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Brad și împre- 
la aproximativ 
situîndu-se ast- 
acest „top pro-

fesional" Cu ce. a păcătuit. oare, 
această breaslă, de i s-au bătut 
atâtea cute în tălpi ? "țC.'P'T

■ CORVINUL — U.T.A. Mii-, 
ne, miercuri, începînd de la o- 
ra 17, pe stadionul „Corvinul" 
din Hunedoara se va desfășura
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■ ZIUA MINERULUI. întâia 
duminică a lunii august a în
semnai pentru truditorii adtncu- 
rilor din zona Brad un prilej de 
reîntâlnire într-un cadru sărbă
toresc. Desfășurată, în'organiza
rea Sindicatului Liber Barza, 
„Ziua Minerului" a reprezentat 
și un moment de autentic fol
clor românesc, prin - prezența pe 
scenă a soliștilor Nicolae Furdui

lancu, Sava Negrean-Brudașcu, 
precum și a Ansamblului T.M. 
Barza ,,Fluierul laneutM*r (Cda.)

■ TRATATIVE. Primăria mu
nicipiului Hunedoara intenționea
ză să concesioneze unei societăți 
comerciale particulare sau unui 
întreprinzător zona de agrement 
și ștrandul Valea Seacă, cu toa
te serviciile care se fac aici. Se 
duc în acest scop tratative. (IC.)

■ DENSITATE LA ȘOMAJ. 
Numărul de cizmari care se a- 
flă la șomaj în 
jurimi se ridică 
100 de persoane, 
fel pe locul I în

meciul amical de fotbal dintre 
divizionarele A F.C. Corvinul — 
tT.T."'~AFad.' Meci de ‘atracție, la 
care intrarea este gratuită. (S.C.) 

Hl=Aliui^. Din Site 390,4 ha 
-, p, le pădure solicitate de cetățenii 

.„Haber - Hațcțt .. comunei Btcceș pentru , repunere
proprietate, li s-au acordat

270 ha. Și astea doar pe hîvtie, 
nefăcindu-se nimic concret ' în 
acest sens. (V.N.)

■ DONAȚIE. Un gest, demn de 
remarcat a venit recent din par 
tea S.C. __
Respectiva societate a donat 
300 000 de lei Bibliotecii Orășe
nești petltru a ie achiziționa 
cărți. Intr-adevăr, gestul trebuie 
apreciat", ca ațar&,,-./V.N.)

CUVINTUL LIBER

Miting electoral la Deva
Pe platoul din fața Ca

sei de Cultură din munici
piul Deva s-a desfășurat 
sîmbătă mitingul 
ral organizat de 
ția Democratică.

Mitingul a fosț 
de dl Virgil Boca, 
mărul municipiului.

In fața a aproximativ 
1500 de cetățeni, au luat , 
cuvîntul, în ordine, dnii 
Ovidiu Hagea, Constantin 
Mocăniță, Tokaci Carol, A- 
drian Popescu Necșești, Va
sile Potecă, loan Lup și 
Sergiu Cunescu.

în încheiere a vorbit ce
lor prezenți dl Emil Con- 
stantinescu, candidatul Con
venției Democratice Ia pre
ședinția României. Iată și 
cîteva repere ale discur
sului : a La, maț tyne cțe 
doi ani de la Revoluție, a- 
vem șansa ca viitorul nos
tru să nu mai depindă de 
alții • Opțiunea- clară în 
favoarea Convenției De
mocratice este’ singură' ca
le prin care cetățenii

electo- 
Con ven

deschis 
vicepri-

■*

mâniei își pot schimba 
soarta • Mineritul și si
derurgia sînt fundamentale 
pentru o economie, sînt 
probleme grele pentru ori
ce guvern. Ele trebuie a-, 
bordate și rezolvate 
plan național • 
schimbări 
pot face 
nomice • 
să rușine 
cereale • 
nitivă reală la dezastrul e- 
conomic al țării este pro
gramul Convenției Demo
cratice • Sînt convins că 
la 27 septembrie^ 'electo
ratul României va vota 
pentru schimbare • Schim
barea nu poate fi făcută 
fără o autentică reconcilie
re națională. Noi sîntem 
singurii care o putem rea
liza • Alinierea națională 
la valorile europene este 
singura garanție a viitoru
lui nostru a Nu vă chem 
la un viitor ușor.

pe 
Fără 

politice, nu se 
schimbări eco- 
Trăim o imen- 
— importul de 
Singura alter-

Intr-un perimetru mon
tan de o rară frumusețe, 
de la izvoarele Streiului 
șl ale Rîului Bărbat, pî- 
nă Ia Pui "și Ponor, din 
cadrul Sectorului Fores
tier de Exploatare Baru, 
din cadrul SETTPPL Deva 
(fosta IFET). Am zăbovit, 
cu puțin timp în urmă, 
printre acești oameni care 
exploatează și dau 
de întrebuințare 
verde ăl țării — 
românesc, atît de 
și de prețuit, atît i 
cit și la export.

— Care mai este 
forestierilor de la 
Baru, die ing. 
Mihăilă, șef al acestui sec
tor ?

— Viața și munca deo
potrivă, deoarece ambele 
fac parte intrinsecă din 
existența muncitorilor de 
la pădure. Munca este, 
ca și înainte de revoluție, 
frumoasă și interesantă, în
să extrem de difră, punc
tată de aceleași privațiuni

valoare 
aurului 
lemnul 
prețios 

în țară.
i: viata

S.F.E.
Gheorghe
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VERDE-AUR CURAT
și neajunsuri. Și, în plus — 
sau mai degrabă în minus 
— foarte prost plătită, mai 
ales dacă o raportăm Ia alte 
profesii, nu mult mai gre
le sau mai importante de
cît a noastră. Numai că 
forestierii n-au ieșit în stra
dă, n-au făcut greve... Iar 
viața acestor oameni este, 

, poate, mai grea decît în 
urmă cu 3—4 ani. Pe lin
gă salariile mici, cum spu
neam, și sistemul de apro
vizionare 
deteriorat, 
consum 
complet.
- Și.

muncesc, 
zultate pozitive, își 
mai departe viața în aceste 
spații de munte unde s-au 
logodit de mult cu o no
bilă profesiune — aceea de 
tăietor de pădure.

— Trebuie s-o
Sin tem 
ceasta, 
mul 
care 
este 
mai

cu alimente s-a 
cooperația de 
abandonîndu-ne

totuși, oamenii 
obțin chiar re

duc

de 
îl

Am văzut oameni 
miți. Oameni care 
trăit cincizeci de 
nutc de bucurie. Este l 
vorba de navetiștii ser
viți de cursa Brad — 
Deva, de la ora 5,30. 
Autobuzul 31-HD-6159, 
condus de șoferul Va
sile Bulz, ai S.C. „Criș- 
bus" Brad, i-a pus pe 
pasageri în situația să • 
se considere beneficiari ) 
ai unei civilizații pe Ca- y 
re n-au visat-o. Habi- i 
taclul autovehiculului, cu î 

1 fotolii confortabile cu y 
' condiții de curățenie și ț 

pe deasupra silențios, a t 
impus călătorilor atitu-} 
dini pe aceeași măsură, j 

, intre care u...,. 
ț prin miracol, a conver- 
i sațiilor răcnite. Pasa- 
) gerii din stațiile inter- 
V mediare priveau vehi- 

cuiul ca pe o arătare, ca 
i pe ceva ce nu le era . 
> destinat, ezitând să se ț 

‘ îmbarce.! nvitați de șo- ț 
, acceptau cu greu, ( ...... ? 

sigur, mersul celui ce 1 
se află într-un spațiu J 
ce nu-i este destinat, cu y 

!

