
ĂL DOILEA TUR DE SCRUTIN AL ALEGERILOR LOCALE
„AM CUMPĂNIT

ÎNDELUNG, ÎNAINTE 
DE A PUNE 
ȘTAMPILA"

După primul tur de 
scrutin din 9 februarie 
a.c., mulți alegători cu 
care ani stat de vorbă ne 
spuneau: „am cumpănit 
îndelung înainte de a pune 
ștampila". Duminică, 23 
februarie a.c., ne-am în- 
tîlnit, din nou, cu nume
roși alegători. Și înainte, 
șl după prezentarea la ur
ne. La secția de votare 
nr. 31, dl Valentin Tămaț, 
primul prezent la urne, 
tine să precizeze : „Am 
convingerea că astăzi ne 
vom alege cel mal bun 
primar al Devei. Un om 
care să £ie drept, cinstit,

bun gospodar, un om de 
care Deva și locuitorii el au 
atîta trebuință". Tînărul 
Cristian Crlșan, la secția 
nr. 29, ne spunea : „Ale
sul meu este omul cu 
care împreună, noi, de
venii, vom face în urmă
torii ani o Devă frumoa
să !“ La secția de votare 
nr. 31, dl Tibcriu Florin- 
caș, prezent la vot Îm
preună cu soția, a ținut 
să spună cîteva cuvinte : 
■ Eu aș zice că înainte de 
toate Deva are nevoie de 
gospodari harnici, cu Ini
țiativă, cu multă dragoste 
pentru capitala județului. 
Pe acela pe care l-am 
crezut noi mal bun, l-am

(Continuare în pag. a 2-a)

ÎN ZIARUL DE MÎINE, 
vom publica lista primarilor aleși la al doilea fur 
de scrutin, după validarea alegerilor.

Deva. Secția de votare nr. 25, președinte dl Dorin Costa. Fină la ora 11, se 
prezentaseră la vot peste 23 Ia sută dintre alegători. Foto PAVEL LAZA
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„Unde i lege nu-i tocmeală"
7 mp de 32 de ani, dna 

Adaș Florica a fos» gestio
nar la magazinul de mobilă 
din Brad. Dar, după cum 

u -ține dumneaei, „a fost 
puia pe liber în mod abu
ziv. de conducerea Socie
tății Comerciale „Condemn" 
S. A. Deva, care a preluat 
acest magazin la înființa
re". De atunci, dumneaei 
umblă pe la ușile Procura
turii și ale Judecătoriei 

Deva, ale Tribunalului și ale 
P -f'-oturii. Pentru a -au
la dreptate.

A vrnit și la redacția 
- irului nostru. Iată ce 
ne-a spus : „Dl director Cu-
i mu a venit la magazin,
ii P-ad. urde a afirmat că, 
;■ f inind magazinul, nu are
ii voie de persoane flzl- 

>re l-au deservit și

că protocolul magazinului 
este la cL Pe parcurs, au 
apărut contradicții referi
toare la aplicarea adaosu
lui comercial la ambalajul 
de mobilă. Eu n-am fost 
de acord să aplic acel a- 
daos la ambalaj. Mi-a an
gajat astfel o casieră Deoa
rece n-am fost de acord 
cu angajarea unei persoa
ne în plus, mi-a desfăcut 
contractul de muncă. Oare 
chiar poate să-și facă de 
cap ?“

Dar pentru înțelegerea 
mai exactă a apariției a- 
■zestor neînțelegeri, trebuie 
să se știe că la scindarea

ESTER A SIN \

(Continuare în pag. a 2-a)

UM4 PS ZT
I <i mecanic pregătea avionul, care mergea din 

( aliforni.i iri Hau aii. Cind termină, fu întrebat de 
pilot :

— Ne mai temem dc ceva?
— Da, du rechini, răspunse acesta.

FLASH!
Q PLl. ri.t I IONAHU. La 

iKluut-'.piial din Uranica ~.-a 
or')(, • :at un aur, de perjjdio- 
i'irc pi ojc.ioicil'i a infirmierelor 
și a iagri jitoarf lor. ‘ de unu din
tre m'>dalimțite prin care co :lu- 
'-'rr a Indituțlcl se prco'S'/.l dc 
buna îngrijire a bolnavilor, de 
r-rcrireri unor condiții mai hune 
da îilzițd pentru tir etilicii care 
n-au alt cămin. (I'.. $.).

O PATRONII AGItLSIVL ' 
D nu au o pregătire adecvai.i,

CU CALCITA E CEVA .. .
Ajungem în Vața pe la 

orele 10. Este un ger as
pru, uscat. Localitatea — 
stațiune, în mare gol de tu
riști, este învăluită de o 
lumină curată, de un aer 
pur. In urmă nu cu mult 
timp, aici se acuza oare
care poluare. De la sec
ția de calcită, se spunea. 
Acum — nici abur, nici 
praf, nici fum. Cu calcita 
e ceva, ne-am zis.

— Da, e ceva, dar ceva 
bun — ne lămurește dl 
Pera Bulz, maistru la Sec

ția de calcită Vața, din 
cadrul Exploatării Miniere 
Barza, primul interlocutor 
în documentarea noastră 
la respectiva unitate. E ce
va bun, în sensul că pu
tem face rost mai ușor de 
pînza specială, din care 
confecționăm, în atelierul 
propriu de croitorie sacii 
— filtre utilizați în proce
sul de preparare a calcitei. 
Așa că îi putem schimba 
mal des, de îndată ce se 
uzează, reducînd considera
bil poluarea în zonă. Si-

Drvn d< ( ONSTANTIN GAVRII.A

gur însă că nu am făcut 
totul, dacă expresia nu-1 
cumva demodată.

Aceasta ar fi o realizare 
la Secția de calcită Vața. 
Alta este depășirea ritmică 
a programelor de producție 
stabilite și obținerea unor 
sortimente de foarte bună 
calitate, mult solicitate de 
beneficiari. Din păcate, 
secția nu poate produce la 
întreaga capacitate din 
cauza activității reduse în 
carieră, unde mașinile și 
utilajele sînt folosite cu 
randamente scăzute, din 
lipsa motorinei suficiente, 
a acumulatorilor a cauciu
curilor. „Vedeți, încerc să 
pun pe picioare acest 
„Ifron". Insă cauciucurile 
sînt uzate peste măsură, a- 
cumulatorul abia mai răsu
flă, nu știu cum îl voi urni 
din loc își exprimă supă-

DUMITRIJ GHEONEA

(Continuare tn pag. a 2-a)
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FAX
H WASHINGTON. Ame. 

ricanii de origine irlandeză 
și-au manifestat nemulțu
mirea față dc decizia pre
ședintelui Bush dc a apro 
ba extrădarea unui pre
zumtiv membru al Armatei 
Republicane Irlandeze, re
latează agenția /Associated 
Press. Mai mulți lideri ai 
organizațiilor de americani 
irlandezi au afirmat că vor 
face campanie împotriva a- 
legcrii lui George Bush 
pentru un nou mandat. 
„Sintem 10 de milioane de 
americani de origine ir
landeză și este timpul să 
întreprindem ceva mai 
mult decît să ne adunăm 
pentru a-l sărbători pe Sf. 
Patrick" (patronul spiritual 
al Irlandei), afirmă Mau
reen Doherty, cel extrădat 
la cererea Londrei.

■ KALININGRAD. Pro
curatura Flotei Mării Bal
tice a intentat un proces 
penal șefului serviciilor flo
tei Mării Baltice, pentru 
abuz in serviciu, exprimat 
prin încălcarea regulilor de 
vinzarc și distribuire a 
autoturismelor, notează 
RIA, citată de Moldova- 
I’res.

