
Manife-tarca a ajun la a V-n ediție 
pentru vă cm trecut cinci ani (le In inițierea 
ci, ci pentru că, realmente, a fost apreciată 
de creatorii literari ridicați dc pe aceste me
leaguri, ce aveau astfel posibilitatea să sc 
tntilriească cil oamenii și cu plaiurile natale, 
și. mai ales, de către public, de către lo
calnicii dornici de frumos artistic, iubitori 
ai slovei tipărite ,Jrumns gînditu, gingaș 
cuniprlnitu11. cum inegalabil se exprima Tu
dor Arghczi. Programate la acest mijloc de 
mai, încărcat de soare și lumină, „Zilele 
scriitorilor zărăndeni" au cunoscut un pro
gram bogat, plin de semnificații. Organizate 
de Biblioteca Orășenească Brad, cu spriji
nul Primăriei locale, al cărei exemplu ar 
puica fi luat ți de alte: primării, ol Inspec
toratului Județean pentru Cultură și al Bi
bliotecii Județene aceste „Zile... .* au fost 
dedicate tul Avram lancu, un simbol al 
istorici românilor de la a cărui moarte 
se împlinesc, acum, 120 da ani. Acestui eve
niment t-au fost închinate expozițiile „Din 
creația scriitorilor zărăndeni", de la Biblio
teca Orășenească și „.Aeram lancu — viața 
ți faptele unui erou martir'". La Țebca, in

„ZILELE 
SCRIITORILOR 
ZĂRĂNDENI"
incinta complexului muzeal, a avut loc un 
moment literar „Recviem la Țebca", iar bl 
Casa Armatei, s-a desfășurat simpozionul 
„Avram lancu — sentiment și istoric".

Încărcată de emoție a fost deschiderea 
festivă a acestei manifestări, intr-un fel sin
gulară in județul nostru și deci cu atit mai 
semnificativă, la care au participai și rostit 
alocuțiuni primarul orașului, di Nicolac Mo- 
ga, dl Ioan Sicoc, consilier șef al Inspecto
ratului Județean pentru Cultură, și Dorina

,\i/rora, de la Biblioteca Orășenească Brad. 
Llvoii îndrăgiți ai acestei acțiuni rămin Insă 
scriitorii ridicați de pe aceste meleaguri, care 
în acest an au reușit să facă deplasarea 
aii i : Mir< ca Sintimbreanu, Marcel l'etrișor, 
loan Lungul George Timcu, Mircea Maida, 
care dovedesc atit de grăitor că și in Za- 
rand s-au ridicat, oameni mari cn care local
nicii sc mlndre.se pc drept cuvint, adresin- 
du-le respectul cuvenit. Cu acești oameni 
cu suflet sensibil s-au mai intilnit elevii Li
ceului „.Aeram lancu" alți localnici — 
brădeni si din Țebca.

Manifestarea a mai cuprins prezentarea 
unor edituri, in cadrul rubricii „Carte O 
Cultură O Cunoașteri ", unde lucrează unii 
dintre acești scriitori, intre care : „U. V.
1‘rc.ss" aparținind lui Mircea Maida Mocvod, 
„Editura științifica" reprezentată de George 
Timcu. Invitații ediției au fost scriitorul Eu
gen Ecu și actorul Eugen Motriuc. In fi
nal, un gind bun pentru sponsorii manifestă
rii : societățile „Avram lancu", „Mercur", 
„Crișul", Cooperația dc consum.
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„Crezul meu - să facem 
Brănisca tot mai frumoasă!"

înainte de ab-gerj un 
consătean și prieten bun 
mi-a spus : Cinstiră, te a- 
legem primar. N-am vrut 
sa cred. 1 -am întrebat 
dc ce. Pentru eu "-.ti ți
nui dintre cei m ti buni 
goțporiari din comuna

:.-astea ! — mi . ne-pun-
— Sj votul a decis. Sti

mate die CONSTANTIN 
N|s| Olt. sătenii din co
muna Brănișca v-au ales 
in fruntea lor, v-au vrui 
primar. Oare dc ce ?

— Oamenii mă cunosc 
bine. Și eu r cunosc pe 
ei. Nu -pun o vorbă ma
re, dar am umbiat cti 
pie-orul prin toate cele 
9 sate, am fost prin curți
le ți casele multora din
tre ei, le-am văzut gos
podăriile, grădinile. Dar 
și pe ale mele. Și nu îmi 
este rușine să spun că 
mtilți au spus : Nea Cnsti- 
; A. jos pălăria

— înseamnă că venind 
de la calea ferală. punc
tualitatea, ordinea. disci
plina, buna organizare, o- 
dată intrate in singe, vă 
caracterizează, le transmi
teți și altora.

Bineînțeles,. După 4? 
de ani lucrați la calea 
ferata — impiegat de miș- 
t are. șef de gară, opera
tor la R.C'.M. - nu poți
să fii decit un om corect 
și drept. Sătenii mei Știu 
bine treaba aceasta. Ilar 
nici să nu se înțeleagă 
greșit: rrrulte treburi nu 

;■ pot s.tfiimba d>- la o 7>

la alta. Trebuie un pic
dc vreme, trebuie să pu
nem cu toții umărul ia
urnirea lucrurilor pe fă-
rațul lor cel mai bun.

— Ia ora de față. dle
ptimar Constantin Nistor, 
cum arată hotarele comu
nei

— AsI cum bine se pot, 
te vedea : lucrate. Insă- 
mințările s-au terminat, 
lucrările de întreținere se 
fac, sătenii mei sînt trup 
și suflet pentru pămintul 
care a redevenit al lor. 
Cu cei 11 consilieri dc la 
Primărie reușim să cuprin
dem în bună măsură tre 
burilc oamenilor, sa ne 
ocupăm dc rezolvarea lor 
cit mai bună.

— Și mai sini multe dc 
rezolvat...

— Multe. Repararea dru
murilor, punerea la punct 
a rețelei comerciale, înfiin
țarea de noi puncte sa
nitare în satele îndepărta
te, buna desfășurare a 
procesului dc învățamînt în 
toate școlile, asigurarea 
ritmicității în transportul 
în comun sînt probleme 
cu care Consiliul Local, eu, 
cn primar, nc confruntăm 
z.i dc zi. Dar vă rog să 
scrieți că există și multă 
ambiție pentru a le rezol
va bine. în folosul tutu
ror sătenilor, pentru bine
le lor. Este crezul meu. 
exprimat în fața celor 
care m-nu ales în frun 
tea lor.

Gil. I. NEGRI- k

Copiii din fotografie 
sînt frații Cliiriac —• Mi- 
liaela, Fiorin Costcl, l’e- 
Itronela și Marioara — 

din Vulcan. Fotografia 
n-a fost însă făcută pen
tru albumul da familie. 
ICi în momentul cind ci 

nu mai aveau cui spune 
„mamă". Nu pentru că ar 
fi murit. E chiar sănă
toasă. Dar a apucat-o do
rul de ducă. Și s-a tot 
dus, pină la îași, de unde 
a refuzat să ’'cv!nă ală
turi de copil.

| Părăsiți de mrrru, co-
T t r MM» r "MM • r bbm i

piii au rămas nesupra- 
vegheați. Ta ăi la.- fiind 
la muncă , în'c o 7.’ în 
apartamentul familiei 
Chiriac a izbucnit un in- 
ccnd.u. Au fost salvați 
de vecini și Internați la 
spitalul din oraș. La in- 
tervcnț.a Primăriei Vui 
can au fost pre uațl de 
Centrul de Primire Mi
nori Deva, acum aflîn- 
du-sc la Casa <!_• Copii 
Preșcolari Orăștte Aici, 
cel mal tîn.Ar vlăstar al 
familiei Clvriao a învă
țat să meargă. Căd. pînă

■" • r «1 ■» r » * •— r t r

la vîrsta dc 3 ani. cea 
care i-a dat viață nici 
atit nu l-a putut învăța.

