
„Cu cit curățenia este 
mai severă, numărul de 
îmbolnăviri scade” — 
spunea doctorul Emil 
Tutor, răspunzind apre
cierii noastre fală de 
grija pentru întreținerea 
ordinii și Igienei în spa
țiile de folosință comu
nă — vestiare, băi. dor
mitoare. sală de mese, 
clase și coridoare — de 
la Casa de Copii Șco
lari din Uricani. unde 
ne-am aflat intr-o zi de 
mal.

Ca și alte instituții de 
ocrotire din județ. Casa 
de Copii Școlari din 
Uricani a primit ajutoa
re. Cu sprijinul Prefec
turii. ajutoarele venite 
din partea organizației 
Medecins du Monde, ori 
a Crucij Roșii Germane 
s-au materializat opera
tiv. Condițiile sociale 
s-au îmbunătățit, mult.

aspectul interioarelor este 
altul.

— A trecut un an de 
cînd s-au făcut reparații 
din temelii la instalații
le sanitare, de cînd s-a

— Este ceva realizabil 
doar în timp. In pri
mul rînd, a existat o 
continuitate a cadrelor 
didactice, a pedagogilor. 
Copilul simte calitățile

cut
— Prin ce-t mai a- 

tragețî pe copii spre un 
comportament pozitiv 7

— Prin organizarea de 
activități specifice vîrsteiOcrotire si educație

* *

realizat compartimenta
rea dormitoarelor. Lu
crările au fost făcute de 
S. C. „Conpet" Petroșani 
— aflăm de la dl Valen
tin Popescu, directorul 
instituției.

— N-aș vrea să cre
deți că am venit aici cu 
idei preconcepute, dar 
nu pot să nu vă întreb 
cum reușiți să păstrați 
totul ca nou ? Aceasta 
deoarece la unele unități 
similare nu s-a reușit a- 
cest lucru.

umane ale celui care-1 
supraveghează și-; ur
mează exemplul. I-am 
antrenat pe copii de mici 
la gospodărirea unității. 
Ei sint formați aici și 
știu că aici este casa 
lor. Pentru unii, din 
păcate, singura. în tabe
re, în schimburi de ex
periență, sînt trimiși doar 
cei merituoși. Apoi buna 
organizare este vitală în- 
tr-o casă de copii. Fie
care trebuie să știe cu 
exactitate ce are de fă-

— completează dl Vasile 
Pătrășcoiu, directorul ad
junct al Instituției. Pen
tru clasele I—IV func 
ționează „Clubul celor 
mlci“, iar pentru fetițe 
„Odaia gospodinelor” — 
dotate cu mobilier pe 
gustul școlarilor. Fetele 
cos aici diferite obiecte 
de ornament, tricotează 
pulovere și căciulițe.

— Legătura cu familia 
se menține 7

— Cei mai mulți copii 
internați la no; provin

din familii dezorganizate. 
Aproximativ 80 la sută 
dintre ei î.și vizitează 
părinții, de sărbători. De 
obicei tînjesc după ma
mă. cei mici. Cei mari 
nu vor să plece acasă. 
Se simt mai bine aici.

Pină nu de mult la Ca
sa de Copii din Uricani 
erau internați spre ocro
tire copii din zona \ ăii 
Jiului a căror situație 
familială reclama aceas
tă soluție. In ultimul 
timp, după cum aflăm de 
Ia conducere, optează 
pentru această unitate și 
alții, din alte localități, 
cărora le ar fi mai la 
îndemînă Baia de Cri.ș. 
Oricum, deocamdată la 
Uricani locurile sint o- 
cupate la întreaga ca
pacitate. Și asta spune 
ceva, nu 7
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Activitate de turism și 
hotelieră fac mulți agenți 
în județul nostru. O puz
derie de societăți comer
ciale, care mai de care 
mai pretențioasă la... pre
țuri șj tarife.

în turism, marile hote
luri sint clasificate pe nu
măr de stele. Firesc, și 
tariful este în funcție de 
oferta casei, de „stelele” 
ei. Societățile comercia
le care au preluat capa
citățile hoteliere de la 
fostul Oficiu Județean de 
Turism, au Intrat in po
sesia unei zestre de in
vidiat. hoteluri pe ale 
căror firme s-ar putea 
anim multe stele. Ne gin- 
dim la hotelurile „Sar- 
mis” și „Deva” din De
va, „Rusca” din Hune
doara, „Petroșani” din 
același oraș, transforma
te multe in societăți co
merciale de agrement și 
turism, cu pretenții, re
petăm, de case mari, o- 
ricntindu-ne după tarifele 
și prețurile pe care le 
pretind.

Un control pe această 
temă al Oficiului de Stat 
pentru Calitate la hotelul 
„Rusca” din Hunedoara 
a constatat însă că pen
tru respectiva unitate 
hotelieră drumul pină la 
stele c destul de lung. 
Mai întîi hotelul neavînd 
firmă luminoasă, noaptea 
devine greu repcrabil. 
Pentru cazare, hotelului 
| s-a atribuit categoria I, 
fără ca el să îndeplineas
că condițiile cerute pen
tru această categorie.

Astfel, încălzirea pe timp 
de iarnă se face doar 
cîteva ore pe zi, apă cal
dă se dă, de asemenea, 
doar cîteva ore pe zl, di
mineața și scara. Comu
nicațiile telefonice sînt 
posibile doar 16 ore pe 
zi. în total; în camere 
nu există receptoare ra-

Lung e 
drumul pin’ 

la stele!
t»M»*»»»»»»»(t»tt»«*!«*>

dio și TV, iar serviciile 
cameristelor se asigură 
doar într-un singur 
schimb. în holul de pri- 
mirc-așteptare nu există 
un spațiu de depozitare 
a bagajelor, cabină tele
fonică pentru convorbiri 
interurbane și internațio
nale, Iar tarifele sînt a- 
fi.șate doar în limba ro
mână. Hotelul nu dispu
ne de un salon multi
funcțional și este lipsit

de spații de agrement 
sau club, de servicii de 
cosmetică, coafură, fri
zerie. Multe utilități și 
dotări din cadrul hotelu
lui l-ar îndreptăți la în
cadrarea în categoria ho
telurilor de trei stele. 
Dar absența altora nu 
îndreptățește nici la ca
tegoria I la care a fost 
încadrat. Dumneavoastră 
cîtc stele ați acorda unuj 
hotel in care nu poți 
face o baie, dacă popo
sești in el noaptea sau 
în care tremuri de frig, 
care nu are organizat tin 
room-service ?

Tot în categoria hote
lurilor cu pretenții la o 
întreagă pleiadă de stele 
se numără hotelul „Pe
troșani” al S.C. „Parîn- 
gul”. Dar unui hotel în 
care ascensoarcle func
ționează după capricii • 
în care, neavînd capa
citate proprie de înma- 
gazinare a apei, riști să 
rămii cu spuma de ras pe 
față atunci cînd se în
trerupe apa în oraș ; 
care nu arc asigurat un 
minim de 10 la sută din 
numărul camerelor doat 
cu un singur pat ; în care 
dotarea camerelor c de
parte de cea a unui ho
tel de pretenții, acestui 
hotel ii sînt la fel de 
inaccesibile stelele: și 
care în plus n-are nici 
firmă luminoasă prin 
care să-și facă reclama 
numărului de stele ; dacă 
le-ar obține.

ION ( IO( IEI

5 lei o viată de om 1?
Nici nu-ți vine să crezi 

citeodată ce vezi, sau ce 
mai auzi. Cu atît mai 
mult este valabil acest 
lucru atunci cînd este 
vorba de o viață de om 
Aceasta ni s-a intîmplat 
și nouă cînd am avut în 
față un voluminos dosar 
din care reieș'ea că, pen
tru unii, viața unui oin nu 
valorează nimic, sau. în 
cazul de față, doar 5 
(cinci) lei ! Dar, să vedem 
concret despre ce este 
vorba.