■ IERUSALIM. Israelul 
și Uzbekistanul au stabi
lii oficial relații diplomati
ce — transmite agenția 
Franco Presse. Ambasado
rul Israelului în Rusia va 
reprezenta interesele sta
tului evreu Ia Tașkent, pre
cizează sursa citată.

■ TOKIO. Ex-prcșcdinte- 
le fostei U.R.S.S., Mihail 
Gorbaciov, va efectua o vi
zită in S.U.A. la începutul 
lunii mai și se va intilni 
cu fostul președinte ameri. 
can Ronald Reagan — re
latează agenția Kyodo, ci
tată de ITAR-TASS.

| MOSCOVA. Președin
tele Republicii Cecenc, Djo- 
har Dudacv, și președintele 
înlăturat al Gruziei, Zviad 
Gamsahtirdia, și-au anunțat 
intenția dc a crea forțele 
armate unite ale Caucazu- 
lui — relatează agenția 
ITAR-TASS.

FAX

Maria ’Man si (ui său !nt pa
tronii firmei „Minîe epres Monta
na" Deva. Indiferent ce mi scrii 
an practicat înainte, in noua ca
litate trebuie să dea dovadă dc 
un comportament adecvat, nu așa 
mim au procedat cu lucrători al 
Corpului dc Control Comercial 
al Prefecturii, față de care s-au 
dovedit ațire.ieî. Numai patroni 
nu pot fi numiți... (V .N.).

O CUPitG. PLCMP. /iau — 
,.i nj"i slnt — dese defecțiuni pe 
rețeaua telefonică, inclusiv în zo
na Văll-.Ilulul. Cabluri rupte, 
distruse, furate. Poliția T.F. Pe
troșani a descoperit, de curind, 
pe doi dintre făptași: Ghcorghc 
Floeraț, (lin jăninoasa șl F’lorca

Rtmbii, din Merlșor, la domici
liul cărora au fost găsite 50 dc kg 
de cupru și 100 de. kg de plumb, 
adunat „cu trudă" dc cel doi, 
pentru a-l valorifica la bișniță. 
N-au apucat s-o facă I ((III. /. N.j.

0 PIUIICOL PF.NTRU SANA- 
TATIs 1 Multe, prea multe pro
duse, din puzderia de magazine 
nou apărute, au termenul de ga
ranție depășit. Ot lianele de con
trol descoperă, însă, tot mal 
doi produse alimentare care, nu au 
nici o dată ele tdcntlflcare si care 
constituie reale pericole pentru 
sănătatea publică. Pentru azi, 
doar două cazuri: ciocolată si 
bere de import la S. C. „Plus" 
Petroșani și tot ciocolată de. im

port la S.C. „Codea- Glim. i' 
Deva. |l N ).

O IN SPIII.IINUL, POPU- 
I AȚIIH. Lingă Grupul dc Pom
pieri din municipiul Deva, dl 
Loglitn llrăgoi a dcsihJs o uni
tate... polivalenta : repară orice 
obiecte de uz casnic — frigidere, 
aspiratoare, mașini de spălat-, fia
re de călcat etc. Dacii nu puteți 
duce obiectul drfeet la firma nu
mita, idn specialiștii la domi
ciliul dumneavoastră. (Gil. I. N.).

FLASH!

CI UHUI. O AMENTLOR 
DE AFACERI 

l >\ HUNEDOARA

In curind Ia Hunedoara, 
după București, Timișoara 
și alte mari orașe, sc va 
deschide Clubul Oamenilor 
de Afaceri. I.ocul unde se 
vor (ace cunoștințe, se vor 
lega prietenii, sc vor în
cheia afaceri, se vor primi 
și da informații.

Clubul Oamenilor de 
Afaceri va fi deschis tu
turor celor interesați, so
cietăților comerciale cil 
capital de stat sau pri
vat, tuturor color care vor 
să contribuie la redresa
rea economică a orașului 
nostru, la prosperitatea Hu
nedoarei și locuitorilor ci.

In acest scop s-a înfiin
țat șl funcționează un 
comitet de inițiativa.
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votat !". „Sînt și fac de 
cînd mă știu tot ce pot 
pentru ca Deva să fie o 
localitate model de bună 
gospodărire, de continuă 
înfrumusețare. Pentru a- 
cest crez am votat și 
astăzi pe viitorul ei pri
mar" — sublinia dl Voicu 
Cojocaru, care tocmai pă
răsea secția de votare 
împreună cu soția, dna 
Doina Cojocaru.

G1I. I. NEGRE \

O LIBERTATE 
BIKE ÎNȚELE \S.\ 
La Simeria. am vizitat 

două secții de votare și 
trebuie s-o spunem de Ia 
început : aici eforturile 
pentru buna desfășurare 
a celui de-al II-Iea tur 
de scrutin în alegerile 
locale au fost mai mult 
decît vădite. De la lis
tele electorale pînă la 
amenajarea secțiilor de 
votare, nimic nu a fost 
scăpat din vedere.

— Pe listele electorale, 
ne spunea dl Alexandru 
Bocoț, președintele secției 
de votare nr. 2 — avem 
înscriși 1 880 de alegători. 
Pină la această oră (ora 
12 — n.n.) la urne s-au 
prezentat 13,5 la sută. Fa
ță de primul tur de scru
tin din 9 februarie, pro- 
-'entul este mai mic. dar 
nu ne facem probleme.

Nici nu avea de ce să-și 
facă probleme președinte
le, întrucit nu existau. 
Lucrurile :■ desfășurau

(Urmare dlr Dae I

rar eu muncitorul Traian 
Olaru. Altfel, noi ne stră- 
d îim In muncă și sîntem 
plătită in mod corespunză
tor".

Se impune o sublimei 
Cei de la transporturi iau 
salarii bune. In schimb cei
lalți angajați au primit, p. 
ianuarie a.c., de exemplu, 
doar 75 la sută din salariu, 
cu toate că și-au depășit 
prevederile de producție cu 
10 la sută. Chiar In ziua 
prezenței noastre în unitate, 
o delegație formată din 
10 muncitori plecase cu 
jalba la E. M Barza, toc
mai pe tema neplății cores
punzătoare a muncii presta
te și a realizărilor obținute. 
Este o stare de lucruri că
reia noua conducere a 
E. M. Barza, cu obiectivita-

în numai cîteva zile, pe 
șoselele județului nostru 
și-au pierdut viața 5 per
soane. iar altele 0 au fost 
grav rănite. Cauze ? Ace
iași conducători de auto
vehicule, aceleași neres- 
pertărl ale legii circulației, 
aceleași neglijențe care 
se comit pe drumurile pu
blice.

Dar să derulăm filmul 
acestor zile. 

normal, iar de cetățeni 
veniți să voteze nu se 
ducea lipsă. Atit în oraș, 
cit și la sala secției de 
votare, se simțea acel iz 
sărbătoresc, propice mo
mentului.

Se vede treaba că s-au 
învățat multe din primul 
tur de scrutin, întrucit, 
în afara listelor nu exis, 
tau decît două cazuri. De 
altfel, din discuțiile avu
te cu membri ai comisiei, 
a rezultat că lucrurile 
sînt mai simple, iar ale
gerea noului primar nu 
este decît o chestiune de 
ore.