! 
i i < 
y 
(

!îmb
fer,

l practicîhd un mers ne-1 } ^...  -------, ....... ..1
ț i|J __ .... _______ _______
1 care nu este famîliari- 
| zat. Cursa la care 
ț referim a păcălit, 
l parcurs, în ciuda fap- 

că șoferul oprea 
cite ori găsea pe 
între stații, ma

re, realizînd între altele; che
restea de fag, de rășinoase 
și diverse; lăzi, mic mo
bilier din lemn pentru uz 
casnic, chiar sicrie. Pentru 
informarea celor interesați, 
mențipnăm că o serie 
prestații, montaje de 
bilier, diverse lucrări 
tîmplărie se execută și la 
domiciliul clienților, practî- 

'cîndu-se prețuri accesibile, . V 
negociabile, iar calitatea 
serviciilor este garantată. în 
acest domeniu s-au asigu
rat și cîteva dotări cu e- 
ehipamente și instalații co
respunzătoare.

Din alt unghi de vedere 
— al grijii pentru viața 
oamenilor — conducerea 
sectorulu1 a preluat de la 
cooperația de consum, în 
administrare proprie, ma
gazinul forestier, pe care 
îl va aproviziona ritmic 
cu alimentele necesare, per- 
cepînd un adaos comercial 
cu circa 20 la sută mâi 
mic decît cooperativa. Pri
mele eforturi au dovedit 
că se poate-.

Și încă o subliniere, nu 
lipsită de importanță, cu 
contribuție majoră la rea
lizările bune ale SFE Ba
ru : colaborarea' fructuoa
să cu autocoloana din Pui 
a UMTCF Deva; „In po
fida dotării tehnice pre
care și a uzurii avansate 
a majorității mijloacelor de 
transport — de cinci 
nu am 
mașină 
o

ds
mo

de

ne 
pe

tului
1 ori de
R cineva
’ sa de navetiști făcuți j 
? pentru orarul hârburilor ( 
/ diurne cu sosire la De- l

la
ac-

i
1

I
1 va, cele măi bune 
J 6,3f), cele cu grade 
y centuate de aboseală la 

6,45.
ț Să fie parcursul din 
1 dimineața'Zilei de 24 iu- 
I lie a.c. un .eveniment de 
i’ anticipație cu referire la 
l comoditățile specifice 
! mileniului III ?
1 Am coborît la Deva 
!la 6,20. Așadar, se poa

te ! Felicitări domnului 
1 director Constantin Lu- 

pu, în condițiile în ca- 
i re întâmplarea nu este un 
! accident, ci un proiect 
l de civilizare a transpor- 
J tului la societatea pe 
î care o conduce.

Î Felicitări și mulțumiri 
șoferului Vasile Bulz!

| Navetiștii de pe aceas- 
l tă rută îl așteaptă cu 
!' regularitate.

TIBERIU VANCA
DUMITRU GHEONEA

Brad

(Continuare in pag. a 2.al

ani 
mai primit nici o 
— deși ne lipsesc 

serie de materiale și

6

(Aspect din timpul mitingului electoral organizat -de Convenția 
Democratică. Fota PAVEL LAZ A

facem, 
chemați pentru ă- 

Iată, în 1992, volu- 
masă lemnoasă pe 
avem de exploatat

de 56 000 metri cubî, 
mult decît în anii an

teriori, ca urmare a fap
tului că arboretul de aici 
necesită. intervenția omu
lui pentru tăierea Iui ra
țională, întreținerea corec
tă, creșterea sănătoasă. Așa 
că de lucru avem. Și nu 
doar la exploatare, dar și 
în șantierul de mangali- 
zare (mangalul fiind în 
continuare cerut Ia export 
și bine plătit — n.n.) și 
în cele două ateliere de 
preindustrializare de la Ba
ru și Pui.

Să adăugăm că sectorul 
și-a. diversificat . sensibil 
producția în aceste atelie-

Majae zi
— Te duci la teatru ? Parcă ai mai vă

zut piesa asta.
— Da, am Văzut-o, dar nu in rochia asta I

• Milan Panici, supranu
mit de ziarul francez Li
beration „omul celor 100 
da «Hc“ s-a aflat dumi
nică la București, într-o 
Scurtă yfadtă oficială, Ia 
Invitația premierului Theo

dor Stolojan și a președin
telui Iliescu. După convor
birile care an avut loc la 
Palatul Victoria, cei doi 
prim miniștri au parti
cipat pe Aeroportul Oto- 
peni Ia o scurtă conferin
ță de presă.

• Regele Mihai a respins 
propunerea PNL de a can
dida la președinția Ro
mâniei, tn declarația dată 
presei la 1 august, fostul 
suveran a arătat: „Sînt

gata să revin in țară ca 
rege legitim, ca simbol și 
arbitru imparțial al unită
ții naționale, care să rămî- 
nă neatins. In consecință, 
nu pot fi candidatul nici 
unui partid și nici al unei 
coaliții. Ini tinerețe, am de
pus un jurămînt în fața lui 
Dumnezeu și a poporului 
meu, -să slujesc ca rege pe 
toți românii. Azi, ca și 
îr cursul întregii rnqte vieți, 
Înțeleg să r&mîn, fără nici 
o ambiguitate. credincios

acestui jurămînt. Consider 
că nu ar fi cinstit nici fa
ță de Voi, nici față de pro
pria mea conștiință, . dacă 
m-aș folosi de procedura 
unor alegeri prezidențiale, 
pentru a-mi înlesni reîn
toarcerea pe tron”.

• Reprezentanții mai 
multor partide neparlamen
tare s-au reunit Ia sediul 
PLD dip București,. în ve
derea formării unei alian
țe electorale care se va nu

mi Alianța pentru Dem
nitate Națională și va avea 
drept siglă o pîinc. Dele
gații au convenit ca parti
dele lor să prezinte in a- 
legerîle generale liste Co
mune de candidați.

• Pentru acoperirea chel
tuielilor de deplasare în 
străinătate a echipelor de 
negociatori din Comitetul 
interministerial pentru re
lațiile Rpmânlel cu Comu

nit&țile Europene și țările 
AELS, Guvernul a decis 
suplimentarea pentru 1992, 
din rezerva bugetară, a 
bugetului Ministerului Co
merțului și Turismului, cu 
suma de 48 milioane lei.



Pag. 2 CU VlN TUL LIBER •

Soluții posibile

Radioactivitate sau zvon ? ?

în aceste rînduri aș vrea să a- 
trag atenția oficialităților asupra 
necesității ajutorului ce trebuie a- 
cordat persoanelor handicapate — 
acești oameni vitregiți de soartă, al 
căror unic venit este umila lor pen
sie. Cum pot fi ajutați ? Iată cîte- 
va soluții posibile.

Dacă în principalele localități ur
bane ale județului s-ar iniția acti
vități economice în care ar putea 
fi folosită forța de muncă a han- 
dicapaților, alta ar fi situația eco
nomică a acestor oameni, dependen
ța lor de societate s-ar diminua 
mult . .

Ce poate să - producă un handica
pat ?

O crescătorie de viermi de mă
tase pe lingă o livadă de dud pi
tic ar fi la îndemîna multora din
tre ei. în Deva, ia capătul străzii 
Călugăreni, există o galerie de mi
nă, părăsită. S-ar putea amenaja aici 
o ciupercărie. O florărie, o prisacă 
sînt investiții simple și nu chiar a- 
tît de costisitoare, în care și-ar pu
tea găsi o ocupație și acești oa
meni. O legătorie simplă pentru 
actele de arhivă ale diferitelor in
stituții este foarte necesară în ori
ce oraș. Mici eleștee populate cu 
pește s-ar putea amenaja pe malul 
Mureșului, în gropile rămase după 
exploatarea cu ani în urmă a ba-’ 
fastului. în toate aceste mici ame
najări, ca și în altele la îhdemînă, 
ar putea fi folosită munca handi- 
capaților, plata ei făcîndu-se din 
valorificarea roadelor. 7

Sper că de aceste sugestii vor lua 
cunoștință prin intermediul ziaru
lui „Cuvîntul liber“ oficialitățile ju
dețene, domnul -prefect al județu

lui, și că aceste sugestii vor ajun
ge, cu ajutorul domniilor lor, cît 
mai repede materializate.