Ca să nu devină copii 
ai străzii s-au îngrijit 
alții, nu cea care i-a 
născut. l’e moment are 
grijă „Comisia Județeană 
pentru Ocrotirea unor 
Categorii de Minori- dc 
soarta celor cinci frați. 
Dar pînă cînd 7 Dl Ior- 
dăchescu, directorul Cen-

VIORIl A ROM kN

(Continuare în pag. a 3-a)
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FLUSH!
zică. Cei interesați — copii și 
părinți — pot obține detalii for- 

Va răspunde 
(înscrierile au

mind 956/218GH. 
Liceul de Arte.
debutat la 15 mai curent). fN.V.)

mâți de personalul cu studii me
dii (2 520). Pinii la aceeași dată 
sc rezolvase situația unui număr 

Dar numă- 
un loc de

0 EXăMENE, EXAMENE..
I>c anvergurii sau modeste — 

• lubM forma unor teste, incercă- 
1 yi.'r țcol/îrestl se apropie. Noi 

qcnrriițil de talcntațl într-alc mu- 
' zicii și artelor plastice sînt aș

teptați la școala dc profil din 
Deva, resșicrtiv l.ircul dc Arte, 
spre a-și încerca norocul șl a-și 
dovedi harul artbtii. Eramcnclc 
de admitere vor fi eșalonate du
pă cum urmează : 2

' (pen'ru viitoarea ci. [) 
a c. (pentru cl. a V-a) 
nrofiiul Arte plastice;

J pentru rl. 1) —

iunie a.c. 
și 3 
ora

g
profilul

iunie
17 — 
iu nle
!\fu-

0 PRIMELE CUPTOARE DE 
Pi INE, trei la număr, au șl sosit 
din 
pot 
cite 
vor 
unul 
pentru îmbunătățirea aprovizio
nării cu pline (le calitate, (S. (j.).

de l 130 de șomeri, 
rul celor rămași fără 
muncă e în creștere. (V. R.f.

Chitid ; Emilia Tuza, din Sincral, 
destoinici, 
el au bc- 
sume dc 
la 115 000

mulți alți gospodari 
fjl încă o precizare. : 
ncflciat de însemnate 
bani, între 35 500 pînă 
de lei. (N. S.f.

t

Turcia în Maica Jiului. Ele 
produce 12 000 de franzele a 
500 gr, in 24 de ore.. Două 
fi montate la Pctrila, iar 

la Petroșani. Semn bun

0 ȘOMAJUL. Numărul 
merilor (lin județul nostru 
11 mal a.c., era de f 259, 
care 6 331 de femei. Ponderea 
celor ajlațl fn șomaj o dețin 
muncitorii calificați (3G71), ur-

șo- 
jol, 
din

0 SĂ AVEM LAPTE. 
Bunii gospodari, statornici cres
cători de animale au grijă 
noi să avem . zilnic lapte, 
dăm doar citcva exemple: Lc- 
ontin Pctrolcsc, (lin Ohaba, 
predat anul acesta peste -1G00 
de litri lapte de vacă ; Vincrca- 
na Ceolea, din Riu Bărbat, a- 
proapc 3 000 dc litri; Lazăr 
Ccrbeleu, din Ocoliș — 1 420 de 
litri. Cu mal bine de 1 500 de 
litri de lapte predat la zî se 
numără gospodarii Petru Dilja, 
din Llvadea, loan Crișan. din

cu
Sd

a

0 CONTRASTE. Ziduri afu
mate. șl crăpate, tencuială căzută 
pc alocuri, scări roasa, trotuare 
lăsate fu paragină, gropi ce rețin 
apa pluvială — iată sumbrul ta
blou cc i sc înfățișează trecăto
rului prin Urlcani. Șl pentru ca 
priveliștea să fie și mal inte
resantă, pe alocuri rufele sînt 
puse la uscat pe sfori întinse în 
zonele verzi, ori in balcoane. Ce 
contrast între imaginea oferită de 
urbe și cadrul natural înconju
rător I (E. S.).

■ K ABET — l iderul 
fundamentalist radical af
gan, Gulbuddin Hekmatyar, 
a acceptat o mediere in
tre el și rivalul său. mi
nistrul apărării, Ahmed 
Shah Massoud, promițind, 
totodată, să respecte acor
dul dc încetare a focului, 
in vigoare ii> prezent, pină 
la cunoașterea rezultatului 
negocierilor. Hekmatyar a 
făcut această declarație in 
cursul intilriirii cu o dele
gație 3 guvernului de la 
Kabul, condusă dc coman
dantul lalaluddii» Haooani, 
ministru de justiție in gu
vernul interimar al Afga
nistanului — informează
VI I’.
■ BERLIN. — Dumini

că, a fost deschis traficu
lui aerian iroul aeroport din 
Miinchen. a cărui capaci
tate de tranzit dc pasageri 
va fi de 1 t milioane pe 
an, fapt ce va contribui 
le descongestionarea ve
chiului aeroport miinc'ie- 
nez, Reim, a cărui capa
citate proiectată anuală de 
5 milioine călători ajunse
se la 11 milioane in llt'ltt.

Proiectul a costat 8.5 
miliarde dc mărci (5.1 mi
liarde de dolari) și este 
cotat intre cele mai do
tate și moderne din lume. 
I ucrările de construcție au 
fost începute in 198U. re
luate in 1985, după o în
trerupere d.- cinci mi. 
necesară refacerii planu
rilor privind suprafața dc 
teren afectată infras’ruc- 
turii.

Analiștii in domeniul 
transporturilor au plasat 
lucrarea la categoria aero
porturilor numite de spe
cialiști „dezechilibru intre 
metal și zidărie", datorită 
numărului mare de avioa
ne care pot a'eriza și de
cidă de aici simultan. Ast
fel de aeroporturi pot fi 
inlilnite la Osaka ci Den
ver (S.tr.A.).

B BERN k. — Printr-ur» 
fax transmis la Rompres. 
Biroul dc presă al ev-re- 
gelui Mihai informează că 
fostul suveran român va 
efectua in perioada 21—'"<» 
mai a.c. o vizită la Paris. 
Cu această ocazie va fi 
lansată cartea dc convor
biri cu scriitorul francez 
Philinps k iguine-Dcplaces, 
„Le RegiK* Inoclieve" ce 
va apărea la Paris. I ostul 
rege se va intilni <'u li
derii politici francezi, cu 
personalități de scamă ale 
economiei precum și cti 
comuni lat ca românească 
din Franța.

■ BEI.GR kD. — Guver
nul sîrb a lansat, dumi
nică, „tuturor părților im
plicate in conflictul din 
Bosnia Ilcrțegovina'' apelul 
de a permite convoaielor 
încărcate cu ajutoare uma- 
ititare să ajungă la Sara
jevo precum și în alto regi
uni. din această republică 
ce au avut de suferit tic pc 
urma războiului. El a mai 
cerut ca aeroportul din 
Sarajevo să fie repus m 
stare de funcționare și să 
fie deschis zborurilor ci
vile, notează !■’ r a n c e 
Pressc.

■ IERI SALIM. — „ km 
auzit recent că Slutele 
• uite sint in favoarea re
întoarcerii arabilor iu Is
rael . Eu |c spun ameri
canilor : nil poate fi sorba 
de așa ceva. Vitați acest 
lucru. Dreptul de a reve
ni in Israel i»u îl au decit 
evreii și asta este tot“, a 
declarat premierul urac- 
lian 1 ilzliak Shamir în 
cursul unei reuniuni elec
torale desfășurată dumi
nică. intr-o localitate si
tuată in apropiere de l<>- 
rusilim.
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IN PRELIMINARIILE C AMPIONATULUI
Miercuri seara de la o- 

ra 11),00, echipa națională 
dc fotbal a României sus
ține primul său examen 
serios din preliminariile 
Campionatului Mondial 
dc Fotbal, meciul cu Ța
ra Galilor, una dintre 
Jorma (iile seriei ce vizea
ză calificarea și care 
este recunoscută pentru 
valoarea sa in fotbalul 
internațional. Conducerea 
tehnică a echipei Româ
niei a convocat pentru 
această importantă parti
dă pc c<’i mai în formă 
jucători ce activează in 
străinătate și în țară.

