
Nevoia de schimbare
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a 
sistemului dictatorial, re
trograd, atroce, au re
simțit-o de mult românii. 
Schimbarea s-a produs în 
decembrie 1989 — anul 
destrămării întregului im
periu comunist din Est 
—, cînd răbdarea a a- 
juns la limită și oamenii 
au ieșit în stradă. Cum 
se știe, metoda a fost du
ră. dramatică : s-a vărsat 
sînge, s-au pierdut vieți 
umane, s-au distrus bu
nuri materiale. în țară 
s-au instaurat libertatea 
și democrația.

Din păcate, unii — și 
nu chiar puțini și nu chiar 
fără anume responsabili
tăți sociale și funcții în 
diferite structuri — au 
înțeles în mod original 
libertatea și democrația și 
au pornit să facă ce vor. 
Iar guvernanții i-au lăsat 
să facă ce vor. Să fure și 
să vîndă peste graniță tot 
ce au putut; să distru
gă pămtaturi și păduri, 
ferme Zootehnice și fa
brici ; să nu respecte le
gile ; să-și reducă timpul

săptămînal de lucru ; și 
chiar să nu muncească.

Nevoia de schimbare, a- 
tît de mult' așteptată, s-a 
repercutat în toate sfere
le societății. S-au dez
membrat structuri rudi
mentare, dar și altele în
că viabile, experimenta-

Apoi sJaiLaifo^l. Țfegț ț 
vechi, impopulare, și s-au * 
adoptat altele noi, deși 
unele dintre acestea (și 
să le numim doar pe două 
' ii importante — Legea 

lului funciar și Legea 
i etatizării) au multe ca
rențe și imperfecțiuni.

» — •—4» — —
ta șMfldte, cu speranțe in 
proflficărea ei, s-au pre
zentat oamenii la alege
rile locale din februarie— 
martie a.c. și se vor duce 
la urne și în 27 septem
brie, pentru desemnarea 
parlamentarilor și a pre
ședintelui țării. Că nu s-au

Observator NEVOIA DE SCHIMBARE
te pozitiv de viață. S-au 
creat organisme noi, în
să Unele dintre ele ope
rează tot cu metode vechi, 
de supunere șl dictat. S-au 
organizat greve și demon
strații pentru drepturi sa
lariate și de altă natură, 
care s-au acordat cu ex
tremă ușurință anumitor 
categorii de angajați, ge- 
nerînd alte nemulțumiri. 
Și au mal fost „mineria- 
dele”, care 'ne-au dus 
„faima” ta lume, cea din 
septembrie 199} cobo- 
rindu-1 din fotoliu pe în
suși prim-ministrul de 
atunci. Petre Roman.

ceea ce a făcut ca apli
carea lor să fie greoaie, 
nesigură. în locul par
tidului unic, comunist, au 
apărut altele, vreo 
cu cele mai originale 
numiri, aspirații și 
țiuni, ca și o puzderie 
formațiuni, Uniuni, 
ciflții, grupări 
nonguvernamentale, 
niee, de carteluri,

150, 
de- 
op- 

: de 
aso- 

apolitice, 
et- 

ligi,îucv, vi c ucucuimi, ugi,

blocuri. confederații sin
dicale, fiecare cu ambi
țiile sale sociale și poli
tice, ta același spirit vă
dit declarat al schimbă
rii.

Cu nevoia de schimbare

schimbat încă prea mul
te în bine și că nu se vor 
schimba nici în viitorul 
Apropiat este clar. Se ve
de, se simte.

Și totuși țara are ne
voie de schimbare. De 
multe schimbări. în struc
turii" politie® și guverna- 
mt ile, în celelalte or
ganisme centrale și loca
le, în legislație, în gîndi- 
rea oamenilor. Cea mai 
anevoioasă este, se pare, 
aceasta din urmă. Deoa
rece oamenii n-au înțeles 
încă pe deplin, cu toții,, 
că libertatea și- democra
ția nu presupun nici con-

ducere arbitrară, nici ac
țiuni de forță, nici ne- 
muncă și încălcarea le
gilor, nici poftă nesățioa
să de putere cu orice 
chip, nici hoție și corup
ție — atribute care ne 
dau azi celor mulți mari 
bătăi de cap și pe care 
le practică și destui oa
meni cu funcții și răspun
deri în diferite structuri 
și organisme, ci dimpotri
vă — incumbă seriozitate 
și echilibru, realitate și 
adevăr, cinste și dem
nitate, muncă ordonată și 
onestă, respect față de 

lege, față de cei din preaj
ma noastră, față de vii
torul acestei țări.

Dacă vom înțelege că 
numai așa vom putea par
curge mai ușor și cu fo
los drumul pe care ire
mediabil ne-am înscris, 
înseamnă eă schimbarea 
în noi s-a produs. Dar, 
probabil, doar timpul va 
hotărî. Noi trebuie, totuși, 
să-l comprimăm. Pentru 
binele general, pentru bi
nele fiecăruia.

DUMITRU GHEONEA
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• Cine este de vină pen* 
tru situația actuală a Ro
mâniei 7 Politicienii, teore
ticienii și jurnaliștii caută 
răspunsuri în nesfirșite po
lemici, fără ca vreunul 
din ei să fie pe deplin con
vingător. Opoziția pune de
zastrul pe seama neocomu- 
niștilor rămași în structu
rile puterii. Reprezentanții 
acesteia, din forurile loca
le, nu au prea reușit insă 
să determine schimbări vi
zibile, dovedind Că înlocui
rea foștilor nomenclatu- 
riști nu duce, automat, la 
îmbunătățirea lucrurilor. 
Partizanii restaurației co-' 
muniste, inclusiv perestroi- 
kiști de diferite nuanțe, 
susțin că vinovați sînt a- 
depții schimbărilor- radi
cale și rapide. Ei invocă 
diferitele'eșecuri ale execu
tivului și afirmă că doar 
Partea valoroasă a vechii 
clase politice, în frunte cu 
Ion Ilieseu și întărită cu 
politicieni noi. dispuși să 
colaboreze, este în Mare să 
scoată țara din impas, no
tează DEUTSCHE WELLE.

• Adjunctul d tetoralm 
FMI a declarat căGuver
nul Stolojan a atins toate 
obiectivele reformei eco
nomice stabilite în cadrul 
negocierilor cu FMI, nego
cieri care au permis Ro
mâniei să primească o pri
mă tranșă dta linia de cre
dit de 440 milioane dolari. 
Linia de credit este de un 
an, iar adjunctei directo
rului FMI, Moshen Khan, 
Și-a exprimat OOinia că, 
Bucareștial va putea obți
ne diferența banilor în 3 
rate, care vor fi plătite fa 
august, noiembrie și februa
rie, anul viitor, a tranmis 
EUROPA LIBERA.

o Circa 100 de membri 
ai Congresului SUA se o- 
pun acordării clauzei na- 

- țiiinii celei mai favorizate 
României, m cînd se va 
dovedi că alegerile din sep
tembrie s-au desfășurat fa 
mod liber. Oficialitățile 
SUA așteaptă ca Guvernul 
României să se delimiteze 
de pozițiile manifestate de 
„Vatra Românească” și de 
unele publicații antisemite, 
cum ar fi „România Mare” 
și „Europa”. Totodată, ofi
cialitățile americane au in
vocat măsurile antimaghia- 
re din Transilvania, restric
țiile din învățămîntul în 
limba maghiară, comentea
ză postul de radio MA
GYAR KOSSUTH.

_ • O delegație a Conven
ției Democratice a sosit Ia 
Washington, la invitația In
stitutului Internațional a- 
filiat Partidului Republi
can. Din delegație fac par
te domnii Corneliu Coposu, 
președintele I’NȚCD Vinti- 
lă Brătianu, președintele 
PNL-CD, Nicolae M moles- 
cu, președintele PAC, 
Gheorghe Tokay, prim-vice- 
președinte al l'DMK. - și 
Ernst Otto Weber, preșe
dintele PER. în prima șăp 
tămînă, demnitarii români 
vor participa la mai multe 
seminârii politice, uimind 
ca săptămîna valoare să fie 

' prezenți la Convenția Na
țională a Partidului Repu
blican, la care Ge»:;e 
Bush va fi desemnat can
didat al acestui partid 
alegerile prezidențiale <1 :» 
noiembrie.