CONSTANTIN RADU 
pensionar handicapat

Gîndiți-vă și la satele 
izolate !

Sînt un- locuitor al satului Văli- 
șoara, un sat situat la 10 km de 
centrul de comună Balșa. Este un 
sat frumos, cu oameni^buni, gos
podari din tată-n fiu. Dar de ce, 
oare, acești oameni trebuie să în
frunte o serie de probleme în pe
rioada aceasta de tranziție ? în ur
mă cu 2—3 ani îi' era cuiva milă 
de noi cu un mijloc de transport, 
dar acum... Cu toate că drumul este- 
circulabil, pînă la noi nu ajunge 
nici un autobuz, oamenii ramînînd 
doar cu promisiunile. De ce, oare, 
societățile de transporturi din Deva 
sau Orăștie nu deschid un traseu și 
la Văîișoara'? Oamenii s-ar mul
țumi să vină autobuzul și numai 
de 2—3 ori pe săptămînă. O altă pro
blemă la fel de importantă este 
cea a alimentelor subvenționate, ca
re nu au mai venit de 4 luni. A- 
cum magazinul din șat este închis 
pentru a fi cumpărat de cei care, 
au milionul, dar alimentele pot fi- 
vîndute. Mai sînt și alte probleme, 
încă multe, dar acestea am vrut să 
le scriu, care sînt mai importante. 
(V.M. Văîișoara, — Balșa)

Legea nu fine seama de 
sentimente

Pe mai multe pagini, dl Vasile 
Loghin, din Brad, ne relatează o 
poveste destul de complicată. în» 
esență este vorba despre decesul u- 
nui bun prieten, la care dumnealui 
a fost prezent,«în absența familiei

care-1 ignora, Strădania de a adu
na familia la căpătîiul mortului ca 
și grija de a-i asigura fostului prie
ten o înmormîntare creștinească îi 
fac cinște dlui Loghin.

„Pînă aici totul e bine" — ne 
scrie dl Loghin. Lucrurile se com
plică abia cînd vrea să facă un 
schimb de locuință cu apartamentul 
defunctului. Răspunsul Primăriei 
Brad este că nu e posibil acest lu
cru întrucît „nu mai există persoa
na prevăzută de lege să-și dea a- 
cordul" în acest sens. Asta e legea 
și trebuie respectată chiar dacă e 
„ceaușistă", de vreme ce nu s-a 
abrogat. Legile, indiferent de regi
mul sub care au fost emise, nu țin 
cont de dorințele fiecăruia în par
te. Deci nu putem să vă ajutăm în 
încercarea dv de a vă schimba lo
cuința, căci legile sînt obligatorii 
pentru toți. Doar proprietarul spa
țiului (căci am înțeles că aparta
mentul nu e cumpărat) poate dis
pune de el. Oricum, dv nu sînteți în 
situația disperată în care se găsesc 
mulți oameni și familii de a nu a- 
vea un apartament sau măcar o 
garsonieră. Cît despre felul în care 
ați alinat suferința unui prieten și 
v-ați îngrijit de înmormîntarea lui 
— toată stima !

Poșta rubricii '
• Kira Rozalia — Hunedoara. Nu 

puteți cere pensionarea la împlini
rea vîrstei de 55 de ani, deoarece 
nu aveți vechimea minimă în mun
că de 25 de ani. Doar în acest caz 
se poate cere pensionarea la împli
nirea vîrstei de 55 de ani și tot 
numai în acest caz vîrsța ’ limită 
poate fi redusă persoanelor care au 
născut și menținut în viață mai 
mult de trei copii. (I.L.).

Printr-o scrisoare a- 
dresată redacției ziaru
lui, un grup de cetățeni 
din orașul Brâd ne sem
nalează că în zonă circu
lă zvonuri privind ra
dioactivitatea și anume 
că „Bradul este poluat cu 
radiații mult peste limi
ta admisă".

Din investigațiile pe 
care le-am întreprins la 
fața locului și din date
le pe care organismele 
specializate în măsurarea 
radioactivității (Agenția 
de Protecție a Mediului 
Deva și Oradea) le dețin, 
rezultă că aceasta se a- 
flă în limite normale, a- 
tît în aer- cît și în apă.

In cariera Valea Ar
sului, în urma unor de
terminări ale radioactivi
tății zăcămintului, va
lorile înregistrate sînt\

sub limitele atenției. Pen
tru eliminarea oricăror 
suspiciuni și totodată 
pentru informarea corec
tă a opiniei publice a- 
supra fenomenului sem
nalat de grupul de loca
tari din blocul CX 33, în 
perioada imediată, Agen
ția de Protecția Mediu
lui Hunedoara va realiza 
un studiu mai amănunțit 
împreună cu Institutul 
de Cercetare și Ingine
rie a Mediului din Bucu-' 
rești (analiză sol, apă. de- 
cantor Ribița, descoper- 
tă Valea Arsului). »

Orice abatere de la nor- l 
mele admise (dacă sej 
vor consemna asemenea V 
date) vor fi aduse la cu- i 
noștința opiniei publice, } 
eliminînd orice perdea a- J 
supra adevărului. ț

CORNEL POENAR /

R.A.G.C.L.-ul „ORDONEAZĂ" C.F.R.-ul
„In data de 13.07. 1992,

în mod unilateral, fără sb- 
mație sau încercare de con
ciliere, RAGCL Deva a o- 
prit furnizarea apei reci 
în Stația CFR Deva. Sta
ția Deva nu are restanțe 
la plata apei reci. Conse
cințele posibile ale acestui 
act : apariția anumitor mo
lime. declanșarea unor 
incendii, imposibilitatea 
menținerii curățeniei".

Am redat, aproape exact, 
conținutul unei înștiințări 
pe care șeful gării Deva 
a trimis-o, în 16 iulie a.c., 
la : RAGCL Deva, Gru
pul județean de pompieri; 
Centru} de medicină pre
ventivă (Sanepid), Prefec
tura județului Hunedoara, 
Primăria municipiului De
va, Regionala CF Timi
șoara. Pînă în data de 30 
iulie, cînd doi angajați de 
la firma particulară „Con
structorul" SRL Deva, pro
filată pe activitate de 
dezinsecții-deratizare, exe
cutau lucrări specifice în 
gara Deva, și nici pînă ieri, 
3 august, nici unul din
tre factorii avizați nu răs- 
punseseră în vreun fel 
petiției ceferiștilor.

Nu vr.em să facem pe 
arbitrii ori să împărțim 
dreptatea. Dar RAGCL 
Deva — în stilul său carac
teristic — ,ni se pare exce
siv. după cum tăcerea or
ganismelor anunțate de
spre această situație poate 
fi, de asemenea, interpre
tată.

Sigur, oricine are datorii 
trebuie să și le plătească. 
Este normal și legal și nu 
trebuie invitat în mod spe-- 
cial la aceasta. Iar Regio
nala CF Timișoara, de ca
re aparține și gara Deva, 
avea datorii la RAGCL 
Deva de peste trei milioa
ne Iei, „reprezentînd pla
ta termoficării, nu a apei 
reci" — dtipă cum .preciză 
dl ing. Mihai Gojol, șeful 
stației de cale ferată De
va. Pentru â primi banii 
conducerea RAGCL Deva 
a apelat Ia soluția extre

mă, oprind apa rece în 
stație, cum spuneam, in 
13 iulie a.c. în data de 
24. 07. 1992, prin dispozi
ția de plată nr. 2095, Re
gionala CF Timișoara a' 
achitat RAGCL Deva suma 
de 2 310 121 lei. Dar robi
netul apei reci în gara De
va nu a fost deschis nici 
pînă azi. Motivul ? Cefe
riștii trebuie Să mai 
plătească 1500 000 de lei.

„Așa o fi și îi vor plăti 
curînd — ni s-a spus —, 
poate dacă vom încasa și 
noi ceva din cei 17 166 475 
lei pe care beneficiari din 
Deva trebuie să-i plăteas
că pentru locația unor 
vagoane și alte prestații e- 
fectuate în folosul lor de 
către calea ferată".

