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1. Consultați modelele de buletine de vot afișate 
vedere în hol sau la intrarea în secția de votare.

decit cu un singur partid, formațiune politică sau 
coaliție.

2. Actele necesare votării, după caz : buletinul de 
identitate ; adeverința care ține loc de buletin de 
identitate; carnetul de serviciu militar pentru elevii 
din școlile militare și militarii în termen, pașaportul 
pentru cetățenii români care au domiciliul în străină
tate și se află in țară la data alegerilor; pașaportul 
diplomație, de serviciu ori de turist pentru cețățenii 
români care la data alegerilor se află în străinătate 
și vor vota la secțiile de votare care se organizează 
de misiunile diplomatice și oficiile consulare române.

VOTĂRII
3. Veți primi trei buletine de vot și 0 ștampilă cu 

„votat*'.  Verificați dacă fiecare buletin are pe uTtima 
copertă ștampila de- coutrol a secției de votare. Sem
nați lista electorală în dreptul numelui dumneavoas
tră.

4. înfrăți singur în cabină.

5. Aplicați ștampila „votat*  in interiorul dreptun
ghiului în care figurează candidatul la președinție 
(pe unul dintre buletine) sau partidul, formațiunea 
politică ori coaliția preferată, pe celelalte două bule
tine (unul pentru Senat și altul pentru Camera De- 
putaților). Atenție ! Ștampila „votat” se aplică o sin. 
gură dată pe fiecare' buletin de vot. Nu puteți vota

6. Impăturați buletinele de vot în așa fel, incit 
ștampila de control a secției să fie vizibilă. Această 
operațiune se efectuează tot în cabină.

7. Introduceți buletinele împăturate in urnă.
8. Restituiți ștampila „votat" biroului electoral de 

secție.
9. Verificați dacă vi s-a aplicat pe actul de iden

titate ștampila secției de votare și dacă s-a înscris 
data la care ați votat.

10. Părăsiți secția de votare. Cu excepția persoa
nelor prevăzute de lege, nimeni nu poate staționa 
secție mai mult decit este necesar pentru a vota.

Biroul electoral de circumscripție, nr. 
Hunedoara — Deva
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Săptăinînă trecută m-am 
aflat cu treburi prin Ti
mișoara. „Niciodată toam
na nu fu mai frumoasă..,.” 
Arhitectura grandioasă și 
totuși tandră, bulevardele 
vaste străjuite de arbori 
bătrîni, parcurile, ma
gazinele elegante, lumina 
blinda, toate creează în 
aceste zile o atmosferă a- 
parte, de o melancolică 
măreție. Au dispărut — 
mi-am zis — și chibiții 
care-și făceați veacul pî- 
nă mai ieri in Piața O- 
perei, lumea e calmă, a. 
re o anumită ținută șî 
își vede de treburi fără 
precipitările și nevricale1- 
le bucureștenilor. Au a- 
părut în schimb sîrbii. ca 
lăcustele, golesc maga
zinele și, cara tot. în ciu
da embargoului și — se 
zice — cu complicitatea 
celor puși să vegheze la 
respectarea lui. Preferin
țele vecinilor noștri sînt 
magazinele ■ „Bega” și 
„Comtim”. Dacă vrei să 
găsești ceva aici, trebuie 
să vii din zori. Singurele 
cozi unde nu dai de sîrbi 
sînt cele de lă standuri
le cu ziare și cărți, pe 
care le întîlnești la tot 
pasul. Intr-un magazin ca 
„Magico” găsești orice, 
dar cei mai mulți vin 
aici, doar ca la o expo
ziție de lucruri inaccesi
bile. Prețurile, desigur... 
In fața magazinului, pe 
un scăunel, o bătrînă 
cîntă la .acordeon melodii

ire alegeri
din vremea tinereții ei. 
E abstrasă, curată, de- 

. centă și lipsită de orice 
reacție la sunetul mo
nedelor ce cad în reci
pientul de plastic. Are 
demnitatea ei...