• Reprezentanții români 
și moldoveni se vor întîlni 
la București pentru a pre
găti întrevederea dintre 
prim miniștrii României și 
Republicii Moldova. Minis
terul de Externe de la Bu
curești a anunțat că Theo
dor Stolojan și Andrei San- 
gheli se vor întîlni, în cu- 
rînd, în România. Data în
trevederii nu a fost încă 
anunțată. Ministerul de Ex
terne al României a mai 
informat că la Iași vor a- 
vea Ioc convorbiri româno- 
moldovene cu privire la 
traficul de la granița co
mună.
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ÎNSEMNĂRI

de ani și sînt susținuți

IN ZIARUL

pentru Camera 
Senat ?

în preaj- 
trecut, și 
în tabăra 
Nu s-a mai bun. Blocarea 

clape sau alt oricît 
mic accident suferit

să studieze serios muzica. 
De altfel, este eleu tn 
clasa a X-a la Liceul de 
Muzică din Deva.I 

I• •
r

Potrivit Programului calendaristic aprobat 
Guvern, privind realizarea acțiunilor prevăzute 
Legea pentru alegerea Camerei Deputaților și a Se
natului, precum și în Legea pentru alegerea Preșe
dintelui României, ne aflăm în perioada depunerii 
candidaturilor care se încheie la 27 august a.c., ora 
24. Legat de această activitate este bine să știm cî- 
teva lucruri.

I
fr Cine poate candida la președinția României 7 

In conformitate cu Constituția și Legea nr. 69/ 
1992, funcțiile și demnitățile publice, civile și mili
tare pot fi ocupate de persoane care au numai cetă
țenia română și domiciliul în țară. La președinția 
României pot candida — propuși de partidele și for
mațiunile politice sau ca independenți -— cetățenii 
care au cel puțin virsta de 35 
de 109 000 de alegători.-

• Cine poate candida 
Deputaților și

Oriee cetățean care are numai cetățenia română 
și domiciliul în țară, propus de partide sau forma-I

I țiuni politice ce participă la alegeri. Pot candida și 
, cetățeni români independenți, dacă sînt susținuți de 

• cel puțin 0,5 la sută din numărul total al alegătorilor 
I din circumscripțiile electorale unde candidează. Con- 
! stituția României prevede că un membru al Camerei 
I Deputaților trebuie să aibă vîrsta de cel puțin 23 de 
• ani, iar al Senatului de minimum 35 de ani.
I
I
I
| consecințele prevăzute de lege.
J Un susținător poate sprijini cîte un singur can- 
| didat pentru Camera Deputaților și pentru Senat.

- > —— »

9 Susținătorii
Pot fi numai cetățenii români cu drept de vot ce-și 

înscriu numele, prenumele, data nașterii, adresa, seria 
și numărul buletinului și semnătura în tabele spe
ciale.

Lista susținătorilor este un act public, cu toate

către Consiliul Județean Hune
doara a guvernatorului provin
ciei Liege, pentru înfrățirea unor 
localități din județ cu localități 
belgiene. (C.P.)

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I

0 AJUTOR UMANITAR. O 
delegație belgiană din localita
tea Theux, condusă de repre
zentantul. primăriei, dl. Philippe 
Boury, a • sosit pentru a patra 
oară cu ajutoare umanitare în 
județul nostru. Acțiunea desfă
șurată în cadrul operațiunii 
„Villages Roumains" a avut ca 
punct terminus Spitalul Petro
șani și localitatea Merișor, unde 
au fost oferite medicamente, a- 
paratură și tehnică medicală, 
îmbrăcăminte etc. De asemenea, 
se are în vedere pentru, peri
oada următoare contactarea de

și acordeonul său
Se numește Dorin Trif, ' strument și intenționează 

are 16 ani și este din 
Brad. L-am întâlnit de 
mai multe ori. Și de fie
care dată avea cu el a- 
eordeonul. Și la Casa de 
Cultură Deva', 
ma Crăciunului 
fa această vară 
de la Brădățel. 
despărțit de acordeon, pe 
care-l protejează ca pe 
ceva fragil și prețios, nici 
la plecarea în Ungaria, 
pentru- tabăra de la Ba
laton.

Că un adolescent iu
bește muzica nu e nimic 
deosebit. Poate doar fap
tul că Dorin cintă mai 
ales muzică populară. Dar 
cintă și lambada, deși la pe care o poți face 
acordeon e mai greu de 
interpretat. O va face în
să mai bine la orgă pen
tru că are și acest in-

Există mulți tineri râu 
chiar copii pentru care 
muzica nu e. doar un mod 
de a-și umple timpul li
ber, prilej de relaxare și 
divertisment. Ci pasiune 
dublată de muncă, de 
foarte multă muncă. Și 
poate unii sînt mai talen- 
tați decît Dorin. Dar ceea 
ce impresionează în rela
ția acestui adolescent cu 
muzica este constatarea, 

. . .' cu-
noseindu-l mai bine, că 
prin muzică și-a dobîndit 
o anumită atitudine față 
de viață, bucuria de

DE AZI

0 DARURI. Oaspeți ai Sindi
catului „Rusca" — Mina Ghe
țari, copii basarabeni din apro
pierea Nistrului, ăflați în tabără 
la Cinciș, au primit daruri, 
chetele conținînd articole 
îmbrăcăminte, detergenți și 
mente au fost dăruite de 
liala de Cruce Roșie â județului 
nostru. Spre bucuria 
moldoveni 1 (V.R.)

Pa- 
de 

ali- 
Fi-

micuților

© GARAJE. De la 
local Hațeg aflăm că, 
Ultima vreme, în cartierul 
Tel Vlaicu", s-au construit și pus

Consiliul 
numai în 

„Au-

trăi. Faptul că are 
bleme de sănătate 
să nu mai conteze 

cu el

pro- 
pare 
cînd 

are cu el acordeonul. 
Chiar dacă are unele di
ficultăți la mers, ochii îi 
stau mai mult pe acor
deon, pentre care, oriunde 
s-ar afla, caută tocul cel 

unei 
de 

__  ._____  ....__ de 
instrument, băiatul le re
simte ca pe niște dureri 
personale. Sînt de-a drep
tul înduioșătoare di anos
tea și grija lui Do^n cen
tru prietenul său nedes
părțit — acordimul. Dar 
și recompensa pe care a- 
cesta o dăruiește sufletu
lui unui adolescent cere 
nu prea poate participa la 
jocurile celor de virsta

VIORICA ROMAN

— Tinere,, lumea îți aparține !
— Degeaba. E nevandabilă...

la dispoziția doritorilor 12 ga
raje situate în apropierea blo
curilor P—29 și P—31. Acțiunea 
de construcție a garajelor pen
tru autoturisme Continuă.
(Gh.

mai pierdut timp cu deplasarea 
la oraș pentru aprovizionare. 
(C.P.) I

T.N.)

ÎN SPRIJINUL SATENI- 
O idee apreciabilă, dar

O
LOR.
mai ales benefică pentru locui
torii. satului Curechiu — comuna 
București — a fost pusă în prac
tică sîmbătă, 15 august, de Ila- 
rie Doț și Lenuța Martin, lu- 
-crători la S.C. Legumc-Fructe 
Brad, prin prezența în locali
tatea amintită cu legume, sucuri 
etc. tn acest fel, cetățenii n-au

0 ALEGEȚI. Coca-cola, sucuri 
din căpșuni, kiwi, portocale, ba
nane, plus ciocolată de casă, ca
fea, țigări ctc. oferă unitatea de 
lingă Stația C.F.R. Deva, 
tate coordonată de dl Ioan 
dă. „La Ionică" se găsesc 
fiecare zi răcoritoarele cele 
bune și mai ieftine. Argumen
tul ? Fluxul continuu al consu
matorilor. (Gh. I.N.)

uni- 
Oai- 

în 
mai

s

I
I
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CĂLDURĂ MARE
Marea arșiță peste lume. 