Și de data aceasta vi
neri, in prima zj de întil- 
nire la Săftica, s-au înre
gistrat multe absențe, 
ceea -e l-a determinat pe 
Cornel Dinu să afirme că 
a început pregătirile cu 
un lot cit pentru o echi
pă dc... handbal ! S-au 
înregistrat absențe se
rioase, cu nume de mar
că : Gică Popescu Bagi, 
D. Petrescu, Balint, Ste- 
lea și alții care n-au fost 
lăsați să plece spre Bu
curești pină duminică 
motlvind că echipele in

care joacă internaționalii 
noștri au meciuri impor
tante. Conducerea Fede
rației Române de Fotbal, 
selecționerul C. Dinu au 
contactat din timp con
ducerile cluburilor respec
tive, fără rezultatul cu
venit si in această situa
ție, s-a intervenit la 
F.I.F.A., cerind să se res
pecte regulamentul in vi

MON DIAL DE I OTBAL
afiliate cluburile unde 
activează jucători români, 
să le atragă atenția că 
in cazul în care nu vor 
permite venirea jucători
lor cu 5 zile înaintea me
ciului cu Țara Galilor in 
România, vor suporta 
consecințele unor amenzi 
substanțiale și chiar pier
derea unor jocuri". S-au 
bucurat toți ai noștri de

Primul examen serios 
al tricolorilor noștri

goare, care prevede că 
fotbaliștii internaționali 
ce activează la cluburi 
de peste hotare să fie pre- 
zenți la echipa națională 
cu 5 zile înaintea parti
dei oficiale inter—țări. 
F.l.F.A. de această dată, 
eu sprijinul dlul Joseph 
Blatter, secretarul gene
ral al forului internațio
nal, a răspuns prompt so
licitărilor rumânilor , și 
vineri, 15 mal, a trans
mis printr-un fax că „au 
fost atenționate federații
le europene, la care sint

la lotul național și fede
rație dar marea majori
tate dintre internaționalii 
din străinătate au sosit 
tot tirziu la București. Ba 
mal mult, Balint și Dan 
Petrescu sosesc la lot, 
doar azi, marți! Ceilalți 
s-au integrat in pregătiri, 
inclusiv J/agl și' Belode- 
dicl.

Ca șl cind n-ar fl fost 
de ajuns sint și alte pro
bleme în cadrul lotului, 
printre care se numără 
incertitudinile Gică Po
pescu și Mihalț, de a că

ror prezență în formație 
depinde, și voința lor, dar 
șl profesionalismul docto
rului Pomplliu Popescu.

Cu o echipă cam de
parte de cea care va intra 
miercuri pe teren, națio
nala noastră a făcut du
minică un joc-școală cu 
echipa de tineret a Spor
tului Studențesc. Cu toa
te greutățile din lot, le
gate mai ales de pre
zența unitară, de la înce
put, a jucătorilor la pre
gătire. care ar fi contat 
mult în omogenizarea 
formației și cristalizarea 
ideii de joc, credem că 
moralul bun al interna
ționalilor noștri, experien
ța lor competlțlonală o 
să le dea ciștlg de cauză 
în greaua confruntare cu 
Țara Galilor. O știm cu 
toții, nu va fi ușor. Sin
gura alternativă pentru 
ai noștri este victoria. 
Numai așa românii pot 
candida cu șanse de reu
șită în calificarea la tur
neul final al C. M., ce va 
avea loc în S.U.A. Suc
ces tricolori!

SABIN CERBU

Campion național la box

DIVIZIA A DIVIZIA B2
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In coloanele ziarului 
nostru s-a mai scris 
despre preocuparea ce o 
manifestă conducerile 
Asociației Sportive „Mi- 
nexfor" Deva și a so
cietății comerciale pen
tru dezvoltarea și prac
ticarea sportului, dar

mai ales despre fru
moasele rezultate ce le 
obțin sportivii amatori 
de aici.

lata, la Campionatul 
național de box — faza 
finală pc țară, ce s-a 
desfășurat in acest an 
la Bacău — tînăriil 
Toma Zgiidea, compo
nent al Asociației Spor
tive „M nex for" Deva, 
a obținut medalia dc- 
aur și titlul de cam
pion al Rjmânici 'a ci- 
tegor a 52 kg. Un re
zultat frumos pent’"J 
sportul îunedorcan. Cai 
duroase fei citări cam
pionului dar și aniae- 
norului loan Benea și 
conduceri asociației, 
dlor ing Horea Rați i 
(președin și Alexan
dru Săej'u (•■ecre’ar).

(Sabin Cerbii).

MAR 
19 MAI

PROGRA

KEZUI.TATEJ.E ETAPEI A 29-A . Steaua — In
ter 2—0 ; Dacia Brăila — Dinamo 1—I ; F.C. Argeș — 
Sportul Stud, 3—1 ; Univ. Craiova — 1 .C. Tarul 1—1 ; 
Gloria Bistrița — Poli Timișoara 0—1 : A.S.A. Elcctro- 
mureș — E.C. Baiău 0—0 ; Rapid — I ,C. Corvinul I)—0; 
Otelul Galați — Elcctroputcre 1—0 ; F.C. Brașov — 
F.C. Ploiești 2—0. în meci restanță, disputat simbătâ,

— F.C. Brașov; E.C. Corvinul — Dacia Brăila; E.C. 
Ploiești — Rapid : Dinamo — A.S.A. Electromureș; F.C. 
Bacău — Oțelul Galați ; Elcctroputcre — Gloria Bistrița; 
F.C. Inter Sibiu — F.C. Argeș; Poli. Timișoara — Univ. 
Craiova ; F.C. Farul — Steaua.

16 mai, F.C. Inter — F.C. Farul 3-1.

( LAS A M E N T U L
1. Dinamo 28 18 10 0 61—18 16
2. Steaua 28 17 7 1 19—21 11
3. Univ. Craiova 28 II 10 7 30—19 32
1. F. C. Ploiești 28 13 5 10 .33—12 .31
5. Poli. Timișoara 27 12 6 9 31—28 30
6. Oțelul Galați 28 13 1 11 30—31 30
7. Elcctroputcre Cv. 28 11 7 10 32—31 29
8. F.C. Brașov 28 11 7 10 16—11 29
9. Rapid 28 11 7 10 28—31 29

10. F. C. Farul 28 12 1 12 32—31 28
11. F.C. Inter Sibiu 26 10 7 9 31—32 27
12. Dacia Brăila 28 10 6 12 29—32 26
13. Gloria Bistrița 27 10 5 12 35—32 25
11. F. C. Bacău 28 9 6 13 28—11 21
15. F. C. A rgeș 28 7 7 11 32—10 21
16. Sportul Stud. 28 7 7 11 26—39 21
17. A.S.A. Electromureș 28 6 5 17 25—15 17
18. F. C. Corvinul 28 4 6 18 27—57 11

ETAPA VIITOARE (duminică 2 l mai): Sportul Stud.

REZULTATELE ETAPEI : Aris Arad — Jiul Petro
șani 3—2 ; Gloria Reșița — Gaz Metan 2—0 ; U.T.A. — 
Astra 7—0 ; F.C. Bihor — Met. Bocșa 3—0; Jiul Craiova 
— Met. Slatina 4—1 ; U.M.T. — Chimia Hm, V. 3—1 ; 
Șoimii I.P.A. — C.S.M. Reșița 0—1 ; Unirea A.I. — 
C.F.R. Timișoara 2—0; Metalurg. Cugir — F.C. Drobeta 
Tr. Severin 1—0. (Azi se pronunță verdictul în disputa 
U.T \. — Unirea Al lulia).

