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S-au împlinit 19 
curi de clrtd Sfinții uce
nici și apostoli ai Dom
nului și Mintuitorulul 
nostru, Hsus Hristos, au 
întemeiat primele comuni
tăți creștine, înccpind 
cea din Ierusalim, 
ziua Cincieecimii, șt 
răspindit Evanghelia 
Hristos cu cutezanța 
sacrificiul credinței 
nedezmințite. de la leru- 
-alim Damasc, Roma Im
perială șl pină Ia margi- 
ni'e lumii. Pe truda lor 
misionară .-u zidit 
erisa Iul Hristos.
Știm din scrierile sfin- 
că Sf. Petru a fost 

primul ch m ’.t -a apos
toli ■, împreună cu fratele 

■iu Andrei, pe cind iși 
■’’■■•:>■ i m .• I.-'. de [>•’ cur.
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Cinstirea Sfinților apostoli Petru
și a făcut din cl „pescar 
de oameni” (Mt. 4,18-19). 
Lăsind pe toți ai săi, 
meșteșugul cu care-și că
păta hrana. Petru, alături 
de fratele său, lasă to
tul șl-r, urmează pe Dom
nul. Timp de 3 ani șl ju
mătate, el este, alături 
de ceilalți apostoli, mar
torul nedezmințit al fap
telor minunate ale lui 
Hsus. De aceea Domnul 
îl iubețe mult. Petru este 
in stima celorlalți apos
tol', ca mai în vîrst-ă. 
dar și ca cel mai cuteză
tor dintre ei.

Ca și ceilalți ucenici ai 
Domnului, moartea Învă
țătorului iubit îl înspăi-

învie- 
morii,

mîntă, dar faptul 
rii Iul Ils-us din 
cele 40 de zile petrecu
te împreună, în care Mîn- 
tuitorul le-a făcut cunos
cute apostolilor Săi „tai
nele Împărăției”, vor fi 
decisive pentru predica 
sa misionară. La Cinci- 
zecime, Petru vorbește 
mulțimilor, întemeiază Bi
serica din Ierusalim, apoi 
pleacă la vestirea Evan
ghelici Iul lîsus în 
gul lumii, Sfîrșitul 
de martir a avut 
adinei bătrinețe, 
anii 63—64 d- Hr.

Celalalt marc 
al lui Iiristos, Sfintui Pa
vel, nu făcea parte din

far
să u 

too la 
către

apostol

tre cei chemați la aposto
lic de Domnul in timpul 
lucrării Sale mîntultoare 
dinaintea învierii, ci el 
devine apostol al lui 
Hristos după ce „prigo
nise Biserica lui Ilrlstos 
■peste măsură ți o duc'a 
la pietre” (Galateni 1,13). 
Pavel fusese fariseu, în
vățat al Legii, persecutor 
al primilor creștini, dar 
pe calea Damascului, 
Domnul îl face „vas ales” 
al Evangheliei Sale că
tre. neamuri, îl transfor
mă din fariseul Saul, în 
Pavel — Apostolul Nea
murilor. De acum viața 
sa este o continuă motirte 
și înviere eu Hristos și

și Pavel
pentru Hristos; Pauel 
înființează cele dinții bi
serici creștine pe conti
nentul european și dărimă 
din temelii edificiul pă- 
gînismulul din Imperiul 
Roman. „In osteneală și 
în muncă, în privegheri 
prea adesea, în foame 
și in sete, în posturi de 
multe ori, în frig și in 
golătatc" (II Cor. 11,27), 
Pavel face misiune de 
titan, răspîndind învăță
tura lui Hristos in lumea 
pagină. Dar, tot spre 
anii 64, primește moarte 
de martir pentru Hristos, 
pentru care „lupta cea 
bună s-a luptat”.

Cinstind astăzi pe sfin

ții și intru tot lăudațtl 
apostoli ai lui Hristos, 
Petru și Pavel, să ne gin- 
dim, iubiții mei, la sacri
ficiul suprem cu care au 
vestit ei pe Domnul in lu
mea întunecată de a- 
tunci, și din puterea jert
fei lor să luăm și noi 
îndemnul de a face din 
viața noastră un buchet 
bineplăcut de virtuți creș
tine, în lumea în mijlo
cul căreia trăim. Precum 
ei au fost făclii ale E- 
vangheliei lui Hristos a- 
tund, tot asa și noi să 
fim lumini ale credinței 
in Hristos in lumea de 
astăzi. Amin !

Episconul 
EMILIAN ARADEANtL, 

Vicar Eparhial
l
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STințirea locurilor 
unor viitoare 
lăcașe <l< cult

IjainiiTii i 2H iunie a.c., 
j. i-'jlați.-, altului llărțâ- 
g .ci. romitnn Baița, a 
trăi: e'ip<-- de cucernică 
-e. ire sufl ■••• ă. Prea
sfinția Sa, E;.*:*. «.pul dr. 
Timo'.-i S-viciu, de la 
Eprcopia Itomănă Arad, 
împreună cu un sobor de 
12 preoți, au oficia*. sfinți
rea Ii.coiul undi redin- 
<-ii!.ăi - itului. cu aproKirca 
<•! in drept, vor ridica 
o !ii«rri< â no ui. un vis 

hi d< zi i de ani al 
or buni români, oa- 

i'-ni iubitori ai credinței 
ie= Dumnezeu, gospodari 
harnici și cinstiți Au im- 
p • căldura și buna 
păr Hire a oaspeților, Inai" 
t> fețe iii-cri-cștj fiind 
in': nptnftH.- l'i marginc-a 

•clit.ilii de in'.eaga po- 
P ii iți a ritului, su
tei de copii, tineri și 
virstnici pârtii ipind cu ini- 
m ;i sufletul la slujba 
ți.-- .ia in v.;thea biserică 

numără iproapc 200 de 
oi -i sfințirea tocului un

de s- va inaița noua bise- 
rir/f.

In . uvintu- știu djliov- 
ni< - . dr. Timotci Scvi- 
•- iu ,i adus cuvinte de 
laudă r,i apreciere vredni
cilor credincioși ai sti
lului. îndrumindu-i ă con
tribuie. alături de preotul 
l’r‘ru Popa, la inalțarca 
• c-tui lăcaș de cult.

Preasfinția Sa, dr. Ti- 
rno'ci. a oficiat, in a- 
-. ce.și zi. la Crișan. sfinți
rea locului, unde se va ri
dica o mănăstire, pe me
leaguri cu profunde re
zonanțe istorice. A partici
pat poetul loan Alexan
dru (S. ( ElCllf ).

„Ziua porților Wise"
înccpind cu toamna a- 

cestui an, se întrevede o 
rază dc lumină și pentru 
IKitrimoniul nostru național, 
deși, la un moment dat, 
:c . r< lea ă nimeni șl 
nimic nu t a mai putea 
face ceva pentru pudra- 
rea si con arvarea sa in 
bune condiția ni. Astfel, 
~ub au <pi-.îile Consiliului 
Europei, și ca urmare a 
inițiativei fundației „'Zilele 
curoin-ie ale patrimoniu
lui". Comisia Națională a 
Monumentelor, Ansamblu
rilor și Sitarilor Istorice a 
luat hotarîrca să organize
ze, iwepind cu acest an. 
o zi a monumentelor — 
„Ziua porților deschise".