Este de înțeles însă și 
RAGCL Deva, care are su
me mari de încasat de la 
populație, întreprinderi, 
alți beneficiari ai servi
ciilor sale și credem că 
se cer aplicate. într-ade- 
văr, măsuri ferme împo
triva rău-platnicilor. Tre
buie procedat însă cu dis- 
cernămînt, de la caz la caz, 
găsite modalitățile cele 
mai potrivite de acțiune, 
care să nu deregleze pro
cese vitale de producție, să 
nu deterioreze și mai 
mult relațiile interumane, 
viața populației. Ori, în 
cazul de față RAGCL De
va nu a procedat tocmai 
corect. Iar dacă avem îrj 
vedere că și după achita
rea de către CFR a celor 
două milioane de lei, robi
netul apei reci continuă 
să rămînă închis, s-ar pu
tea crede altceva despre 
„sancțiunea" RAGCL De
va.

Oare chiar nimeni de la 
Administrația municipiului 
Deva și a județului Hune
doara nu are responsabilita
tea să negocieze pentru re
zolvarea acestei proble
me'?! .

DUMITRU GHUONEA

Aurul vertfe-aur curat
(Ur ziare din pag. I)

piese de schimb, cauciu
curi și acumulatori, ne 
străduim să „recondiționăm 
sărăcia", dacă mă pot ex
prima astfel, și reușim să 
transportăm operativ ma
sa lemnoasă exploatată, de 
la pădure în depozite" — 
sublinia maistrul loan Lu- 
caci, șeful autocoloanei din 
Pui. Cu atît mai notabile 
apar, deci rezultatele în 
muncă ale acestor oameni, 
ca și ale celor de la sector,

care exploatează și valori
fică lemnul. Acum, mulți 
dintre ei urmează să ple
ce pentrU o perioadă de 
timp la treburile din pro
priile gospodării, după ca
re vor reveni la profesia 
lor de tăietori de pădure 
la SFE Baru. Este un ci
clu de muncă și de viață 
care se repetă an de an. 
Face parte din existența 

forestierilor, a oamenilor ca
re exploatează aurul ver
de al țării, azi — mai mult 
ca oricînd — aur curat.

I
scoaterea ia licitație a unor spații um m- 

) cinta stațiilor Deva, Simeria, Ilia, Hunedoara, 
I Petroșani.

Licitația va avea-loc lâ data de 19. 08. 1992, 
la sediul stațiilor respective.

I, înscrierile se fa® și informațiile suplimen- 
t tare se pot obține: devia R&gtoiraia CF Timișoara, 
J o__ n*________\tnon
J im 2, tel.'114950, 114951 -

REGIONALA CF TIMIȘOARA 
ANUNȚA 

scoaterea la licitație a unor spații din in-

ț Serviciul Contencios»- BctaE 16 Decembrie 1989, 
— interior 2486.

- ---------------

PUBLICITATE .
DIVERSE

• CU autorizația nr. 7136
din 6 septembrie 1991, e- 
liberată de Consiliul Ju
dețean Hunedoara, a luat 
ființă Asociația familială cu' 
sediul în Deva, reprezen
tată prin Rostaș loan, cu 
obiectul activității comer
cializare produse alimenta
re preambalate și neperi
sabile și industriale indige
ne și import, intrate le
gal în țară. (6041)

• CU autorizația nr. 5136 
din 1* septembrie 1991, e- 
liberată de Prefectura jude
țului Hunedoara, a luat 
ființă Asociația familială 
„Liliacul" cu sediul în Pe
troșani, reprezentată prin

Lazăr Idalia, avînd ca o- 
btect de activitate comer
țul cu- flori,' tricotaje, ali
mentație publică, încălță
minte, operațiuni de co

misionare, intermedieri măr
furi, comercializare obiec
te electronice, înregistrări 
casete audio,'»obiecte cas
nice. (6005)

• CU autorizația nr. 7089 
din 15 iunie 1992, elibe
rată de Consiliul Jude
țean Hunedoara, a luat 
ființă Activitate indepen
dentă reprezentată prin 
Bulinschi Ion Călin, cu se
diul în Dobra, cu «obiectul 
activității comercializare 
produse alimentare, bău
turi răcoritoare, țigări, pro
duse industriale. ' (6019)

• CU autorizația nr. 5233 
din 8 iulie 1991, eliberată 
de Prefectura județului Hu
nedoara, a luat ființă Ac
tivitate independentă cu 
sediul in Orăștie, repre-

I I*. - *
< CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE I
I A JUDEȚULUI HUNEDOARA I
* • «

1 - I
j Organizează în data de 26 august 1992, ora 10, ' 
! ' ■

CONCURS'W . *

pentru ocuparea următoarelor posturi :
• Director Oficiul Regiștrului Comerțului. |

1 Cerințe: studii superioare —• jurist sau.|
economist. j

• Inspector pregătire profesirmaiiL
Cerințe: studii superioare—profesor ț

sau economist, cunoașterea- aa minimum I

2 limbi străine, de jjreft tirtîfc engleză | 
: si germană.
: I
I De asemenea, pentru ambele posturi se J 
J cer : I
I . . - ;- — seriozitate maxsma " I| !

— disponibilitate pentru muncă- maximă. |

Se pot prezenta și absolvenți promoția | 
I 1991, 1992, cu media de absolvire 10 (zece).
î j
I Salarizare atraMlitââ. J
» <

Cererea de inserterejvprecum și curriculum • 
J vitae se vor dfcpune la secretariatul Camerei, | 

j Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35, pînă la data | 

J de 20 august 19922
, (909)

i _______ 1
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zentată prin Baba Con
stantin, cu obiectul acti
vității achiziționare și co-" 
mercializare produse in
dustriale, îmbrăcăminte, 
țigări, dulciuri, cafea, in
digene și import. (6021)

• CU autorizația nr. 4476 
din 6 mai 1991, eliberată 
de Prefectura județului 
Hunedoara, a luat - ființă 
Asociația familială cu se
diul în Hațeg,. cu obiectul 
activității morărit, comer
cializare de făină și pro
duse de panificație. (6024)

• GU autorizația, rrr; 5091 
din 1 iulie 199R eliberată 
de Prefectura județului 
Hunedoara,, a luat ființă - 
Asociația familială'- ea se
diul în Vulcan, reprezenta
tă prin FSteîu Susana, cu

□biectul activității producere 
șî comercializare vată de 
zahăr, citrtee, produse a- 
limentare si băuturi alcoo
lice, _ (6096)
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• GU autorizația 5457, .
din 19.08.1991, eliberată de 
Prefectura județului Hu
nedoara, a luat ființă a- 
sociația familială cu se
diul în Hunedoara, repre- 1 
zentată prin Bumbu Elena, 
avînd ca obiect de activi
tate comercializare măr
furi alimentare preamba
late și industriale, indi
gene șî import, în local șî 1 
ambulant, în piețe și tîr- 
guri. ' (5852)

• CU autorizația 444, 
din 28.05.90, eliberată de 
Primăria județului Hune- 1 
doara, a luat ființă Aso
ciația familială cu sediul
în Hunedoara, reprezentată 
prin Alic Gelu, avînd ca 
obiect de activitate produ
cerea de panificație, pîine, 
covrigi, gogoși, cu desfacere 2 

\la sediul unității șî ambu
lant în piețe ș'î tîrguri.