C I. A S A M E NT G E

1. U.T. Arad 29 18 5, 6 48—20 41
2. Unirea A.I. 29 19 1 9 56—26 39
3. C.S.M. Reșița 29 17 ■1 8 38—22 38
4. Jiul Petroșani 29 11 4 11 59—32 32
5. CF.R. Timiș. 29 14 4 11 34—38 32
6. F.C. Bihor*** 29 13 6 10 57—33 31
7. Chimia Rm. V. 29 11 7 11 35—32 29
8. Jiul Craiova 29 11 7 11 35—34 29
9. Gloria Reșița 29 11 6 12 41—40 28

10. Met. Bocșa 29 12 4 13 39—41 28
11. Met. Cugir 29 13 2 14 32—40 28
12. Gaz Metan 29 10 7 12 41—51 27
13. Met. Slatina 29 9 8 12 37—39 26
14. Șoimii I.P.A. 29 9 7 13 35—42 25
15. F.C. Drobeta 29 9 7 13 38—46 25
16. Aris 29 10 5 14 30—30 25
17. U.M.T. 29 9 6 14 33—59 24
18. Astra 29 5 4 20 28—73 14

FOTBAL © DIVIZIA C

MUREȘUL DEVA — 
AURUL BRAD 

2—0 (0—0)

După un asemenea joc 
penibil, ne întrebăm, ce 
s-ar întîmpla dacă devenii 
promovează în divizia B. 
Ce vor face ? Putem scrie 
de vremea frumoasă, de 
gazonul bine întreținut, de 
glumele din tribună, insă 
de fotbal NU 1

Brigada de arbitri ve
nită tocmai din Ploiești, 
avînd Ia centru pe Gheor- 
ghe Dobre, s-a încadrat 
perfect in aspectul jenant 
al acestui meci, partidă la 
care, spre final, un spec
tator zicea : „Meciul ăsta 
l-am mai văzut o dată“. 
Golurile au fost marcate 
de golgctcrul echipei — 
Itădos, care are 20 de go
luri marcate și este pro
babil goigcterul seriei. Pri
mul gol a fost marcat din 
11 m, in min. G0 (la cine 
mai știe ce infracțiune în 
careul brădean), iar al doi
lea la o pătrundere pe 
centrul liniei dc 16 m, 
după care Rădos a șutat 
imparabil și 2—0. (Voicu 
Lăzuruț, colaborator).

REZULTATELE 

( OM URStJl I I

DIN 17 MAI :

Ascoli — Parma 2
Atalanta — Torino 2
Bari — Inter 2

Cremoncse — Roma 2

Fiorentina — Napoli 1

Genoa — I oggia 2

Casertana — Brescia x

Lecce — Bologna 1
Lucchesi* — Avcllino I

Palermo — Padova 1
Pisa — Udinesr 2

Reggiana — Piacenza 2

Venezia — Modena x

Fond de ciștiguri :
27 625 982 lei.
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PROGRAX

DIVIZIA Bl
REZULTATELE ETAPEI : Spoi tul Comaico — 

Faur Bvc. 3—5 ; Fepa ’74 — Portul 1—0 ; Unirea Slo
bozia — Petrolul 2—0 ; Autobuzul — C.S. Tîrgoviștc 2—0; 
C.S. Olt ’90 — Olimpia Rm. S. 4—0 ; Steaua — Flacăra 
Moreni 1—0 ; Gloria C.F.R. — Unirea Focșani 1—0 ; 
Callatis — Gloria Buzău 0—1 ; F.C. Caracal — I’rog. 
Buc. 0—1.

C 1. A S A M E N T U E
1. Progresul Buc. 29 18 4 7 50—24 40
2. Gloria C.F.R. G1 29 16 7 6 52—26 39
3. Autobuzul 29 18 2 9 45—26 38
4. Faur Buc. 29 15 4 10 57—33 34
5. Flacăra Moreni 29 13 7 9 43—27 33
6. Callatis 29 13 7 9 35—24 33
7. C.S. Olt '00 29 15 3 11 45—34 33
8. Unirea Slobozia 29 13 G 10 46—39 32
9. Gloria Buzău 29 11 8 J0 46—27 30

10. Steaua Mizil 29 13 4 12 37—29 30
11. Unirea Focșani 29 11 7 11 34-27 29
12. Portul C-ta 29 11 6 12 39—34 28
13. Petrolul lanca 29 10 5 14 31—40 25
14. Olimpia Rm. S. 29 9 6 14 26—43 24
15. Fepa ‘74 BirUd 29 10 3 16 26—51 23
16. C.S. Tirgoviște 29 9 4 16 26—45 22
17. F.C. Caracal 29 5 6 18 29—70 16
18. Sport. Comaico 29 5 3 21 22—90 13

ETAI’A VIITOARE: Steaua Mizil — F.C. Olt; O-
lim pla Hm. S. — Autobuzul ; C.S. Tirgoviște -- Fepa '74;
Petrolul — Sport. Comaico ; Portul — Unirea Slobozia;
Flacăra — Gloria Buzău . Progresul — Callatis . Uni.
rea Focșani — F.O. Caracal ; Faur — Gloria C.F.R.

•*' Echipă penalizată cu 1 punct.
ETAI’a VIITOARE : U.M. Timișoara — Jiul Craiova; 

Met. Slatina — F.C. Bihor ; Met. Bocșa — Gloria Reșița, 
Astm — Aris ; Gaz Metan — U.T.A. ; Chimia Rm. V. — 
C.F.R. Timiș. ; F.C. Drobeta — Unirea A. Iulia ; C.S.M. 
Reșița — Met. Cugir ; Jiul Petroșani — Șoimii I.P.A.

DIVIZIA B3
REZULTATELE ETAPEI: C.S.M. Suceava — 

Tractorul 4—2 ; Relonul — Electromureș 1—0 ; I.C.I.M. 
— Mctrorn 3—2 ; Poli. Iași — Olimpia S.M. 2—0 ; Mi
nerul Cavnlc — C.F.R. Cluj 1—1 ; Chimica — C.S. Acro. 
star 4—0 ; Foresta — Ceahlăul 3—1 ; U. Cluj — C.S.M. 
Borzcști 8—0 ; Armătura — F.C. Maramureș 1—2.

CEA SA MEN TUB

ETAPA VIITOARE: Chimica T-vcnl — MIn. Cavnlc; 
C.F.R. Cluj — Poli. Iași; Olimpia S.M. — Relonul ; Me- 
troni — C.S.M. Suceava ; Electromureș — I.C.I.M, ; C.S. 
Aerostar — C.S M. Borzcști ; F.C. Maramureș — U, Cluj; 
Ceahlăul — Armătura i Tractorul — Foresta, _____

1. U. Cluj* 29 22 6 1 69— 6 48
2. F.C. Maramureș 29 21 4 4 64—16 46
3. Ceahlău) 29 17 5 7 53—27 30
4. Tractorul 20 14 4 11 50—41 '32
5. C.S.M. Suceava 29 13 6 10 37—36 32
6. I.C.I.M. 29 14 4 11 42—45 32
7. Poli. Iași 29 11 9 9 39—29 31
8. Mctrorn 29 13 5 11 38—32 31
9. Armătura 29 10 9 10 48—10 29

10. Foresta 29 12 5 12 35—32 29
11. Olimpia S.M. 29 12 4 13 32—37 28
12. C.F.R. Cluj 29 11 D 13 49—45 27
13. Electromureș 20 10 4 15 36—45 24
14. Chimica T.vcnl 29 9 6 14 34—47 24
15. Min. Cavnlc 29 7 0 16 26—57 20
16. Relonul 29 8 4 17 26-62 20
17. C.S. Aerostar 29 0 4 19 40—60 16
18. C.S.M. Borzcști 29 2 8 10 16—70 12

•Echipă penalizată cu 2 puncte.

Bătălie in eter și spațiu
După cum se știe, 

Radioclubul județean a 
organizat, dc curind, con
cursurile naționale de 
radiogoniometric „Cupa 
„Decebal" și „C u p a 
României", la care au 
participat peste 56 de ti
neri șl tinere din jude
țele Galați, Vilcea, Mara
mureș, Dolj, Arad, Hu
nedoara și Rozina — Re
publica Moldova. Partici- 
panțli au alergat cu 
plăcere în pădurile din 
zona Bcjan șl Căprioa
ra, unde întregul corp 
de arbitri a asigurat des
fășurarea unui concurs 
dc înaltă ținută tehnică.