Scopul acestei manifes
tări, care r-e va desfășura 
pentru prima oară in dala 
de 20 septembrie a.c. e-tc 
acela de a inie, ni popu
lației cunoașterea unor mo
numente și a unor a< țiuni 
£e price c protejarea, con
servarea și punerea lor 
in valoare. Clădiri și par
curi care sirtt de obicei 
închisa publicului sau in 
care r.e percep tace de vi
zitare, monumente cu o 
pregnantă personalitate. 
Instituții adăpostite in

clădiri reprezentative, casc 
memoriale, obiective de 
arhitectură populara, edi
ficii care fac cinste ora
șului iși deschid împreună 
porțile și oferă acces li
ber tuturor vizitatorilor. 
Cu acest prilej, se pun la 
indcmîna publicului ghizi 
pentru indrumare compe
tentă precum și ilustra
te, afișe, pliante, broșuri 
și publicații de specialitate. 
Se pot organiza, de ase
menea, manifestări speci
fice in cadrul monumen
telor respeetii <’ (concerte, 
spectacole coregrafice ev- 
poziții documentare șa,), 
după cum se arată in pro
gramul de desfășurare a 
manifestărilor a-estc.l zile. 
Dată fiind starea de necu
noaștere a valorilor isto- 
rico-arhjtccturale din țara 
noastră, gradul de părăsire 
a monumentelor și greuta
tea de a ieși din inerția 
ce domina o bună parte a 
populației și a organisme
lor car. ar trebui să con- 
cure la salvgardarea te
zaurului de arhitectură, or
ganizatorii manifestării —•

MINEI. IIODEX

(C’oiit. ni pag. a t-a)

Inculpații, ciocanul 
și evadații

• intilnirea din arest • Planul fatidic • Eva
darea • Fuga spre Iugoslavia • Ajutorul unui 
criminal • O pedeapsă de zece ori mai mare.
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Cind te pl'di ești de cărți, citește 
oameni!

I’ i. v \ i i

S ni intiinit in arestul 
l’oliției din Petroșani. Nu 
aveau nici o ocupație. Erau 
cercetați pentru furt, tîl- 
hărie și viol. Iată și nu
mele lor : Miliai Augustin, 
minor, Enea Sandei, 27 
de ani, Feier Adrian, 25 de 
ani >i Nicolae Manea, 21 
de ani. Și, fiindcă tot nu 
prea aveau de lucru (deși 
nu erau obișnuițj cu așa 
ceva), au plănuit să eva
deze. La inccput, această 
hotărirc o iau Sandei și 
Mihai. Mai tirziu, i-au 
convins și pe ceilalți doi. 
Și-au dat scama că este 
dificil să acționeze sin
guri. l iind amenințați, o 
parte din alti „locatari-1 
au acceptat să participe. 
Apoi au renunțat.

I'rofitînd de faptul că în 
unele perioade minorul era 
scos din celulă pentru a 
ajuta la servitul mesei, cei
lalți i-au cerut să facă 
rost de cătușe, alimente, 
un pistol (!?), o țeavă me
talică și un ciocan, care 
se găsea la bucătărie. Evi
dent că nu s-a putut. Ceva 
tot a reușit:- sustragerea 
a doua perechi de cătușe. 
Au hotârît să evadeze oda
tă cu scoaterea lor Ia pro
gramul de seară.

EX \D\ltE t

în acea seara arestul 
era supravegheat de doi 
subofițeri. C’a dc obicei, 
Mihai este scos pentru a- 
jutorul la servitul mesei. 
In jurul orei 2D.30, unui 
deținut i se face rău. Este 
transportat la spital, fiind 
însoțit de unui dintre sub
ofițeri. Situația favorabilă 
nou apărută este adusă la 
cunoștința celorlalți de că
tre Mihai. T.o mai spune 
că are posibilitatea de a-1 
anihila pe subofițer. lo- 
vindu-1 cu ciocanul în 
cap. I s-a spus să acțio
neze repede. în acest 
răstimp, subofițerul s-a re
tras în birou pentru a 
completa niște dosare.

Inculpatul nu stă prea 
mult pe ginduri. Ia cio
canul, se apropie pe la 
spate și lovește in capul 
subofițerului. Omul cade, 
dar tot mai primește 0 
lovitură. M. A. scoate chei
le din buzunarul polițis
tului, iar cu ajutorul a- 
cestora și prin forță des
cuie ușa celulei. De aici 
ies Ia repezeală doar cei 
care au plănuit evadarea.

VALENTIN NE\GU

■ MOSCOVA. — Ziarul 
„Izvestia" a publicat ur> 
reportaj din Tighina, in
titulat „Armistițiu cu îm
pușcături”, semnat de co
respondentul său special. 
Valorii lakov. în aceste 
materiale, corespondentul 
do la Moscova a expus con
ținutul discuției sale cu 
ministrul adjunct al apără
rii al Republicii Moldova, 
general ele brigadă I)a- 
bija, comițind inexactități 
substanțiale. Agenția Mol
dova I’res informează că, 
după cum i s-a comunicat 
dc către Centrul dc presă 
al Ministerului Apărării 
al republicii, nu corespun
de real ității, ir» primul 
rind afirmația lui V. la
kov precum că „potrivit 
spuselor lui (ale lui Da- 
bija), toate formațiunile 
armate ale Moldovei din 
zona dc conflict se află în 
subordinea sa”. O minciu
nă sfruntată este și recu- 
noașl rea folosirii aviației, 
atribuită generalului, în 
timp ce in cadrul discuții
lor această problemă nu a 
fost in genere abordată.

în condițiile războiului 
informațional dus fără pic 
de rușine de către mijloa
cele de informare in masă, 
ostile Moldovei, asemenea 
„inexactități” și scorneli 
joacă lin rol destul dc 
dar, mai exact dezinfor
marea opiniei publice a- 
supra adevăratei stări de 
lucruri din zona conflic
tului armat. Este regretabil, 
însă, cind în capcana ce di 
fuzează minciuni nime
resc și asemenea ziariști, 
care au in general o po
ziție obiectivă, precum este 
V'. lakov — scrie Moldo
va I’res.

• «MB •
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I fLASH!I
| O D(>l;TTI -ă fiți intrwia fer- 
|"’'■^■^ilonl stimate r ititoare ?/ 4-

bnteti in, ciot dn i in cind, p* 
| e atelierul privat dc coafură și 
I cosmetică, deschis în Deva, pc

•,truda Horea, la numărul 13! 
| Intr-un ambiant plăcut, și con- 
J fortabil, veți fl tra'a'c cu ama- 
I bilitatn și profesionalism de cu- 
| tre doamnele Eugenia Șute» 
J (coafeză) și Luda Oană (fosme- 
• f'iană). (NV.I

O COVOARELE I.A ENI’ORT 
produse la Cooperativa „Arta 
populara" din Hunedoara au o 
mare căutare, fiind renumite 
pentru calitatea lor. Covoarele 
tip ..Bu'urc ti" eiportă iu 
(i 'cst an în S.l L. Italia. Franța 
și Anglia, '/.dele tricute a foit 
încheiat un protocol cu firma 
SEMCOM Internaționale COL. 
TD (Italia) după modelele sla- 
liilite de beneficiar. (S.C.)

O CALITATE, DIVERSITA
TE. 1'n sondaj realizat în Deva, 
acum liteva zile, privind cali
tatea și diver .it.atea sucurilor, a- 
duce în prim plan Asociația Fa
milială „Patiseria Ionică" din

zona Carii Deva. Aici, trecăto- 
rtd iși poate stinge setea cu un 
sifon cu cola, kltrl, cu sucuri, dc 
căpșuni, portocale, banane, la un 
preț mol mult dr<it rezonabil. 
(C.f.)

O DEClT BETI At,.. In fața 
afișicrului de la Poliția din l.ă- 
pughi dc Jos, cițica săteni ri- 
deau copios. O caricatură destul 
de reușită il prezenta pc Ioan 
Glurr/iu, din Tclu. ('u nasul um
flat, cu o sticlă pc jumătate 
goală In mlriă, se opintea să 
lasă dlntr-un șanț. Se îmbată 
zdravăn și nimerește prin șan* 
furi. Dc.it beteag... (Gh. I.N.)