.. ■ —(5853) __
- .-•w> swiaioaMNE • *
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Vești tot mai bune, de 
la Barcelona, despre evo
luția sportivilor români ce 
participă la Olimpiadă, Cu 
toții am trăit, sîmbătă sea
ra, în fața televizoarelor, 
bucuria rezultatelor gim
nastelor noastre din rîndu-
«■ 4 MM 4 MW 4 4 — 4 * »

SPERANȚELE 
MUREȘULUI 

DEVA

Cadeții Mureșului 
Deva au confirmat 
speranțele puse în ei, 
situîndu-se pe., locul 
III în finala pe țară. 
Au fost materializate 
astfel preocupările 
tinerilor fotbaliști, ale 
clubului și conducerii 
tehnice, din care re
marcăm pe tînărul an
trenor Ionel Stanca. 
Este bine că se dezvol
tă propria pepinieră. 
După atîtea nazuri și 
necazuri provocate de 
unii fotbaliști'ai Mu
reșului, așa ziși '^sena
tori de drept", se ce
re o mai puternică in
fuzie de tirițtti deveni 
la prima eăfcfpă. Și 
este de unde f Deci, cu--» 
R«! (S.C.)

rile cărora s-a detașat La- 
vinia Miloșovici, obținînd 
2 medalii de aur la para
lele și sol (la ultimul apa
rat fiind notată cu 10). 
Gimnastele noastre care, 
avem mîndria să o spu
nem. se pregătesc de mai 
mulți ani în renumita sa
lă de gimnastică de la Poa
lele Cetății din Deva, sub 
îndrumarea unor cunoscuți 
antrenori, au cucerit la O- 
limpiada de la Barcelona 2 
medalii de aur, 1 de ar
gint și 2 de bronz, con-, 
firmînd din nou, așa cum 
spunea și antrenorul Oc
tavian Belu, la o recentă 
conferință de presă, va
loarea gimnasticii feminine

românești.
Succese de prestigiu au 

realizat fetele și băieții de 
la canotaj. Sîmbătă și du
minică, cele 5 echipaje ro
mânești, evoluînd la ade
vărata lor valoare, au cu
cerit 1 medalie de aur, trei 
de argint și 1 de bronz, 
ceea ce a făcut ca pînă 
duminică seara echipa Ro
mâniei să obțină 4 medalii 
de aur, 5 medalii de ar
gint și 6 medalii de bronz, 
care situau pînă ieri echi
pa țării noastre pe lo
cul 9 din 173 de țări‘par
ticipante la Olimpiadă. In
să pentru a ne păstra a- 
cest onorant loc, mai tre
buie să cucerim alte me
dalii !

Așteptăm noi vești, bu
ne .'

S. CERBU

Lotul cadeților de la Mureșul Deva, la sfîrșitul fF- 
nalei pe țară ce a avut loc pe stadionul Dinamo din 
Capitală.

„Vom reconstrui o nouă echipa 
la Corvinul"

Convorbire cu loan Petcu, 
președintele Clubului Corvinul 

Hunedoara

— Așa cum ați promis în primăvară 
suporterilor Corvinului prin intermediul 
ziarului nostru și cu alte prilejuri, v-ați 
reîntors, împreună cu Romică Gabor, la 
Hunedoara. Cu ce gînduri ?

— Nu m-am considerat deloc plecat 
din Hunedoara, nici cînd am activat în 
Cipru sau Ungaria. Aici, în „orașul flă
cărilor" este familia mea, prietenii, toți 
cei care m-au ajutat și încurajat să a- 
jung un sportiv de performanță. La e- 
chipă am revenit' cu cele mai bune gîn
duri pentru revigorarea fotbalului, a 
creșterii calității sale. Am avut cinstea, 
onoarea, să fiu ales președintele clubului 
F.C. Corvinul. Doresc să-mi pun la „bă
taie" toate cunoștințele mele și cu aju- 
rul colegilor din conducere și în primul 
jrînd al întregului lot de jucători să re
construim o nouă echipă a Corvinului.

— La ce jucători apelați, ce aveți de 
gînd să întreprindeți pentru ca Hunedoa
ra să aibă peste cîtva timp din nou o 
echipă în prima ligă a țării ?

— La cei care sint prezenți în lot, în 
primul rînd, și îmi place să cred că Ga
bor, Ioniță, Tîrnoveanu, Bardac, Chezan 
și ceilalți experimentați jucători afirmați 
ai Corvinului. vor fi lingă mine, total dă- 
ruiți echipei. Apoi, să nu uităm pe cei 
care vin din urmă, jucători tineri, dar 
talentați, în care ne punem mari speran
țe. Unii au și confirmat (Bordeanu, Mi- 
trică, Bozga), alții — Andone, Rus, Cră
ciun. Drăghici etc. vor avea posibilitatea 
să o facă. îl așteptăm să revină la -echi
pă pe Emil Marian. Cit despre Uteșan și

Cocan, ei se află la Farul și respectiv la 
„U" Cluj. Am fost contactați telefonic de 
cele două cluburi, dar încă n-au venit la 
tratative. Noi n-am făcut nici o tentati
vă de a aduce pe cineva. Și-au manifes
tat dorințcAte a juca la Corvinul, Bruc- 
hental și Tamaș de la F.C. Bihor. Dacă 
vor veni, vom trata cu ei și dacă ne în
țelegem, ii primim.

— Ar fi necesari 2—3 jucători mai ex
perimentați în echipa Corvinului.

— Păi, să sperăm că 1—2 îi și avem, 
în afara celor amintiți mai sus, Gabor, ca
re va fi antrenor principal, secundat de 
Stoica și Ioniță, va activa și ca jucătoe. 
Și, apoi, am de gînd să mai joc și eu. 
Să vedem insă ce zice și federația...

— Asta da surpriză! Dacă reintrați la 
Corvinul, amîndoi, vin din nou spectato
rii la stadion. Vă așteptăm cu mult in
teres. Spuneți-ne vă rog, pe ce vă bazați, 
acum la început de drum 2

— Pe sprijinul siderurgiștilor, al pri
măriei și al sponsorilor. 1n curînd vom 
avea o îretîlnire cu’toți cei care doresc să 
ne sponsorizeze. Am vrea ca pe lingă dl 
Ioan Naghi, patronul firmei „Nada" din 
Deva, (care este nu numai un mare su
fletist și iubitor al Corvinului dar dă și 
un ajutor de nădejde), să vină și alți spon
sori hunedoreni. îi așteptăm cu cea mai 
mare plăcere și recunoștință.

—‘Ce ați dori să adresați spectatorilor, 
iubitorilor fotbalului hunedorean ?

— Să aibă încredere în noi. îi rugăm 
foarte mult să fie lingă noi, să ne ajute 
să reconstituim o nouă echipă la Corvinul. 
în primul rînd, dorim să participe la par
tidele noastre pe teren propriu. Să-și ă- 
ducă aminte de perioada formării echipei 
de către Lucescu. Să fie convinși toți 
suporterii că sîntem bine intenționați să 
readucem cît mai curînd Corvinul în pri
ma divizie a țarii. SABIN CERBU’

’-■'3

Programul turului diviziei B la fotbal ediția ’92-’93 (seria a 3-a)
ETAPA I (16 august)

C.S. Tirgoviște — Minerul Uricani 
Minerul Mătăsari — Cimentul Fieni
A.S. Paroșeni Vulcan — Arsenal Reșița 
Dacia Pitești — F.C. Caracal
Minerul Anina — Șoimii IPA Sibiu 
C.S.M. Caransebeș — Vict. Ele. C. de Argeș 
C.S.M. Un. Alexandria — Gaz M. Mediaș 
Metalurgistul Sadu — Minerul Lupeni 
I.O.B. Balș — ROVA Roșiori
Electrica Fieni — Met. Slatina

ETAPA A II-A (23 august)

Cimentul Fieni — C.S. Tirgoviște 
Arsenal Reșița — Minerul Mătăsari 
F.C. Caracal — A.S. Paroșeni Vulcan 
Șoimii IPA Sibiu — Dacia Pitești 
Vict. Elec. C. Argeș — Minerul Anina 
Gaz Metan Mediaș — C.S.M. Caransebeș 
Minerul Lupeni — C.S.M. Un. Alexandria 
ROVA Roșiori — Metalurgistul Sadu 
Met. Slatina — I.O.B. Balș 
Minerul Uricani — Electrica Fieni

ETAPA A III-A (30 august)