Abia se înserase cînd cei 
doi tinerj frați, Vasile și 
Petru Coca din Petroșani, 
ajung în zona Casei de 
Cultură. Nimic nu proves 
tea nenorocirea ce as ea 
să vină. I.a un moment 
dat. Petru merge să vadă 
ce filme mai rulează. Pro- 
fitînd de aceasta împreju
rare. un anume Munteanu 
Cristinel, pe care nu-1 
cunoștea, s-a apropiat do 
Vasile .și 1 a cerut cinci 
lei. Pentru a evita un 
eventual conflict, omul 
bagă mina în burunar și

ii du. A făcut acest lu
cru întrunit și-a dat sea
ma eă va fi bătut de gru
pul de țigăni tlin care fa
ceți parte și M. C. Nu tir 
fi fost prima dală cînd 
asemenea fapte se intîmphî 
in această zonă a muni
cipiului Petroșani.

Obscrvind că Vasile mai 
are și alți btini, de el se 
apropie alți doi din grupul 
IVii Muntcanu : Sîrbu io
nelul și un anume „Blon- 
ilu”. primul pretinzînd și 
el cinci lei. iar al doilea 
îneercind să-i bage mina 
în buzunar. Cel acostat le 
spune câ im are docil 20 
de lei și încearcă să se 
opună, in acest moment. 
Sîrbu încearcă să I lo
vească cu piciorul, dar se 
dezechilibrează, iar Vasile 
încearcă să se îndepărteze 
de acel loc. Este .ajuns 
insă repede de Muntean 
Florin, care-i pretinde la 
rîndil-i cinci lei. Vasile

VALENTIN NE AGI 
(Continuare în pag. a U-at

una pe /Y
j — Tăticule, cum adică prostia n-are leac?

— Probabil că deștepții nu-și bat capul 
l să-i descopere microbul...
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I o CONSFĂTUIRE NA/7O- 
INALă. Socictatc/i de Ncurop-.i-

htatrie a Copilului șl Adolcsacn- 
I tulul din România, in colabora

re. cu Direcția Sanitară a jude- 
I fulul, Filiala Hunedoara a

U.S.S.M. și Spitalul de Neuro- 
I psihiatrie Infantilă Păclișa, a

organizat tn zilele de 1—7 iunie I la Păcltșa Consfătuirea Naționa- I lă avtnd ra idee centrală „Ncu- 
I ropsihiatrla tn natură", tn cadrul I” consfătuirii au prezentat comu

nicări specialiști de la clintclle 
_ din București, Cluj-Napoca, Ti

mișoara, Tirțiu Mureș, Iași, de 
Ia spitale și policlinici județene 
sau teritoriale din Oradea, Plo
iești, Piatra Neamț, Deva, Lugoj.

Q LANSARE DE CARTE. 
Biblioteca comunală Cîrjiți, prin 
dna Camelia Pctreu, cu sprijinul 
Bibliotecii Județene, a organizat 
o atractivă lansare a volumului 
„Rugă Mlntuitorului" semnat de 
poefa Paulina Popa. Lansarea a 
fost însoțită de un recital de 
poezie pe tema „Copiii lumii 
doresc pace." șl expoziția de 
carte pentru cei mici. (M.II.f

Q IN VWMlNTIi PRIME
NITE... îșl așteaptă illențH res

taurantul „Moților" din Brad, 
aparținînd S.C. Mercur. Pereții 
și tavanul au fost placate cu 
lambriuri, nu fost schimbate 
mobilierul și perdelele. Intr-o 
ambianță deosebită îșl primește 
oaspeții și grădina de vară în
grădită cu gărduleț metalic și 
U' operltă cu fibră de sticla, tl S.ț

O MULȚUMIRI DIN INIMA 
Poliției Municipiului Deva, dnl- 
lor Coeiș și Uărzaru, care, dînd 
dovadă de autentic profesiona
lism, au depistat, în mal puțin 
tie două orc de la anunțare, au
toturismul furat de ia domiciliu 
în noaptea de 5 spre G iunie șt

abandonat pe strada Horea din
Deva. (7.1.1

o PRECI7. AR/ 1 n ziarul
nostru nr. G?,l din G iunie a.c, la
rubrica „Flash." a apărut știrea
„Slujbe de pomenire* in care se. 
arăta ca, de înălțarea Domnului, 
la Cimitirul Eroilor din Deva ■ 
au fost depuse coroane de flori. 
Menționăm că Intre cei care au 
depus coroane, in semn de oma
giu, s-au aflat și Convenția De
mocraticii și Asociația Foștilor 
Deținuți Politici. (M.l’.i

FLASH! j

FAX
■ BR VriSI.H.l. — în

vingătorul in alegerile diu 
Slovacia, liderul naționalist 
de sliuga Vladimir Mi-ciar, 
a lansat o adevărată de
clarație de răvboi președin
telui ceho-slovai Vaclav 
Havel, dar s-a aiătai dis
pus să cooperezi- cu con
ducătorul conservator leii 
Vaclav Klaus, victorios în 
Cehia, in vederea form—iii 
noului Guvern Federal de 
la Fraga, notează Al I'. l‘c 
ile altă parte, el a impul
sionat procesul de inde
pendență a Slovaciei, imuii- 
țîiul organizarea unui re
ferendum cu această (eniă. 
pină la sfîrșitul anului, 
sau in primul trimestiu din 
1991.

■ KATMANDU. — Cele 
două alpiniste din România 
care încercau să escalade
ze virful Dhaulagiri (8 167 
metri) din Himalaia sini 
dale dispărute, a anunțat 
Ministerul nepalez al Tu
rismului. citat de > rance 
l’resse. Cele două sporti
ve. in virslă de 19 și 12 
de ani. au fost văzute pen
tru ultima oară la II mai 
ile călre ghidul lor nepa- 
lez, atunci cînd părăseau 
cea di a ilona buză pen
tru următoarea, aflată la 
6 5UII de metri, a precizat 
sursa. Ele aveau alimente 
numai pentru trei zile și 
nu reveniseră la tabăra de 
bază pe 29 mai. Conform 
relatării ghidului, citat de 
minister.

H MOSCOVA. — Stabi
lirea di- relații diplomatice 
intre Armenia și turcia va 
con ribui la depășirea dife
rendelor existente, se ara
tă intr-un mesaj al pre
ședintelui Armeniei, I evuri 
Ter-I’etrosian, expediat pri
mului ministru al I urcii-i. 
Suleyman Demirel. infor
mează Armenia. în mesai 
se subliniază că Armenia 
nu are pretenții terito
riale față de Azerbaidjan.

■ AMMAN. — statele 
I uite au decis să suspen
de manevrele militare co
mune cu Iordania, prevă
zute inițial pentru sfirși- 
tul lunii iunie, pentru a 
protesta împotriva a ceea 
ce ele consideră drept vio
larea de către Amman a 
embargoului împotriva Ira- 
kului. au anunțat surse 
bine informate din capitala 
iordaniană, citate de Al I*. 
Supranumite „Bright Star”, 
manevrele aveau darul să 
certifice normalizarea re
lațiilor dintre Statele I'ni- 
4c ți Iordania, care in 
timpul războiului din Golf 
au avut de suferit.

■ BELGRAD. — l*ri- 
ședințele Republicii Bosnia 
și Iliarțcgovina a cerut li
derului rus Boris Elțin să 
„sporească presiunile asu
pra Belgradului" pentru a 
se puni- capăt agresiunii 
împotriva tării sale. înlr-un 
apel citat <|e agenția „11II 
Press' ți reluat de AII*.

■ AA ASHtNGTON. — 
Președintele american Geor
ge Bush a declarat. cu 
prilejul unei intîlniri cu 
premierul britanic John 
Major, că Statele l-nite nu 
vor semna Convenția asu
pra biodiversității la „Reu
niunea l’ămîntului" de la 
Rio de Janeiro — infor
mează A ti*. „Nu voi sem
na acest tratat io forma sa 
actuală”, a afirmat Bush 
in cadrul unei conferințe 
de presă, la care a parti
cipat și șeful cabinetului 
britanic, la Camp David.