O SERVIRE EXEMPLARA I 
S.C. Pati-Bar „Ambasador" S.R.L. I 
Brad, condus de dna Lctiția A- ! 
uram, situat la parterul blocului | 
43, se bucură de apreciere una- I 
nlmă din partea consumatorilor. I 
Aici găsești produse de patiserie, ■ 
cofetărie, răcoritoare din sucuri I 
naturale, cafea filtru sau ness, ori I 
}>oțl viziona programele TV in co- • 
lor pe plst, satelit sau video. Au I 
început șl lucrările de moderni- I 
zare la grădina de vară șl be- I 
rărie. (Al.J.) I

FLUSH! II

l’KINS DE 1’OLIȚIE

A fost prins Enășescu 
Miliai Cocinin, dc 22 de 
ani, din Deva, cel care, 
în 10 iunie a.c., a acos
tat pc minora Adriana 
Mihăilu, dc 9 ani. De 
asemenea, a fost găsit 
cadavrul fetiței.

Procuratura și poliția 
efectuează cercetări.

Vom reveni cu amă
nunte. (V.N.)
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PUNCTE DE VEDERE DESPRE VIAȚA POLITICĂ

Vom vota din rațiune 
și nu sub presiune

P:■ -ind de la verificatul
, ■ a . Spune cine te con-

a să-ți spun
, ine e?-,i ‘, in sfirșit a sosit 
momentul să ,știin că ale
gerile ->r ea ioc con
i’ •mi'.ent, la >fir-jitt.il lunii
- c-ps-rubric.

Pentru ei simultan ? Nu 
I vru .-a nu a dorit 
lâ S.N.-ul, ei pentru că 
tari nu are bani, pentru că 
ț;>-a nu mai dorește un rc- 

I ndum intre alegeri, pen
tru < ă 1 ir.i și-a manifestat 
• i.inr a pWntru aproba
rea Constituției și pentru 
■i nu nc-a speriat găselni
ța aruncată cu multă de- 
zinvi/ uni de conducerea 
r.S.N.-ului, că ne așteap-
- i dictatura militară sau 
nu mai primim clauza 
Cîc. -?;c.

Pentru ce la sfirșitul 
ii ,-c-mbric ? Nu pentru 
a P.S N ul a dorit numai 

m iulie, nu pentru că 
parlamentarii E.S.N. au 
părăsit sala in loc să lup- 

cu argumente, dove
dind lin nou lașitatea ca
se teristi -ă acestei forma
țiuni politice, ci pentru că 
lorim să fie alegeri de
mocrate. libere, care tre
buie bine pregătite, ară- 
•ind ă --.int.in un popor 
•i vilizat.

Nj aș putea să nu a- 
m rve.- ca prin măsurile

i ivede scrise ți nescrise
.? peri, udei de guvernare

'.'jiiiun, țara a fost dusă
■ dezastru. Nc-am săturat 

.mu! vru. de scenarii 
r.-'^i. .te, dur u iz de 

li .’../.ură. ale F.SN.-ului
Ddf.-.-nla dintre vorbele 
i 1. Ic .-onduittrii FS.N. 

a dusedit-o din alin po
lari,-.,■< a ■ietât ii in bo-

-i aii. ■■.te dovedită 
și <le spectrul sumbru al 

m țiului, dc dezorientarea 
tin<rctului, indiferent de 
credul pregătirii prof, .io

nale, de lipsa unei reale 
protecții sociale, de dure
rea pămintului și, nu in 
ultimul rind, de matrapaz- 
1 icuri le cu casele, cu 
transporturile ș.a,

A sosit timpul ca marii 
pești să fie prinși în plasă 
și să se aducă la cunoș
tința țării judecata aces
tora fără milă, altfel vom 
crede că anchetele parla
mentare au fost simple 
gogorițe cu care să ne 
umplem timpul la o cafea.

Este momentul ca elec
toratul să cunoască pînă 
la alegeri, pe lingă pa
gubele aduse economiei 
naționale, națiunii româ
ne, adevărata față a celor 
care fac alergie la tot 
ce înseamnă ordine, lege 
și chiar bun simț. Numai 
astfel vom putea da votul 
celor de bună credință, ce
lor care cred în puterea 
și inteligența nativă a 
poporului român și nu ce
lor care, in timp ce parla
mentul dorea să discute 
legea cu alegerile, dădeau 
faxuri în țară pentru strîn- 
gerca de semnături, țineau 
ședințe in care să se plîn- 
gâ corpului diplomatic a- 
creditat in România etc. 
Pe aceștia sâ-i dăm la o 
parte, să-i ignorăm.

în aceste zile, oamenii 
F.S N.-ului au lansat ideea 
că numai dl Iliescu a do
rit animarea alegerilor. 
Cum se pot emite aseme
nea ipoteze, cu ce scop ? 
Pentru destabilizarea țârii, 
bulversarea electoratului

lupt ;t in decembrie 1989. 
Ing. GEORGE RAK \N.

I .D.S.N. Deva

S.IU . scopul scuză mij
loac le ! Acum totul ește
posibil.

Următorii patru ani
onstituie baza plecării spre
adevărata democrație
libertate pentru care am

La colt de stradă»
„Ce faceți, mâi, cu C'âm- 

peanu al vostru?" — e una 
dintre întrebări. Ce să răs
pund ? Să încep iarăși, 
pe îndelete, să explic 
că nu se dezvinovă
țește față de calomniile 
și injuriile ce j se aduc, 
gratuit, deoarece vorba 
ceea „te bagi în tărițe, 
te mănincă porcii” ? Nu, 
nu mai ține ! Urgent sînt 
contrazis prin faptul că tot 
ce face dă apă la moara 
1 .S.N.-ului. t?i culmea, așa 
reiese, chiar dacă .încerc
să arăt că unele „mișcări" 
ale frontului coincid, dar 
sub o altă formă, interese
lor noastre.

„Dar de ce ați ieșit din 
Convenție ?" sare un ne
cunoscut de-alături. Aici 
lucrurile stau cu mult mai 
simplu. înțeleg că trebuie 
să fim uniți in lupta cu 
comunismul, că pînă se 
termină această luptă opo
ziția trebuie să fie numai 
una, că pînă atunci nu 
contează că eu sînt liberal 
și tu ești țărănist, că nu
mai după aceea avem drep
tul să ne arătăm cu de
getul unul pe celălalt. Am 
încercat. Pe plan jude
țean, în realitatea pe care 
o trăim, am fost alături la 
alegerile locale. Le-am 
ciștigat. Am pus un pri
mar de-al nostru, al Con
venției și ce-am realizat? 
Mă uit : primăria e tot 
comunistă, suprastructura a 
rămas aceeași și, spre 
nenorocirea acelora care au 
votat cu speranțe, aceeași 
vînzoleală. dacă nu și 
mai rău. Despre prefectu
ră ce să spun, istorica 
rotație dc cadre : prefectul 
— președinte de consiliu, 
subprefectul — viceore- 
ședinte... Asta im realizat 
cu respectiva convenție. 
I ară a vrea să . păcătuiesc, 
mai sDun că am fost și cu 
U.D.M.R.-ul împreună, dar 
cum ? La alegerile locale 
U.D.M.R.-ul a mers pentru 
consilieri pe liste separate

și arc la primărie doi con
silieri ca și noi (pentru că, 
de, făceam parte din a- 
ceeași convenție). La ale
gerea primarului, majori
tatea lor nici nu s-au o- 
bosit să se prezinte la vot, 
să-l susțină pe dl 1 ragea 
O, care era al nostru, al 
Convenției. Scopul era deja 
atins. C'e o fi fost in alte 
județe ale Transilvaniei, 
nici nu vreau să mă gîn- 
desc. lj explic asta necu
noscutului și acesta pare 
că mă înțelege. Depar
te dc a avea ceva cu 
ungurii, dar e o chestiu
ne de fair play...