Cimentul Fieni — Minerul Uricani 
C.S. Tirgoviște 1— Arsenal Reșița 
Minerul Mătăsari — F.C. Caracal 
A.S. Paroșeni — Șoimii IPA Sibiu 
Dacia Pitești — Vict. Elec. C. Argeș 
Minerul Anina — Gaz Metan Mediaș 
C.S.M. Caransebeș — Minerul Lupeni 
C.S.M. Unirea Alex. — ROVA Roșiori 
Metalurgistul Sadu — Metalurg. Slatina 
I.O.B. Balș — Electrica Fieni

ETAPA A IV-A (6 septembrie)

Arsenal Reșița — Cimentul Fieni 
F.C. Caracal — C.S. Tirgoviște 
Șoimii IPA Sibiu — Minerul Mătăsari 
Vict. Elec. C. Argeș — A.S. Paroșeni V. 
Gaz Metan Mediaș —> Dacia Pitești 
Minerul Lupeni — Minerul Anina 
ROVA Roșiori — C.S.M. Caransebeș 
Metalurg. Slatina — C.S.M. Alexandria 
Electrica Fieni — Metalurg. Sadu 
Minerul Uricani — I.O.B. Balș

ETAPA A V-A (9 septembrie)

Arsenal Reșița — Minerul Uricani 
Cimentul Fieni — F.C. Caracal 
C.Ș. Tirgoviște — Șoimii IPA Sibiu • 
Minerul Mătăsari — Vict. Elec. G. Argeș 
A.S. Paroșeni Vulcan — Gaz Metan Mediaș 
Dacia Pitești — Minerul Lupeni

Minerul Anina — ROVA Roșiori 
C.S.M. Caransebeș — Metalurg. Slatina 
C.S.M. Unirea Alexandria — Elec. Fieni 
Metalurgistul Sadu — I.O.B. Balș

ETAPA A VI-A (13 septembrie)

F.C. Caracal — Arsenal Reșița 
Șoimii IPA Sibiu — Cimentul Fieni 
Vict. EIcc. C. Argeș — C.S. Tirgoviște 
Gaz Metan Mediaș — Minerul Mătăsari 
Minerul Lupeni — A.S. Paroșeni Vulcan 
BOVA Roșiori — Dacia Pitești 
Metalurgistul Slatina — Minerul Anina 
Electrica Fieni — C.S.M. Caransebeș 
I.O.B. Balș — C.S.M. Unirea Alexandria 
Minerul Uricani — Metalurgistul Sadu

ETAPA A VII-A (20 septembrie)

F.C. Caracal — Minerul Uricani 
Arsenal Reșița — Șoimii IPA Sibiu 
Cimentul Fieni — Vict. Elec. C. Argeș 
C.S. Tirgoviște — Gaz Metan Mediaș 
Minerul Mătăsari — Minerul Lupeni 
A.S. Paroșeni Vulcan — ROVA Roșiori 
Dacia Pitești — Metalurgistul Slatina 
Minerul Anina — Electrica Fieni 
C.S.M. Caransebeș — T.O.B. Balș
C.S.M. Un. Alexandria — Metalurg. Sadu

ETAPA A VIII-A (27 septembrie)

Șoimii IPA Sibiu — F.C. Caracal 
Vict. Elec. C. Argeș — Arsenal Reșița 
Gaz Metan Mediaș — Cimentul Fieni 
Minerul Lupeni — C.S. Tirgoviște 
ROVA Roșiori — Minerul Mătăsari 
Metalurg. Slatina — A.S. Paroșqni Vulcan 
Electrica Fieni — Dacia Pitești 
I.O.B. Balș — Minerul Anina 
Metalurg. Sadu — C.S.M. «Caransebeș 
Minerul Uricani *— C.S.M. Alexandria

ETAPA A IX-A (4 octombrie)

Minerul Uricani — Șoimii IPA Sibiu . 
F.C. Caracal — Vict. Elec. C. Argeș 
Arsenal Reșița — Gaz Metan Mediaș 
Cimentul Fieni — Minerul Lupeni 
C.S. Tirgoviște — ROVA Roșiori 
Minerul Mătăsari — Metalurg. Slatina 
A.S. Paroșeni Vulcan — Electrica Fieni 
Dacia Pitești — I.O.B. Balș 
Minerul Anina — Metalurgistul Sadu 
C.S.M. Caransebeș — C.S.M. Alexandria

ETAPA A X-A (11 octombrie)
»

Vict. Elec. C. Argeș — Șoimii IPA Sibiu 

Gaz Metan Mediaș — F.C. Caracal 
Minerul Lupeni — Arsepal Reșița 
ROVA Roșiori — Cimentul Fieni 
Metalurg. Slatina — C.S. Tirgoviște 
Electrica Fieni — Minerul Mătăsari 
I.O.B. Balș — A.S. Paroșeni Vulcan 
Metalurg. Sadu — Dacia Pitești 
C.S.M. Un. Alexandria — Min, Anina 
C.S.M. Caransebeș — Minerul Uricani

ETAPA A XI-A (18 octombrie) 
Min. Uricani — Vict. Elec. C. Argeș 
Șomii IPA Sibiu — Gaz Metan Mediaș- 
F.C. Caracal — Minerul Lupeni 
Arsenal Reșița — ROVA Roșiori 
Cimentul Fieni — Metalurg. Slatina 
C.S. Tirgoviște — Electrica Fieni 
Minerul Mătăsari — I.O.B. Balș 
A.S. Paroșeni V. — Metalurg. Sadu

' Dacia Pitești — C.S.M. Un. Alexandria 
Minerul Anina — C.S.M. Caransebeș

ETAPA A XII-A (21 octombrie)

Gaz Metan Mediaș — Vict. C. Argeș 
Ni'nerul Lupeni — Șoimii I.P.A. Sibiu 
ROVA Roșiori — F.C.. Caracal 
Metalurg. Slatina — Arsenal Reșița 
Electrica Fieni — Cimentul Fieni 
I.O.B. Balș — C.S. Tirgoviște 
Metalurg. Sadu — Minerul Mătăsari ' 
C.S.M. Un. Alexandria — A.S. Paroșeni V. 
C.S.M. Caransebeș — Dacia Pitești 
Minerul Anina — Minerul Uricani

ETAPĂ A XIII-A (25 octombrie)

Minerul Uricani — Gaz Metan Mediaș 
Vict. Elec. C. Argeș — Minerul Lupeni 
Șoimii IPA Sibiu — ROVA Roșiori 
F.C. Caracal — Metalurg. Slatina 
Arsenal Reșița — Electrica Fieni 
Cimentul Fieni — I.O.B. Balș
C.S. Tirgoviște — Metalurg. Sadu 
Minerul Mătăsari — C.S.M. Alexandria 
A.S. Paroșeni Vulc. — C.S M C-sebeș 
Dacia Pitești — Minerul Anina

ETAPA A XIV-A (1 noiembrie)

Min. Lupeni’— Gaz Metan Mediaș 
ROVA Roșiori — Vict. Elec. C. Argeș 
Metalurg. Slatina — Șoimii IPA Sibiu 
Electrica Fieni — F C. Caracal 
I.O.B. Balș — Arsenal Reșița 
Metalurg. Sadu — Cimentul Fieni 
C.S.M. Un. Alexandria — C.S. Tirgoviște 
C.S M. Caransebeș — M»nn-nl
Minerul Anina — a « r>"------ 1 Vulcan
Dacia Pitești — Minerul Urieani

ETAPA A XV-A (8 noiembrie)

Minerul Uricani — Minerul Lupeni 
Gaz Metan Mediaș — ROVA Roșiori 
Vict. Elec. C. Argeș — Metalurg. Slatina 
Șoimii IPA Sibiu — Electrica Fieni 
F.C. Caracal — I.O.B. Balș 
Arsenal Reșița —Metalurg. Sadu
Cimentul Fieni — C.S.M. Un. Alexandria x 
C.S. Tirgoviște — C.S.M. Caransebeș 
Minerul Mătăsari —«Minerul Anina 
A.S. Paroșeni Vulcan — Dacia Pitești

ETAPA a XVI-A (15 noiembrie)

ROVA Roșiori — Minerul Lupeni 
Metalurg. Slatina — Gaz Metan Mediaș 
Electrica Fieni — Vict. Elec. C. Argeș 
I.O.B. Balș — Șoimii I.P.A. Sibiu 
Metalurgistul Sadu — F.C. Caracal 
C.S.M. Un. Alexandria — Arsenal Reșița 
C.S.M. Caransebeș — Cimentul Fieni 
Minerul Anina — C.S. Tirgoviște 
Dacia Pitești — Minerul Mătăsari 
A.S. Paroșeni Vulcan — Minerul Uricani

1 ETAPA A XVII-A (22 noiembrie) 
Minerul Uricani — ROVA Roșiori 
Minerul Lupeni — Metalurg. Slatina 
Gaz Metan Mediaș — Electrica Fieni 
Vict. Elec. C. Argeș — I.O.B. Balș 
Șoimii -IPA Sibiu — Metalurgistul Sadu 
F.C. Caracal — C.S.M. Un. Alexandria 
Arsenal Reșița — C.S.M. Caransebeș 
Cimentul Fieni — Minerul Anina 
C.S. Tirgoviște — Dacia Pitești 
Minerul Mătăsari — A.S. Paroșeni V.