Marți, în 15, spre prînz, 
treceam cu tramvaiul pe 
la Catedrală. Aici, vân
zoleală și răcnete. Căzu
sem tocmai pe „momen
tul Funar”. Turbulenții, 
ca la patru, cinci sute, 
„agitau materialele” scan- 
dînd cu huo !, în timp ce 
grupe mai mici atacau cu 
sistemă mașinile alaiului 
funaresc. La nici douăzeci 
de metri mai încolo, via
ța străzii își urma cursul, 
oamenii își vedeau de 
drum și de treburi. Sînt 
obișnuiți. S-au blazat. Dar 
parcă prea s-au obișnuit, 
prea s-au blazat. Căci, 
în același timp, pe refu
giul stației de tramvai, ză
cea o fată ca la 18 -20 
de ani, bine îmbrăcată, cu 
ochii închiși și brațele în
tinse. Nu i se mișcau, în 
spasme Idnte, decît pi
cioarele. Și. din toată lu
mea aceea, nimeni nu 
voia s-o vadă, nimeni nu 
se apleca asupra ei. Tam- 
vaiul a plecat, s-a înde
părtat și o vedeam în
că zăcînd tot acolo, în
grozitor de singură, pe

RADI CIOBANII

(Continuare în -pag. a ?-a)

• EXPOZIȚIE DE CARTE. 
„Cărți noi intrate in fondul Bi
bliotecii Județene" este genericul 
unei expoziții organizate de pres
tigioasa instituție deveană. A- 
cum, la începutul anului de în- 
vățămînt, sini expuse culegeri de 
probleme de matematică-fizică, 
teste de control; cărți de larg 
interes : „Ecologia și societatea", 
„Arta de a reuși în viață", lite
ratura beletristică ș.a. (M.B.)
• cheie pentru surîs. cu

_ minispectacolul „Cheie pentru
surîs", miercuri, 23 septembrie, 
și-a reluat activitatea cenaclul.

VIII. 38 de infracțiuni preced crima !
Așa cum am mai promis 

cititorilor noștri, revenim, 
iată, cu o serie de elemen
te legate de odioasa crimă 
săvîr.șită de Coșmin-Mi. 
hai Enășescu. din Deva, a

întrucît crima a fost pre
cedată de nu mai puțin de 
35 de infracțiuni (! ?) să- 
vîrșite în perioada decem
brie 1989 — aprilie 1991. 
Lă acestea se adaugă ce-

UCIGAȘUL Șl COPIII
cărui victimă a fost o fe
tiță de 9 ani.

încă de Ia început tre
buie să spunem că. dacă 
prinderea ucigașului a dat 
mult de furcă poliției, nici 
descîlcirea păienjenișului 
infracțional în care se com
plăcea criminalul nu a 
fost prea ușoară. Dimpotri
vă. Afirmăm acest lucru.

le trei fapte penale din va
ra lui 1992 (total 38 de in
fracțiuni). Cosmin avea deci 
o bogată activitate infrac
țională, care numai la bi
ne nu putea să-l ducă. De 
fapt, a ajuns la crimă. .

Dar, să vedem concret ce 
făcea. în primul rînd spăr
gea mașini. Asta era spe
cialitatea lui. Cu predilec-

ție noaptea. Locul : muni
cipiul Deva. La mai puțin 
de două săptămîni de la 
Revoluție, dă prima spar, 
gere. Cu chei potrivite, a 
deschis portbagajul unei 
mașini, de unde a furat 
roata de rezervă. Asta a 
fost începutul. Urmează 
anul 1990, an în care vii
torul criminal sparge nu 
mai puțin de 30 de auto
turisme. Din acestea fură 
23 roți de rezervă, truse de 
scule, canistre de benzină, 
piese auto. în 1991 nu reu
șește. decît trei infracțiuni 
în Deva, întrucît este în
corporat într-o unitate mi-