Intervine un amic mai 
puțin lămurit : „ ...și to
tuși, au trecut cîțiva de la 
voi, de la P.N.L., la Con
venție...” Nu, nu au tre
cut. Mai concret, cîțiva 
așa-ziși disidenți (eu i-a.ș 
numi oportuniști) s-au în
scris intr-un alt partid, 
lipindu-1 în grabă la Con
venție. E vorba dc Parti
dul Socialist Liberal, al lui 
Ccrvcni, schimbat la față 
peste noapte în P.N.L.- 
C.D. Singurul care poate 
fi numit disident și meri
tă în felul său respectul 
este zXdrian Pop care, spre 
cinstea lui, înainte de a se 
înscrie în acest partid, a 
venit la sediul P.N.L. și 
și-a depus legitimația. 
Restul ? Ei bine, restul a 
complotat de doi ani de 
zile in cea mai severa at
mosferă de consDirativita- 
tc. De ce ? Ca deschizând 
ușa Convenției să striee în 
gura mare „eu vreau să fiu 
senator I". „cu vreau să fiu 
deputat!”. Nu știu, dar pă
cat de această mamă 
ROMANȚE, unde in loc 
să se'pună osul pentru a o 
înălța la locul cuvenit, se 
aruncă pe os. E drept ?

V. OI LG I 1st IU, 
vicepreședinți 

al PN.L. Deva

Inculpării, ciocanul 
si evadații

> »

(Urmare diu pag. 1) ÎNAPOI LA 
ruse arie

Luptă cLrză pe teren, dar și in culise pentiu 
promovarea in Divizia B

TERMOCONSTRUCTIA TR. SEVERîN - METALOPLASTICA 
ORÂȘTIE 0 2

Dn/xl viciitirile de acasă 
<il>; .Metaloplasticii, pe care 
le-a ciștigat la scor (7—l 

' u 7'ermoconslrucfta Tr.-iăi- 
. erin fl 5—0 ca Metalur
gistul Sada), partida de 
duminicii 2H Iunie a.c., la 
rurnu-Severin, ridica pen
tru suporterii din Orâștie 
doar problema scorului. De 
ec - Pentru că, după ustu
rătorul .cor înregistrat ara- 
.ă, de iW dale plastica, in 
fafa Tcrmoconstrucțlel, dar 
mai ales scorul realizat de 
metalurgtstll din Sadu fn 
depla are la Turnu-Scve- 
rin f.l îndemnau să 

a la < ă fotbaliștii de 
la Dunăre ror fi o pradă 
ii scară.

Dar ■ i fost ă fie ața. 
iJumiui'-a, jumtorii gazdă 
au opus ^tdor drn Orăfl/e o 
r.’Zl tentă de care oaspeții 
nu i-au crezut In -.tare. 
S-au a' sat pe două rfn- 
luri in apărare '! aii res
piri» atar lupă atac reg- 
Jrid ,<> obțină un ■.■>r < ît 
mai .triii : .pre marea bu

curie și satisfacție nu atil 
a propriilor suporteri (care 
știu că în Dit izia ll le-ar 
trebui o altă echipă) ci a 
celor din... Sadu I Pimtrji 
Orășlie au înscris Damiu 
și Mata he.

Față dc faptul că seve- 
rlenil și-au apărat in mod 
sportiv șansele, Mctalo- 
plastica Orăștle nu are ni
mic împotrivă, fsehlpa, con
ducerea clubului cunoș
teau valoarea celor două 
echipe și fără a fi iipdți 
dc modestie, știau că 
printr-o confruntare co
rectă, cinstită, Mctalo- 
pladica era pe departe cea 
mai bună. Nu s-au luat. Insă 
in calcul culisele. Fiindcă, 
abia după scorul dintre 
cele doua jiartenere de iu- 
trei ere ț'Fermoci^ rfUcțla 
Tr.-Severin — Kletalurgis- 
tul Sadu 1—7), t ind oaspe
ții erau lăsați să facă <e 
vor în fcrui, cei din Orășlie 
Și-au dat scama ia se joa
că șl in culise. Ha mai 
mult si? vorbea •;! de

„bunatatca" ce ror da do-
I adă miercuri oaspeții, cînd 
se. ior lăsa invinși la sco
rul care asigură califica
rea Metalurgistului, b'l a- 
cesta ar fi 11—0 1 Cum va 
fi un scor cu diferența de
II goluri? Va trimite F.R.F. 
un observator, va da credi
bilitate scorului „fluviu" 
dacă acesta se va in regis
tru ? Vom vedea. Un om 
dc fotbal nc-a spus: „Vc- 
deți-ră dc treabă! Atitea 
malrapazlîcuri se fac tn 
fotbalul nostru, că nu mai 
impredoimază pe nimeni 
de la federație un scor 
„fluviu".

Așa să fie f
N ifTiN < I RBU

1 I
• CON vor Alll A AliBI ridl.Oli :• I

( onform cerințelor I .R.I .. in ziua do I iulie 1992, «
• ora 8, suit convocați la stadionul „( etate" din Di - I 
| va mi 77 de arbitri din lotul județean, în vederea J 
« susținerii i om ursului pentru formarea loturilor ju- ■ 
I deține 1,11 și C. Componenții lotului A vor oficial

iii Scria < județeană, cei din lolul II in ( ampionalul j
■ jiidetisiii — seniori, iar cei dc la lotul < vor nrbi- | 
I tra III ( ampionalul de juniori I, III și eadeți. (S. <’,).?

Toți fug către ieșire. San
dei merge însă la subofi
țer. Dindu-și seama că 
s-ar putea trezi, fără nici 
o remușcarc ia ciocanul și 
mai lovește de cîteva ori. 
Smulge cablul telefonic, 
apoi o zbughește spre ie
șire.

SPRE IUGOM.AVIA

Evadații aveau gînduri 
mari. Să atace taximetriști. 
iar cu banii luați de 
la aceștia să meargă la 
Timișoara. Dc aici, cu a- 
jutorul unor cunoștințe 
ale lui Sandei, să fugă in 
Iugoslavia. Lucrurile se 
încurcă insă. în timp ce 
treceau printr-o curte, sint 
urmăriți de gazdă. Se îm
part în două grupe și fug 
in direcții diferite. Nu vor 
reuși să se mai întilnească. 
Feier A. și Manca N. o 
iau pe malul Jiului, pină 
la l’etrila, unde locuia cel 
dinții. Vor să-și procure 
haine și bani. Totuși, nu 
au curajul să meargă a- 
casă. Se deplasează în 
parcul orașului. Aici în- 
tilnesc cîțiva tineri, printre 
care și pe Nechifor Octa
vian, fost condamnat pen
tru omor, dar ieșit prema
tur din pușcărie. Dintr-o 
vorbă in alta, cei doi po
vestesc ce au făcut și soli
cită haine și adăpost. Nu 
au succes. Norocul le su- 
ride însă itunci cînd N. 
Octavian le strecoară, fără 
să vadă ceilalți, cheia dc 
la aoarlain nt. I.e spune că 
va doinii la o nriclcnă Se 
va întoarce a doua zi. I.a 
domiciliu) . prietenului" 
pregât.s o bardă pentru 
a opune rezistență in ca
zul in i are ar tipărea po
liția.