FAX
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Perenitatea lui CARAGIALE
La 9 iunie 1992, sc îm

plinesc 80 de ani de la 
moartea lui Ion Luca 
Caragiale, a cărui operă 
a intrat definitiv In cir- 
căitul valorilor artistice 
universale, alături de 
creația inegalabilului său 
contemporan ți prieten, 
Miliai llmincscu.

Dacă Titu Malorcscu a 
intuit perenitatea crea
ției eminesciene, situind 
sub emnul acesteia vii
torul intregii glntlir' poe
tice românești, Eugen Lo- 
i ine cu :i-a ce primat re
zerva ampra perenității 
operei lui Caragiale pre- 
văzind o scădere a inte
resului pentru aceasta, 
pe măsura trecerii timpu
lui, ce ta estompa cele
brele personaje surprinse 
de măreț' dramaturg în 
comediile sale. Astăzi, la 
140 de ani de la naște
rea scriitorului ți la 80 
de ani de la moartea sa, 
realitatea ne obliipi sâ 
constatăm că Lovineseu a 
comis o mare eroare in 
cazul Caragiale, opera a- 
eestuia, și îndeosebi co
mediile sale, bucurlndu-se 
de un interes crescind. 
fiind apreciate și satura
te pe scenele tuturor ma
rilor teatre de pe Mapa
mond. Ceea ce se im
pune eu pregnanță monu
mentală in comediile lui 
Caragiale sint personaje
le, care au devenit, in 
conștiința cunoscătoru
lui operei sale, elemente 
de referință ce ajută la 
decantarea axiologică a 
semenilor din existența 
cotidiană, de la cel mai

S.C. MOBII.I’REST-E.XI’ORT S.R.L.
I) E V X

cu sediul in str. 16 Februarie, nr. 17,
Des a (lingă lJaia-Săratâ), telefon 18755
• Confecționează uși masive la aparta

mente, lambriuri sau orice alt tip de mobilier 
la prețuri avantajoase. (3953)
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S.C. SUINI’ROD S. A. ORAȘTIE
(fost I.S.C.I.I*. Drastic)

\ iude tineret porcin în greutate de I 
ț kg/cap, la prețul de 250 lei/kg, scroafe 
I la prețul de 160 lei/kg și carne porc in 
!să la prețul de 300 lei/kg, in zilele ele 

miercuri și joi ale fiecărei săptămini.
Pentru informații suplimentare vă 

^■dresa la telefoanele: 41610 sau 42504.
(646)V i

COMPANIA INDUSTRI \LA 
PENTRU TRANSPORTURI S. A.

C Ii A I O \ A
str. Curai al, nr. 126, cod. 1100, Dolj 

Ielelor! 9|/|2I«5I. telex OII27O, fax 94123128

lor

EXE(lT.\ PFNTIII DEMNE\V OASTRA 
reparații autovehicule mărcile Roman, SRD și 
autobuze ;
reparații agregate singulare ; motoare, cutii vite
ze. punți, cabine;
reparații automacarale \MT 12,5, 
reconstrucții autovehicule, marca Roman, autoca
mioane, autobasculante, autodube transport ma
teriale și muncitori, autocisterne, autodube l.l 1, 
autodube pilne, autospeciale salubritate ; 
carosări oriei- tip autovehicul ;
fabricarea de remorci Dacia și \RO ; 
confecții metalice <|e

(ONIKȚII PIESE 
set motor R UH. S V 
U G5») ; 
bride pc litru arc (d< 
M\N, XRO. TV, < .1 
arbori cardan ; 
pivoți TV ; 
cabluri frină, cabluri frnrâ mină Dacia, \R<> și 
TV.
utilaje de garaj și dispozitive pentru service ;
Vă asigurăm de calitatea iri-proșabilâ a produse
și serviciilor noastre. (3911)

Al r<>:
VR(», tractor

mărunt slujbaș, pfnă la 
politicianul de anvergură. 
Cațavcncu, Farjuridi, 
Dandanachc, Pristanda, 
7-oe Trahanache. coana 
Veta, juptn Dumitrachc, 
fiică Vcnturlano etc. sint 
exponent i ai unor esen
țe, ai unor permanențe 
existențiale ce n-au dis
părut șl, pe cit se poate 
omenește prevedea, n-o 
să dispară nici in viitor 
din comportamentul ge
neral uman. Prin gesturi, 
vorbe atitudini și con
duită, aceste personaje 
poartă in esența existen
tei lor: demagogia, fal
sul patriotism, corupția, 
șantajul calomnia, do
rința de parvenire, pros
tia, incultura, setea de 
putere, ploconeala, servi
lismul, egoismul, apetitul 
pcnt’u aventura erotică 
ext racon jugală, ingimfa- 
rea, oportunismul etc

Mare cunoscător al 
incomensu’abilelor ipos
taze ale spiritului uman, 
neîntrecut artist in re
flectarea acestor iposta
ze cu ajutorul dialogu
lui spontan original, ne
așteptat și spumos, de o 
savoare ce cucerește, in
cintă și urmărește spec
tatorul dincolo de sala 
de teatru, in murele spec
tacol al vieții, Caragiale 
a rămas contemporanul 
generațiilor din timpul 
său, a devenit contem
poranul generațiilor de 
azi și din toate -pocite 
viitoare.

Prof. Dl MITRU SI SAN

15—50 1 
tarate 
curca- ' 
marți,

puteți i 
11 !

fmnilia KO-

peni nuniăful’ Bar.ca cea mal soiicltaîâ Oe Inheponzâloil! pa.Țcuia 
Cenților de peste 15 ori. In uit mil doi ani,

ACHUMLE VĂ CONFERĂ DREPTUL LA’DIVlOENDE Șl DREPTUL LA VOT ItJ 
ADUNĂRILE GENERALE ALE SOCIETĂȚII

ACTlUIbLE'VOR PUTEA FI VALORIFICATE PE PIAȚA FINANCIARĂ 

ORICE PERSOANĂ FIZICA SAU JURIDICA
DIN TARA SAU STRĂINĂTATE POATE DEVENI COPROPRIETAR AL 

BĂNCII AGRICOLE

\ inzarcu acțiunilor nominative în cadrul județului Hunedoara se realizează prin Banca 
Agricolă S.A., Sucursala Hunedoara—Deva, fax 11896, telex 72260, telefon 13596, bdul Decebal, 

bloc B, municipiul DEVA, filialele Calau, Hațeg, Orăștie și Agenția Ilia.

„AICI E MAI BINE"
UN BALCON 

CIT UN VAGON?

('u cilva timp în 
urmă, un cetățean din 
Deva ne sesiza că la 
parterul unui bloc un 
om cu... inițiativă a 
lipit pur și simplu 
două camere la con
strucția inițială. Ne-am 
adresat serviciului de 
specialitate al Primă
riei Deva, fată cc-am 
aflat. Omul cu iniția
tivă se numește Tudor 
Dumitru și locuiește 
in .Aleea Saturn, bl. 
13, sc. C, apartamen
tul 26. A primit o a- 
probare de principiu 
pentru construirea u- 
nui balcon. Normal 
trebuia ca aceasta să 
fie urmată de un pro
iect și apoi de o au
torizație de construc
ție. Aceste demersuri 
n-nu fost făcute. în 
schimb, dl Tudor a 
construit nu un bal
con cum a prelins la 
început, (i un spațiu, 
care nu știu cum 
nr putea fi denumit. 
Cil laturile do 3 și 7 
m. ( uin n-a respectat 
prevederile legii, ur
mează să suporte rigo
rile ei. (V. ROMAN).

Orice casă zugrăvită 
proaspăt devine mai pri
mitoare. Această senzație 
o încerci șl la Căminul dc 
Bfitrlnj Geoagiu, despre a 
cărui „reîntinerire" l-am 
informat pe cititori Intr-o 
notă mai amplă apărută 
la începutul lui aprilie.

