniQ»"pui D» Y I Jij .1 Iiy.'in«ii i '

iN■  muii-ml__ _
Marţi, 4 iulie îB?