A doua zi, cîteva bălai 
in ușă. Este gazda, își spun. 
Deschid. Nu apucă să facă 
nici o mișcare. Era po
liția ! Drumul spre Iugo
slavia a durat... cîteva 
ore.,

Ceilalți doi ajung la De
poul Petroșani. Se aciuiază 
intr-o locomotivă dezafec
tată. Dimineața, mai cu 
trenul, mai pe jos, o iau 
spre satul Petros, comu
na Baru. Aici locuiesc pă
rinții lui Mihai. Bucuria 
revederii este foarte scur
tă. Mihai ajunge din nou 
acolo unde' îi este locul. 
Săndel îl aștepta la o oa
recare distanță de casă. 
A reușit să scape. Deo
camdată.

Și-acum o întrebare : 
ce-au reușit evadații ? în 
primul rînd, nu era de
parte ca un om să intre 
în mormint. Apoi, nu vor 
mai fi judecați pentru furt 
sau tiliiărie. în acest caz 
pedepsele puteau fi dc 
!•—2 ani, cu suspendare, 
ori la locul de muncă. 
Acum sînt judecați pen
tru tentativă de omor, ul
traj, evadare și asociere 
pentru săvârșirea de in
fracțiuni. Pedeapsa ? Poate 
fi de zece ori mai mare!

în încheiere, cîteva cu
vinte despre Nechifor Oc
tavian. Cel care i-a as
cuns pe evadați. A fost 
condamnat la 17 ani de 
pușcărie pentru omor. Il
liberal condiționat. A- 
cum. .ind estc judecat 
pentru infracțiunea <1? fa
vorizare a infractorului, 
arc toate șansele să stea 
la puș. ărie și perioada dc 
care a fost iertat.

In rest... ii iz celor . a 
Sinduri asemănătoare.
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IMPORTANT !
\ In vederi a organiză

rii Seriei ( județene și 
’ a Campionatului juile- 
\ țean dc fotbal, ediția 
i 1992 — 1993, reprezen- 
1 tanții celor 7 foste di- 
1 vizionare U și ai 
l talie echipe de
i din campionatul

(can I, precum și
1 aceia care doresc să se 
l înscrie pentru a partici- 
ipa la Campionului ju

dețean, suit invitați să 
participi la înlilnirea 

\ ce va avea loc simbătă, 
ț 11 iulie, ora 9. la sediul

Asociației Județene dc 
î Fotbal, pentru stabili- 
!rca programelor campio

natelor și participarea 
■ la Cupa României'* la 
î fotbal. (S. ( .).

Echipa dc fotbal juniori III, ( orvinul, „izvor” ile 
talente pentru prima echipă din Hunedoara, antre
nată de Mircea rătrașcil.

Fotbalul hunedoreaii 
si noul sistem 
eoni petițional

După cum s-a mai anunțat, in sezonul următor dc 
fotbal, 1992—1993, sc va aplica noul sistem compctițio- 
nal. Echipele din actuala Divizie A, locurile 1 —15, plus 
cele trei promovate din Divizia B, vor constitui DI- 
' IZI \ NVȚIONAlA A. Echipele clasate pe locurile 
2—1" în cele 3 scrii ale Diviziei B și cele trei echipe 
rc'rogradate din Divizia A, și primele clasate în seriile 
Diviziei B, vor forma 2 serii ale DIVIZIEI A, 
cu cite 18 e<hipe fiecare , Viitoarea DIV IZIE 
R sc va compune din 1 serii a cite 20 de echipe și va 
cuprinde echipele clasate pe locurile 13—18 in DTvizia 
B și echipele situate pe locurile 1—4 in Divizia C, pre
cum .și H formații din campionatul județean, după dis
putarea meciurilor de baraj, în 3. în județe se orga
nizează, dc către Asociația Județeană dc Eotba), 
CAMI’IONATUi. DIVIZIEI < — I IZ \ JliDEȚI I
CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE SENIORI, juniori I 
(pînă la 10 ani), juniori III (pină la 16 ani) și cădeți 
(plnă la 15 ani). Scria C din județul Hunedoara va fi 
formată dintr-un număr dc 16 echipe, inchizind < ilc 7 
foste divizionare C (Minerul Șt. Vulcan, l’aringul I.o- 
ne.’i, Retezatul Hațeg, Victoria *90 ( âlan, t T.ll. Siincria. 
Mureșul Deva și Aurul Brad), cărora li sc ndaiigu un 
număr dc 7—9 formații din Campionatul județean. 
Campionatul Diviziei C, faza județeană, va începe la data 
dc 16 august, jocurile disputindu-se duminică, dc la 
ora 11,00, in deschidere, de la ora 9,00 cvoluind junio
rii I ai echipelor respective.

Cum va fi reprezentat județul nostru in Campiona
tul divizionar de fotbal ?

— < <>RV INUL și JIUL h> Divizia A ;
— MINERUL l.Ul’ENI, AS. I'AROSI NI, MINERI 1 

L RK'ANI in Divizia B.
— METAI.OI’I.ASTK V ORÂȘTIE așteaptă rezulta

tul din ultima partidă de baraj pentru Divizia 11 Ce an
ine miine, In Sadu.

Păcat că nu nvem o reprezentantă și îiș Divizia na
țională A. I’onte In anul să renască ambiții in rindtirile 
echipei și conducerii clubului Jiul. Că la lluni-doe.a, 
dacă sc aplică penalizările, va mai fi mult de lucru 
pentru ca echipa să redevină ce a fost. Oricum, Hune
doara dispune dc posibilități certe pentru a se relansa.

SABIN < ERBU
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Domnule Prefect.

Sinii; .ițele Federale „Fa
milia", Filial.) Riul Marc- 
R”te>d, din cadrul So
cietății Comerciale „Hidro- 
construcția" S.A. București, 
au luat act de masiva re
ducere de investiții pe Su
cursala „Ilidroconstrucția" 
R.M.R., preconizată de 
RENEL. dar și aplicată din 
luna iunie n.c. pe șantie
rele noastre, reducere care 
arc ca urmare următorul 
impact : 1. Creșterea nu
mărului de șomeri ; 2. 
Creșterea prețului suportat 
de toată populația țării pe 
kWh, știindu-sc » ă energia 
hidro este cea mai ieftina 
ți nepoluantă : 3 .Posibili
tatea producerii de noi 
catastrofe in caz de inun
dații ; 4 Falimentarea unei 
firme care, dintutdeauna, 
a fost rentabilă.

Pentru evitatea acestui 
puternic impact social, atit 
la nivel de județ cit și la 
nivel național, filiala sin
dicatului din Riul Mare-

Prefect al 
Hunedoara

Retezat cere de urgență: 
1. Concesionarea unor 
hidrocentrale din Riul 
Mare-Retezat. județul Hu
nedoara, ceea ce ar rezol
va total problema investi
țiilor in construcții hidro
energetice ; 2. Respectarea 
protocoalelor de precon- 
tractare negociate intre 
RENEL și Hidroconstruc- 
ția la începutul anului 
1992 și semnarea contrac
telor ferme la nivelul pre- 
contractării.

De bună credință fiind, 
cerem, pentru salariații 
noștri ți pentru populația 
țarii, un trai decent, dar 
mai ales pentru viitorul 
copiilor noștri.

Specificăm că, cu toată 
situația grea ți foarte grea 
incepind cu asigurarea ma
terialelor necesare proce
sului de producție, asigu
rarea condițiilor de mun
că ți de viață ale angaja- 
țiior noștri, locuitori ni 
coloniilor, lucru care a 
implicat cheltuieli enorme, 
din care au generat șl o

județului
serie de nemulțumiri, Sin-> 
dicalul „Familia” Riul 
Mare-Rctezat ți Consiliul 
de Administrație s-au 
ocupat cu precădere de 
rezolvarea în măsura po
sibilităților a tuturor pro
blemelor sociale, nedorind 
să rezolve aceste proble
me prin greve, demonstra
ții etc. Situația expusă 
mai sus ne face însă să 
nu întrevedem de această 
dată aceleași soluții de re
zolvat.