Pe atunci căminul se 
pregătea să-și primească 
locatarii. Și pregătirile au 
fost serioase. Prin trans
formarea unor foste dormi
toare s-au realizat băl do
tate corespunzător. De a- 
semenea. s-a făcut o spă
lătorie, s-au parchetat spa
țiile de dormit. Tot spre 
a spori confortul pentru 
acești oameni in virstu 
căminul a primit o sca
mă de aparate electrice s 
lăzi frigorifice, frigidere, 
mașini de spălat rufe și 
vase, televizoare, dintre 
care unul color ș.a. Perde
lele, draperiile, păturile șl 
covoarele sint noi. Apro
ximativ 2 milioane de lei 
s-au cheltuit numai anul 
trecut — îmi spunea dna 
Marla Filip, contabil .>4, 
pentru ca această instituție 
să arate așa cum arată n- 
cum, adică frumos. Multe 
lucrări, ca de pildă par- 
chctori.-n, s-au făcut de că
tre personalul căminului, 
carff va construi și atelie
rul de timplărie. Deocam
dată există, în bună parte, 
materialul de construcție, 
utilajele și materia primă 
necesarii at< Herulul. Crvxi 
cc lipsește este proiectul 
și aprobările aferente — 

îmi mărturisea dl director 
Vasile Alb.

Dar nu numai persona
lul, care cu director nu
mără doar 16 oameni, lu
crează în această casă. 
Cînd am intrat în curtea 
căminului se stivuia de zor 
cheresteaua Cărau șl așe
zau seînduri și director și 
administrator, dar șl pen
sionari al căminului. Am 
aflat mal tîrziu și nume
le dumnealor; Vasile Ia- 
șinschi. Daniel Cristea, loan 
Iosif Kraus, Mihai Rus, 
Ghcorghe Dorea și loan 
Brebeniță. Ca să-i amintim 
doar pe cîțiva dintre oa
menii harnici, dispuși în 
orice clipă să dea o mină 
de ajutor la îngrijirea por
cilor, la întreținerea gră
dinii s<au la lucrările pe 
hectarul de pămint luat 
,,in parte" de la săteni și 
unde se produc cele ne
cesare pentru cantină și 
gospodăria anexă.

Peste tot sa vede mina 
bunului gospodar și mulți 
dintre locatarii căminului 
declară că nu se simt bine 
stînrl degeaba. Dna Mitra 
Petre mătura curtea din 
spatele clădirii, pentru 
>'ă-l place ordinea și înțe
lege că personalul nu le 
poate face pe toate. Dar 
mal sint șl bAtrtni care nu 
pot să facă eforturi sau 
alții pur și simplu nu vor 
să maj muncească, mal 
ales de clnd cu... democra
ția. In schimb dl Kraus, 
deși are mîna dreaptă cu 
probleme, a muncit ln sub
teran și muncește și acum. 

găsește timp să citească 
presa și să facă... giume. 
Dumnealui și alții care au 
muncit toată viața consi
deră că activitatea le men
ține forma fizică bună, le 
dă și senzația că timpul 
trece mai ușor și senti
mentul că sint folositori.

De altfel, intenția Inspec
toratului Teritorial pentru 
Handicapați Hunedoara — 
Deva, de care ține cămi
nul, este do a reorganiza, 
instituția ca un atelier pro
ductiv. Căminul va func
ționa astfel cînd spațiul 
pentru tîmplărie va fl ga
ta. Pentru femei se va 
procura un război de țesut. 
Din păcate. Primăria Geoa
giu nu le poate repar
tiza un teren agricol, pe 
care să-l lucreze cu trac
torul propriu, pentru a-șl 
produce porumb, cartofi și 
legume.

Ar mai fi multe de spus 
despre căminul din Geoa
giu, despre oameni] săi 
Un lucru insă nu poate 
fi omis. întrebați cum se 
simt acum, în căminul re
novat și dotat așa cum 
scriam la început, toți au 
răspuns : ,,alci e m.ii bine". 
Mal bine decît era înainte, 
decit in alte Instituții de 
profil. Mai bine si pentru 
cei care n-au unde locul 
sau nu-șl mal not purta 
singuri de grijă. Dvir și 
pentru cel pe care copiii 
nu-1 mal vor alături de ci. 
Aici au acum tot ce le 
trebuie.

VIORICA ROMAN
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ÎN SI IRȘIT, VK I ORIE !

Corvinul - Oțelul Galați 3-1
Oaspeții i-au luat repede pe hu- 

nedoreni. fn primele 5 minute crc- 
indu-și două mari ocazii de gol, 
oprite in ultima clipă de excelentul 
Ioniță, care in min. 9 a trebuit să 
iasă in afara careului ca să evite un 
goL Corvinul își revine din șoc și 
in min. II llanganu, față în față cu 
Călunăru, trage puternic, dar in 
brațele portarului I Insă două mi
nute mal tirziu, Mitrică centrează în 
careul oaspeților, llanganu sc înal
ță și nu mai ratează : 1—0. După

jfiol. gazdele își organizează mai 
rbine atacurile și au ocazii de a ma
jora scorul, trimițind de două ori 
balonul în bară. Dacă nu reușesc, 
o fac gălățenii în min. 39, cînd Ma
les trage puternic din afara careu
lui, sus în colț și egalează : 1—1.

In repriza a doua, hunedorenii 
atai ă mereu, presiunea crește la 
poarta gălățenilor. In min. 76, la o 
lovitură de la ÎS m. Dobre execută

<a la carte și înscrie la „păianjen": 
2—1. Cu 2 minute înainte de final, 
Bozga scapă de apărarea oaspeți
lor, portarul iese, dar hunedorea- 
nul șutează de la distanță în poar
ta goală: 3—1. Prima victorie din 
retur !

Corvinul mai are de disputat 
două meciuri în deplasare feu Elec- 
troputere și Dinamo) și unul singur 
acasă, cu F.C. Bacău. Pentru a 
totaliza 20 de puncte, Corvinul tre
buie să obțină victoria și să aducă 
un punct din deplasare. Va izbuti? 
Vom vedea.

A arbitrat slab C. lonescu, Bu
curești.

CORVINUL: Ioniță — Bardae, 
Bejenaru IBozga), Stercan, TetRean, 
Chezan, Mitrică (Banc), Bordean, 
llanganu, Dobre, Marian.

SAHIN CERBU

CADEȚII DIN DEVA 
ÎN FINALA PE ȚARA

Așadar, meciul retur al cadeților 
— Mureșul Deva cu Univ. Craiova — 
s-a încheiat cu victoria tinerilor de
veni, la scorul de 2—0, aceștia asi- 
gurîndu-și participarea la finala pe 
țara, după ce a eliminat din cursă 
echipe de cădeți de la cluburi cu 
renume în fotbalul românesc, dar 
și cu posibilități materiale mai mari: 
Jiul, Corvinul, U.M. Timișoara, Univ. 
Craiova. Este un frumos succes al 
tinerilor fotbaliști din Deva, al an
trenorilor lotului. Stanca, ce a reu
șit să transmită tenacitatea și orga
nizarea jocului, iar Moț învățin- 
du-i neuitatele lui driblinguri, fen
ta carg >> demoralizează pe adver
sari. E bine să reamintim iubito
rilor de fotbal că această frumoasă 
realizare n-ar fi fost posibilă fără 
sprijinul inimoșilor părinți ai aces
tor minunați fotbaliști, mulți dintre 
ei constituind valori certe pentru 

Deva. Lotu] de cădeți : Santamarian, 
Răducănescu, Bădoiu, I.uca, Opar- 
lescu, Bauman, Haiduc, Ciobanu, 
Litera, Elek, Sintpetreanu, Costca, 
Rain, Isaric, Martinaș. Tuturor feli
citări și 
(S. C.).

I 
I 
I 
I

Divizia A
REZl I.TATELE ETAPEI : Gloria

trița — F.C. Bacău 2—0; F.C. Farul — 
F.C. Brașov 3—1 ; Sportul Stud. — Dacia 
Brăila 0—1 ;
F.C. Ploiești — A.S.A. Tg. M. 
Corvinul — Otelul Galați 3—1 ;
— Electroputere 1—0; Poli.
F.C. .Argeș 2—1 ; Univ. Craiova 
5—4.

llis-

Inter Sibiu — Rapid 3—1 : 
- A.S.A. Tg. M. 2—0; F.C 

Dinamo 
Timișoara — 

— Steaua

succes la finala pe țară!