Din cei 1 602 cetățeni 
înscriși pe listele electo
rale, la secția de votare 
nr. 6, la ora 13, se pre
zentaseră 14 la sută. Am 
găsit aici o comisie care 
știe exact ce are de fă
cut Din cele spuse de 
dl Vasile Vaida, pre
ședinte. am dedus că pro
bleme nu sint absolut de 
nici un fel, totul decurge 
firesc.

La Simeria, deci, cel 
de-al II-lea tur de scru
tin a fost bine pregătit, 
libertatea de a alege 
noul primar a fost corect 
înțeleasă, manirestîndu- 
se în limitele strict le
gale.

VALENTIN NEAGU

ALEGERI PENTRU 
ȚARA, l'ITlNDU-I 

TRICOLORUL ?!

Duminică, 23 februarie, 
zarurile au fost aruncate.

Cu calcita
tea și spiritul de echilibru 
ce o caracterizează, tre
buie ,ă-i acorde mai mare 
atentie. După cum este 
necesar, așa cum apreciau 
și interlocutorii noștri, să 
adopte masuri viabile pen
tru diversificarea producției 
de calcită și valorificarea 
ei superioară, pentru asigu
rarea cantităților suficiente 
de motorină, a cauciucuri
lor, a acumulatorilor și a 
pieselor de schimb pentru 
mașinile și utilajele din 
carieră. Mal ales că pro
ducerea calcltel este o ac
tivitate foarte rentabilă.

— In prezent, realizăm 
două sortimente de calcită 
micronizată — de 60 și 00 
microni —, însă putem face 
și de 20 microni, sîntem în

Morți
14 februarie 1992.
Pe DN 7, ca și pe alte 

artere principale ale jude
țului. vizibilitatea a fost 
mult redusă din cauza ce- 
ții dense. Conducătorul 
autoturismului 4-HD-3500, 
Lupu Toma Constantin, de 
37 de ani. electrician ia o 
întreprindere din Orăștie, 
s-a angajat în depășirea u- 
nui alt autovehicul. S-a 
tamponat frontal cu auto 
31-CJ-6872. aparținlnd An. 
treprlzei de Construcții In
dustriale Cluj — Autoba
za Orăștie. condus de Sza
bo Franclsc. de 34 de ani, 
care circula regulamentar.

Greșeala nu l-a Iertat pe 
vinovat A decedat și. *- 
lături de el, a fost grav

Dincolo de unele ambiții 
electorale, o bună parte 
din locuitorii comunei 
Baia de Criș s-au pre
zentat la urne pentru 
a-și desemna primul gos
podar al obștii. Alții, dim
potrivă, au rămas indife
renți, petreeîndu-și ziua 
în „ale familiei". Deci, 
unii s-au prezentat la vot, 
din dorința de a schimba 
lucrurile în bine, de a se 
respecta legalitatea și de 
a li se rezolva doleanțele, 
ce-i drept, nu exagerate, 
dar vitale pentru săteni. 
Gîndul multora se în
dreaptă spre aplicarea co
rectă a Legii fondului 
funciar, revizuirea împăr
țirii pămîntului pe baze 
legale, aprovizionarea co
munei. gospodărirea aces
teia, revederea lichidării 
fondurilor C A.P.-ului din 
Lunca Moților și nu nu
mai atit. La această ulti
mă „durere" a oamenilor 
din Lunca Moților, foru
rile în drept au rămas în 
stare de...... somnolență".
Dar. cu toate acestea, a- 
legerile din Baia de Criș 
au avut o notă anartc — 
o notă de sărbătoare. O 
notă aparte cu toate că 
la secția de votare nr. 4 
din Țebea nu era arbo
rat draoelul tricolor. Să 
se fl pierdut patriotismul 
local 7 Să nu se fi găsit 
nici un steag în comună, 
cum a motivat președin
tele secției de votare, dl 
Toma Dîlv ?!

CORNEL POENAR

e ceva ...
măsură să producem și 
vopsele — menționa dl 
loan Incău, adjunctul șe
fului de secție și veteran 
al colectivului de aici. 
Ne-am și confecționat sin
guri instalații pentru aceas
ta, am „furat" de la olteni 
tehnologiile de fabricație 
șl chiar obțineam, cu ani 
în urmă, zeci de tone de 
vopsea pe lună. Era mai 
bună decît cea de la Scor- 
nicești, concurind-o pe cea 
de la Oradea.

Am mai rellnut din dis
cuțiile cu interlocutorii și 
interesul manifestat de 
unii parteneri din Germa
nia și Italia pentru cal
cită „de Vata" („Urmează 
să mai discutăm, să le pre
zentăm probe de calitate și

și grav răniți
rănit colegul său, Lomă- 
nar Cornel, de 31 de ani.

Ia foarte scurt timp, pe 
DN 66, în raza localității 
Băcia, aceeași imprudentă. 
Timișan Ioan, de 59 de 
ani, din comuna Băcia, cu 
autoturismul l-HD-9079, s-a 
angajat !n depășirea a 
două autocamioane de la 
întreprinderea de Construc
ții Hidrocentrale Sebeș, 
respectiv 31-AB-3962. care 
remorcă autocamionul 21- 
AB-1836.

Vizibilitatea fiind redusă 
s-a Intîlnit frontal cu auto
macaraua 31-HD-7515, pro
prietate a întreprinderii de 
Construcții șl îmbunătățiri 
Funciare Deva, al cărei 
șofer, cu toate eforturile,

Vedere din Orăștie. Foto PAVEL I.AZA

„Unde-i lege, hu-i tocmeală44
(Urmare din Dag 1)

fostei I.C.S. Mixtă Brad în 
societăți comerciale, dna 
Adaș a optat pentru S.C. 
„Crișul" S. A. Brad unde a 
funcționat începînd cu 20 
decembrie 1990, pînă la 
desfacerea contractului de 
muncă de către S.C. „Com- 
lemn" S. A. Deva. „Socie
tatea „Crișul" s-a înființat 
în baza Deciziei nr. 456/ 
1 decembrie 1990, a Prefec
turii Județului Hunedoara, 
și cuprindea și magazinul 
de mobilă — ne spune dl 
director Igreț. Intre timp, 
a luat ființă S. C. „Com- 
lemn" S.A. Deva, care a 
preluat toate magazinele 
de mobilă din județ (Deci
zia nr. 457/decembrie 1990); 
în prezent, cele două socie
tăți comerciale se află în 
proces la Curtea Supremă 
de Justiție". Nu intrăm în 
detalii, dar două întrebări
«■torn ♦♦ -«**♦*

apoi să perfectăm contrac
te de export" — loan In- 
cău), strădania preparato
rilor pentru continua îm
bunătățire a calității calci- 
tei („Urmărim derularea 
producției pe întregul flux 
tehnologic, prelevăm probe 
și, în funcție de rezultatul 
analizelor, anunțăm mais
trul de schimb le spu" 
nem morarilor să regleze 
corespunzător mașinile" — 
Violeta Farcaș), dar și so
licitarea, din nou, a unui 
sprijin mai susținut diri 
partea unității—mamă —- 
E.M. Barza —, fiind apre
ciate, de altfel, eforturile 
din ultima vreme ale dlul 
director Gheorghe Silași.

Oricum, cu calcita „de 
Vața" e ceva... Ceva bun, 
drept pentru care merită o 
mai mare atenție, dublată 
de eforturi materiale și 
financiare sporite.

pe drumurile
nu a putut evita tampona- 
rcn. Aceasta a fost vio
lenta Șoferul autoturis
mului n decedat pe loc, iar 
soția acestuia a fost grav 
rănită.