ETAPA A XVIII-A (29 noiembrie) 
Metalurg. Slatina — ROVA Roșiori 
Electrica Fieni — Minerul Lupeni 
I.O.B. Balș — Gaz Metan Mediaș 
Metalurg Sadu — Vict. Elec. C. Argeș 
C.S.M. Alexandria — Șoimii IPA Sibiu 
C.S.M. Caransebeș — F.C. Caracal .
Minerul Anina — Arsenal Reșița 
Dacia Pitești — Cimentul Fieni 
A.S. Paroșeni Vulcan — C.S. Tirgoviște* 
Minerul Mătăsari — Minerul Uricani

ETAPA A XIX-A (6 decembrie) . "ț 
Minerul Uricani — Melalurg. Slatina * 
ROVA Roșiori — Electrica Fieni f
Minerul Lupeni — I.O.B. Balș 
Gaz Metan Mediaș — Metalurg. Sadu 
Vict. Elec C. Argeș —C.S.M. Alexandria 
Șoimii IPA Sibiu — C.S.M. Caransebeș 
F.C. Caracal — Minerul Anina 
Arsenal Reșița — Dacia Pitești 
C:—> _  1 S Paroșeni Vulcani,
C.S. Tirgoviște — Minerul Mătăsari
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trac ățtral, Ji 
nauit, sțt ,

’ tel, 617602 zilnic. . .
, o VÎND apartament 2 ca
mere. et. T, Deva, Dacia, bl. ' 
21, ap. 6 ne(mobilat).

(6259)

șuM 17/7' (Cozma Ioan). *
(6261)

"if»^^D-aparțariisht ul-
4 camere, Re- 

mfiSfosilrt. .Deva, 
(625S) S

VINZĂRI 
CUMPĂRĂRI

.» IMPORTATOR di
rect vindem cu adaos 
comercial 0 la sută u- 
tel motor Carrier en 
grpș și en detaille, la 

jnai avantajoase 
pmțuri- Deva, bdul De- 
eebal, bloc C. parter, 
telefon 623488. (5862)

9

• VÎND pavilion cu 20
stupi, cu miere neextrașă. 
Chitid, nr. 37. (Cîtea Ște
fan).. (5865)
. • VÎND Dacia 1300. stare 
bună, convenabil. Ilia 223, 
după orele 20. (5866)
. • V1ND microbuz Bar
tas t J988). Deva, tel. 621429, 
816383. (6257)

•. VÎND apartament 2 ca- 
, mare, etaj I, valută. Brad, 
tel. 50974. (6241)

• VÎND urgent aparta- 
• ment 2 camere, canalizare
separată, Dacia, bl. 28, sc. 
A, nr. 1, preț convenabil.

" Deva, «ei. 623267. (6263)
• OFEH garsonieră pro

prietate, spațioasă, cără
midă. Hunedoara, zona tea,

1 tru, pentru preluare con
tract apartament. Informații 
tel. 95/716121, int. 2834.

(6245)
9 VIND garsonieră con

fort l, gaze, Simeria. In
formații Simeria tel. 95/ 
886364, orele 16—20. (6219)

• VIND 1000 kg orzoaica 
*1 1090 kg gnu cu 40 lei kg • 
(focare. Bîrcea Mare, nr. 31.

(6218)
• VÎND motocicletă

Minsk 125 cmc, magnetofon 
Kasthan. boxe. Deva, tpl. 
615377, (6208)

9 VÎND Audi 80, fabri- ’ 
cație 1981. Deva, tel. 623011.

(6193)

■ • ASOCIAȚIA Agri- 
eplă Bața-Bata vinde 
206 oi țurcane.

Informații, localitatea 
Bata, nr. 77, județul 
Arad. tel. 115. (6038)

• VÎND camion Saviem
carosat, nou, 6 anvelope, 
J100 noi. Tei. 967/80539, 
80236 și 80599. (6249)

• VÎND apartament cu 2, 
Camere Deva, ocupabil i-‘ 
mediat. Deva. tel. 615002.

(6230)
• VÎND receiver satelit 

original eu telecomandă și 
convertor complet. Deva, 
tel. 622051. după ora 21.

(6190)
9 VÎND mașină tricotat, 

cartelă, 2 fotolii, pătut. Deva 
tel. 624562. (7744)

g VÎND VW Golf G’.T.L, 
state bună. Deva, tel. 
615346. (6292)

' * VÎND casă cu baie și 
grădină. localitatea Criș- 
Oîor, nr. 40, ștr. Subpie- 
troasa. Informații Crișcior. 
nr. 10. (6258)

• VÎND urgent aparta
ment 2 camere, Orăștie. în- 
formgțij Orăștie, str. Mure-

lI 
I .
I

••••••••••••••••••ft
• S.C. D1NEX-CQ- 

MIMPEX SRL Hu
nedoara, bdul Liber
tății, 11 bis, tel. .95/ 
712624, vinde en gros 
cafea Brazilia 250 lei 
1/4 kg, țigări Camei 
— 186 lei, țigări Yu
goslavia 60 lei, whisky- 
Royale 850 lei. (6264)

• VÎND butelie aragaz.
Deva, tel. 623762. (6268)

• VÎND, pentru lichidare,
electrice, îmbrăcăminte, mo
bilă, diverse. Delta, tel. 
616979. - (6269)

• VÎND transformator de 
sudură. Deva, tel. 625553.

(6272)
• VÎND Dacia 1300, preț 

convenabil. Deva, tel. 
621838, după ora 12. (6273)'

• VÎND stație Vermona. 
Bosorod» 55, tel, 294—290.

(5762)
• VÎND'video player, ja

ponez, nou, 70 000 lei. ne
gociabil. Hunedoara, bdul 
Dacia 21/135. (5765)

•VÎND instalație satelit, 
preț convenabil, nouă. Hu
nedoara, tel. 717280, (5766)

• VÎND casă, grădină
mare, curte, dependințe. 
Hunedoara, str. Stejarilor, 
45. (5767)

• VÎND casă, curte, gră
dină. Hunedoara, str. Chi- 
zid, nr. 33. (5768)

• VIND tractor U 650,
Certeju de Sus, nr. £,14, tel. 
100. ‘ (6275)

ÎNCHIRIERI

• ÎNCHIRIEZ spațiu co
mercial industrial sau alte 
activități; Deva, str. Horea. 
200 mp, suprafață ocupa- 
bilă. Informații Horea, tel. 
612098 zilnic. (6254)

• ÎNCHIRIEZ spațiu pen
tru activități comerciale. 
Hunedoara, str. Romanilor, 
nr. 16. (6267)

• ÎNCHIRIEZ rochii mi
reasă import, accesorii. O- 
răștie. Primăverii 19.

(6196)
• CAUT pentru închiriat

apartament 2 camere sau 
garsonieră în Deva (exclus 
Micro 15). Deva, tel. 613525 
după ora 19. ' (6277)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

•
zonă centrală cu
ment 2 camere, zonă cen
trală, et. 1 sau 2, Informa
ții, tel. 619328 Deva.