1.
2.
3.
4.
5.
6.

CAMPIONATUL EUROPEAN 
DE FOTBAL

E U R O *92

PROGRAMUL TURNEULUI FINAL

• SERIA I : Suedia, Franța, Danemarca și 
Anglia.

10 iunie,
11 iunie, 
14. iunie, 
14 iunie,

17 iunie,
17 iunie,

SUEDIA—FRANȚA (Stockholm), 
DANEMARCA—ANGLIA (Malmb). 
FRANȚA—ANGLIA (Malmb).
SUEDIA—DANEMARCA (Stock

holm).
SUEDIA—ANGLIA (Stockholm). 
FRANȚA—DANEMARCA (Malmb).

• SERIA A II-A : Olanda, Scoția, C.S.I., 
Germania.

I
1
I
I
I
I
II
I
II
H
I

12 iunie, OLANDA—SCOTIA (Goteborg).
12 iunie, C.S.I. — GERMANIA (Norrkoping).
15 iunie, SCOȚIA—GERMANIA (Norrkoping).
15 iunie, OLANDA — C.S.I. (Goteborg).
18 iunie, OLANDA—GERMANIA (Goteborg).
18 iunie, SCOȚIA — C.S.I. (Norrkoping).

SEMIFINALE :
• 21 iunie, primul loc din seria I cu locul 

al doilea din seria a Il-a (Stockholm).
• 22 iunie, locul al doilea din seria I cu pri

mul loc din seria a Il-a (Goteborg).
FINALA : 26 iunie la Goteborg.

.•.VAWAVZiVAVAWA1Divizia B 2 
REZULTATELE ETAPEI : Jiul 

va — F.C. Bihor 2—I ; U.M. Timișoara — 
Gloria Reșița 1—2 ; Metalul Bocșa — Aris 
Arad 5—1 ; Metalurg. Slatina — U.T.A.
2— 2 ; F.C. Drobeta Tr. Scv. — Chimia Rm. 
Vilcca 2—0 ; C.S.M. Reșița — C.F.R. Ti
mișoara 4—0; Jiul Petroșani — Unirea 
Alba Iulia 1—I) ; Astra Arad — Metalurg. 
Cugir 1—2 ; Gaz Metan — Șoimii Sibiu
3— 1.

Craio- După o evoluție 
foarte hună

MUREȘUL DEVA — 
ȘOIMII LIPOVA 

1 —0

5 lei, o viață de om!?
(Urmare din pag. 1) medico-legal rezultă că via* 

ța tinărului a fost pusA 
în primejdie. Din punct de 
vedere juridic, fapta lui 
Muntean Florin sc numește 
tentativă de omor deose
bit de grav și tîlhărie.

Pentru ce ? Pentru cinci 
lei 1 Greu de crezut ea, 
pentru acești bani, un om 
poate atenta la viața al
tuia. Și totuși... Motivația 
inculpatului ? „M-am ener* 
vat că nu mi-a dat banii". 
Asta da argument I

Pentru victimă urmeazâ 
30 de zile de spitalizare, 
iar pentru poliție și procu
ratură căutări și iarăși 
căutări, pentru că țiganii 
sc împrăștie prin diferite 
locuri din țară. Sînt prinși 
însă, unul cîte unul, șl 
aduși în fața legii. In pri
ma fază a cercetărilor in
culpatul nu recunoaște 
nimic. Se aduc chiar și 
martori mincinoși. Spun 
adevărul abia după ce 
fratele victimei îi recu
noaște. 1^1 tribunal re
curg iarăși la minciună șl 
dau vina unu] pe altul în 
zadar, însă. Legea își spu
ne cuvîntul : Muntean Flo
rin este condamnat In 8 
ani pușcărie pentru tenta* 
ti vă de omor deosebit de 
grav și 3 ani pentru tîihA- 
rie.

Cu riscul de a ne re
peta, o spunțm din nou! 
pentru cinci lei I Și-aturtcl 
să nu ne întrebăm : cîl 
vulorcază, oare, viața i>* 
nui om ?

MM 4 ^MB » / MM « e^M « » 4

Coca refuză să-i dea bani 
și se întoarce cu spatele. 
Văzînd acest lucra. Florin 
Muntean cefe cuțitul de la 
Sirbu, și, nici mai mult, 
nici mai puțin, îl împlîntă 
adine în spatele tinăru- 
lui. Era vorba de cinci 
Ici...

In urm» leziunii sufe
rite, vict'ma se prăbu
șește. Nici în aceste con
diții, cutitarul nu renunță 
la cei cinci lei, insistînd 
să-i fio dați repede. Pen
tru a preveni continuarea 
agresiunii, Vasilc scoate 
cum poate jalnica monedă 
din buzunar și i-o dă tu
ciuriului. După ce ia banii, 
til’iarul de drumul marc 
bagă cuțitul în buzunar, 
Je strigă celorlalți să fu
gă, apoi își ia concubina 
si o șterge vitejește.

Toate s-au întîmplat doar 
în cîteva clipe, astfel in
cit, atunej cînd Petru re
vine, îi vede pe țigani 
fugind, iar pe fratele său 
prăbușit la pămînt.

Inițial, victima este dusă 
la domiciliul unei mătu.și, 
dar în scurt timp își pier
de cunoștința ți este trans
portată de urgență ia spi
talul din Petroșani. Diag
nostic : șoc hemoragie și 
insuficiență cardiorespira- 
torlc acută. Urmează două 
operații, prin care sc eva
cuează circa patru litri 
de sînge. Din raportul

a a a «a» a a mm

C I. A S A M E N T U L
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7. Gloria Bis nț a
8. F.C. Brașov
9. Inter Sibiu

10. Dacia Brăila
11. Rapid
12. Oțelul Galați
13. F.C. Farul
14. F.C. Bacău
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18
12
13
11
13
13
12
12
12
11
13
13
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29-11
36- 44
27-19
31- 62

51
44
35
34
34
33
31
31
31
31
31
31
30
26
24
23
19
17

F.C. Bai au 
F.C.

ETXPA VIITOARE:
Dinamo ; Electroputere — F.C. Corvinul ; 
A.S.A. Tg. M. — Sportul Stud. ; Oțelul 
Galați — F.C Ploiești ; Steaua — Gloria 
Bistrița ; F.C. Argeș — Univ. Craiova ; 
F.C Brașov — Poli. Timiș. ; Rapid — 
L.( . Farul ; Dacia Brăila — Inter Sibiu.

CLA SA MENTU1
1. C.S.M. Reșița 32 19 4 9 50-24 42
2. U.T. Arad* 32 19 6 7 58-29 36
3. Jiul Petroșani 32 15 4 13 61-36 34
4. F.C. Bihor" 32 14 6 12 65-38 33
5. Chimia Rm. X'. 32 13 7 12 40-34 33
6. Jiul Craiova 32 13 7 12 38-38 33
7. Gloria Reșița 32 13 6 13 48-44 32
8. Metalul Bocșa 32 15 2 15 36-48 32
9. C.F.R. Timiș. 32 14 4 14 35-46 32

10. Metalurg. ( ugir 32 15 2 15 36-48 32
11. Unirea A. I. ‘ 32 19 1 12 56-43 31
12. F.C. Drobeta 32 12 7 13 44-47 31
13. Gaz Motan 32 12 7 13 48-56 31
14. Șoimii Sibiu 32 11 7 14 47-47 29
15. Metalurg. Slatina 32 10 9 13 44-18 29
16. Aris Arad 32 12 5 15 31-10 29
17. U.M. Timiș. 32 9 6 17 34-67 24
18. Astra Arad 32 5 4 23 31-92 14

* Echipe penalizate cu 8 puncte.