15 februarie 1992
Orele 2 noaptea. Pe ra

za localității Baru Maro, 
pe DN 60, conducătorul 
autocisternei 21-1ID-15LI, 
Lupu Andrei, de Ia Fabri
ca de Lapte Petroșani, pro- 
fitînd de liniș’ca șoselei, 
circula pe partea stingă 
ii drumului. S-a taffiponnt 
cu autoturismul 32 B-6458, 
apar(lnind Statici A.C.’.R. 
Petroșani, condus de Sabăq 
Vlorel. care cirțțila rPgtn 
lamontar. dar cară a deve
nit victima accidentului. în 

se impun de la sine : • S-a 
negociat trecerea magazi
nului de mobilă din pro
prietatea fostei I.C.S. Mixtă 
Brad (investitoarca în spa
țiul respectiv) în aceea a 
S. C. Condemn S. A. Deva? 
• In baza cărei legi sau 
dispoziții legale, de vreme 
ce a existat opoziție din 
partea comerțului din Brad?

Dar, din toată această 
poveste, are de suferit un 
om. Pe data de 7 noiem
brie 1991, gestionarului 
A. F. i se desface contrac
tul de muncă. „Mi-a spus 
direct — ne relatează dna 
Adaș — că n-are nevoie de 
salariații magazinului, să 
merg la București să mi se 
dea serviciu. în vreme ce 
a angajat pe altcineva in 
locul meu. Nu înțeleg, din 
moment ce am optat pen
tru o anume societate, 
una din orașul Brad, cum 
era și firesc, cum poate 
cineva să-mi impjnă alt
fel?"

i Femeia își caută în con- 
I tinuare drepturile. Și iată 
[ că 'Tribunalul Județean Hu

nedoara decide „reîncadra
rea în funcția avută a con- 
testatarei Adaș Florica, în- 
cepind cu data de 9 sep
tembrie 1991". (Decizia nr. 
1201/1991). Dar, practic, 
hotărîrea nu este pusă în 
aplicare. „I-am dus hotă
rîrea în 14 ianuarie a.c., 
cu doi martori susține dna 
Adaș. Dar îmi desface din 
nou contractul de muncă 
prin Decizia nr 3 din 22 
ianuarie 1992". Din nou 
plîngeri la Procuratură, in
stituție care o îndrumă „să 
se adreseze cu o plîngere 
în baza art. 1 din Legea 
nr. 29/1990, privind conten
ciosul administrativ. la 
Tribunalul Județean Hune
doara, instanța competentă 

a o soluționa". Ln cîteva zile 
de la cunoașterea Deciziei 
nr. 1201/1991 a Tribunalu

publice ale județului
urma leziunilor corporale, 
In puțin timp, acesta a 
decedat.

16 februarie 1992.
Ia prima oră a dimine

ții. Potura Mircea, șofer 
Ia Antrepriza de Construc
ții Hidroenergetice Caran
sebeș, adoarme la volanul 
n itocamionului LEAU 31. 
CS-4546. Părăsește partea 
carosabilă șl Intră intr-un 
copac de pe marginea șo
selei. A decednt pe loc. 
iar Sinea Simiori, șofer ia 
aceeași unit^e, fin'd Se afla 
în. Ufl’ilnâ, a fost grav ră
nit. I-a obligat, oare, ci
neva, pe cel doi.' să plece 
în cursă în stare asansată 
de obosculă ? 

lui Județean, conduceri 
S.C. Comlemn o supune p(. 
Adaș Florica la un test 
de verificare a cunoștint 
lor profesionale.

„Testul a fost obligatoriu 
pentru toți — spună dl di
rector Ioan Cuteanu. Nu 
puteam să o repun in pir t 
pentru că mi-a piezem.it 
certilicat medical Contrac
tul individual de muncă 
nu l-a semnat...”. Cînd vr. i 
cu tot dinadinsul să pui 
piedici unei persoane, m i 
cu seamă cînd te atu lata 
de aceasta pe o scară ier.u 
hie superioară, nu-i gr.u 
s-o faci. Să fie oare vor 
ba de rea intenție ? Do 

■gur, este firesc să supui 
testului de verificare a cu
noștințelor profesionale pe 
toți salariații unei societăți, 
dar, in ace.ași timp, ai i 
obligația să respecți o d - 
cizie judecătorească cu va
loare de lege. Ne în; 
băm dacă, din monpn.
în cazul de față s-au apli
cat prevederile art. 130, !■- 
tera „e" din Codul Muncii, 
societatea a luat cunoștință 
și de prevederile ari. 136, 
alineatele 1 și 3 ? Și m n 
ales dacă le-a aplicat 
știe că directorul unei so
cietăți comerciale ete răs
punzător de activitatea ge
nerală, de bunul mers .d 
acesteia, că i s-au dat . pu
teri depline de organizare 
Societatea „Comlemn" imă 
este o societate cu capii il 
de stat și nicidecum cu 
capital privat. Deci, con
ducătorul acesteia trebui.' 
să exercite actul conduce 
rii avind în vedere și inte
resele proprietarului do 
capital — statul — și pe 
cele ale salariaților. In ni i 
un caz nu-i este permis 
să-l exercite în virtutea u- 
nor porniri subiective, a,a 
cm se parc că s-a întim- 
plat in cazul pe care l-.un 
radiografiat.
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Neadaptarca viteze) la 
condițiile de drum s-a sol
dat, in comuna Teliuc, cu 
vătămarea corporală gra
vă a lui Deak Ioan, șofțr 
la fosta întreprindere de 
Transport Special pentru 
Agricultură șt Industrie 
Alimentară Deva, care, nc- 
reducînd viteza autovehteu^ 
lului în curbă, pe carosa
bil umed, a intrat în de
rapaj și a părăsit drumul. 
S-a Izbit de n conductă 
metalică. Șoferul a fost 
grav accidentat,
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Corvinul — aproape de ora startului
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Nu, nu este nici o gre
șeală. Doar această săp- 
tăminâ i-a mai rămas 
Corvinului Hunedoara 
pentru efectuarea ultime
lor retușuri din cadrul 
programului de pregătire 
pentru retur. Fiindcă, 
duminică, 1 martie a.c., 
hunedorenii intilnesc pe 
teren propriu pc F. C. 
Brașov, in Cupa Româ
niei la fotbal. L-am în
trebat pe antrenorul Ro
bert Cosmoc dacă echipa 
se va mobiliza total pen
tru a merge mai depar
te în cupă sau se va me
naja în vederea atacării 
cu succes a luptei de evi
tare a retrogradării. „Fă
ră a se crede că alergăm 
după doi iepuri, din capul 
locului trebuie să vă snun 
că echipa trebuie „mon
tată” pentru victorie și 
în meciurile din cupă. 
Si mol a pre’en’ă in a- 
ceastă competiție nu-și 
are rostul nici oentru mo
ralul jucătorilor. care

altfel se vor angaja în 
evitarea locurilor pericu
loase în clasament, dacă 
ar obține victoria, du
minică. Noi așa gin- 
dim, acționăm la antre
namente. Dar, nu an
trenorii intră pe teren...".