La proba de 3,5 Mhz, 
„Cupa Decebal» a fost 
cîștigată dc Radioclubul 
județului Galați, fiind ur
mat pc locul II dc Aso
ciația Sportivă din Ig- 
năței — Republica Mol
dova șl pe locul III dc 
Radioclubul județului Ma
ramureș. La proba de 144 
Mhz. „Cupa Decebal" a 
fost cucerită de către e- 
chlpa din Ignățcl — Re
publica Moldova, fiind 
urmată de Radioclubul

județului Galați și R.idio- 
clubul județului Mara
mureș.

La concursul național 
de radiogoniometric „Cu
pa României” organizat 
dc Federația Română dc 
Radioamatorism în cola
borare cu Radioclubul ju
dețului Hunedoara, ia 
proba de 3,5 Mhz s-au 
clasat pe primele trei lo
curi : Adrian Marcu ; Flo
rin Firescu și Ghcorghc 
Bîrlc. La individual se
nioare : Simona Crețu; 
I.ucica Bortoș ș| Felicia 
Pantilimon, iar pc echipe 
Radioclubul județului Hu
nedoara ; Radioclubul Ju
dețului Galați ; Asociația 
Sportivă Ignăței — Re
publica Moldova. La pro
ba de 144 Mhz: Adrian 
Marcu ; Ghcorghc Bîric ; 
Vacisla Balan, iar la ln- 
d'vidual senioare: Cristi
na Veibli; Daniela Vidu 
șl Simona Crcțan.

Pe echipe s-au clasat 
Pe primele trei locuri 
Radioclubul județului Hu
nedoara, Asociația Sporti
vă Ignăței (Republica 
Moldova) șl Radloclnfcal 
JiffUtuliii Galați rS (*.).
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Unde este incredibilul, 
dar mai ales ADEVĂRUL, 
domnule ziarist ?

In spiritul dreptului la 
replied și in calitatea de 
lider sin li-ial la unitatea a 
cărei salariată este d< amna 
l’opa T.Jea, calitate ce 
mă oblică la apărarea in
tereselor salariaților. pre
cum și penau cunoașterea 
adevărului adevărat nu 
cel descris în cuprnsul 
articolului elin G mai 19!»2, 
vă rog să publicați pre
zentul material în același 
ziar.

Apariția în „Cuvintul li
ber" nr. 612/6 mai 1 ’•? a 
articolului „Incredibil, 1 ir 
adevărat semnat do 
domnul Traian Bonder, a 
creat o stare de neliniște 
atit pentru doamna Popa 
ritica, care este sesizată 
direct in cuprinsul artico
lului, cit și pentru noi, 
colegii, care cunoaștem în 
amănunt situația evoluției 
cazului, cu mult mai bine 
decit domnul Traian Bon
der, care, prin condeiul 
domnici-sale, a lezat dem
nitatea doamnei Popa Ti- 
tica.

Dar să derulăm situația 
de fapt a evoluției lucru
rilor pe bază de docu
mente autentice, care a- 
testă îndreptățirea doam
nei Popa Titica de a fi 
consternată la citirea rîn-

durilor calomnioase din 
conținutul articolului sus
menționat.

în data de 22 septem
brie 1989, dată la care 
doamna Popa Titica era 
salariata I.C.S.A.P. Deva, 
este încunoștințată că i 
s-a repartizat un aparta
ment cu 1 camere, in blo
cul II, sc. E, et. III, din 
strada A. Iancu. In data

E, et. III, bloc II, din stra
da A. Iancu.

Dar iată că acum inter
vine incredibilul. în data 
de 8 martie 1990, cu nr. 
1203/90, IC.S.A.P. Deva 
eliberează un al doilea 
tabel nominal pentru nu
mitul STOICA RUSAN, 
pentru a primi locuință în 
blocul Hl, sc. E, ap. II, 
nicalecum apartamentul

DREPTUL 
LA REPLICĂ

de 16 februarie 1990, prin 
adresa nr. 70S, același
I. C.S.A.P. Deva comunică 
Primăriei municipiului De
va că locuința din blocul
II, str. A. Iancu, reparti
zată in anul 1989, pentru 
I.C.S.A.P., rămîne in con
tinuare repartizată pentru 
salariata Popa Titica, lu
cru ce s-a concretizat prin 
propunerea nominală nr. 
1026/22 februarie 1990. de
pusă de I.C.S.A.P. la Pri
măria municipiului Deva.

In urma acestei propu
neri, G.I.G.C.L. Deva în
cheie în data de 9 martie 
1990 contractul nr. 19, prin 
care doamna Popa Titica 
ilevine locatar principal al 
apartamentului nr. 42. sc.

nr. 12, propunere pe care 
Stoica Busan o înregis
trează la G.I.G.C L., sub 
nr. 210 din 9 martie 1990, 
dată la care doamna Popa 
Titica iși încheia contrac
tul de închiriere, dar și 
dată de Ja care începe 
„războiul" pentru aparta
mentul nr. 42, „război" 
care în final are un dez- 
nodămînt fatal pentru 
doamna Popa Titica, res
pectiv sc înaintează ac
țiune judecătorească îm
potriva ci, contractul de 
închiriere este anulat prin 
sentință judecătorească, iar 
Popa Titica este obligată 
să părăsească apartamentul 
pentru care avea acte le
gale de posesie și, , parado

xal, evacuarea este făcută 
numai doamnei Popa Ti
tica, familia răminind în 
apartament, deci doamna 
Popa Titica este obligată 
prin sentință judecăto
reasca să sc despartă de 
soț, copii .și familie.

•Și dacă dumneavoastră, 
domnule Traian Bondor, 
ați început articolul prin 
„incredibil, dar adevărat", 
haideți să mai dezvăluim 
ceva incredibil, în timp 
ce domnul Stoica Busan sc 
războiește pentru un a- 
partaincnt mai bun, tot 
domnia-sa, in data de 18 
aprilie 1991, face schimb 
de apartament de la con
fort II la confort III ! Oa
re acest lucru nu vă spu
ne nimic, domnule Traian 
Bondor. Oare unde sint 
dedesubturile urite la care 
faceți referire, oare unde 
or fi acele rotițe, unse? 
Ziceați că domnia-sa nu 
are dovezi, dar oare dom
nia dumneavoastră ce do
vezi ați avut la publica
rea acestui articol inci
tator și cu ce intenții l-ați 
publicat atîta timp cit în
că procesul „ADEVĂRU
LUI" continuă ?

Să dea Dumnezeu să 
fie adevăr !

II VNTA PETRU, 
lider, sindicatul liber 
U.I.P.S.A.P. Deva

î SOCIETATEA COMERCIALĂ
l „VIN ALCOOL* DEA A S V

incepind cu data de 20 mai 1992 va livra 
/ prin magazinele proprii din .județ o gamă va- 
l riată de produse alcoolici'.
1 Livrarea sc va efectua la preț cu amănun- 
' tul și en-gros.
\ Relații suplimentare se pol obține la sc- 
l dini societății din DEVA, bdt:l 22 Decembrie, 

bl. 12, telefoane 25882 și 16515.
De asemenea, incepind cu data <k» 20 mai 

1992, societatea va deschide in municipiul 
PETROȘANI un depozit de livrare băuturi al
coolice en gros, cu adaos comercial de 8 la 
sută, situat în str. Oltului, nr. 5 (fosta secție 
de îmbuleliere spirtoase).