Divizia B 1

ETAPA V ÎITOARE (penultimn): Gloria 
Reșița — Jiul Craiova ; Chimia Rm. V. — 
F.C. Bihor ; C.F.R. Timiș. — Jiul Petro
șani ; Metalurg. Cugir — Gaz Metan î Uni
rea A. I. — Astra Arad : Șoimii Sibiu •— 
Metalul Bocșa ; Aris Arad — Metalurg. 
Slatina ; U.T.A. — U.M. Timiș. : F.C. Dro
beta Tr. Scv. — C.S.M. Reșița.

REZULTATELE ETAPEI: C.S. Olt ‘90
— Autobuzul Buc. 5—1 ; Steaua Mizil — 
F.E.P. X. ’74 Birlad 2—t ; C.S. Tirgoviștc
— Sportul Comaico 8—O; Progresul Buc.
— Flacăra Moreni 4—0; Unirea Focșani
— Gloria Buzău 0—0; FAUR Buc. — Cal- 
latis Mangalia 2—I ; Petrolul lanca — 
F.C Caracal 8—1 ; Portul C-ța — C.F.R. 
Galați 5—2; Olimpia Rm. Sărat — Unirea 
Slobozia 3—0.

Divizia B 3
REZULTATELE ETAPEI : Min. Cuv

ine — Poli. Iași 2—0; Chimica Tîrnăveni 
— Relonnl 4—1 : Olimpia S. M. — C.S.M. 
Suceava 4—1 ; C.F.R. Cluj — I.C.I.M. Bra
șov 6—0 ; F. C Maramureș — Aerostar 
Bacău 7—0 ; Ceahlăul P N. — C S.M. Bor
zești 3—1 ; Tractorul Brașov — „U“ Cluj 
1—2 ; Metrom Brașov — Armătura Za
lău 5—0 ; Elcctromureș Tg. M. — Foresta 
Fălticeni 0—0.

CLASAMENTUL

Fură nici o rezervă, în- 
tilnirea dintre Mureșul 
Deva și Șoimii Lipova, li
derul seriei a Xl-a din 
Divizia C, a fost cea mai 
bună partidă 
din actualul 
Deși în alte meciuri 
teren propriu devenii 
cîștigat la scor, 
aceasta nu învins 
mită (1—0) prin golul mar
cat de golgetcrul echipei, 
Ilădos. Dar de data a- 
ceasta, gazdele au primit 
replica celei maț bune e- 
chipc ce a evoluat la De
va, Șoimii Lipova, care 
au luptat cu ardoare pen
tru un rezultat cit mai 
bun. Mureșul a dovedit 
că știe lecția, a atacat ne
contenit, pe ambele flan
curi sau pe centru, creîn- 
du-și numeroase faze 
poartă și de gol, mult a- 
preciate de public.

Urmează meciul hotăritor, 
sîmbătă, la înfrățirea Ora
dea. Devenii au o singură 
alternativă : victoria. Dacă 
o obțin. Mureșul va evo
lua în campionatul viitor, 
în Divizia R f Succes

a gazdelor 
campionat.

Pe 
au 

de data 
i la li-

de

în Divizia B I
băieți I

Mureșul Deva
formația : Rus
leanu, Cirstolu ______ „
Nacu, Gîț, Lnvu, Albii 
(Toth), Manolache, Zaharin, 
Kădos, Marinescu.

A arbitrat V. Roman, 
din Ploiești. (S Cerbii).

aliniat
Arde- 

(Tănasă), 
>. Albu

a

, M E N T 1U I. 1. „U” Cluj* 32 24 7 1 75- 9 53
32 19 6 7 58-28 41 2. F.C. Maram. 32 !!2 6 4 72-17 50
32 17 8 7 57-33 42 I. Ceahlăul P. N. 32 19 5 8 60-31 43
32 19 3 10 49-33 11 4. Metrom Bv. 32 15 5 12 48-36 35
32 17 5 10 61-37 39 5. Tractorul Bv. 32 15 4 13 53-46 34
32 11 8 10 12-28 36 6. ('.S.M. Suceava 32 11 6 12 39-4.3 31
32 11 7 11 18-31 35 7. Poli. 1 ni 32 12 9 11 40-34 33
32 16 3 13 51-11 35 H. I.( .I.M. Bv. .32 14 6 12 12 51 33
32 12 10 10 51-31 34 9. ( .F.R. < luj .32 11 5 13 61-47 33
32 11 6 12 52-35 31 10. Foresta Făli. 32 13 6 13 19-35 32
12 15 1 13 13-33 31 11. Olimpia S. M. 32 11 5 13 42-11 32
32 11 6 12 18-15 .31 12. Armătura Zalău 32 11 9 12 51-19 31
32 12 8 12 13-31 32 13. Chimica T-veni 32 II 6 15 41-40 28
32 12 5 15 16-13 29 II. Electr. Tg. M. .32 10 6 16 36-16 26
32 10 7 15 29 15 28 15. Min. Cavnic 32 8 6 18 31- 6 22
32 11 1 7 .36-17 26 16. Aerostar Bc. 32 8 1 20 16 76 20
32 11 3 8 29-55 25 17. Relonul Săv. .32 7 6 19 30-66 20
32 5 6 21 31-90 16 18. C.S.M Borzești 32 2 9 21 17-77 13
32 5 3 21 22-109 13 * Echipă penalizată cu 2 pu nete.

'DAIRE • (pe nullimiii) : ETAPA VIITOAIUE (l>< niiltima): R< •Io-

C I, A S A 
Progresul Buc. 
Gl. C.F.R. Gal. 
Autobuzul Buc. 
FAUR Buc.

i. ( allatis Mang.
6. Flacăra Moreni
7. C.S. Olt '90
8. Gloria Buzău
9. Portul

10. Steaua
11. Unirea
12. Unirea
13. Petrolul lanca 
|1 Olimpia Rm. S.
15.4 S. T-vIștc
16. F.E.P.A. 71
17. F.( ( aracul
18. Sp. Comaico

ETAPA VIII'
F.F.P.A. ’74 Birlad — F.C Olt ’90; flacă
ra Moreni — Autobuzul Buc.; Gloria Bu 
zău — FAl R Buc.; F.C. Caracal — Por
tul C-ța ; Callatis Mangalia — Petrolul 
lanca : ( F.R. Galati — C.S. •’’irgoviște ;
Sportul ( omaico — Olimnla ; rea Slo
bozia — Mizil ; Progresul Ihic. —
Unirea Focșani.

1.
2.
3.
4.
5.

C-ța 
Mizil 
9loh. 
focșani

nul Savinești — Min, Crivnlc. ; Aerostar 
Bacău — Poli. Iași ; C.S.M. Borzești — 
Tractorul Brașov ; Armătura Zalău — 
Elcctromureș Tg. M. ; „U“ Cluj — Metrom 
Bv. ; F'oresta Fălticeni — Olimpia S. M. ; 
( ,S.M. Suceava — C.F.R. Cluj; I.C.I.M. 
Brașov — Chimica T-vcnl ; F.C. Mara
mureș — Ceahlăul I’. Neamț.

REZULTATELE 
CONCURSULUI 
PRONOSPORT

DIN 7 IUNIE 1992: 
Sportul — Dacia Brăila 
Farul — F.C. Brașov 
Univ. Craiova — Steaua 
Avcllino — Cesena 
Bologna — Ancona 
Brescia — Pisa 
Coscnza — Palermo 
Lucchesi! — Venezia 
Messina — Casertana 
Padova — Plaecnzn 
Regginna — Lecce 
Taranto — 
Udincse —

Fond «Ic

Pescarii 
Modena

2
1
1
2 
x
1
1
X
X
X
X
I 
I

S.G. „SIGMA" S.C.S.
Organizează în DEVA cursuri de formare

ANALIȘTI PROGRAMATORI ASISTENȚI pe 
microcalculatoare compatibile IBM—PC.

• durata cursului este de 10 săptămîoi, cu 
150 ore pe calculator; sc organizează de luni 
piuă vineri, intre orele 18—21 ;

• înscrierile — piuă la data de 15 iunie 
1992, data la care va începe cursul; sc pot 
înscrie și elevi din clasa a Xll-a ; locuri limi
tați' ;

• absolvenților li sc asigură diploma-ccr- 
tificat eliberată de Ministerul Invățămintulul 
și Științei și de Comisia Națională de Pregătire 
in Informatică.