Asta așa e ! Cel puțin 
pină acum, in toate me
ciurile din pregătiri, Cor
vinul, majoritatea jucă
torilor dovedesc o anu
mită „oboseală* (!?) și o 
lipsă a apetitului de gol ; 
este un fenomen alar
mant ! La antrenamen'e, 
în timpul partidelor ami
cale. jucătorii sint mereu 
îndemnați, de către Cos- 
moc și Stoica, să se de- 
marce, să paseze in față, 
nu numai lateral, cum și 
pe ce adversar să-l mar
cheze — sfaturi și în
demnuri la jocurile — 
școală de Ia juniori, nu 
la echioele de Divizia A! 
E dreot că au fost me
ciuri de antrenament. în
să nu credem că e vorba

atit de necunoaștere, cît de 
blazarea, de lipsa de an
gajare în joc a acestor ti
neri și talentați jucători, 
dar destul de capricioși 
și lipsiți de o motivație 
serioasă de a face ceva 
in fotbal. Să fie vorba 
și de ceea ce șoptesc, tot 
mai des, suporterii a- 
propiați ai Corvinului. că 
minjii Hunedoarei. „sti
mulați" de prieteni. ,.bine_ 
voitori", iși petrec timpul 
liber in cu totul alte 
părți decit acasă ?! Și 
dacă e așa. conducerea 
clubu'ui, antrenorii, ce aș
teaptă ?

Indisciplina, lipsa de a- 
tașament față de culorile 
Corvinului, ce au „con
tribuit" din plin in tur 
la ocuparea penultimului 
loc în clasament, trebuie 
să fie eliminate in pauza 
campionatului. Să se aș
tepte primul joc în re
tur ? Oare nu-i prea 
tirziu?

S. CERBU

Abonamente !a z arul

■ietcni !
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ARBITRU Hl'NF.DOKFXN 
IN AMERICA !

Judțul nostru, o știe toolă țaro, este 
unul dintre centrele puternice ole fotbalului. 
Să ne reamintim că la Petroșani, Hunedoara 
și Luaeni. firm îndelungat, echio^l? de oici 
au activat in Divizia A. La Brad, Deva, Orăș- 
tie. S'meria Cin Vulcan și Petroșani, su
porterii s-au mindrit, pe bună dreptate, cu 
form'd i ce se bucurau de faimă în Divizia B. 
Mai slab sînfem reorezentoți insă, în arbitraj, 
lată însă că după Tâtaru (Hunedoara) și Ma- 
Cavei (Deva) se a'irmă tot mei puternic Ion 
Danc’u, din Petroșani. Ne-a făcut plăcere 
să a'lăm că, datorită unui gest prietenesc, 
dar și de apreciere a activității cavalerului 
fluerul/t din Valea Jr Iti. dl Adrian Po- 
rjmbaiu, oareciatul a l!ru F.I.F.A., a oferit 
in ritația ce a a/ut o la turneul internalio- 
n'-l de fotb-l oentru juniori de la Dai as, între 
12-19 aor " o.c., orbitrului I. Danciu. lată 
declarația dfui A. Porumbaiu : „Am oferit 
in /stația mea lui Ion Danciu, deoarece ii a-

preciez prestațiile, el Find. după părerea 
mea, o soerantă pentru arbitrajul de la noi. 
Sînt convi is că Ion Danciu va oficia corect 
la turneul de la Dallas". Să auzim de bine.
A. AZVSA. A A ».’■/•

REZULT \TEI E
(ONCURSțlLUl PRONOSPORT 

DIN 23 I EBRUARIE A. C.
Ascoli — Sampdnria 2
Afalanta — ( remonese x
Bari — Juventus x
Genoa — Milan x
Internazionale — Lazio 1
Parma — Foggi.a 1
Roma — Fiorentina 2
Torina — Cagliari 1
V erona — Nano'i 2
A.cllino — Ancona x
I.icchese — Bologna I
Messina — I diiiese 1
l’isn — Lecce 1

Fond de ciștiguri provizoriu : 
32 000 000 lei.

DINU LA CÎRMA 
ECHIPEI 

NAȚIONALE

După turneul din Gre
cia. Mircea Radulescu, su
părat fix: pe componenții 
lotului național, blazați, 
lipsiți de interes pentru a 
valorifica șansa ce le-a fost 
acordată, dar și pe o par
te a presei, și-a prezentat 
demisia. Care demisie a 
picat ca o mană cerească 
pe F.R.F. ! Nu a spus-o 
nimeni, dar așa a fost. In 
zadar a revenit la decizia 
sa M. Radulescu. Deci, sîm- 
bătă, 22 februarie a.c., 
F.R.F. a hotărit să fie nu
mit ca antrenor al națio
nalei de fotbal a României, 
Cornel Dinu, care, să recu
noaștem, a fost unul dintre 
cei mai buni jucători ai 
echipei Dinamo, dar și al 
naționalei, în perioada ani
lor '70. Din păcate, ca 
antrenor, n-a reușit nimic 
deosebit la echipele care 
au așteptat mult de ia el 
— la București, Cluj, Ga
lați, Tîrgoviște dar și în 
alic părți. Pe noi ne-ar 
bucura foarte mult să fie 
bine. Adică, să poata în
făptui cu echipa națio
nală ceea ce s-a angajat. 
Problema este cum vor lu
cra cu noul antrenor JIagi, 
Gică Popescu, Lăcătuș. Lu. 
pescu, Mateuț etc. ? A în
vățat ceva Dinu din diplo
mație. omul „forte" va fi 
mai conciliabil cu „virfu_ 
rile" echipei ? O problemă 
s-a și ivit : Gică Popescu a 
declarat că dacă vine la 
echipă Bclodedici, (așa cum 
se spune), el nu-și mai poa
te îndeplini rolul său în 
echipa națională, de libero. 
Pe cine preferă Dinu ? De 
fapt, sînt multe întrebări 
la care va trebui să răs
pundă noul antrenor al na. 
ționalci. Noi ii dorim suc
ces I

C.SANDU

OCUVINTUL LIBER"
Iw
I*
I
%

I
*

Pentru a avea certitudinea primirii ziarului, 
cea mai sigură modalitate de a intra în posesia , 
lui o reprezintă abonamei tul lunar, trimestrial | 
sau anual. Prin abonamente, costul pe exemplar î 
al ziarului nostru este mai mic decît cel pe zia-1 
rul cumpărat de la chioșcuri.

COSTUL-UNUI ABONAMENT, ÎNCEPÎND CU ! 
LUNA MARTIE. ESTE DE 120 DE LE' PE LUNA, | 
LA CARE SE ADAUGĂ TAXELE POȘTALE.

Abonamentele pentru luna martie, trimestrul I 
l| și anul 1992, se fac la factorii și oficiile poș- * 

fale, pînă la data de 28 februarie a.c., inclusiv.

AGROMEC (S.M.A.) BAIA DE CRIȘ
Organizează licitație în ziua de 6 martie 1992, 

orele 10, pentru vînzarea următoarelor utilaje :

• tractor U — 1010 DT ;