Relații suplimentare sc pot obține la sediul 
societății din DEVA, bdul 22 Decembrie, bl. 
42, telefoane 25882 și 16515. (57G)

SOCIETATEA
DETECTIVILOR PARTICULARI , 
DIN ROMANIA
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PE URMELE UNEI SCRISORI

R E V E R S U L
MEDALIEI

SOCIETATEA COMERCIALA 
ELIS S. A. HUNEDOARA 
str. Ecaterina Varga, nr. 3,

N'e serie Andrași Dcsi- 
deriu din Șoimuș. Din cu
prinsul epistolei : „Ince-
pind din 1980 am lucrat la 
C X P., neîntrerupt, pină [a 
19 aprilie '91, clnd mi s-a 
desfăcut contractul de 
muncă. Am primit in a- 
prilie '91 înștiințarea cu 
nr. 181, dar de atunci n-am 
reușit să mă angajez. A 
trecut un an și nu mă a- 
jută nimeni ; pămînt nu 
am primit, am cinci copii 
minori... Am fost respins 
și de Ja ajutorul de șo
maj, motivind că nu am 
carte de muncă. Am fost 
și la comisia de lichidare, 
dar s-au lepădat și ei de 
mine. Nu mai știu ce să
fac, căci resursele ce
le-am avut s-au cam ter-
minat, iar copiii ccr dc
mîncare".

De bună credința, cu
intenția să venim in aju-
torul unei familii nume-
roase aflată într-o situație 
critică, înarmați și cu pre
vederile I.egii 18/1991, ne 
deplasăm la Șoimuș. Ne 
însoțește in documentare 
dra jurist Lucia Hărdă- 
lău, secretar al Primăriei. 
Consemnăm : „Lui Andrașl 
Dcsidcriu i s-au atribuit 
0,25 ha teren arabil, ur- 
mînd să fie pus în pose
sie"- — precizează dl Pe
tru Turc, membru al co
misiei comunale privind 
reconstituirea dreptului de 
proprietate privată asupra 
terenurilor.

Ne deplasăm la fostul 
C.A.P., unde discutăm cu 
dna Elena Potinteu, mem
bru în comisia de lichi
dare. „Intr-adevăr, ne 
spune, Andrașl D. a lu
crat ca îngrijitor de ani
male în perioada 1981 — 
1990. în 1981 și în 1989 
a fost plecat temporar. 
Era harnic. Comisia l-a 
ajutat. I s-a aprobat să 
cumpere apartamentul pe 
care-1 ocupa, la prețul de 
130 000 de lei. Tn plus, a 
primit 17 338 de lei, con

travaloarea normelor efec
tuate, sumă din care i s-au 
reținut 10 400 lei, contra
valoarea unei vaci, pe 
care a primit-o”, yșflăm că 
10 scurt timp de la des
ființarea unității, dum
nealui s-a angajat la S.C. 
„Mureșul" S. A. Șoimuș.

Intrăm in curtea fami
liei Andrași. Ne intimpină 
trei copii. Curați și fru
moși imbrăcați. „Tata și 
mama nu sînt acasă. Au 
[decât cu căruța la Velei" 
— ne spune cel marc, 
fetițele — în vîrstă de 10 
și 7 ani — nu sînt la școa
la. N-au frecventat nici 
măcar o zi, după cum 
recunoaște cea marc. E 
posibil ?!

La S.C. „Mureșul" S.A., 
Andrași Dcsidcriu a ve
nit cu carte de muncă și 
a lucrat în perioada 4 iu
nie — 16 noiembrie 1991. 
Intii ca paznic de cimp, 
apoi îngrijitor de animale. 
Dar a [decât de aici din 
proprie inițiativă. De ce 
n-a revenit ? Probabil din 
cauza Imputării de către 
societate a unei perechi de 
hamuri de cai.

Carc-i, deci, adevărul, 
die Andrași ? In ciuda a- 
firmației dv că nimeni nu 
vă ajută, ni se spune că, 
dimpotrivă, ați fost spri
jinit de comisia de lichi
dare și ați găsit și loc 
de muncă imediat după 
desființarea postului dv. 
în fond, in actualele con
diții de prețuri, nu-i pu
țin lucru să primești o 
casă cu doar 130 000 de 
lei, plus alte avantaje. 
Că n-ați fost pus încă în 
posesia celor 0.25 ha teren, 
e adevărat. Dar un mij
loc de existență aveți. De 
ce nu reveniți ia S.C. „Mir 
re.șul", undo ați lucrat 
timp de cîlcva luni, cu 
băiatul dv ? Oricum, sîn- 
tețl așteptat acolo „ca bra
țele fletchlse".

ESTERA SÎNA

ț Execută, pe bază de comandă fermă sau 
i la cerere pentru populație, următoarele Iu- 
i crări :

• gărdulețe metalice pentru morminte și 
monumente funerare din beton ;

I • garduri metalice pentru particulari ;
• porți metalice ;
• diverse produse de construcții metalice;
• diverse produse din fontă turnată ;
• tuburi din beton pentru canalizare ;
• plăci de gard ;
O stilpi pentru gard ;
• bolțari din zgură pentru zidărie ;
• produse ornamentale pentru parcuri 

(bănci, mese, jardiniere ș.a.);
• mobilier din lemn pentru bucătării ;
• praf de curățat ;
• molitox ;
• săpun de rufe ;
• covoare țesute manual lip „Dorua“ și 

tip .,București'*;
• lucrări de hidroizolații Ia terase, 

blocuri ;
• alte lucrări la cererea beneficiarilor.
Relații suplimentare sc obțin la tclefoa- 

, ițele; 12933, 13057 interior 1 IC».
(557)

FILIALA DEVA 
sir. M. Eminescu, nr. 2, 
(fosta Judecătoria Deva), 

telefoane 956/14719 și 16617
• In scopul reducerii și lichidării sustragerilor de 

materii prime, produse finite și alte materiale din ca
drul unității dumneavoastră. Societatea Detectivilor 
Particulari din România S.R.L., prin filiala sa dh> 
Deva, asigură servicii de supraveghere directă sau 
discretă — printr-o gamă variată de metode și cu un 
personal specializat — pentru depistarea surselor ți 
a căilor de sustrageri din unitate a diverselor mate
riale și produse finite, sau de pe traseele efectuate 
cu mijloace de transport de Ia furnizor Ia beneficiar.

Oferă informații asupra bonității și seriozității 
Partenerilor de afaceri din țară și străinătate.

• SOCIETATEA DETECTIVILOR PARTICULARI
DIN ROMANIA — FILIALA DEVA. ANGAJEAZA 
DE URGENTA. PERSONAL. CU STUDII SUPERI
OARE ȘI MEDII, IN SPECIAL POSESORI DE CîlNf 
UTILITARI. (311)

MUNCITORI PENTRU LUCRĂRI
ÎN STRĂINĂTATE !

Ești : mecanic, strungar, lăcătuș, sudor, e- 
leetrician, instalator.

Vrei să ciștigi lunar, cu contract ferm (6 
—12 luni), un salariu cuprins intre 750—1 100 
dolari ?

Trimite o cerere, menționind meseria în 
care ești calificat (ă), și un plic timbrat.

Relații la adresa : Petcu Toader, Of. Postai 
NR. I, C.P. 249, cod 3 700 — ORADEA.

(3198)

GRUPUL ȘCOLAR CĂLAN
Vinde la licitație RADIATOARE de fontă 

vechi, incepind cu data de I iunie 1992.
Informații — Călan, telefoane 30610 sau 

31002. (584)
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SOCIETATEA COMERCIALĂ 
INTERCONSULT S.R.L. DEVA

Organizează în luna iunie 1992 cursuri 
pentru utilizatori PS, cu practică pe calculatoa
re I.B.M. PS/2.

Informații suplimentare la sediul societății, 
str. M. Kogălniceanu, nr. 4, telefoane 16465, 
JG7I4, pînă la ora 1G. (3195)

. — | — • — | — »

cefl
(Urmare din pag. 1)

Irului de Primire Minori 
Deva, impresionat de 
drama celor cinci eonii, 
îmi mărturisea că în pri
virile lor a descifrat o 
întrebare dureroasă : „de 
ce și noi, care avem 
părinți, sîntem alături do 
orfani, In grija statului ?“ 
De ce ? Pentru că cea 
care or trebui să le fio 
mamă bună mi vrea să 
știe do existența lor. în

r / / —■ *

■ • ntlși noi?
fața unei asemenea si
tuații — și din nefericire 
nu c singulară — orice 
om cu bun simț se re
voltă, regretă că legile 
noastre nu stipulează 
sancțiuni drastice pen- 
tiu părinții care-șl aban
donează copiii. Dar pînă 
la alte reglementări le
gale, poate sc găsește 
cineva să le întindă a- 
ccstor copii abandonați o 
mină, sau să încerce s-o 
aducă la sentimente m ii 
bune pe mama lor.