Tn cazul ncsoluționării 
problemelor noastre așa 
cum au fost ele expuse 
anterior de către factori de 
răspundere, adică Guvernul 
României și autoritățilo 
locale, sintem nevoiți să 
recurgem la toate mijloa
cele de luptă sindicală.

Cu respect și încrcdero 
deplină că veți fi recep
tivi la apelul nostru.

Comitetul Sindicatului 
Federația „Familia* 
Riul Mare-Retezat
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Salariile în luna mai
Prii» bunăvoința Di

recției .lildețenc de Sta- 
tistiiă, am primit unele 
ilate relevante referitoare 
la numărul de salariați 
și la salariul mediu pe 
ramuri de activitate rea
lizat in județul nostru 
in luna mai a.c.

Din aceste dale este de 
reținut faptul că, in luna 
amintită, existau 181906 
salariați. din <are 111568 
ocupați in industrie, pon-

derea, respectiv 36 867. 
fiind in extracția cărbu
nelui, 22311 în industria 
metalurgică, 12 533 in ex
tracția minereurilor me
talifere și 5 739 in indus
tria energiei electrice ți 
termici’. In agricultură 
existau peste 5 300 sala
riați. in transporturi mai 
mult de 8 000, in con
strucții 10 787, în invă- 
țămint 8 061. in ocrotirea 
sănătății 8 625, iar in

comerț 8 351.
Referitor la salariul me

diu net realizat față de 
media pe județ, acesta a 
fost cu aproape 11000 lei 
mai mare in domeniul 
extracției de Cărblino și 
cu 2 138 lei iii construc
ții. Sub media pe județ. 
Ctl cile 1 000 — 7 000 lei, 
s-au situat salariile an- 
gajaților din agricultură, 
invățămmt, administrația 
publică locală, ocrotirea 
sănătății, comerț și din 
alte ramuri do activita
te. (N. T.).

(
i

Cumpăraturi și iritare
Joi. 25 iunie, aproape de 

ora prinzului, nc-a su
nat la redacția, din hala 
piețij centrale Deva, o cum
părătoare foarte iritată : 

ă rugăm să veniți aici 
să vedeți cum iși bat joc 
de noi vmzătorii de car
ne. cum ne țin orc întregi 
in pi. ioare — Oameni bol
navi. bătriui”. Nc-ain dus. 
Iritarea generală se mai 
potolise, dar cile un cum
părător tot mai răbufnea cu 
năduf.

„De < e o as< menea stare

de lucruri, dle Mihai C lie- 
regi 7" — l-am întrebat
Pe șeful unității do desfa
cere a cărnii din hală, a 
S.C. „Decebal'' S.A.

„Astăzi am primit mar
fă, 1,8 tone de Carne, care 
a trebuit recepționată, că
rată din frigotermă in ma
gazie, depozitată in dula
purile frigorifice. I rn sin
gur om a trebuit să facă 
toată această treabă, so
cietatea noastră socotind 
eă do) oameni silit de a- 
juns la o asemenea lliii-

llupă o oră și ceva <le slal la coadă, calmul și 
echilibrul lasă loc nervilor. foto l’AVEI, LAZ. A

tate unde de marți piuă 
simbăfă frehuie să stai la 
dispoziția cumpărătorilor, 
Jlinc că sini la birou 
destui”.

Nil putem să nu-i dăm 
dreptate acestui om, obser- 
vind totodată că metode 
moderne de servire, cum 
este preamhalarca, prind 
greu la S.C. „Decebal” 
S.A. (te idee stupidă, să 
„botezi” ctl numele legen
darului rege dac o societa
te care arc pe emblemă un 
cap de bou și unul de 
porc !).

Mai observăm insă că, 
«lupă ce a venit cu mar
fa, in loc să îmbrace ha
latul șl să dea o mină de 
ajutor la servire, dl ( lie- 
regi este to( îi» haine de 
stradă in magaz'e ; că dl 
Daniel Kulfalvi, singurul 
lucrător din iinifate în 
acțiune, iiu-și poate slăpi- 
ni iritarea ;câ pe bucățile 
de carne agățate in cirlige 
musca biziic in voie iar 
in vitrina frigorifică se 
tiflă produse a căror cu
loare nu slirnește pofta do 
mimare. „Și dăm pe car
ne o groază do bani — 
spun oamenii. Măcar să 
fim serviți civilizat. Să se 
dea dovadă do respect fuță 
de om”. Se nude la „De- 
irhal” S.A. 7

ION ( I<)< 1,1.1

Doriți să pctreccți citeva orc, o zi 
sau un sfîrșit de săptămină în mijlo
cul naturii, pe malul Mureșului, în 
compania celor maj bune servicii de 
alimentație publică 7

Doriți să organizați o masă proto
colară. o petrecere de familie sau cole
gială, nunți, botezuri sau alte manifes
tări festive 7

Doriți adevărate clipe de destinde
re și recreerc 7

Dacă DA, Societatea Comercială 
„Agrotur” S.R.L. Șoimuș vă invită la

BAZA I)E AGREMENT 
„MUREȘUL” 

pentru servicii de :
• agrement
• alimentație publică
•. turism intern și extern
• comercializare de produse 

alimentare și industriale
• import — export
• intermedieri

BARUL, REST AUR \N I EL 
ȘI TERASA

înzestrate cu lin larg sortiment de 
băuturi indigene și din import, alcoo
lice și răcoritoare, dulciuri și cafea, cu 
diverse meniuri de bufet rece și cald, 
barul, restaurantul (100 locuri) și (cra
sa (150 locuri), amplasate in spații aco
perite, sini locuri ideale pentru po
pasuri, dar și pentru organizarea de" 
nunți, botezuri, petreceri de familie și 
colegiale, protocoale.

PETRECERI IN AER LIBER
Cele mai frumoase petreceri în aer 

liber le pute i organiza l¡•.mai a so
cietatea noastră.

Baza de agrement dispune de un vast 
I’ ARC pe malul Mureșului, unde există 
căsuțe tip CAMPING pentru doritorii 
de cazare.

în parcul nostru pot fi amplasate 
CORTURI, iar mașinile au PARC ARI’. A 
ASIGURATA.

Amatorii de sport dispun de lin BA
ZIN DE ÎNOT în suprafață de 600 mp. 
spații pentru plajă ș. activități sportive.

Pentru grupuri, organizăm programe 
de AIDEOTECA șl DISCOTEC Ă, cu te
levizor color.

Se află în curs de amenajare un 
DEBARCADER pentru SPORTURI 
NAUTIC E.

lată suficiente motive să ne vizitați!

I ii larg siirltiiK'iil de produse la 
bar.

AMl’I.AS ARI \ SI \( (ESl I, 
LA BAZA Dl AGREMENT

Baza de agrement „Mureșul" este 
situată la 5 km de Deva, la ieșirea din 
municipiu, (ie drumul ce duce la Brad, 
lingă podul ce traversează riul Mureș.

Pentru ncposcsoril <le auloturisme, ac
cesul la bază se poate face u autobu
zele, coborire la stația SOIM! S, si
tuată in ¡mediala vecinătate.

A’INDEAI I N GROS :

• dulciuri
• răcoritoare
• ciocolată
• cafea
• mărfuri indus!riale

iu și I ĂRA .IDIOS (OMIRCIll •

PUTEȚI SA XI. (O\n< l ) I I SI 
I A TELEFON! I 956/68189.
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j

pre- 
Combi. fabricație 1985 — 

5988, vied valută. Deva 
tel. 2717", < reli* 20—22.