0 inițiativă lăudabilă a Mureșului Deva
In r u‘ ul .ăptăminil tre- 

am jr,q martorii unei 
Iau iubite inițiative a con
ducerii clubului de fotbal 
Mureșul Deva : intilnirea 
cu cițitn dintre posibilii 
tponsorl din oraș. Era doar 
primul pas, dar, după noi, 
foarte important, lată de
spre ce este vorba. Dom
nii Nicolae Stanca — pre
ședinte de onoare al Aso
ciației sportive „Mureșul" 
Deva, loan Todoni — pre
ședinte al secfiel de fotbal, 
antrenorul principal Gheor- 
ghe Turtea, alți reprezen
tanți al clubului s-au Intil- 
nit la o discuție amicală 
cu domnii Mircca Dcac, de 
la BANC POST S.A , Su
cursala județului Hunedoa
ra, loan Dărăbanț, de Ia 
Direcția Generală pentru 
Agricultură si Industrie A- 
limentară, I Ivlu Staler, de 
la Societatea Comercială 
„Avicola" S. A., Iile Florea, 
de la S. C. „FLORCOM" 
S.R.L. „Lhlo" Deva, Mircea 
Muzicas, de la S.C. „Hor- 
tina" S.A. si GheO'qhe Flo
rea de (a S.C. SEVCFiM 
Central S.R.L. Deva. Din 
partea conducerii clubului, 
s-a vorbit despre intențiile 
ce călăuzesc activitatea sa, 
obiectivele de viitor pro
puse de antrenorul princi
pal, pentru ca Deva să re
devină ceea ce a fost cu

ani in urmă, un oraș cu o 
puternică echipă de fotbal, 
vizind performanța pentru 
anii viitori. S-au detaliat 
măgurile întreprinse pină 
acum in vederea creării 
unor condiții cit de cit 
aoroniate cerințelor în pre
gătirile pzntru retur, care 
este hotărltor în vederea 
promovării Mureșului Deva 
in divizia B, dar și o sea

pune anual in proiectul le
gii bugetare, în funcție de 
starea economiei si de e- 
xecuțla bugetară nivelul 
maxim al cheltuielilor pen
tru satisfacerea unor ne
cesități social-culturale și 
sportive la regiile autono
me si la societățile comer
ciale cu capital integral de 
stat". Iar in anexa 12 la 
punctul li, se stipulează :

Sensibilizarea sponsorilor
mă de lipsuri și greutăți, 
ce grevează incă asupra 
relansării formației devene. 
Așa cum s-a subliniat de 
ambele părți, fără un spri
jin neîntrerupt din partea 
sponsorilor, a acelor sufle- 
tlști Iubitori al sportului, ce 
caută, fiecare după posibi
litățile sale, să sprijine 
dezvoltarea sportului in 
orașul de la poalele Cetă
ții, nu se poate !

S-a adus In discuție ne
cesitatea unui cadru legal 
pentru sponsorizare . Pină 
ta apariția unei legislații 
clare s-a reamintit, că In 
Legea nr. I2//99I, privind 
impozitul pe profit, se pre
vede la art. 21, al. a : -Mi
nisterul Finanțelor va pro

„Cheltuielile de protocol, re
clamă și publicitate, pre
cum și de sprijinire a acti
vității social-culturale șl 
sportive se scad din veni
turile încasate in vederea 
determinării profitului im
pozabil". Deci, dacă există 
înțelegere, se poate face 
cite ceva șl în actualele 
condiții.

Reprezentanții clubului șl 
sponsorii au apreciat că 
Deva merită să albă o c- 
chlpă divizionară de fot
bal, readucind in rîndul 
spectatorilor, din Deva și 
(lin împrejurimi, bucuria 
fotbalului. Este necesar ca 
toți suporterii, șl în pri
mul rînd sponsorii, toți cel 
care au posibilități și un

suflet g-'neros, să se alătu
re echipei, ajutind-o să ur
ce pe treptele, performanței. 
Se așteaptă ca primăria, 
sindicatele să pledeze și să 
se implice direct in atra
gerea și stimularea sponso
rilor, care pot face foarte 
mult pentru îmbunătățirea 
stării financiare șl materia
le a echipei Mureșul. Ac
țiunea de contactare șl în- 
tilnire periodică cu sponso
rii a fost decla’^-'ită șt va 
continua. Sintcm convinși 
că rindurlle sponsorilor se. 
vor întări cu alțl oameni 
de bine ce au dovedit că 
sînt atașați trup și suflet 
de sport, dispuși să contri
buie la renașterea șl dez
voltarea fotbalului in De
va, cum sînt renumitele 
firme „Naghi & Zsok", „Pri
ma", „Crăciun ct Comp", 
„Bankcoop", „Polldava", 
„Sasere" și multe altele din 
orașul reședință de județ. 
Conducerea tehnică, întrea
ga echipă promit că valoa
rea fotbalului șl calitatea 
jocului vor crește vizibil 
în retur și, apoi. Deva va 
avea o adevărată echipă de 
fotbal, capabilă de perfor
mantă răsplătind astfel în
crederea și investițiile spon
sorilor de azi.

SABIN CERBU

DORIȚI O RECLAMA EFICIENTA,DE DURATA?

■ închiria)! tpafîu pentru publicitate la stadionul „Mureșul1' Deva ! Vă putefi face o 
reclamă atrăgătoare, penetrantă și contribui)! la dezvoltarea sportului în Deva. Informa)ii la te
lefon 12465 sau direct la stadion. I

mașini plantat cartofi I Sa 2-71) ; 

remorcă șasiti ;

grape stelate ;

pluguri P2V;

bazin cisternă 2 3500 litri ;

mașină de scos cartofi MS( -2 : 

combină de furaje E-281 ;

mașină amendamente MA-3,5.

Relații suplimentare la sediul S.M.A. 
Criș, strada (alea Moților, nr. 11, telefon

Baia 
107.

(763)

de

CASA DE COMENZI 
ROGET

VA OFERĂ:

electro-casnieă și electronică ;

domiciliu, în funcție de comandă,

• aparatură

• livrare la
a gamei de produse alimentare proprii, in
clusiv seinipreparate ;

) (lecorațiuni interioare ;

consultanță marketing ;

•
Relații non-slop : telefoane 956/5131)7, 50588.
CASA DE COMENZI ROGET — O ALTERNA

TIVA ! (179)

diferite servicii auto.

DIRECȚIA DE TELECOMUNICAȚII 
HUNEDOARA — DEVA

A N U N Ț A

ROMl’roccsul de reorganizare a activității
TELECOM R.A. a impus schimbarea echipamentu
lui centralei telefonice automate de interior a Di
recției de Telecomunicații Hunedoara—Deva. In a_ 
cest sens, numerotația posturilor telefonice conectate 
în noua centrală dc interior a unității este dl (spe- 

na- 
pu-

cifică serviciilor dc telecomunicații din sistemul 
țional), in loc ele 10 (specifică rețelei telefonice 
blice).

Informații privind noile numere de apel sc 
obține la serviciul informații „031".

(178)
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S.C. COMBOR S.A. ORASTIE 
(FOST F.N.C.)
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încheie contracte ferme, conform II.G. 51/7 fe- 2 

hruarie 1992, cu orice fel dc proprietari dc terenuri I 
agricole, achitînd In avans 50 Ia sută din valoarea | 
producției contractate, fără a percepe dobindă pen- * 
tru înființarea culturilor dc porumb, orz, orzoaică, I 
ovăz, trilicalc și mazăre boabe, iar diferența su- J 
mei rămase sc va achita la predarea cantităților | 
dc cereale contractate.

De asemenea, achiziționează cereale la prețu 2 
rile de achiziții în vigoare, achitînd contravaloa-1 
rea acestora în bani la predare sau la schimb fu- * 
raje combinate, însăcultc sau în vrac.

Informații suplimentare la telefon 42350 sau 
sediul unității, din str. I.uncii, nr. 3, Oră șt ie.

(182)
i
«
I
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• „LA multi ini mul
ta sănătate ți L i u irc. pen
tru Mihaela Miluic’-cu. slin 
Hunedoara, din partea pă
rinților si a fratelui Florin.

(360)
• UlND in buchetul sie.