I%
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SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„GÂNDUL LIBER** S.R.L. 

cu sediul central in BRAȘOV, 
str. George Barițiu, nr. 1 

Angajează prin concurs pentru filiala 
ORĂȘTIE următoarele categorii de personal l

• 2 casieri încasatori — studii medii ;
• 1 contabil — evidență primară.
Cererile pentru ocuparea posturilor se vor 

depune pînă Ia data de 23 mai 1992, orele 18— 
21, in orașul Orăstie, str. Libertății, nr. 46, 
telefon 956/42500.’ (3202)

AGROTRANSPORT ALBA S. A.
(lost I.T.S.A.I.A.)

Alba Iulia, str. Livezii, nr. 35 A 
Telefoane : 27476 ; 27826

Organizează licitație publică, pentru vîn- 
zarea și închirierea unor mijloace fixe.

Licitația va avea loc in data de 10 iunie 
1992, ora 10, Ia sediul societății.

Listele cu datele tehnice și prețurile de 
început a licitației se pot consulta la sediul 
societății. (563)
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PUBLICITATE

ANIVERSARI
• DE ziua ta, draga 

noastră Maria C’ibian (Hăr- 
țăgani), părinții Ionel și 
Lenuța, sora Camelia îți 
urează „La mulți ani !”.

(3388)
FELICITĂRI

• CLUBUL Chinologic
de Feline și Protecția Ani
malelor „1- hlelius" urează 
filialei Chinologice Hune
doara succes in acțiunile 
preconizate. (3580)

VlNZARI - 
CUMPĂRĂRI

• VÎND Dacia 1300 cu 
îmbunătățiri Deva, telefon 
17202, intre orele 16—20.

(2811)
• ASOCIAȚI X Crescăto

rilor de taurine „Brună — 
Scliwyz- din județul Mara
mureș, cu sediul in Sighe- 
tu Marmației, vă oferă vaci 
și juninci de înaltă valoa
re zootehnică, la prețuri 
foarte avantajoase. Infor
mații la telefoane 995/ 
14522, 11337. (3535)

• VÎND in condiții a- 
i antajoase material de

«iști . ' i; 1 .CA. U si, te
lefon 25253, 67165, între
orele 18—22. (3536)

• \ IND motoretă Hoi
nar, stare perfectă. Deva, 
telefon 201883. după ora 16.

(3565)
• ViND apartament 2

camere (zona Bălcescu). 
Deva . Informații Leșnic. 
nr. 5 (3.571)

• VÎND Dacia, mașină
înghețată. rulotă comerț, 
televizor color, -id-o. apa
rat silon, vitrină frigori
fică. Hunedoara. telefon 
tO'H.ă (2925)

• VÎND Opel Kadett
1.8 I, model deosebit ,A.BS„ 
I(,87. vișiniu metalizat, 
11 500 DM. Deva, telefon 
•5193. (3122)

• SOCIETATE comercia
la zonă centrală oferim 
regim de consignație cu 
comision foarte avantajos. 
Deva. telefoane 23488. 
2510.': (3122)

• ViND televizor Siriu*. 
stare foarte bună Deva

(• 16437 (3578)
• VINDEM nriu-riale de 

' onstrucții rezultate din 
demolări (țigle, bolțari, că
priori grinzi din lemn, 
laturi, seinduri etc.). In
formații Deva. telefoane 
î !flț<3 170î3 du .i ora 16

(3581)

• VlND Oltcit Club. In 
formații Deva, telefon 
21536, după ora 17.

(3584)
• VlND Dacia 1 310

Deva, telefon 20511, după 
ora 16. (3586)

• VIND autobuz. Robur, 
20 locuri, an fabricație 
1987, preț convenabil. Brad, 
telefon 50852, după ora 16.

(3587)
• VIND ARO 213. Ra-

polt nr. 6, telefon 956/ 
69272. (3590)

• VtND Dacia 1 300. sta
re bună. Deva, telefon 956/ 
2510-1. (3591)

• S. C. „Dinamic Star 
Corn- SRL Deva, str. M. 
Emincscu, nr. 48/B. telefon 
11317, vinde en gros sucuri, 
cafea, gumă, brichete, ți
gări, băuturi alcoolice, ness. 
între orele 8—15.

(3593)
• \ IND apartament 4 

camere cu garaj, posibili
tăți de amenajare spațiu 
comercial in zona Pieței 
Deva, intermediez. vinzări- 
ciirnpărări, schimburi lo
cuințe. telefon 17696.

(3591)
• VlND rochie de mi

reasă, import, croi deose
bit, nr. 42. Deva, telefon 
Utili, după ora 17.

(3595)
• VlND casă, 3 camere,

parchetate, plus dependin
țe și grădină în Strei- 
Sîngiorgiu. nr. 10. Infor
mații C dan, telefon 957/ 
30133. (3601)

• ViND Opel Ascona B
Sport și Opel Rckord Au
tomatic. Deva. telefon 
13051. (3602)

• VIND Audi 100. Si- 
meria, telefon 61162.

(3605)
• VlND apartament 2

camere, ultracentral, frigi
der, butelie. Deva, telefon 
12191. (3606)

• SC. „Arco- Deva, te
lefon 18617. prin magazi
nul deschis în complexul 
..Arta Mode", vă oferă co
voare persane și alte pro
duse la prețuri avantajoa
se. (3603)

• VlND urgent Dacia 
1 300 albă, preț convena
bil. Deva, telefon 26664

(3607)
• VÎND apartament 2

camere decomandate, con
fort I. Deva, telefon 
18 ’ 1 (3608)

• VÎND Dacia 1 300. sta
re bună. Deva. telefon 
14502. după ora 15.

(3610)
• \ IND convenabil ca

napea, dulap, o pendula

clopot etc. Hunedoara, str 
Trandafirilor, nr. 7, ap. 
22, între 15—20.

(2918)
• VIND transformator

sudură 380 V. Teliuc, te
lefon 38190, Roman Ghcor- 
ghe. (2932)

• VtND Mercedes 220 
Diesel și Dacia 1300. Hu
nedoara. telefon 14051, de 
preferință după ora 20.

(3424)
• VÎND apartament 2 

camerc și Dacia 1300. Hu
nedoara, telefon 12989.

(3126)
• CUMPĂR bonuri de

benzină. Hunedoara, tele
fon 15841. (3425)

• VÎND apartament 2 
camere (zona Teatru), a- 
menaiat, și combina com
puterizată. Samsung. Hu
nedoara, telefon 16386.

(3127)
• SC, „Agroserv" SRL

Băcia oferă spre vînzare 
tineret taurin. Informații 
telefon 72145. (3611)

• ViND motor Audi 80, 
VW Passat, Opel. Deva, 
telefon 27230, după ora 16.

(3612)
SCHIMBURI 

DE LOCUINȚE
• SCHIMB apartament

2 camere din Constanța 
cu Deva. Informații Deva, 
telefon 21315. (3582)

• SCHIMB apartament 
2 camere proprietate Hu
nedoara cu similar Deva. 
Hunedoara, telefon 22073 
sau Deva .magazinul Opti
ca (lingă Casa de Cultură).

(3609)
• SCHIMB apartament 

2 camere, etaj 10, central, 
plu.s autoturism, cu apar
tament etaje inferioare, 
central. Deva, .telefon 
21183, după ora 15. (358!’)

• SCHIMB apartament 
2 camere zona Gojdu cu

garsoniera confort 1, ex
clus Micro 15 și Dacia. Re
lații Deva, str. E. Gojdu, 
bl. A6, ap. 57. (3588)

OFERTE 
DE SERVICII

• SC. Comserv SRL, 
str. Revoluției, nr. 5, Hu 
nedoara, angajează conta- 
bil-economist. Relații Ia 
telefoane 957/17148 și 11919.