Informații suplimentare la sediul firmei, 
str. N. Iorga 7, sau telefon 15667 — orele 
8—15; 11067 — orele 15—22. (664)

M ! 9 ^9^ t 9 9 9 9^99 9 9 9 9 *
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• PENTRU prietenul 
ineu Clabi. care satisface 
stadiul militar la U.M. 
68<‘C1J drastic, transmit 
militai ie ușoară, cu afec
țiune și căldura din par
tea prietenei fanda și a 
in tmej sale, Victoria. (1236)

• V IND convenabil porc
liras. Brad, str. Viața 
Nouă. nr. 14. (1224)

• \ INI) tractor Univer
sal KăO, nou și autoturism 
Renault IU TS. Iiia. str. 
Ștefan cel Marc. nr. 31. 
telefon 40.3. după ora 20.

<1232»
• \ 1 '• I ’ n nă spălat

«A .cCala De
x' ri-v f-nt.)

• Vi'. DID două apar
ii' ■ ult’racen-
t. d <• i sp-.tii depozitare, 
. ........ i.. pentru Tir- 
m................ t. ii IGflft;,.

(1237?

ț

*

• • C .H’N'IOR SEP
IUI sltL vinde din
o. telefax model Atl- 

liovox Al x ’ijOO, preț 
irti.'r... p.; Informații 
■ line 7- 9, telefoane 
t.i.'j • ,,)i. Io—17. 956/ 
’■ " (1 ".T ' 1245)

*

I
• VIND nutrii Deva,

telefon 17111 (1211)
• VfND apartament două

' D. s.. Gojdu, bl.
<’ ’. telefon 26243 (3956)

• VINI) televizor color
Ml GAVIS10N. diagonala 
51 cm. sigilat, radiocast— 
tofon Dubling. stereo, boxe 
detașabile, magnetofon Tcs- 
l-i B 73 și Dacia 1110, 5
vite-A- nouă. Deva, telefon 
2113" lQ3.3)

I

i
v

• SOVIET VTEXv 
MAREN SUI. Arad,; 
telefon 966/19507. vin ’ 
de en-gros ți cn-dc 
taiile praf pentru fa
bricat înghețată. Preț 
75o lei/kg. Informații 
intre orele 11-16.

(1197)

1

I
• (' \SETE audio Kalis, 

en-gros, la Firma Ifoyal 
SRl. Tg. Mureș. Telefoane

(1174)
• VIND Dacii 1310. Dc- 

■ ?fon 20511. după ora
(1211) 

VÎND familii albine, 
’ă. lăzi, centrifugă, 
e stupârit. Deva, te- 

27502. (1242)
• V (ND garsoniera con

fort f. gaz, telefon, cartier 
l)a :ia, 
luai

95>/?19.:i, 3840.1

»u. le 
• <.

Philips. Hunedoara, tele
fon 15103 (C. Davilla, nr. 
3). (.3511)

• VÎND Dacia 1300 ți 
televizor mior Teiefunkcn. 
diagonala 67 cm. preț con
venabil Hunedoara, telefon 
13294, după ora 16. (3513)

• VIND convertor sate
lit 0,7 JB. american, nou. 
televizor „Sport Hune
doara. telefon 111:39, după 
ora 13 (35 bU

• ULM) mobilă (dulap,
canapea. masă, scaune, 
toaletă). Hunedoara, telefon 
11893. (3515)

• VÎND dormitor „Mir
cea", Hațeg. Informații 
Hunedoara, telefon 13080, 
după 1 august. (3516)

• S.C. Cf>KA ST Hu
nedoara anunță scoaterea 
la licitație publică, in di 
ta de 29 iunie 1991’, pen
tru locație de gestiune a 
următoarelor spații comer
ciale : unitatea nr. 5 ..Lan
țul", unitatea nr. 10 Me
ii ii, unitatea nr. 21 Tcxti- 
lc-incălțăminte Teliuc, u- 
nitatea nr. 52 Bijuteria, u- 
nitatea nr. 68 Tutungerie, 
unitatea nr. 73 Parfume
rie, unitatea nr. 100 Bazar 
unitatea 108 Tricotaje. I ic- 
care ofertant v;, achita 
garanția de participare la 
casieria societății, cu cel 
puțin trei zile înainte de 
data licitației. Relații su
plimentare la sediul socie
tății sau telefon 1T41.

(3.-18)
• CUMPĂR bonur; de

benzină. Hunedoara, tele
fon 957/15841. ' (3510)

• \ INI) microbuz Nvsa
Diesel. Hunedoara, telefon 
-”20 (3519)

• VIND Dacia 1300, De
va. telefon 14957. sau 957/ 
70011. (1109)

• Ș.C. TRU.ȘCA TRANS
S.N.C.. cu sediul in Deva, 
Grigorescu. 21. angajează 
șofer, categoria ,.D“, pen
tru autobuz. Informații la 
sediu sau la chioșcul cu 
dulciuri din spatele gării 
Deva <4*247)

• INSTRUCTOR autori
zat pregătesc elevi în ve
derea obținerii permisului 
de conducere categoria R. 
Taxă școlarizare: 8 000 Ici 
pentru 10 orc conducere și 
20 ore legislație Deva, te
lefon "4492 (PI8)

• 1 II.MARI video de 
calitate, jocuri pe calcu
lator. Deva, telefon 27689.

(1119)

Gheorglie. (4231 >
• CU autorizația 6990/

1992 emisă de Prefectura 
județului Hunedoara s-a 
deschis activitatea indepen
dentă reprezentată prin 
domnul Stan Vasilc din (>- 
răștie, str. Gli. L.izar. nr. 
3, avînd ca obiect de ac
tivitate achiziționarea și 
comercializarea mărfurilor 
alimentare, băuturi, răco
ritoare, legume, fructe, pă
sări vii. preparare .și co
mercializare murături, co
mercializare mărfurj in 
dustriale, flori, consignație, 
anticariat etc. (1108)

• PRIMESC două fete
în gazdă. Deva. telefon 
1796:». (4195)

• SCHIMB apartament 
două camere, proprietate, 
parter, cu apartament 2—3 
camere, etaj, exclus Dacia, 
Micro. Deva, telefon 18643.

(1235)

• PIERDU f adeverință
do plată nr. 218833/6 mai 
1992. eliberată de COMP
UI I. S. A.. Deva, pe numele 
Clonda Vasilc. o declar 
nulă. (1229)

COMEMORĂRI

dreea amintesc împlinirea 
a șase s iftăimni do Ia 
despărțire: de neprețuita 
lor marna soacră, bunică 
și străbunica.

IRIN \ Ol \fl
Pentru tot ce a făcut 

pentru noi in viață. îi în
chinăm omagiul nostru de 
recunoștință, păstrîndo 
permanent in gîndurile și 
sentimentele noastre. (3507)

• CI nemărginită 
durere și tristețe in 
suflet, fiul Ștefan, no
ra Lela și nepoata 
Emma anunță come 
morarea a șase siîptrl- 
mini de cînd moartea 
nemiloasă a luat-o din 
tre noi și ne-a despăr
țit pentru totdeauna 
de scumpa noastră 
mamă și bunică

FAIMA BUHAI
Vei rămîne veșnic 

in inimile noastre și 
nu te vom uita nicio
dată cit vom trăi. îți 
dorim odihnă eternă, 
l’lori și lacrimj pe 
tristul tău mormint.

(1234)

dewcrt
Incepind cu data de 03 iunie a.c. taxa 

de racordare la rețeaua de televiziune 
prin cablu este de 15.800 lei.

Cei care au achitat sau vor achita 
integral taxa de racordare, Indiferent de 
valoarea ei, nu sînt afectați de 
majorările ulterioare.

De asemenea, din data de 10 iunie a.c. 
va intra în funcțiune și canalul de video 
pe care se vor difuza filme traduse, 
zilnic de la ora 21,00.

Vâ așteptăm în continuare la sediul 
firmei pentru a deveni abonațil noștri.