ții mai adaugi un trandafn, 
drapa Sabou Viorica, Geta. 
Soi in și Petre ii i urează 
„La mulți ani 1". (339)

• SC. INTERNATIONAL
Multiprest Deva v inde la 
cele mai avantajoase pre
țuri din județ, en gros și 
en detaille, televizoare co
lor, vidcouri și alte pro
duse electronice. Oferim 
garanție (> luni. Bdul De- 
cebal. bl. C-parter, telefon 
23488. (830)

• I- IRMa NO\ ELLO vin
de încălțăminte slin piele, 
pentru dame și băr’ iți. la 
prețuri avantajoase. Infor
mații Deva. str. Horea, 
nr 1°, telefon 16969. (966)

• MAGAZINUL „Consig
nația", bdul Dcecbal. lingă 
Restaurantul Miorița, vinde 
margarina import Germa
nia, televizoare Tunai și 
Samsung, vopsele auto im
port Germania, uleiuri Cas
trol (motor, cutie viteză — 
inclusiv automatică), anti, 
gel. (959)

• S.C. AGROSERV SRL 
Hăcia. telefon 72145. pri
mește comenzi pentru pro
curare de gresie și faian
ța, in condiții avantajoase.

(961)
• C.A.P. Bretea Strei 

vindi la licitație, in data 
de 28 februarie 1992, ora 
10, grajd și anexe in salul 
Plopi, 2 finare. locuință în
grijitori în satul Măceu.

(983)
• VlND urgent Dacia

1.310. an fabricație 1^84. 
Deva, telefon 21139. (981)

• VtND apartament 2 
camere. Deva, âtr. Mineru
lui, bl. 27, ap. 9. et. I In
formații telefon 21139.

(981)
• VlND autobuz Ikarus 

211, stare excepțl. n.dă. și 
Daci i 1310 C.N.. 5 trepte, 
an fabricație T'88 Infor
mații Deva, str N. Grigo- 
rescu. nr 21 (peste calea 
ferata), telefon 11618. (976)

• VlND garn'lură hol
•■Biiby". Informații Deva, 
str. Dorobanți, bl. 33. ap. 
1>, după ora l'i (977)

• VINI) un grajd și o
.șura. Relații Șoimuș, nr. 
1CC. (975)

• Vi NO piese motor 
Golf D escl. cu ambreiaj, 
electromotor anexe Passat, 
e.eetromot ii .Audi 1)). 
ci mpăr oglindă sting i, 
geam mic tra dreapta Pas. 
s. t. 1982. 957/21566. creli
0—22. (873?
• VlND Dacia 1305, an 

i. bricațic 1982 Deva tele
fon 21974, după ora 16. (843)

• M A G A ZINUL 
„PROI.A" Nr. 1 Deva 
oferă cumpărătorilor o 
gamă diversificată de 
produse Mbnentarc (me
zeluri, preparate din 
carne) ți lactate. Dotat 
cu laborator propriu de 
cofetărie și patiserie, 
magazinul oferă consu
matorilor cremă, sava
rine, și sucuri la pahar, 
la prețuri avantajoase, 
practicînd un adaos co
mercial de 14 la sută. 
Servirea ireproșabilă.

(991)

• S.C. „SARGEȚIA" S A.
Orăștie vinde la prețuri a- 
vantajoasc prin magaz’nul 
Lux, str. Stadionului, nr. 
5, încălțăminte Guban pen
tru femei, marochinărie ți 
folie pentru solarii. Infor
mații telefon 11098. (993)

• VlND microbus Ford,
preț convenabil. Informații 
Deva, 956/11155. (967)

• \1NTD butelie aragaz. 
Informații Deva. str. Mine, 
rului 37. bl. L 2, ap. 5. (992)

• VINI) casă. Deva, str. 
Ștefan cel Mare nr. 1. In
formații Deva, telefon 13946, 
marți și miercuri. (971)

• VlND Aro Diesel, ri-
dicabil imediat. Deva, te
lefon 21063. (974)

• VlND motor Dacia
1300. Dcsa. telefon 13314. 
după ora 15. (973)

• V 1ND difuzor de joase
„Sound Craft" de 13 țoii 
(250 W) și microfon AKG. 
Telefon 957/28046. (970)

• VlND video recorder
1TT. Deva, telefon 19101, 
după ora 18. (990)

• VlND Dacia 1310 cu 5 
trepte, culoare alb 13, an 
fabricație 1990. abricht pen
tru timplărie. Informații la 
telefon 42465. Orăștie, Vai- 
dvi nr. 326. V.isileu Vaier, 
între orele 7—8 dimineața.

(988)
• VlND transformator 

sudurii, portabil, și cuptor

electric. Deva, telefon 24587.
(997)

• VlND video recorder 
Bondstec. Hunedoara, tele
fon 17841, după ora 16. (356)

• VÎND înscriere Dacia, 
ridicabilă imediat. Săulești, 
nr. 124, Moraru Aurora.

(361)
• VlND Dacia Papuc,

acoperită, 27 000 km. Hu
nedoara, telefoane 15531, 
18038. (362)

• VÎND Dacia 1310, VW
benzină, 1600 cmc. Hune
doara, telefoane 17094 sau 
12339. (365)

• VÎND apartament 2 
camere, confort I, beci. Hu
nedoara, telefon 22559. (366)

• CUMPĂR frigider
Eram, cablu coaxial 20 m 
ș< betonieră cu motor elec
tric. Hunedoara, telefon 
13187. (362)

• VÎND Renault 14. De
va, telefon 23520. (998)

• SCHIMB garsonieră,
cartier Dacia, bl. 80, ap. 28, 
et. I, cu apartament 2 ca
mere zona Gojdu sau zonă 
centrală. Informații Deva, 
telefon 22552. (996)

• OFER autoturism Fiat
125, pentru cedare contract 
apartament. Deva, telefon 
19454. (982)

» SCHIMB apartament 2 
camere, proprietate Galați, 
cu similar Deva. Telefon, 
Deva 27553. (995)

• SCHIMB apartament 
Brad cu similar Hunedoa
ra sau Deva. Hunedoara, 
telefon 20951, orele 20—22.

(353)
• Ori'.R recompensă, ce. 

dare contract apartament 
2—3 camere, zonă centra
lă. Deva, telefon 11873.

(987)
• CAUT pentru închiriat

apartament 2—3 camere 
(nemobilat). Deva, telefon 
11873. (986)

• CAUT pentru închiriat 
apartament mobilat cu te
lefon. Deva, telefon 17612.

(989)
• SCHIMB apartament 

Br ul cu similar Hunedoa
ra sau Deva. Hunedoara, 
tel, fon 20951, orele 20—22.

(353)
• PIERDUT autorizație

de funcționare in meseria 
de fierar, eliberată de Pri
măria Vaiișoara, pe numele 
Mcdrcu loan. O declar nu
lii (972)

• PIERDUT legitimație
veteran de război, pe nu
mele Ciobanii Octavian. O. 
declar nulă. (978)

• S.C. Hațeg ina" Deva

angajează bucătăreasă, pre- 
ferabi’ pensionară. Deva, 
telefon 18440. (985)

• CU autorizația nr. 6345/
1992 s-a deschis Asociația 
Oros Istvan, din Deva, str. 
Crizantemelor, nr. 113/40, 
avînd ca obiect de activi
tate jocuri mecanice, comer
cializare mărfuri alimentare 
,și nealinientare indigene șl 
din import. (965)

• ASTĂZI se împlineso 
28 ani de la decesul iubi
tului nostru frate, cumnat 
și unchi

AMBROZIE CORNEA 
precum și 24 de ani de la 
moartea dragei noastre bu
nici și străbunici
VALERIA RIPOȘAN (PIA)
Dumnezeu să-i odihnească.