O zi petrecută la ; ștrand, 
in -aer liber, unde să te ră
corești cu o băutură la 
gheață (fie ea și slab alcoo
lizată), te-ar remonta, ți-ar 
insufla mai multă poftă 
de viață.

Și pînă acum a fost, cald ; 
chiar foarte cald. Dar sin
gurul ștrand al Devei a 
avut mai toată vara porțile 
închise. Motivul ? RAGCL 
Deva care-1 avea în admi
nistrare a concesionat u- 
nor persoane ți firme par
ticulare diferitele activități 
cu caracter de agrement 
sau comercial ce se des
fășurau la ștrand. După 
mai puțin de un an, vă- 
zînd că nu iese „pinca” 
scontată, vajnicii întreprin
zători au abandonat acti
vitățile concesionate. Și 
astfel proprietarul de drept 
al acestei baze de agrement 
a fost nevoit să reia el ac
tivitățile, de aici. Destul de 
tîrziu dar, vorba românu
lui, mai bine mai tîrziu 
decît niciodată.

„Intîrzierea — spune dl 
ing. Rudolf Plaser, s-a da
torat stării de degradare în 
care fuseseră aduse insta-
*•••*•*•*•*•

lațiile și celelalte utilități 
ale bazei”.

La ștrand, intrarea este 
de 50 de lei pentru adulți 
și 25 de lei pentru copii. 
Nu există nici o tonetă de 
răcoritoare, în schimb este 
destulă apă pe gazonul pe 
care de obicei omul își 
întinde cearșaful de plajă. 
Duminică, 9 august, o zi 
din săptămînă în care orice 
loc . de agrement este din 
vreme pregătit să facă fa
ță asaltului doritorilor de 
sport și mișcare în aer li
ber, la ora 10.30, în bazi
nul mare se răcoreau vreo 
9 tineri, în timp ce în cel 
mic se bălăceau în apa pî
nă la glezne (bazinul atunci 
se -umplea) 2 copilași.

Am încercat să intrăm 
în vorbă cu cîțiva tineri, 
între care Cristian Ciumaș, 
Valentin Reu, Carmen Di
na, Viorica Lupy. Multă 
mîhnire era în sufletele lor 
legată de starea în care au 
ajuns cele mai multe baze 
de agrement, multe amena
jate cu ani în urmă prin 
muncă tinerilor.

In imediata apropiere a 
ștrandului RAGCL, se află 
o bază de agrement admi-

*•••••*. •••*•*

nistrată de S.G. „Condor” 
S.A.. Este o bază eu dotări 
deosebite, dar și cu taxă 
de intrare pe măsură : 100 
de lei pentru adulți și 50 
de lei pentru copil. Există 
aici și un chioșc de răco
ritoare iar la biroul orga
nizatorului de activități al 
bazei se găsește chiar și 
bere „pentru protocol” — 
afirmă organizatorul. O- 
biceiuri vechi. Cam aceasta 
ar fi partea „în roz” a stă
rii în care se află în Deva 
unele baze sportive și de 
agrement amenajate cu tru
dă și cu cheltuială.

în aceeași zonă cu cele 
despre care am scris mai 
sus, se află o bază ce a a- 
parținut — și poate mai 
aparține — filialei RENEL, 
cu teren de tenis nefolosit, 
cu teren de fotbal pe al 
cărui gazon au crescut ște- 
via și mărăcinii.

Tot în voia sorții se află 
și cele ce aparțin fostului 
1PEG ca și baza „Sănăta
tea”, Re la firmele și ins ti, 
tuțlile respective ri-o fi ni
meni căruia să-i placă 
mișcarea în aer .liber ?

ION cioclsi 
ION JURA, corespondent

Semănători 
de țara, 

culegători ' 
de rod!

DIN ROMANIA
■Fîiine si prosperitate

Ammrmmoiiii 
RlraiiismiiWÂ

$1

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
✓

organizează pentru anul universitar 1992— 
1993 concurs de admitere la următoarele facul
tăți (Partea I s-a publicat în ziarul nostru de 
sîmbătă, 15 VIII 1992):

V. FACULTATEA DE ELECTROTEHNICĂ 
c INGINERI

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.

VII. FACULTATEA DE TEOLOGIE

Calculatoare
Automatică și informatică industrială

20 locuri
25 locuri

Electrotehnică generală 20 locuri
Electronică aplicată 20 locuri
Electromecanică 25 locuri

VI. FACULTATEA DE ENERGETICĂ

c INGINERI
Electroenergetică 20 locuri
Energetică industrială 20 locuri
Mașini și echipamente termice 20 locuri

1.

2.

f. TEOLOGI
Teologie ortodoxă pastorală 10
(din care 15 locuri pentru fără frecvență) 
Teologie ortodoxă — litere 20
(limba și literatura română)

' VIII. COLEGIUL TEHNIC-ECONOM1C ȘI
ADMINISTRATIV

locuri

locuri

NICI SARE?!
Lume multă în audiență 

la Consiliul Local Ilia. Pro
bleme și probleme. Fie
care cu necazul lui. - Dar 
mulți oameni întrebau de 
ce nu se găsește sare în u- 
nitățile comerciale de la sa
te. Ei înțeleg că nu este 
zahăr, ulei, pîine etc, dar 
nici sare l

Dl Alexandru Alba, se
cretarul consiliului; local, 
calm, liniștit, cumpănit la
șa părea cel puțin), a dat 
un telefon la cooperație. 
„Vin oamenii la noi și se 
plîng că nu găsesc sare. 
Ocupați-vă cît de cît și de 
necazurile oamenilor”. I-am 
dat dreptate dlui secretar. 
(Gh.I.N.)

UN AUTOBUZ, UN 
BAIRÎN, UN ȘOFER..;

10 august 1992, ora 16 și 
14 minute. Stația de auto
buze a RATP, din spatele 
gării Deva, este aproape 
pustie. Din cauza căldurii,, 
posibilii călători s-au re
fugiat în intrîndul protec
tor de sub clădirea gării. 
Un autobuz albastru, cu 
burduf, trage în stație, iar 
.lumea se precipită înspre 
el. Este ora 16 și 16 minu
te... Un bătrînel încearcă, 
pe cit poate, să grăbeas
că pasul venind dinspre 
intrînd pentru a urca în 
autobuz. Este tocmai '„7 — 
CRISTUR”, adică exact cel 
care îi trebuie bătrînelu- 
lui. Șoferul îl vede tre- 
cînd prin fața autobuzului 
și cînd bătrînelul ajunge 
în dreptul primei uși gata

să pună piciorul pe scară, 
îi închide ușa în nas' cu un 
zîmbet — rînjet. Același 
lucru se întîmplă la a 
doua și la a treia ușă, pe 
măsură ce bătrînelul înain
tează . spre partea dinapoi 
a autobuzului. Ultima ușă 
se închide și aceasta, iar 
mijlocul de transport pă
răsește vijelios stația, lă- 
sîndu-1 pe bătrînel în praf 
ți-n soare, cu nedumerire 
în ochi. Este ora 16 și 18 
minute, ziua de 10 august 
1992... îmi permit să suge
rez conducerii RATP De
va că astfel de șoferi nu 
că ar fi nepotriviți pentru 
meseria lor, dar sînt soiul 
de oameni cărora ar cam 
trebui să li se mulțumească 
pentru activitatea de pînă 
acum și...

(Victor Buțarca, Deva)

Dl PAUL BOTEZ A 
FOST ÎNLOCUIT

Printr-o adresă primită 
la redacție, semnată de dl 
Radu Câmpeanu, președin
tele P.N.L., sîntem infor
mați Că dl Paul Botez a 
fost înlocuit din funcția de 
președinte al Organizației 
Județene a P.N.L. Hunedoa
ra, rugîndu-ne să nu mai 
publicăm nici un comuni
cat din partea acestei or
ganizații, chiar dacă poartă 
ștampila, deoarece fostul 
președinte refuză să o pre
dea, ea fiind declarată nu
lă. Totodată se face preci
zarea că Organizația Jude
țeană a P.N.L. Hunedoara 
este reprezentată de către 
noul președinte, dl dr. C. 
Blejan, și de dl av. A. To- 
doroni, deputat. (N.T.)