(4883/5074)
• \|NI» apartament 3

tamcrc. M.irâ. i. I B. ap 
9» D v.i. (4379)

• ■ ' apartament 2
camere. . îrămidă sau 
sclrtmb <a. _ ir*ami< ră. Deva 
tel. ?1V5 (4831)

■/ 
Mare 

i fiecare 
.. mijloace 

(4897) 
nxD roiuri naturale, 

• aipi, pavilion apicol u- 
șor. Deva tel. 18394. (4899)

• VÎND foarte convena
bil Renault 5, Volkswagen 
Passat. Simeria, timpului, 
nr. 1. (4900)

• VÎND televizor colot
..Elcrom" Deva, tel. 11797, 
sau 15481. (4906)

• BRUTĂRIA Rapolt
vinde țările grîu, 15 lei/ 
kg Tel. G91G2. (1901)

• VI ND . -ITV ira videx»
,rvu. f.ir. i ir.iar. locator.
1 10' l< i. Devii lei. 956/
208 ’'

• \ (5i 1 > trrirl;
(4878)
I .nz-

Bu! 1 VI» cu r.-niA i.a, preț
ncic 1). v:t • I 27409'

• ' ; X i) st -ții
(4835) 

voci. 120
W, t- • 1 - .ill .<■ :ru. Soi-
nur *..1. (;»U87. (4852)

• * l.NO bir. ; i<: aragaz
L l ' 1117':, dupâ or <

• S.C. ( OM INTER-
NATION VI AZZ.' M
SRL Deva — vînzâri
cn gros. Informații tel.
25’.’ 16. 21551 (1902)

tu (4823)
• \ IM» D. .. L'.tO. fa

bric .ții- l"itt., cu remorcă. 
1) .0 ti : «V > ■ iu 51170.

(4849)
• !> Trai jnt 601.

D< . i • 17' il, iliHiă ora
20. (4882)

• VlND apart, inent 4
caiiB ’c, e:. i j I, < >raștie, str.
Eruilu<\ bl 36. Informații

■o nr. 1”
(4890)

• VINI) •■..itocamioane
(FA. Ib-rr- h. l, I) . in 1310.
Ov v. t nl.;>7 25350,
?1121’ (4889)

apartament 3
cam. ■ parter. Liliacului.
D-va orele 19—
2?. (4888)

• \ IN'D ile ia motorete
Mobr.i Super. Deva. str. 
IL-r nr. 51 (1887)

• UvO c-T-a mare cu
J ii mexe noi grădină

• VÎND apartament 2
camere, parter. Orăștie, 
str I’ricazului, bl. 28, ap. 
77. (4891)

e VÎND urgent majină 
cusut ..Veronica", tip mo
bilă. Deva, tel. 15988. (4905)

• VÎND microbuz l’ord. 
Pe benzină, de 9 locuri. 
Informații Deva, tel. 16981

(1895)
• VINI) familie nutrii 

(feniil.i, pui, mascul). Hu
nedoara, tel. 957/12157.

(1330)
• VÎND biblioteca cu ca

napea încorporată. Brad, 
tel. 50306, orele 8—14.

(5061)
PIERDERI

• PIERDUT cartela ali
mente, eliberată de Ali
mentara nr. 11 Hunedoara, 
pe numele Lăpu.neanu A- 
lecu. O declar nulă. (4331)

• PIERDUT cartelă ali
mente, eliberată de Ali
mentara nr. 11 Hunedoara, 
pe numele Vazâliniuc loan. 
O declar nulă. (1332)

• PIERDUT legitimație

nr. 180318 (1991), de veteran 
de război, pe numele Cio- 
loCoi Viorel. Se declară 
nulă.

Q'V - ’

• CU autorizația nr.
4333, din 15 aprilie 1991, 
eliberată de Prefectura ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă Asociația Familială 
..Marconi", cu sediul în 
Hațeg, reprezentată prin 
Marcu loan, cu obiectul 
activității alimentație pu
blică, discotecă și activi
tăți distractive. (4881)

• CU autorizația 2142/
1990, emisă de Prefectura- 
județului Hunedoara, s-a 
deschis activitatea inde
pendentă reprezentată prin 
Lăcătuș Mircea din I.u- 
peni. str. T. Vladimir eseu, 
bl. B 2/5, avînd ca o- 
biect de activitate consig
nație — mărfuri indus
triale. (4892)

• CU autorizația 7055/
1992, emisă de Consiliul 
Județean Hunedoara, s-a 
deschis activitatea indepen
dentă reprezentată prin 
Romoșan Marin, din Or.'îș- 
tie, str. N. Titulescu, nr. 
49, avînd ca obiect de ac
tivitate imbuteliere și co
mercializare sifon și ci
trice. (5060)

• SOLICIT împrumut în
tre două și cinci mii mărci 
sau echivalent în lei. Do- 
bindă ridicată. Arad tel. 
966’18495. (4898)

ÎNCHIRIERE
• CAUT pentru închiriat

garsonieră sau apartament 
două camere, mobilate, cu 
telefon. în Deva. Informa
ții Deva, tel. 16981 (1895)

OFERTE
DE SERVtC'l

• ȘOFER profesionist,
vechime, tonte gradele, bun 

cunoscător limbile .germană, 
engleză, experiență în tu
rism internațional, intern, 
îmi ofer serviciile. Deva 
tel. 25222. (4877)

• FILMĂRI video do 
calitate, jocuri pe calcula
tor. Deva tel. 27689. (4119)

• ȘOFER, categoriile B,
( cnut de lucru. Deva 
tel. 25822. (4903)

• SNC Resiga 1 
Comp, anunță execuția 
unui bloc de locuințe 
în cartierul Oituz — 
Deva și scoate la vân
zare anticipat 8 apar
tamente a trei camere 
și doua apartamente a 
patru camere. Relații 
suplimentare tel. 25101 
Deva, după ora 18. 

(1907)

SCHIMBURI 
qf înril'NTe

• SCHIMB locuință — 2
camere, bucătărie, lemnă
rie, pivniță, cu similar. 
Orăștie tel. 47379 (4880)

• SCHIMB anartament 2
camere București, sector 1. 
cu similar Deva. tel. 24886, 
după ora 16. (4856)

• SCHIMB garsonieră cu 
apartament 2—3 camere. 
Hunedoara tel. 22355

(1326)

DECESE

• FIICA Margareta 
mulțumește rudelor, 
prietenilor, colegilor, tu
turor acelora care i-au 
stat alături in dureroa
sele momente pricinuite 
de decesul tatălui său

ARON (OECEK
(5012)

• FAMILIILE Crainic și 
Petrușan anunță decesul 
celui care a lost

RESIGA (ANDIN 
de 91 ani 

Serviciul de inmormîn 
tare la 30 iunie 1992, ora 
16, la Capela din Cimitirul 
Relorinat Deva.

. (5070)

• SOȚUL Loghin, 
fiii David ș» Tosif cu 
familiile anunță stinge
rea din viață a iubitei 
lor soție, mamă și 
bunică,

FLOR1CA DOI1RE1 
înhumarea miercuri, 1 
iulie, ora 11 la Tir- 
nava. (5059)

■.W.V.VA'AV.V.'AMW.V.V.WAW.V/AW.WW
(I rmare din pag. I)

tdir 1 ru! Culturii, alte 
m :i departamente
de sf.'.f, prefecturi și pri
mărie, itniunl de creație, 
rocwtuti î fundații cultu
rale a1!.' organisme im
plicat- fac un apel de 
rufl'-t ea populația să 
part- Ia acra fa zi a

„Ziua porților deschise**
monumentelor, acordind. 
sprijin pe orice cale po
sibilă și corespunzătoare.