\/ă mulțumimJ

Bd. Decebal bl.R parter, telefon 14453
v __________________z

t

Al. 1*1 
schimb 

negr.-labil. II 
9-..7/70372, dur

• 
l x 
fon

• 
tia

VfND Minirnobra, preț 
50 000 lei Deva, tcle- 
12563. (1?5l)
DEVAGOMB SA Min- 

anunță licitație publi
că in ziua de 19.06.1992 la 
sediul unității, a 
„Cantina" pentru 
Iul imitații.

• VfND Dacia 
Ungaria Deva. 
<4578. după ora

• VfND apartament 3
camere. Deva, Mărăști, bl. 
• B. ap. 9. (4210)

• VIND calculator DC 
90. Deva, telefon 
după ora 16.

• VfND urgent
player Orion, sigilat (82000), 
semlc.w-.icră (150007. Deva, 
telefon 21259. (4107)
• VÎND apartament două

camere. Deva, Fjninescu, 
bl. 31 A. ap. 1 4. (4257)

• VIND chioșc metalic. 
Devi. telefon 11’6. (4253)

• VfND canapea exten
sibilă, două fotolii simple. 
Hunedoara, telefon 11689.

(3517)
• VfND malaxor de mes

tecat carne, mașină de to
cat electrică și masă car
mangerie. Hunedoara, str. 
f'ldzid. nr 33. (3508)

» VfND televizai color

spațiului 
persona- 

(1250) 
1310, din 

telefon 
10. (4239)

15479,
(12..2) 
video

• CU aceeași pro
fundă ți nemărginită 
durere, Miliaj și loan 
Sîrbu anunță împlini
rea a trei ani de la 
trecerea în neființă a 
dragei lor mamă și 
soție,

DECESE

• VICTORIA soție și 
rudeniile anunță cu dure
re încetarea din viață, du
pă o lungă și grea sufe
rință, a celui care a fost

COSTICA botez atu, 
la numai 59 ani. înmor- 
niîntarca x*a avea loc as
tăzi, 9 iunie 1992, ora 14. 
de la Casa Mortuară Deva.

(1243)
• COLECTIVUL de mun

că din cadrul ORSA Deva 
este alături de familia dr. 
Dăncescu Cornel la greaua 
pierdere pricinuită de de
cesul mamei sale

DĂNCESCU MARIUJA. 
din Beriu și-i transmite 
sincere condoleanțe (3989)

SOCIETATE \ COMERCIALA

„AGROTUR” S.R.L.

Vinde en gros :

ȚIGĂRI IMPORT

COCA COLA — cutii de 330 ml

CIOCOLATA IMPOR I

DULCIURI DIVERSE

CAFEA NESS

BERE IMPORT

(

t • SE caută firmă de 1 
' construcții in vederea l 
l contractării unor iu- < 
| crări de construcție a ' 
i unui edificiu cu doua \ 
’ nivele, total 500 mp. i 
1 cu instalație de încăl- ’ 
t zi re în Deva. Perina- 1 
. da de execuție : 2 luni. ț 
’ Cei interesați pot tri- , 
\ mite oferte privind ’ 

condițiile și prețul, cu ț 
și fără materiale de < 
construcție, înaintea ’ 
datei de 12 iunie, la ț 
adresa : Siincria str. t 
Privighetorii, nr. 5. / 
Pontru informații su- i 
pllmcntare. telefon ț 
61110, după ora 21. .

i (1160) ’

• S.C'. Concorde Eulgcr
Pctrovici angajează șofer 
profesionist cu experiență 
pentru camion 7 tone și 
vinde aparat de înghețată 
stradal. Hunedoara, telefon 
20915. (351°)

• CU autorizația 1276/
1991 emisa de Prefectura 
județului Hunedoara s-a 
deschis activitatea inde
pendentă reprezentată prin 
domnul Bobora Ioan din 
Hunedoara, str. Dimbtilui, 
nr. 4, avînd ca obiect de 
activitate alimentație pu
blică, fără băuturi alcoo
lice. (1230)

• CEDEZ 8 ha pămînt, 
casă, 2 nivele, pentru în
treținere bărbat bolnav, 72 
ani, sau vînd. Trestia nr. 
125, corn. Băița, Siniziana

DOM MC \ SlllIIU, 
căreia îi vor păstra 
veșnică amintire și 
prezență în suflete. 
Comemorarea va avea 
loc la Cimitirul Orto
dox Deva, — 10 Iunie 
1992, cînd avea să îm
plinească 60 ani.

(1219/1246)

• COLECTIVUL de 
salariați de la Filiala 
4 Instalații Deva este 
alături de colegul lor, 
Liviu Silivășan. la 
marea durere pricinui
tă de decesul tatălui 
său.

octaman
SII.IVAȘAN.

li transmitem since
re condoleanțe. (4238)

I
)JJ

)
I
I

Informații suplimentare obțineți telefonind ; 
956/68189 — BAZA DE AGREMENT (CAM- ’

• CU aceeași neștearsâ 
durere fiica Zorița, ginere
le Petre, nepoții T.ivia și 
Nclu .și strănepoata An

• PERSON.AI.UL 
Sanitar Veterinar din 
județul Hunedoara es
te alaiuri de dr. Dăn
cescu Cornel la greaua 
pierdere suferită prin 
decesul mamei sale și 
transmite sincere con
doleanțe familiei în
durerate. (4219j

S.C. „AGRODH ERS“ S.R.L. DEVA
1

\ 111
\ PING) ȘOIMI Ș — Județul Hunedoara. (C .E.C.)

|
J
J
J

!

I
L

SOCIETATEA COMERCIALA
,,ELIS“ S. A. HUNEDOAR A 

ANUNȚĂ
Persoanele care au comenzi la argintăria, 

argăsitoria și vulcanizarea S.C. „Elis“ S.A. Hu
nedoara, din str. Ecaterina Varga, nr. 3, sînt 
rugate să se prezinte in perioada 15 iunie—15 
iulie 1992, pentru a-și ridica produsele, întru- 
cît aceste activități îsi încetează activitatea.

(661)

S.C. METAL EXPRES S.R.L. 
D E V A

1
*

*

ț 
I 
I

J
7

I
I 
I 
I 
I l.

Bdul 22 Decembrie, bl. II, telefon 21511
Oferă la prețuri avantajoase produsele fir

melor străine DVVO, ELANCO si NOVO NOR- 
DISK
• INSECTICIDE

— Novodor, Dursbaii. Reldan, Nurcile. 
ÎHO-BIT

— Folosind aceste insecticide, se obțin rezul
tate excelente în combaterea dăunători
lor la culturile de cartofi, tomate, ardei 
ele.

RUBIG/XN
— fumicid 

făinării
ERBICIDE
— Starane,
— tratamentele cu 

la cereale, sfeclă, vie.
POMPE DE STROPIT (import Anglia) 
Toate produsele au un grad redus de toxi
citate.
Adaosul comercial este de 5 la sută.

(081)

puntru 
la pomi

Garlon,

combaterea rapănului și 
și viță de 4 ic

Goal, Roundup 
aceste produse se aplicli

angajează pentru lucrări in Deva, Hune- ț 
doara, Brănișca, Brad, Calau : ț

O zidari calificați ț
• tinichigii i

• dulgheri )
Relații directe la sediul din str. 16 Fcbru- ‘ 

arie, nr. 3, între orele 8—19. Telefon 19173. i
Angajează prin concurs agent pentru acti- 

vi tați de comerț ț
Pentru cei interesați. Societatea anunță că I 

execută lucrări de construcții, reparații, insta
lații încălzire, sanitare, confecții metalice, c- 
lemente de mobilier, set mese, scaune, pentru 
localuri publice, tabureți bar, împletitură sîr- 
mă pentru împrejmuiri si depozite cereale.

(C.E.C.)

SPITALUL JUDEȚEAN 
DEVA

ANGAJEAZĂ URGENT : 
• AUTOPSIER la laboratorul 

mic patologică.
Condiții dc salarizare deosebite. 
Informații suplimentare se pot 

telefon 13120, Interior 133.

de anato-

obține ia 
(612)