AFLĂM DE LA \ 
CAMERA DE COMERȚ jj 

ȘI INDUSTRIE ț

în perioada 2—15 > 
septembrie 1992, se va 1 
organiza în Stațiunea ț 
Neptun „Școala de vară i 
europeană" de către ; 
Centrul European de j 
Cultură București, In- l 
stitutul de Economie / 
Mondială și Asociația ) 
din Geneva în colabora- y 
re cu Universitatea Con- I 
stanța și Camera de Co- ? 

’ merț. Industrie și Na- ) 
| vigație Constanța. I
l Cursul are ca temă : ( 
l „Economia serviciilor” și j 
î se adresează economiș- ) 
y tilor, personalului ad- ( 
l ministrației locale și i 
1 băncilor, managerilor și ’ 
j agenților economici, ti- ț 
( nerilor specialiști ab- l 

solvenți sau studenți. .’
Lucrările se vor des- ’ 

fășura în limba engleză 1 
și română, iar la absol- | 
vire se va acorda „Cer- 
tificat de studii europe- i 
ne”.

Pentru informații su- | 
plimentarc vă stăm la 
dispoziție zilnic, între 
orele 9—13, la sediul 
C.C.I. Hunedoara, Deva, 
str. 1 Decembrie nr. 35, 
telefon: 612924.

1 i
1 
î

I

Instituții
S-ar părea, la o privire 

sumară, ,că instituțiile cul
turale din mediul rural, 
în perioada de vară, și-au 
pus lacăte pe uși, conduce
rile acestora intrînd în 
concediu, iar lumea satului 
este mai pornită ca oricînd 
să-și vadă de munca cîm- 
pului. Cu o astfel de situa
ție eram obișnuiți pînă nu 
de mult. Din fericire, o a- 
tare stare de lucruri este 
infirmată acum. Reîntoar
să după un stagiu de pre
gătire în Capitală și susți
nerea, de eurînd, a atestă
rii pe post la Cîmpina, sub 

patronajul Ministerului Cul
turii, dna Silvia Olari; di-- 
rectorul Căminului Cul
tural din Brănișca, desfă
șoară o susținută activita
te culturală, mai ales în 
rîndul tinerilor. Nu s-a 
speriat de faptul că loca
litatea este aproape de cen
trul județului și mulți ti
neri ar fi tentați să se de
plaseze acolo unde ar pu
tea viziona un film în con
diții mai bune, un specta
col al unei trupe profesio
niste și apoi să... piardă 
timpul pînă la... trenul ca
re îi va aduce înapoi. Nu 
s-a speriat nici de faptul 
că instituția culturală lo
cală nu are o dotare co
respunzătoare. Cu răbdare, 
pe proprii bani, a cumpă
rat jocuri de șah, rummy, 
table pe care le-a adus la 
cămin, unde, pe vremuri, 
se mai afla o masă de te
nis. Cu aparatură împru
mutată organizează disco
tecă programată joia, vine
rea, sîmbăta, duminica, la

culturale...
care se string aproxi
mativ 40 de tineri. Dar 
nu numai tinerețea e un 
atu pentru a desfășura ac
tivitate culturală, ci și fap
tul că a activat în cunos
cute ansambluri din județ 
(„Doina Mureșului” Orăș- 
tie, „Getusa" Deva), apro- 
piindu-se sufletește de spe
cificul unei astfel de munci.

A încercat să alcătuias
că formații artistice și în 
comună : de obiceiuri de ; 
iarnă — colindători și „I- 
rozi”, dubași cu care a 
participat inclusiv la mani
festări județene. La Boz e- 
xistă o formație de dan
suri populare cu care a 
efectuat deplasări la Sar- 
mizegetusa. Ilia, Vălișoara, 
formație în pregătirea că
reia o serioasă mină de a- 
jutor a primit de la Cor
nel Cornean. Dar dansuri
le populare, colindele tre
buie culese și transpuse 
scenic și directorul cămi
nului cultural nu pregetă să 
facă acest lucru efectuînd 
deplasări în localitățile i- 
zolate, strîngîndu-le de la 
sursă,' autentice, în toată 
splendoarea lor. La Boz ac
tivează soliști vocali ta- 
lentați : Geta Rus, Gabi 
Rus, Dorina Mîrză, iar la 
Brănișca — Ramona Vasiu, 
Monica Podelean, instru
mentiști — Cătălin Bozan, 
Ion Solcan.

’ Tinerii preferă filme 
video, or, instituția ne- 
avînd în dotare ast
fel de aparate apelează la 
Fundația Județeană pentru 
Tineret.

în intenția directorului de

în varâl
. cămin cultural se află și 
alcătuirea unui punct mu
zeistic, pentru acesta strîn- 
gînd împreună cu secreta
rul primăriei, Daniela Ma
riana Popa, cu alți tineri, o- 
biecte de ceramică, icoane 
pe sticlă, sculptură în 
lemn etc. Ar fi un lucru 
deosebit realizarea acestui 
deziderat.

Ne-am convins că în cul
tură este implicată și Pri
măria comunei, dl primar 
Constantin Nistor, care, în 
deplasările sale pe sate, ur
mărește activitatea cul
turală, ascultă dorințele oa
menilor și le stimulează. 
Ne-a mărturisit că este în 
măsură să găsească o mo
dalitate de a rezolva pro
blema unor reparații la 
căminele de pe raza comu
nei, bineînțeles și cu banii 

strînși prin autofinanțare de 
către aceste instituții,’ să 
asigure combustibilul ne
cesar pentru perioada de 
iarnă. Fost ceferist, dînsul 
caută să imprime discipli
nă în munca primăriei și 
a instituțiilor de pe raza 
comunei, ceea ce e un lu
cru bun, mai ales în a- 
ceastă perioadă în care și 
legile sînt eludate uneori. 
Să nu uităm însă că mun
ca culturală e una nenor
mată și se desfășoară du- 
pă-masa, seara, sîmbăta și 
duminica ! în consecință — 
mai multă înțelegere pen
tru tineri, pentru evitarea 
unUi nedorit conflict între 
generații.

MINEL BODEA
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Conducerea unităților comerciale și 
turism
Administrație locală și secretariat

de
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25
25
25
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locuri

locuri 
locuri

admitere.înscrierea candidatilor la concursul de 
face în perioada 31 AUGUST — 6 SEPTEMBRIEse

1992, la secretariatele facultăților: str. Armata Ro
mână nr. 5 ; tel. 99/132830.

La profilurile filologie, educație-fizică, și sport, 
teologic ortodoxă, înscrierile se fac în perioada 27 AU
GUST — 1 SEPTEMBRIE 1992, dîndu-se și unele pro
be eliminatorii din 3 septembrie.

Universitatea dispune de o cantină studențească 
și de două cămine, asigurînd, contracost, în limita 
posibilităților, masa și cazarea candidaților Ia admi
tere. ,

Metodologia desfășurării examenului de admitere 
poate fi consultată • Ia afișicruL universității, (963.2)

BANCA AGRICOLĂ — S.A.
SUCURSALA JUDEȚEANĂ 

HUNEDOARA — DEVA 
ANUNȚĂ

scoaterea la licitație a obiectivului „CON
STRUCȚIA SEDIULUI BĂNCII AGRICOLE 

S.A. SUCURSALA JUDEȚEANĂ HUNEDOARA 
— DEVA” care are amplasamentul în zona gă
rii din Deva.

Investitorul, finanțatorul și organizatorul li
citației este Banca Agricolă — S.A., Sucursala 
Județeană Hunedoara — Deva, bdul Decebal, 
bl. B, telefon 613596, telex 72260, telefax 
611896.