(3577)
• ÎNREGISTRĂRI video 

de calitate pentru diferite 
ocazii. Deva, telefon 16145.

(3596)
PIERDERI

• PIERDUT tichet de a-
limente, pe numele Rus Af- 
tenie, eliberat de Alimen
tara I’iețej Hunedoara. îl 
declar nul. (3583)

• PIERDUT cartelă pen
tru alimente, pe numele 
Stănescu Simion, eliberată 
de Alimentara 14 Hune
doara. O declar nulă.

(3592)
• PIERDUT carnet mem

bru cooperator, eliberat de 
Cooperativa „Decebal" De
va, nr. 21191457, pe nume
le Șamu loan și carnet nr. 
21191167, pe numele Șamu 
Marica. Le declarăm nule.

(3597)

COMEMORĂRI
• SE împlinesc 6 săptă- 

mini de cînd nc-am des
părțit de bunul nostru sol 
si tată,

1OAN TUDOREL.
Dumnezeu să-l odihnească 
in pace 1 Soția și fiul.

(3579)
• SE împlinesc 6 săptă-' 

mini de cind ne-a părăsit 
pentru totdeauna scumpul 
nostru soț, tată și bunic.

LAZĂR IIODE,
din Câinelui de Jos. Lica, 
Miluț, Marioara, Cosmin șt 
Cristi. Să-i fie țărina ușoa
ra ! Familia. (3585)

SOCIETATEA COMERCIALA
„ALIMENTARA" S. A. DEVA 

cu sediul în Deva, bdul 1 Decembrie, nr. 30
ORGANIZEAZĂ

la sediul societății, in ziua dc 29 mai 1992, ora 9 
LICITAȚIE DIRECTA

potrivit II. G. nr. 140/1991, pentru atribui
rea în locație dc gestiune a următoarelor uni
tăți de desfacere:
• magazinul alimentar nr. 10 — Viilc-Noi, 

str. Horea, Deva;
• centru carne, nr. 30 — complex comercial 

IM. Kogălniceanu, Deva ;
• centru carne, nr. 33 — complex comercial 

Dacia, Deva ;
• „Local pentru tineret" — bdul Decebal, 

bloc F, parter, Deva ;
• centru pîine, nr. 41 — piața Victoriei, De

va ;
• centru carne, nr. 89 — bdul Libertății,

bloc 4 parter, Deva ;
• magazin alimentar nr. 100 — bdul N. Băl- 

ccscti, Deva :
PRECUM ȘI ;

LICITAȚIE PUBLICA 
potrivit H. G. nr. 1228/1990 pentru închi

rierea următoarelor spații comerciale :
• chioșc ziare, reviste, mărfuri industriale — 

complex comercial „Central" Deva ;
• parter corp „A I C" — complex comercial 

„Central" Deva, pentru amenajarea în pe
rioada 1 iunie — 1 octombrie 1992 a unei 
expoziții de artă culinară cu vînzare ;

• parter corp „Iî“ din cadrul complexului 
comercial „Central" Deva, pentru amena
jarea unui spațiu de producție prin cup
tor cu microunde și desfacerea piinii și a 
produselor dc panificație ;

• spațiul disponibil din cadrul complexului 
comercial IWărăști — Gojdu, în vederea 
amenajării unui spațiu de producție și 
desfacere pentru pîine și produse de pani
ficație.
Relații suplimentare se pot obține la tele

fon 16406. (568)
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KADETT TELECOM — S.R.L.
Execută prin secția tie electronica și TV 
str. Gh. Barițiu. 13, următoarele prestări

>
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S. C. COS TE A GLIMEX
D E V7 A

I’iața Victoriei, nr. 1
Telefon 956/19275, orele 8—16 

OFERĂ EN GROS URMĂTOAREI.E
PR ODUSE :

• calea import
• ness Amigo
• dulciuri import
• sucuri import la 1,5 1
• jucării China
Totul la prețuri deosebit de avantajoase 

(3177)

„COMFUTIX" S.R.L. DEVA 
bdul Decebal, bl. II, telefon 956/17167

VINDE MORI CEREALE debit orar
120 kg. ‘ (570)

din
de servicii :

* reparații, modificări și reglaje amplifi
catori antene l'V ; • modificări convertor! în 

) diferite canale : • execuție convertiri în dife
rite canale.

Se primesc in consignație : piese de schimb ț 
radio si TU, aparate de măsură, aparate de* ra- i 
dio și TV.

I’rogram
I.UN1 — 

Ifi — 18.
Relații la

j

V
1

•le primire si eliberare : 
VINERI — între orele Ltl

Si
telefoanele 14311 si 16602.

(586)

EXTLO M AREA DE GOSPODĂRIE 
COMl SALA SI LOCATIV A 

C A L A N
sediul in Călări, str. Furnalistului, nr. 35, 

județul Hunedoara
Va organiza in data de 12 iunie 1992, ora 

9, licitație directă pentru darea în locație dc 
gestiune a activității: Ștrand Câlan-Băi.

De asemenea, în aceeași dată, vinde prin 
licitație mijloace fix'e din dotare (una auto- 
caravanâ TV, mobilier hotel).

Relații suplimentare la sediul unității, te
lefon 301 (if), prefix 957, unde se pot consulta 
listele cu mijloacele fixe și documentația de 
atribuire in locație de gestiune a activității 
Ștrand 4 alari-Băi. (585)

_£sde.vasQt
Înccpînd dc 1«3 1 Iunie a.c. , datorita 

creșterii dobînzilor bancare , se va majora 
taxa pe abonat pentru racordarea la 
rețeaua noastră de televiziune prin cablu.

Nu lăsau timpul sa curgă 
in defavoarea dumneavoastră!

Adresa noastră : bulevard Decebal blm R , 
parter.Telefon 14453

\ 
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SOCIETATEA CO.MERCIALA 
„CARMETAI’LAST S.A. DEVA 

str. E. Gojdu, nr. 73
Organizează la sediul societății comerciale, 

iu ziua de II iunie 1992, ora 15, licitație pu
blică pentru vinzarea de utilaje specifice, 
casate.

Lista se găseste la sediul întreprinderii. 
(579)
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FILIALA DE EXPLOATARE A FILMELOR ' 
HUNEDOARA — DEVA

I’ R O G R A M U L
filmelor în unitățile cinematografice, pentru I 

perioada 18—24 mai a.c. I
18—20 MAI

• „Patria" DEVA — Sanda (România);
• „Modern- HUNEDOARA — Tăcerea mieilor

(S.U.A.); |
• „Casa de Cultură" CAl.AN — Undeva în I

(România);
• „Zarand- BRAD — Marele drum (Franța);
• „Patria" ORAȘTIE — Bomba care îngheață 

(S.U.A.);
• „Dacia" II A'ț’EG — Aventurile baronului Miin- i 

ehausen (Anglia);
• „Mureșul- SIMERLA — ' ideocinema ; I
• „Flacăra" HUNEDOARA — V ideocinema (la 20 J

mai — fotbal : România — Țara Galilor și Bar- I 
cclona — Sampdoria). 1

21 — 24 MAI
• „Patria- DEVA — Dreptatea lui Stell (S.U.A.); I
• „Modem" HUNEDOARA — Pasaj (România);
• „Casa de Cultură- CĂLAN — Vmătorui dc 

gangsteri (Italia);
• „Zarand" BRAD — Cei 7 magnifici Kung 1 u 

(Hong-Kong);
• „Patria’ ORĂȘTIT. — Vulturul războinic Hlong- I

Kong); j
• „Dacia- HAȚEG — Prindeți-I pe Itruce I.cc 

(S.U.A.);
• „Mureșul" SIMEIU \ — Heel,-end cu <m mort 

(Anglia):
• „Lumina" ILIA — Fără milă (S.U.A.);
• _ „Flacăra- HUNEDOARA — \ ideocinema.
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