I'e teritoriul județului 
Hunedoara, la inițiativa 
Consiliului Județean, se 
vor organiza un nunuir în
semnat de acțiuni. AJfel,

la sediul Muzeului Jude
țean, vor avea loc o in- 
tilnire cu reprezentanți de 
frunte al vieții politice și 
culturale devene, expoziția 
documentară „Magna Cu
ria — imayfnl de-a lun
gul timpului” ; ia blserierr

monument din Gurasada 
se. va desfășura simpozio
nul „Monument ele istori
ce — puncte turistice și 
culturale", iar la Sarmi- 
zegetusa si Dcnsuș — o 
„Tntilnfrc cu istoria". tn 
toată această perioadă, 
grija pentru monumente a 
factorilor locali t-a trebui 
s<I fie evidentă.

I S. C. „BORCA” S.R.L.
I
I
I
I
i
I

Organizează un 
rare (Fikativ, după

Nr. 
ert

I
i
I 
I

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10

I
I

J SOCIIÎTATE

)

!IJJ\

șA COMERCIALA „CORVINUL” ț
S.A. HUNEDOARA (

(fost I.C.S.A.P. Hunedoara) \
Situată in municipiu! Hunedoara, str. Mol- 

dovei, nr. 8. \
Scoate pentru licitație publică, couform Le- \ 

gii nr. 58/1.991, pentru viu/are următoarele \ 
active: ț

iiiicro V 3 211 000 le i
micro A' 5 337 000 le i

969 000 1< i
Obor 1 521 000 h i

198 000 L i
397 000 le i

1. Gospodina răcoritoare
2. Magazin ape luinerale
3. Bufet Peștiș
4. Expo Gospodina hala
5. nufel Pcrinița
6. Gogoșerie Flacăra

V inz.area se va face prin licitație publică ț 
\ deschisă în ziua de 6 august 1992, ora 10, iu 
\ Hunedoara, str. Mohlovei, nr. 8.
\ Dosarele de prezentare a activelor pot li 

consultate la sediul societății, zilnic intre orele 
8 — 14.

Alte relații privind activele respective se 
obține de la Bâloiu Tiberiu, telefon 12311». 
Taxa de participare este de 5 090 lei. 
Garanția de participau* dc 10 la suta din 

prețul dc pornire a licitației pentru fiei arc ac 
tiv’ Ia care se participă si se va achita in cont 
nr. 3001283010614 deschis la B R D. 
(loara.

Terenurile oeupah; de aitive nu ia« 
tul licitației, fiind îiJ curs de rezolv are a 
ției juridice.

în caz de ueadjiidecare, faza a doua
lățiri s«> va ține după 15 zile de la dala desfâșu 
rării primei etape, iar <i trri.i fază dup.’i 5 zile 
dc la cea de-a doua etapă. (72K)

I 
l
*

I

J
i

i

pot

\ 
s 
I
1
1 
I
I1

I

Huni-

obicc 
situa

a Iii i-

UMl NEA SIM1IC VI I LOR I IBI 1(1
DIN JUDEȚUL HUNI DOARA

(’«•moacă în ziua de inarți, 7 iulie 1992.
10, consiliul liderilor sindicalelor afiliate 

| uniunii la sediul său din I)e\a, str. Mihail Ko- 
iLihiiceanu, nr. L Prezența est«' obligatorie. (781)

ora

l

l

î

î
l
î 
ț 
\

l

SOCIET ATEA COMFRCIXI \ „COR S.A.
Cu sediul în Hunedoara, sir. P-ța Libci 

• ații, nr. 13, județul H unedoara, scoale la lie i 
tătic deschisă cu strigau* următoarele* active!

1. Mag nr. 55 Tricotaje Hunedoara, Belul 
Dacia

— pu ț de pornire — I 363 000
2. Chios nr. 66 Bazar, str. Grădinilor

— preț de pornire — 179 400 lei
3. Chioșc nr. 109 Confecții, P-ța Obor

— preț de pornire —■ 329 066 lei
I. Mag. nr. 15 încălțăminte* Ghelari, str. 

Minerului, bl. 1
— preț de pornire* -- 955 500 Ici

5. Mag. nr. 18 Parfumerie Ghelari. str. 
Minerului, bl. I

— preț de pornire — I 137 000 lei 
Licitația va avea loc pe data dc 27. 07.

1992, ora 10, Ia sediul societății. Dosarele de 
prezentare și criteriile de* presclecțic pot fi con
sultate la sediul societății, telctou 957/12211 

Garanția de 10 la sută din prețul de* por
nire a licitației și taxa de participare eh* 10 000 
lei pe activ se poate depune la casieria socie
tății piuă la data de 21. 07. 1992.

Relații suplimentare la sediul societății, 
precum și la telefon 957/12211, 12610, (780)

1

1
1

I
I
i
I wI
I*I*I*
I*I wI

poștal cu | 
26 Hune- »I 

cu i
«tI*I*IVI

sistem nou de întrajuto- J 
următorul program :

depusă

2 000
4 000
6 000
8 OHO

10 HIM)
12 00(1 
I 1 000
16 OHO 
18 000 
20 000

Depunerile se fac prin mandat 
confirmare de primire la C. P. nr. 
doara, Oficiul poștal nr 1.

( îștig

10 000
20 000
30 000
10 000
50 000
00 000
70 000
80 000
90 000 

100 000

Câștigurile se trimit prin inundat poștal 
confirmare d* primire.

4 ăDupă obținerea primului cîțtig, firma 
| înscrie din oficiu cu suma inițial înscrisă.

Repetarea se face maximum do 5 ori. Tcr- 
| wanned dc primire este de 40—50 zile.

(4613)I

I CONSILIUL LOCAL SIMEIIIA
■ Organizează licitație publică în vederea |
, concesionării terenului din intravilanul orașului ' 
| Simeria, situat pe str. 1 Decembrie, pentru rea- I 
» Uzarea unui bloc de locuințe, parter și 2 etaje, • 
| cu 2 scări, conform documentației dc urbanism ț 
'aprobate, în condițiile Legii nr. 50/1991, art. i 
110 15,astfel: ’

Teren situat în orașul Simeria, str. 1 Dc- | 
I cembrîe, în aliniament cu bl. 4. Suprafața dc •
■ teren aferentă este dc 900 mp. Taxa anuală |
• minimă de concesionare este de 80 lei/mp
I — Concesionarea terenului se face pe 99 I 
! de ani. j
| — Ofertele se depun pînă la data dc 16 I
■> iulie 1992, ora 15, ia sediul Consiliului local > 
| Simeria. J

Documentele licitației se pot ridica contra |
I cost de la sediul Consiliului local Simeria in- ; 
' cepinel cil data de 1 iulie; 1992. |
I Garanția de participare; la licitație este* de » 
> 50 la sută din valoarea unei redevențe anuale | 
J minime, adică 36 000 Iei.
| Informații suplimentare și consultarea I 
’ planșelor dc: detaliu se pot obține: zilnic între j 
| orele 11 14 la sediul consiliului local, biroul
* urbanism și amenajarea teritoriului, începînd î
| cu data de 1 iulie 1992. 1

Licitația va avea Ioc în ziua de 17 iulie | 
I 1992, Ia ora 10, Ia sediul Consiliului local Si- i 
j meria. (778) j
I ft

SOCIETATEA COMERCIALA '
„SOCOT” S.A. '

cu sediul în TiliGl• Ml REȘ, 
sir. Mihai Viteazul, nr. 36

<u profil construcții hidrotehnica' e
Angajează în condiții avantajoase: •
• CONTABIL ȘEF pentru șantierul CRIN-

CIOR BRAD, județul Hunedoara. ț 
Informații suplimentare la sediul societății 1 

sau la telefoane 951/25033, 33611, 25031. I
(773)