închiderea licitației se va face în data de 
28 august 1992, dată pînă la care se pot depune 
ofertele, iar deschiderea ofertelor se va face în 
data de 7 septembrie 1992, Ia sediul Băncii A- ! 
gricole — S.A. Sucursala Hunedoara — Deva, | 
bdul Decebal, bl. B, I

Documentația de licitație se poate procura 
contracost de la I.P.H. — S.A. Deva, Piața Vic- | 
toriei nr . 2, telefon 612430, telex 72230, fax 
614108, sau poate fi consultată la sediul băn- ] 
cii. (956)!
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ȘCOALA DE ȘOFERI AMATORI DEVA 
(S.C. „AUTOCETATE" S.A. DEVA)

I Face înscrieri pentru cursurile de șoferi a- 
i matori, seria septembrie — octombrie 1992, 
I pentru Deva, Hunedoara, Călan și Brad, după 
[ cum urmează:

• Deva și Călan între orele 8—14, la se
diul școlii;

. • Brad, în fiecare joi din săptămînă, între
orele 10—15, Ia hotel Piață ;

I • Hunedoara, între, orele 8—14, la sediul 
școlii.

Frețul negociabil, în funcție de numărul de 
| ore (10—12 000 Iei).

Informații la telefon 615334 sau la sediul 
I scolii din str. Ulpia nr. 15 (bloc TCMM) Deva, 
r o®!)
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Divizia Națională 
CRONICA ETAPEI
Rezultatele primei etape: Electroputere — Da 

cia Unirea Brăila 1—0 ; Dinamo — Poli Timișoara 
4—0 ; Sportul Stud. — Universitatea Craiova 0—0 ; 
Oțelul Galați — Steaua 1—1; „U” Cluj — F.C'.
Brașov 1—0 ; F.C. Ploiești — Rapid 1—1; F.C. Ba
cău — Gloria Bistrița 1—4 ; Progresul Buc. — F.C. 
Farul 2—2 ; C.S.M, Reșița — F.C. Inter Sibiu 3—2.

Din prima etapă. L i- 
namo a luat cel mai ban 
start și își anunță din 
nou candidatura la ist
mul loc în clasamentul 
Diviziei Naționale. Cu 
cel mai bun lot de fot
baliști din prima ligă a 
țării, Halagian a aliniat 
și duminică o' echipă bi
ne pusă la punct, omoge
nă, ce joacă avîntat, cu 
pase precise, în adânci
me, pe cartea atacului. 
S-a desprins clar de echi
pa profesorului lonescu, 
cu un lot mult mai firav 
decît Dinamo. Deși Elec
troputere, pe teren pro
priii, a obținut victoria 
în fața Brăilei, iar Steaua 
și Univ. Craiova au rea
lizat remize în deplasare, 
participantele în cupele 
europene n- iu arăt i* o

formă deosebită. E-drept, 
e doar începutul, dar pai - 
că e prea mire, distanta 
dintre ce a arătat Poți 
Timișoara la București ti 
ceea ce joacă puternica sa 
adversară, în Cupa UEFA, 
Real, Madrid.

Băcăoanii, părăsiți de 
cîțiva jucători buni, lipsiți 
de adevărăți oameni de ■ 
fotbal ■ în, conducere . și. 
sponsori puternici, au ce
dat la țin scor categoric în 
fața bistrițenilor. iar 
C.S.M. Reșița a obținut 
greu victoria în fața lui 
Inter, în timp ce Progre
sul a trebuit să se mul
țumească cu un punct pe 
teren propriu. Va fi o 
viață grea pentru aceste 
echipe în prima ligă a 
țării.

C. SANDU

DIVIZIA C — FAZA JUDEȚEANĂ

REZULTATELE PRIMEI ETAPE:

Parîngul Lonea 
— Favior Orăștie 
Minerul Certej

5—1
2—1
8—0
2—0

Minerul Șt. Vulcan — Metaloplastica Orăștie 
Mureșul Deva — 
Victoria ’90 Călan 
C.F.R. Simeria —
Min. Vulcan Teliuc — Metalul Crișcior 
Aurul Brad — Haber
Constr.. Hunedoara — Minerul Ghelari 
Minerul Bărbăteni —

Hațeg

1

i
j

V
*

Minerul Aninoasa

2—1
0—0
7—o i
2-M

DIVIZIA A

Rezultatele primei 
etape dia serU I-

Portul Constanța — Glo
ria Buzău 4—2 ; Flacăra 
Moreni — Unirea Slobozia
2— 1; Chimia Rm. Vîlcea
— C.S.M. Suceava 0—0 ; U- 
nirea Focșani — Ceahlăul 
P. Neamț 0—0 ; FAUR Bu
curești — „Poli” Iași 1—3; 
A.S.Â. Electromureș — 
C.S. Olt ’90 2—0 ; Steaua 
Mizil — Gloria C.F.R. Ga
lați 2—0 ; F.C. Argeș — 
Callatis Mangalia 4—0 ; Fo- 
resta Fălticeni — Autobu
zul București 2—0.

Rezultatele din 
seria a Ii-a

Metalul Bocșa — C.F.R. 
Cluj 3—0 ; F.C. Corvinul
— F.C. Drobeta Tr. Severin
3— 0 ; Unirea Alba Iulia
— Gloria Reșița 3—-1,; O- 
limpia S., Mare —‘ F.C. Bi
hor 0—0 ; U.T. Arad — 
Tractorul Arad 2—0 ; Me- 
irotn Brașov — Jiul Petro
șani 1—1 ; C.F.R. Timișoa
ra — Jiul I.E.L.I.F. Craio
va 2—1 ; F.C. Maramureș
— Metalurgistul Cugir 8 
—1; I.C.I.M. Brașov — Ar
mătura Zalău 3—1.

Deci, Jiul Petroșani a 
obținut un punct prețios în 
deplasare. în următoarea e- 
tapă, un meci de atracție 
la Petroșani, unde vine, 
U.T.A., una dintre preten
dentele la titlu. Surprinză
toare înfrîngerea la un scor 
astronomic a Metalurgistu
lui Cugir la F.C. Maramu
reș, care a luat un avans 
serios Ia golaveraj.

Cei mai înfocați suporteri ai Corvinului, care 
s-au încumetat să înfrunte căldura înăbușitoare, au 
venit curioși să vadă, sîmbătă, primele semne ale 
îmbunătățirilor pe care le preconizează Petcu (pre
ședintele clubului) și Gabor (la pupitrul conducerii 
tehnice, secondat de Stoica și Ioniță) în jocul hune- 
dorenilor. Așa cum am mai anunțat, Neluțu Petcu 
ține să ajute echipa și din teren, acolo unde, îm
preună cu Romică Gabor, încearcă să pună în apli
care atît de apreciatele și de gustatele scheme de 
joc de pe vremea lui Mircea Lucescu.

Din start, gazdele, cu Gabor pe post de condu
cător de joc, inițiază atacuri la poarta oaspeților și, 
în minutul 5, Tița înscrie cu un șut din apropiere: 
1—0. Deși atacurile se succed cu repeziciune la poar-

Cu Gabor și Petcu 
în formație

F. C. Corvinul-Drobeta 
Tr Severin 3-0 (2-0)
ta lui Badea, hunedorenii nu mai reușesc să înscrie 
pînă in min. 33, cînd Gabor execută cu precizie o 
lovitură de colț și Sterean nu-l iartă pe portarul oas
pete, înscriind al doilea gol pentru hunedoreni.

După pauză, cu toată căldura sufocantă, jocul 
continuă să fie animat și din min. 65 crește în inten
sitate prin intrarea• în. teren a lui Petcu, care, îm
preună cu Gabor, fac tot jocul Corvinului, bine aju
tați de mai tinerii Iar coechipieri. Publicul este „fu
rat" de frumusețea unor faze create de cei doi, dar 
nu uită să aplaude reușitele lor, dăruirea pentru e- 
chipă. Și a mai venit un gol, dar s-au și ratat multe 
altele: Ca în orice meci jucat deschis, - oaspeții au 
salvat în extremis goluri, iar în min. 85, bara s-a 
opus la un șut al lui Mitrică. Al treilea gol s-a în
scris în min. 75, cînd Mitrică centrează de pe dreapta 
și din nou Tița se află în fața porții și plasează min
gea eu capul : 3—0. Spectatorii regretau la sfîrșitul 
meciului un singur lucru; că nu au înscris măcar 
un gol Gabor sau Petcu. Meritau! Dar nu-i nifhic, 
mai au timp I

F.C. CORVINUL : Ioniță, Bardac, Sterean, Hei- 
diner, Bozga (Tirnoveanu), Mitrică, Chezan, Tița, Rus 
(Petcu), Gabor, E. Marian.