(980)
• MARTA, soție. Marce

la, Rodica .și Doru, copiii, 
ginerii șl nora, nepoții și 
strănepoții mulțumesc celor 
care au condus pe ultimul 
drum pe cel care a fost

DESIDERIU DOBOIU
din Hațeg. Familia. (979)

• SOȚIA Lucreția șl fiul 
Gicu anunță cu sufletele 
îndurerate moartea fulge
rătoare a scumpului lor

GOREA GIIEORGIIE,
de 52 ani.

Înmormântarea — azi, 25 
februarie, orele 13, de la 
casa mortuara la cimitirul 
Bcjan.

Dumnezeu să te odih
nească ! (658)

• COLECTIVUL Depozi. 
tului de tutun ICRA regre
tă dispariția neașteptată a 
apreciatului lor coleg

GOREA GIIEORGIIE
șl este alături de familia 
greu încercată. (659)

• COLECTIVUL de mun
că al ICRA Deva anunță 
cu durere moartea fulgeră
toare a celui care a fost un 
bun coleg

GOREA GIIEORGIIE
.și transmite sincere condo, 
leanțe familiei îndoliate.

(669)

• COLEGII de mun
că din cadrul Prefec
turii Județului Hune
doara sînt alături de 
familia Medruț loan în 
greaua încercare prici
nuită de decesul celei 
care a fost
VALERIA MEDRUȚ, 

o bună mamă și buni, 
că, și transmit sincere 
condoleanțe familiei 
îndoliate. (1005)

SOLIEI ATE V COMERCT \LĂ 
„C\SI\L" S. A. CHISCĂDAGA 

VINDE I.A LICITAȚIE 
conform Decretului 50'1990
• utilaje casate. 
Licitația va avoa loc Ia sediul imitații, in 

data de 28 februarie 1992, ora 8.

*

J

Deschide, incepind cu 1 martie 1992, traseul 
i DEA A — SIBIU — RM. \ ILC E \ — PIIES I 1 
— BUCUREȘTI NORD.

Plecarea din Del i la ora 21,00 — in zilele 
de duminica, marți și joi.

Pict area din Bn. urești, tot la ora 21, in 
zilele de luni, mierturi, vineri.

Preț informativ — 
But urești.

Simultan, picată 
aparțininrl Societății 
TORI" București.

Puteți t âlători la 
București — Deva — Budapesta, 
Deva in zii» le tic marți, 
la orn 21,00.

Informații suplimentare și rețineri tie Io- I 
cur» se pot obține Ia Autogara Deva, telefon l 
13033, (188)

l

Bndap» .(a și en curs i 
cu phc.ir. din 

la ora 16,50 si v im ii.

S.C. MICRO MEGA COMPUTERS S.R.L. 
cu sediul în Hunedoara, str. Piața Libertății, 

nr. 8 (centrul vechi — ARDEALUL) 
înregistrată în Registrul Comerțului, cu 

nr. J 20/682/1991
VINDE
• televizoare color, marca Samsung, dia

gonala 51 cm, 6 luni garanție.
Preț: de la 99 900 lei. 
înscrierile so fac la sediul nostru.
De asemenea, vă oferim produse ale firme

lor KODAK, CASIO, JVC, PANASONIC, 
ARTECII și anume : filme șî aparate foto, cal
culatoare, telefoane, casete video și audio, radio- 
casetofoane, aparate radio, ceasuri și jucării.

Informații Ia telefon 13535 și la sediul fir
mei, zilnic între orele 9—18, iar sîmbăta între 
orele 10—13. (187)

S.C, MICRO MEGA COMPUTERS S.R.L.
Organizează cursuri pentru calculatoare 

IBM—PC compatibile si SINCLAIR — SPEC
TRUM compatibile (HC, CIP, TIM-S), înccpind 
cu data de 1 martie 1992.

Pentru informații și înscrieri, vă rugăm să 
ne contactați la sediu! nostru, sau la telefon 
13535. (187)

CÎȘTIGURI IMPORTANTE
LA C.E.C.

rentru anul 1992, C.E.C. a mărit conside
rabil fondul de cîștiguri care se acordă la tra
gerile lunare la sorți ale Obligațiunilor C.E.C. 
cu cîștiguri. - i

Se acordă lunar 5 413 cîștiguri, în valoare 1 
totală de 44 690 000 de Ici, cîștiguri variind în- ț 
tre 5 000 de lei și 100 000 de lei.

Obligațiunile C.E.C. se vînd la valoarea 
nominală numai în primele 10 zile ale fiecărei 
luni; intre 11—20 ale lunii, se vînd cu un 
comision de 1,5 la sută, iar după 21 ale lunii, 
pînă la preziua tragerii la sorți, cu un comision 
de 2,5 la sută.

Informăm depunătorii care dețin librete 
de economii cu dobindă și cîștiguri de 5 000 de 
lei (fostele librete cu cîștiguri în autoturisme) 
că pentru aceste tipuri ilc librete se organizea
ză în continuare trageri la sorți trimestriale.

Pentru tragerea la sorți din trimestrul IV 
1991, valoarea unui cîstig a fost de 750 000 de 
Ki. ’ (185)

1 MARTIE 1992

TRAGEREA

EXTRAORDINARĂ
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A MĂRȚIȘORULUI

I
!
i
I 
w

I
I
i
*

I
A

I
w

I* 
i
I 
w 

I 
%I

*
*

«

IILIALA DACIA SERVICE DEVA
Organizează concurs iu ziua de 28 febrila- î 

rie 1992, ora 10, pentru ocuparea postului dej 
șef reprezentanță Ia Dacia Service Brad.

Condiții :
— pregătire superioară in profil mecanic ; ]
— vechime in specialitate 5 ani ;
— domiciliul în orașul Brad sau localitățile | 

învecinate, cu posibilități de navetă.
Informații suplimentare Ia Filiala Dacia I 

Servite Deva, compartiment P.I.S. sau la tele- > 
foam-le : 18810, 25810, 25811. (167) J

S.C. I.U.G. S. A. IIUNEDOAR \ ‘
str. I’eștiș nr. 1

Anunță vinz.area prin licitație a unor •
H mijloace fixe de mică și mari' met.mi- | 

zare cu durata tie serviciu neexpiratS. j
Licitația v a avea loc in dala tic 28 febrila- • 

rie 1992, ora 13, la sediul unității. ■
Ri'Iații suplimentare Li telefon 957/11287. ’

(183) î

.1/20/618/19'11 
Colii ; 3070506111 11.C. De, a

Hl.l»l( flA SI ADMINISTRA fl V : 
2 700 Drvn. str. I Decembrie, 35, 

jiule|iil Hunedoara
Telefoane : 1 1275, 12157, 11269 

Telefon Tipografie : 25901 
fax : 18061

SE ATRIBUIE ;
• autoturisme Dacia 1310
• cîștiguri în numerar cu valori unitare 

variabile ncplafonatc.
Sc efectuează 12 extrageri cu un total 
dc 120 numere în 3 faze.

• - Cîștigurile fazei a IlI-a (suplimentare)
se acordă din fondul special al siste
mului LOTO
Biletele dc 50 lei participă la toate cele 
12 extrageri.

1 iuzarea biletelor piuă simbătă, 29 fe
bruarie 1992. (186).

SOCIETATE V COMERCIALĂ 
„TOPAZ" HUNEDOARA

9 angajează trei vânzătoare.
Condiții de angajare :
— un an vechime in profesie ;
— virsta maximă 25 ani ;
— studii medii.
informații lelefon 957/17982. (765)

întreaga răspundere pentru conținutul 
articolelor publicate o poartă 

autorii acestora.

i
*»

nu V :
TIPARUL:

S.G. „Polidava" S.A.
Deva, str. 22 Deccmbrio 257

*
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