SCHIMB garsonieră 
confort I (Rusca 4/134) cu 
apartament 2—3 camere. 
Hunedoara, tel. 717612.

(5764)

SCHIMB 2 garsoniere 
aparta-

OFERTE 
DE SERVICII

• PREDAU ore germană. 
Hațeg, țel. 70073. (6250)

ERATA
în articolul „Electoră- 

t- lă” din numărul de sîm- 
Ibătă/duminică al ziaru

lui noștri), s-au ștrecu- 
! rat următoarele două 
f greșeli de corectură : 
‘ . — „înaintea debutului
| declanșării campaniei e-

*
I

lectorale” în loc de „î- | 
naintea declanșării... »

— „48 de candidați” în | 
Ioc de „18 candidați” J 
(cîți erau Ia data rșdac- | 
tării materialului).

AVTOBVL I

• * 9 ATELIER Sineron 
oferă servicii mee&uic- 
-auto. Informații Deva, 
str. Imp. Traian, hr.
48, tel. 625061. (6271)

PIERDERI

• PIERDUT abonament 
CFR pe numele Rotter An
gela, eliberat de Stația 
Păulis Lunca. îl declar hui. 

(6293)

• PIERDUT legitimație 
de serviciu, eliberată de E.M. 
Deva, pe- numele Ieja Nelu. 
O declar nulă. (6260)

COMEMORĂRI

• AU trecut 6 luni de 
cînd ne-a părăsit pentru 
totdeauna chipul drag al 
celui care a fost

IQAN DRAGĂNESCU
din Petros

Dumnezeu să te odih
nească în pace I Lacrimile, 
durerea, și dorul nestins 
rămtn mereu în inimile 
noastre. Soția Ana, copiii 
ți nepoții. (6209)

4

• AMUW®E veșnic
,vl« la imp Unirea a 1 
gnt de la etagerea la 
tăcere a eeîei ee a fost 
o bună și thtdță colegă, 

VICTORIA VARGA
• Nu te vom uita nici
odată. Colectivul de 
lâ magazinul „Cămi
nul” Deva. (6253)

DECESE

■ SOȚIA Ana, fii
cele Cristina, Dana și 
ginerele Marcel, mul
țumesc tuturor 
care le-au fost alături 
la nemărginita durere 
pricinuită de despărți
rea de scumpul lor soț, 
tată și socru, 
dan RADU TICUȘAN

Dumnezeu să-l ierte 
si să-l odihnească în 
pace ! (6274)

celor

• COLECTIVUL Di
recției generale a fi
nanțelor publice și con
trolului financiar de 
stat Hunedoara — De
va este alături de co
legul lor Ștefan Budai 
în clipele grele ale des
părțirii de scumpul lui 
tată.

ȘTEFAN BUDAI 
care a, trecut fulgeră
tor în eternitate.

Dumnezeu să-l odih- 
. neâscă în pace !

(6327)

O.G.I.S. S.R.L.

Str. Mărăștî, bl.

VINDE EN GROS

i1

COMUNIC A T_ . ... j
Ca urmare • demiterii «fo ftnețiejjfiiufc Paul? 

Bates, de către Cemitetal Exo&tiv al Partidului Sa-' 
Uonal Liberal, grin aceeași dețizie a fost m un ) 
comitet provizoriu al organizației Județene PNL, for , 

> mat dta următorii zece membri: C. BLEJAN, PETRU ' 
JURCAN, VIORICA EDELHAUSER, A RON TOD0R0- ț 
NI, MIRCEA RADULESCU, OCTAVIAN BAGESCU, I 
AURELIAN PETRE, MARIOARA AVRAM. CORNE- / 
LIU ANDREI, MIRCEA MUNTEANU. V

Fostul președinte nu maî este abilitat să ațțio- l 
neze în numele partidului, nici să convoace ședințe, , 
orice act politic din partea sa fiind nul. )

Actualul președinte al comitetului județean PNL \ 
este dl dr. C. BLEJAN. \

'I 

î
str, A. Șaguna, nr. 1, vinde prin licitație J 

publică; . 1
i 

Â 
! 

ț 
i 
(

s
J

S.C. COMFRUCT S.A. — DEVA

DEVA

5, ap. 22

DIN STOC I

LA PREȚURI FOARTE AVANTAJOASE

• sucuri Queen — 1,5 1 (mango, 
portocale, mandarine);

• sucuri cutie — 0,33 1 (cola, kiwi, 
tocale);

• cafea ness Amigo — 100 g ;
• țigări import;
• whisky — Royal Palace — 75

Infofmații ia telefon 20771, intre 
—16,30.

S.C. PECO SA

cl.

I1

l
( 

por- î

cola,

orele 9
(910)

organizează în 20 08. 1992, ora 10. coin urs 
pentru ocuparea următoarelor posturi:

* jurisconsult

• contabil principal

• tehnician pentru protecția muncii 
P.S.I.

Tematica și condițiunile de participare se 
află Ia sediul societății din Deva, str. 22 Decem
brie, bl. 11. (917)

S.C. „SEVER” S.R.L. REȘIȚA

prin depozitul en gros ALIMENTARA 38 
Hunedoara, Micro 5, vinde Z-

* produse alimentare (biscuiți, napolita
ne, ciocolată, gumă, diferite sucuri etc.).

Toate produsele sînt din import, la pre
țuri foarte avantajoase. (5006)

• IFRON (nou)
• TRACTOR U 770 (nou)
• AUTOCAMION SRD 5,5 to
• AUTOCAMION HB R 8135 (stare func

ționare)
De asemenea, vinde deșeuri ambalaje — 1 

leu/kg, saci iută, boxpaleți.
Licitația are loc în fiecare zi de miercuri, 

, ora 1Q, pînă la 1 sept. 1992, la sediul societății, 
î Informații la tel. 15628,13430. 
i—----------------------------------

| S.C. DECEBAL S.A. (fosta IIC), j

) cu sediul în Deva, Piața Unirii, nr. 8, orga- < 
țnizează licitație publică în data de 10 august { 
îl992, ora 10, la Complexul zootehnic din Hațeg, 1 
jștr. Rîul Mare, pentru vînzarea de utilaje agrț- i

*

I 
î
i 1 
ț

i
f l 
ț 
I 
I

J
1

(915)

S.C. DECEBAl. S.A. (fosta IIC),

ț cole diri dotare.
( Lista fondurilor fixe supuse vînzării poate 
ții consultată la sediul societății, biroul mecanic 
tșef.
! Participanțiî la licitație vor depune la- ca- 
Jsieria unității o garanție de 10 la sută din va- 
îloarea de începere a licitației.
j Relații suplimentare la telefoanele 95 — 
1611760, 611761, 611762 — int. 37 săli 38. (916)

SARMISMOB S.A. DEVA

vă oferă prin magazinul propriu din Deva, 
Bdul Libertății nr. 5, începînd cu 1 august, 
mobilier divers la prețuri avantajoase, cu a- 
daos comercial 3 la sută.

(919)

SOCIETATEA ROMÂNO — GERMANA

DEVA TRADING S.R.L.

vinde din stoc, cu adaos comercial 0 %,/ur
mătoarele :

• holșurubitri și șuruburi în 25 tipodimen- 
siuni

• accesorii din plastic pentru mobilier
• capsatoare tapițerie și dispozitive de 

balotat
< * discuri cu plăcuțe vidia D 400

• pungi de hîrtie pergament și pungi de 
plastic

• piese de schimb pentru autocamion 
SKODA

• ROTQCOMPACTOR SKODA — an fa 
brieație 1984

• camion IFA WL 60
1989

ramie

an fabricație

radiatoare electrice cu acumulator ce-

înghre-
» I
ii1

Informații, la telefon 956/16987, între o- (
rele 9—17. (88) j

țață
vitrină frigorifică și mașină de

dormitoare import 
aparat stomatologie de raze X.

)
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