F.C. DROBETA TR. SEVERIN: Badea, Mustață, 
Șerban, David, Chiroced, Stoica, Sîrboiu (Petrișor), 
Pascu (Donoață), Nccula, Stanică, Coman.

A arbitrat ILIE VIOREL, București.
SABIN CERBU

Vâ
F.C. CORVINUL, DIVIZIA A

prezenta
JIUL PETROȘANI, DIVIZIA A

Culori: alb.albastru.
Stadion : „Corvinul” — capacitate 15000 
de locuri.
Anul înființării : 1921.
Cea mai bună performanță : locul III în 
campionatul național al Diviziei A, 1981— 
1982.

Președintele de onoare al clubului :
MIRCEA ROȘCULEȚ 

Președintele salariat:
IOAN PETCU

Vicepreședinte :
DORIN NICȘA

Antrenor principal :
ROMULUS GABOR 

Antrenori secundari : VIRGIL STOICA, 
M. IONIȚĂ 
Medic: dr. IOAN VAIDA 
Mascur : IOAN BONE

LOTUL DE JUCĂTORI; Ioniță, Că- 
prărescu, Clep, Bardag, Haidiner, Sterea. 
nu, Bozga, Bejenaru, Tîrnoveanu, Teti- 
leanu, Dăscălescu, Bordean, Chezan, Tița, 
Crăciun, Rus, Mitrică, Petcu, Gabor, E. 
Marian, Banc, Ciorea, Păcuraru, Andone. 
Deci au revenit la echipa care i-â con
sacrat, Neluțu Petcu și Romică Gabor, 
care, sîntem convinși, vor depune mult 
suflet alături de ceilalți jucători, pentru 
revenirea pe uri făgaș normal a fotba. 
lului hunedorean. Remarcăm promovarea 
numai din propria pepinieră a onor ju- 
niori’ fără nici un „import”. Ce va fi ?

Să-i sprijinim în tentativa lor.

Culori: alb-negru.
Stadion : „Jiul” — 25 000 de locuri.
Anul înființării: 1919.
Prima participare în Divizia A: 1937.
Cea mai bună performanță : locul III în 
ediția 1948—1949 și Cupa României în a_ 
nul 1974.

Președintele clubului:
PETRE DRAGOESCU

Președinte al secției de fotbal :
ing. PETRU TUDOR

Antrenor principal :
DUMITRU MARCU

Antrenor secund :
IONEL GRECU

Organizator competiții : x
M. SPIRU

Medic : dr. NICOLAE CIUGLEA 
Mascur: RADU DRAGUȘEANU

LOTUL DE JUCĂTORI: Ghițan, Cio- 
banu, Anton, B. Popescu, Cămărășan, Bu- 
runtia, Doroș, Cioabă, Huza, Călugăriță, 
Gașpar, Dicuț, Dodu, Cristescu, Cristea, 
Stăncic, Stoica, Zamfir, Milităm, Oprea, 
Radu, Ștefonî, Răducu, Stancu, Henzel, 
Frunzea. Jiul are unul dintre cele mai 
valoroase și omogene loturi din Div. A, 
seria a II-a. Echipa și.a propus să rea
lizeze în viitorul campionat nu numai 
jocuri spectaculoase, dar și promovarea 
în Div. Națională.

m :
MUREȘUL DEVA,

Divizia C, faza 
județeană

Culori : alb-albastru.
Stadion : „Cetate” — 3000 
de locuri.
Anul înființării : 1921. 
Președinte de onoare • ing.

NICOLAE STANCA 
~ Preeșdintcle clubului:

S. TODONI
Antrenor principal :

GH. ȚURLEA
Medic : dr. HOREA IIOSU

Lotul de jucători: Raho- 
veanu, Ciubotaru, Rus, Arde- 
leanu, Lavu, Nacu, Cîrsto- 
iu, Ciki, Luca, Macavei, Bă- 
doiu, Țîf, Spătaru, Cismaș, 
Tănasă, Gîț, Spineanu, 
Toth, Petrie, David, Rădos, 
Popa, Danciu, sau Sidorak 
(la schimb), Eiek, .Haiduc 
Deci vreo 5 plecați și nu 
mai puțin de 9 juniori pro. 
movați, din care 2 de la 
Corvinul Hunedoara 'Spă
taru și Cismaș). Treeînd 
supărarea conducerii du
hului pe „copiii rătăciți” 
și „buni la suflet cu ad
versarii”, s-a despărțit to
tuși, de ei, fără regrete, 
și încearcă reconstrucția 
unei noi echipe. Deși 2—3 
componenți ai lotului mai 
sînt sub semnul întrebării 
Vor face treabă ? Vor 
rămîne ? Dacă nu... Adio! 
Așa e si normal.

REZULTATELE 
CONCURSULUI 
PRONOSPORT

DIN 16 AUGUST 1992
Electrop. — Dacia Br. I
Dinamo — Poli. Tim 1
Sportul Stud . — Univ. X
Otelul Gl. -- Steaua X
„li” Cluj — F.C. Bv. 1
F.C. Ploiești — Rapid X
F.C. Bacău — Gloria 2
Progr. Buc. -- F.C. Farul X
C.S.M. Reșița----Inter. 1
FAUR Buc. — Poli, Iași 2
Steaua Miz. — Gloria Gl. 1 
Olimp/S M. — F.C. Bihor X 
Metr. Bv. — Jiul Petroș. X

Fond de cîștiguri:
9 443126 lei.

Viza medicală 
a fotbaliștilor
După cum ne-a trans

mis Asociația Jude
țeană de Fotbal, viza 
medicală a jucătorilor 
de fotbal din campio
natul Diviziei C — fa
za județeană, este va
labilă dacă este efec
tuată la cabinetul me- 
dico-sportiv sau în ca
drul policlinicilor spi
talelor din municipiile 
sau orașele de reședin
ță ale echipelor din 
care fac parte respec
tivii jucători. (S.C.) !

----------- — i

Programarea 
partidelor la 

fotbal
• Programarea etapeloț. 

Campionatului Divizionar 
de fotbal, ediția 1992—1993, 
s-a efectuat pe baza upei 
scheme numerice elabora
tă de calculator, iar atri-. 
buirea numărului > fiecărei 
echjpe în cadrul schemei 
s-a realizat prin tragere la 
sorți.

— în Divizia Națională, 
jocurile se dispută dumi
nică, orele de începere a 
partidelor, în tur, fiind : în 
luna august — ora 18; 
septembrie — ora 17 ; oc
tombrie — ora 15 ; noiem
brie — ora 14 și decembrie
— ora 13.

— Meciurile din campio
natul Diviziei . A se dispu
tă simbăta, înccpînd de la 
ora 11.

— în Divizia B și Divi
zia C — faza județeană — 
partidele se dispută dumi
nica, de la ora 11. In eta
pele intermediare se vor 
respecta orele programate 
de Divizia Națională.

Cresc haremurile 
arbitrilor

• Conform unei hotă- 
rîri a Biroului F.R.F., în- 
cepînd cu noua ediție a 

Campionatului de fotbal, ar-' 
bitrii vor beneficia de ha
remuri substanțial îmbu
nătățite, in dorința crește
rii calității prestațiilor a- 
cestora, a cinstei și corec
titudinii. Astfel, baremuț 
pentru arbitrajul unei par
tide în Divizia Națională 
este de 10 000 de lei (față 
de 3000 de lei cît era pînă 
acum), Divizia A — 8000 
de lei, Divizia B — 5000 
de lei, Divizia C — faza 
județeană între 1650— 
2200 lei, in funcție de dis
tanță, iar la juniori I și IJ
— 1000 de lei. La aceste 
sume se adaugă : costul 
transportului, al mesei șl 
al cazării. Cheltuielile vor 
fi suportate de clubul gaz
dă.

Observatorii 
federali

Dorind să pună capăt in
fluențelor de cele mai di
verse nuanțe și pentru a 
spori contribuția observato
rilor federali la întronarea 
unui climat de corectitu
dine în desfășurarea par
tidelor de fostbal și a fair- 
play-lui, haremurile pentru 
observatorii federali vor 
crește și ele, suportate 
fiind de federație pentru 
cei delegați la partidele din 
Divizia Națională și Divi
zia A. In Divizia B, echi
pele care solicită observa
tori suportă costul baremu
lui și cheltuielile de de
plasare. ,

Desigur, va crește și exi
gența față de prestațiile ar
bitrilor în general, a între
gii stări de disciplină și a 
climatului pe teren și în 
tribune,' In acest scop, a 
fost aprobat, lotul observa
torilor federali din care 30 
vor asista la meciurile din 
Divizia Națională, oameni 
de fotbal, competenți și ca
re, în decursul anilor, s-au 
dovedit cinstiți, drepți, co- 
recți. Să dea Dumnezeu, 
fiindcă Federația judecă 
orice incident doar pe ba
za raportului observatorului 
federal și al arbitrului. 
Deci, are cuvînt greu de 
spus și e normal să fie 
drept, imparțial. Dar, îri 
cazuri extreme, se pot lua 
în considerare și probele 
aduse de clubul respectiv 
și nu slnt neglijate nici 
semnalele presei.

C. SANDU



Fa». 4 CUVINTUL LIBER • NR. 686 • MARȚI, 18 AUGUST 1992

v» ________

PUBLICITATE
V1NZARI-

CUMPARARI

• VÎND loc de casă în 
Deva, cu proiect și autori- 
eație tie construcție, ma
teriale aferente construcției. 
Proiectul conține următoa
rele : spații comerciale la 
parter, spații de locuit la 
Etaj, plus mansardă. In
formații la telefoanele 
MlBflî, 629636, între orele 
B—N. (6757)
* VÎND urgent garsa-

■Mpt*. gaze. Deva, str. Al. 
pmHor, bl. G 2, et 1, ap. 
flk «irtier Dacia, zilnic în- 
Wq Orele T—20, preț e«i- 
nhlHL (6748)
• V1ND ARO 244, tno- 

stare excepțională.' 
& ra. tel. 713220.

(5805)
• VîND apartament 4 

CMHBre în Hunedoara. In- 
tamațK tel. 713438. (5806)
• VIND apartament 2 

camere, decomandate, cen
tre!. ftred. tel. 650825.
• VÎND BCA 16 mc. Tn- 

formațU. Deva. tel. 616489.
(6771)

41 V1ND garsonieră, con
ferit E, Deva. Micro 15, bl, 
52. âp. 59, et. 3. preț 25» 006 
teL (6770)
• VÎND urgent garso- 

tttefă. confort I sporit, zo- 
IB* centrală, lingă piață, 
MK Deeebal Deva, tei. 
MBfcr sau Brad. 651160.

(6769)
• VIND drujbă electrică, 

moară cereale șf motor 
barcă. Deva. tel. 620063.

(6768)
• VÎND minimobra, stare 

bună. Deva, str Horea 217.
(6763)

• VÎND Rolă carosată cu
remorcă. Deva. tel. 615079, 
648843. (6760)

• VIND 2 autoturisme : 
Mttftmit 601 și Daciă 1100. 
D*va. țel. 629335, după ora 
lt|G750)

\în circulație). Deva, tel. 
623680. (6753)

• VIND garsonieră, zo
nă centrală, preț 600 000 
lei, negociabil. Informații, 
Deva, str. Al. Viitorului, bl. 
04, se. 2^p.35. (6755)

• VÎND garsonieră, zonă 
centrală, Deva, tel. 626054.

(6756)
• VÎND motocicletă IJ

„Planeta 5”. 350 cmc cu a- 
'taș, nouă (piese schimb). 
Deva. bd. Bălcescu (nou), 
bl. 29 B, ap. 38. (6746)

• VÎND Moskvici 1500. 
Hunedoara, tel. 95/724383.

(6745)
• VÎND urgent, convena

bil, , IFA — W 50, Diesel 
(două bucăți), fabricație

1987, respectiv 1988, 5,5 teme, 
carosate, cu prelată, mobilă 
Veche, 5 piese complet De
va, tel. 625139. (6670)

• VÎND apartament două
camere. cărămidă, deco
mandate, în Deva. Relații 
Hunedoara, tel. 716121, in
terior 2834. <6742)

• VIND loc de veci în 
ritnitirui Popa Șapcă din 
Hunedoara. Informații Hu
nedoara, tel. 724277. (6726)

• VÎND apartament 2
camere, gaze, etaj 3, Deva, 
Micro 15 (1800 000 lei), Lu-. 
goj, tel. 96/311025. (6736)

• VÎND apartament 2 
camere (Deva — Zarand). 
Informații, Deva, Goj du, 
bl. A 7, ap. 3, se. I. (6741)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament 2
camere, confort 1, cu apar
tament 3—4 camere, zonă 
centrală. Informații Hune
doara, tel. 711675. (5889)

• SCHIMB casă, trei ca
mere, garaj, grădină, pomi 
fructiferi. Brad, str. Oituz, 
nr. 14, cu casă 2 camere, 
gaze. Deva. Informații, tel. 
Deva. 620393. între orele 
18—22. (6773)

• SCHIMB apartament
proprietate, 2 camere, par
ter, zonă centrală, cu gar
sonieră. Deva, tel. 623663, 
după-masă. (6749)

PIERDERI

• PIERDUT legitimație 
de serviciu eliberată de 

Fabrica „Metalotex Zarand”. 
Brad, pe numele Ciur 
Gheorghe. O declar nulă.

(6743)

OFERTE 
DE SERVICII

• CAUT femeie îngrijire
copil. Hunedoara, bdul Da
ciă, nr. 21, G2/16L (5802)

• ECO TOUR Deva or
ganizează excursie în Po
lonia, în 23 august 1992. 
Transportă persoane cu vi
ză pentru Germania, săp- 
tăminal. Cumpără volume 
cu poezii de Esenin. Tri. 
615790. (6764)

• ANGAJEZ îngrijitor 
vaci. Hunedoara, tel. 717431.

(5804)

DIVERSE
• Coasumconj Orăștie 

organizează în data de 
26 august 1992, ora 10, Ia 
sediBl din str. Nicolae Băl- 
eeseti, nr. 8 Orăștie, licita
ție pentru preluare de ac
tivități tn locație de ges
tiune pentru activitățile co
merciale, în spațiile din 
str. Gării, nr. 8, piața Vic
toriei, nr. 4 ți str. Nicolae 
Bălcescu, nr. 5.

Prioritate ap membrii a- 
sociați sau lucrători ai 
CONSUMCOOP. (5888)

• ADUC pe această cale 
mulțumiri dlui Mircea Le- 
pădatu, pentru gestul de 
cinste și omenie de care a 
dat dovadă. Negrilă. (6777)

COMEMORĂRI

• AZI, 18 august. 
1992, se împlinesc 6 
săptămîni de cînd ne-a 
părăsit bunul nostru 

- soț, tată și bunic,
MIRCEA BASARIBÂ

Dumnezeu să te o. 
dihnească în pice. Fa
milia. (6720)

• CÎT de mult ne 
lipsește bunătatea lor, 
la trei ani de lacrimi 
și nemărginită durere 
de cînd au plecat din
tre noi' minunății fii 
șl frați »

ALIN și 
DACIAN SUCIU

Părinții și sora Îza- 
bela. (57^8)

• VÎND apartament 2 
camere. Deva. str. Liliacu
lui. bloc 24 A, sc. D, ap. 39, 
M. 625069. după ora 17.

(6751)
• VÎND urgent garso

nieră. cartier Dacia, preț 
■onvenAbil Deva. tel. 615569.

(6752)
• VIND Opel Senator, 

Stare foarte bună (înscris

• SCHIMB apartament 2
camere, str. Eminescu, bloc 
35, et. 3, cu garsonieră, 
ultracentral, fără pretenții. 
Informații Deva, tel. 612194, 
orele 16—20. (6759)

• SCHIMB garsonieră
proprietate, cu apartament 
2—3 camere. Deva. tel. 
626531. (6766)

DECESE
•, SINCERE condoleanțe 

familiei îndoliate la des
părțirea de cel care a fost 
un om de mare noblețe 
sufletească,

IOAN POPA
din Hărțăgani

Dumnezeu să-l odihnească 
în pace ! Familia Heiberg, 
din Deva. (6747)

organizează licitație publică in vederea con
cesiunii de terenuri situate în intravilanul loca
lității Uricani pentru construcții de garaje, con-

i
1 -------------- r — ----------------------------------------- ,

Tdrm documentațiilor de urbanism aprobate în
jnniiilftKla ¥ AflrSS tvv» tîft/lftftl Art 1 ft____ •condițiile Legii nr. 50/1991, Art. 10—15, astfel: 
AMPLASAMENTUL NR. 1 — Cartier Bucura, 

pe malul drept al rîului Jiu, în dreptul blo
curilor 59'și 13.
• 20 locuri cu suprafață totală construibi- 

lă de 400 mp.
ZONA „A“ — taxa minimă anuală 110/leimp 
AMPLASAMENT NR. 2 — orașul vechi (Astioa- 

ra) la capătul străzii Aleea Jiului.
• 9 locuri cu suprafață totală construibilă 
de 180 mp.

ZONA „A” — taxa minimă anuală 110 lei/mp. 
Licitația va avea Ioc în ziua de 8.09.1992,

• CU adincă durere 
soția Maria și copiii 
Mischi, Brigitte și Nic
ky, împreună cu fa
miliile, anunță trecerea 
în neființă a dragului 
lor,

MIHAI MODJESCII 
în vîrstă de 66 ani

Corpul neînsuflețit se 
află depus la Capela 
cimitirului catolic De
va. Odihnească-se în 
pace. (6754)'

• CU inimile frînte 
de durere, familia preot 
Stencoăne anunță în
cetarea din viață pfi- 
mîntească, la numai 53 
ani, a celei care a fost 
vrednica maică preo
teasă.

CORNELIA 
Înmormîntarea va avea 
Ioc ari, 16 august 1992, 
®ra 14, cînd va fi depusă 
după rînduielile bise
ricii străbune, la cimi
tirul bisericii Schimba

rea la Față, Hunedoara. 
Virtuțile ei vor rămîne 
de-a pururi vii în via
ța familiei și a celor 
ce aU cUnoscut-o, (6761)

• LA trista și neaș
teptata despărțire de 
Scumpă noastră nașă, 
preoteasa,

CORNELIA 
STENCOANE. 

sîntem alături de fa
milia îndurerată, îi 
vom păstra veșnică a- 
mintire. Familia finilor 
pr. Miron și Mariana 
Lăscuș. (6767)

• SORA Eulemia, ne
poții Miron, Tiberia și 
Andra Maria deplîng 
moartea prematură a 
dragei lor.

CORNELIA 
STENCOANE 

Sîntem alături de 
trista ei familie. Dum
nezeu s-o ierte și s-o 
odihnească. (6767)

■ SALARIAȚII pro
topopiatului Ortodox 
Român Deva anunță 
cu nemărginită durere 
trecerea la cele veș
nice, după o lungă și 
grea suferință, a dis
tinsei preotese,

CORNELIA 
STENCOANE

Suflet blind și nobil, 
devotată soție, iubi
toare mamă și bunică, 
înmormîntarea marți, * 
18 august, ora 14, de 
la Casa Parohială Hu
nedoara. Dumnezeu s-o 
odihnească în pace!

(6762)

CONSILIUL ORĂȘENESC URICANI
ora 10, la Consiliul Local Uricani, în str. 1 Mai 
nr. 6.

Concesiunea terenurilor pentru amplasa
mentele 1 și 2 (garaje) se face pentru o perioa
dă de 25 ani.

Garanția de participare Ia licitație va fi e- 
gală cu valoarea unei redevente minime anuale, 
adică 2 200 lei.

Documentele licitației se pot obține contra- 
cost de la Consiliul Local Uricani, biroul urba- 
nism-amenajarea teritoriului, începînd cu data 
de 24 august 1992, zilnic între orele 11—14,30.

Ofertele se depun la Consiliul Local pînă 
la data de 7.09.1992, ora 15.

Informații suplimentare și consultarea plan
șelor se poate face zilnic Ia Consiliul Local, ba
roul urbanism-amenajarea teritoriului, sau la 
telefon 560850.

ii

IMPORTANT!

ABONAMENTUL
LA „CUVINTUL LIBER” !

Factorii poștali, oficiile poștale și difuzorii 
din unități fac abonamente la ziarul nostru pî
nă la 27 august a.c. inclusiv. Costul unui abo
nament este de 120 de lei, la care se adaugă 
taxele poștale.

CENTRUL DE INFORMATICĂ MINIERĂ 
DEVA

Organizează, începînd cu data de 24 august 
1992, cursuri de inițiere în utilizarea calcula
toarelor IBM—PC.

Durata cursului este de 5 săptămîni. 
Relații se pot obține la telefon 613915.

)
i
1 

(944) ț 
-------------------------------------------------------------ț 

î
S.C. COMSER S R.L. HUNEDOARA

Cu sediul in Hunedoara, str. Revoluției, nr. îI
) 5, distribuitor autorizat al firmei RANK XE- i
* ROX, vinde din stoc cu livrare-instalare la se- |
ț dini beneficiarului în max. 24 ore de la lansa- y 
/ rea comenzii, copiatoare, imprimante cu laser. » 
| faxuri, mașini electronice de scris, copiatoare f 
l de planuri, birlic format A3, A4, hîrtie fax etc., i 
C toate produse ale corporației RANK XEROX, ( 
f liderul mondial în domeniu. Relații la telefoa- 4 
| nele: $5/711919,717148. • •[I —-----------------
* S.C. COMSER S.R.L.
* ; 
) Cu sediul în Hunedoara, str. Revoluției, nr. < 
t 5, telefoane 95/711919, 717148, angajează ahsol- ? 
1 venți de învățământ superior, promoția 1992, zi, >

S.C. COMSER S.R.L.

Vin funcția de ageriți comerciali și contabil-eco- »
/------------- ț

4
)

A

L4|/13LUpiU MillDIUiUI, III- '

08. 92 pînă pe data de ț

■

( nomist.

I—
(CEC)

S.C. ..AVIS" S.R.L. BOTOȘANI

I
tel. 985/31398, Fax 985/18736

Vinde en gros, din Episcopia Bihorului, în
cepînd cu data de 15. I 
19. 08. ’92.

• ZAHĂR dublu rafinat, categoria A.
Stoc limitat: transport la cerere (18—20 

tone). (6314)
!

S.C. ELPRODCOMSERV S.R.L. DEVA

Organizează concurs în data de 21 august 
1992, pentru ocuparea următoarelor posturi:

• Merceolog — tehnician — pentru desfa
cerea produselor industriale, specialitate electric 
și electronic.

• Vânzător ambulant.
Salariul negociabil.
Relații suplimentare la telefoanele : 21816; 

26070. (957) |
111 ...................... —■■■■■— > .......................... . ■ ■ I

LICITAȚIE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA

scoate la licitație în vederea concesionarii
• un număr de 14 terenuri destinate con

struirii de blocuri pentru locuințe, spații comer
ciale și de producție, garaje.

Informații se pot obține de la locurile de 
aîișaj ale primăriei, precum și de la IPH — 
S.A. Deva, între orele 11—14. <

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA

Organizează concurs, în data de 17.09. ’92, 
ora 9, în vederea ocupării untii post de steno
dactilografă. Condiții: — studii medii și cali
ficare de specialitate.

Informații suplimentare se pot obține la 
Compartimentul personal, telefon: 11350 —
int, 175.

 l
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