VALENTIN NEAGU

Am întîlnit-o. in prima zi 
.de școală; avea un caiet 
de notițe sub braț. Era 
cu gust îmbrăcată și trecea 
din clasă în clasă să-f cu. 
noască * pe noii înscriși, 
să-și noteze opțiuni, să fa
că un mic recensămînt... 
Se numește Olivia Vințan, 
profesoară și directoare a 
Școl:i din Certej, Este „trup 
și suflet pentru școală, 
pentru elevii ei”, ea însăși 
fiind fiică a acestor locuri. 
Cînd spune că se află în 
aceeași unitate școlară de 
peste" trei decenii și jumă
tate, un semn de întrebare 
se interpune între chipu-i 
tînăr și „vechimea” în a- 
celași loc. Dar ne lămu
rește : „Am venit aici în 
clasa a V.a. după ce am 
terminat la Hondol. satul 
meu natal, clasele 1—TV ;

La Zum, R.A.G.C.L. Deva, în loc șă continue con
strucția blocului, ia treptat din materialele depozitate 
in zonă. Pe furiș și fără să li se precizeze destinația 
acestora, ni s-a spus la Primăria Zam.

Foto PAVEL LAZA

*.

literar-artistic „Lucian Blaga” 
al Casei de cultură din Hune
doara. Sub semnul unei preg
nanțe lirice și muzicale, mani
festarea a conținut: poezie pro
prie — Marinela Daniela Rădos, 
Ovidiu Băjan, Nicolae Szekely, 
Viorica Ficța (debut) și Eugen 
Evu; colaje din Nichîta Stă- 
nescu, Marin Sorescu, Esenin, 
Tagore, Minulescu, și Romulus 
Vulpescu, prezentate de actorii 
Felicia Covaci. Criștina Furdui, 
Ciprian Grad. Nicolcta Ebner 
și Ion Mermezan. De asemenea, 
a fost evocat cu dragoste recent 
dispărutul Ion Băieșu, dramatur
gul frecvent jucat de trupa Ca
sei de cultură. Muzica a fost 
prezentă prin talentatul interpret 
fa chitară Clasică —- Nicu Sze-

(Continuare în pag. a 2-a)
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• Lupul își schimbă' 

părul, dar depinde de 
partid. l

kely. „Cheie pentru un surîs" 
este nucleul unei anunțate „cafe 
literaire" care se va desfășura 
bilunar în incinta instituției. 
(V.N.)
• SELECȚIE PENTRU FOT

BAL. S.C. „Univers" S.R.L. Brad 
organizează miercuri, 30 sep
tembrie, ora 15, Ia stadionul din 
localitate, o selecție pentru co
piii cuprinși între 7 și 12 ani, cu 
înclinații spre acest sport. O 
șansă mare pentru tinerele ta
lente. (C.P.)
• PENTRU OAMENI. Sînt tot 

mai multe consiliile de adminis
trație ale societăților comerciale 
care și-au propus să aducă un 
dram de ușurare în viața de toate 
zilele a propriilor salariați. O
*—*—* —*—*—*—*—*—*—

fac. cu precădere în sfera apro
vizionării cu alimente, fără 
„jugul*  unor adaosuri comerciale 
spoliatoare. Un exemplu recent 
intîlnit este cel oferit de S.C. 
„Marmosim*  S.A. din Simeria. 
Ceea ce este de adăugat este 
că. asemenea înlesniri sînt prac
tici sociale mai vechi la „Mar
mura" Simeria. (I.C.)
• NOILE PREȚURI LA CE. 

REALE. O veste bună pentru 
agricultori. Incepind cu data de 
23 septembrie a.c„ prin ordine 
ale. Ministerului Agriculturii și 
Alimentației, prețurile de achi
ziții la porumbul și griul ce se 
preiau Ia fondul de consum sau 
de furaje este de 40 lei/kg, în 
condițiile de calitate prevăzute de 
H.G. nr. 191/1991, (N.T.)

■* —*—*—*— •— * *-  *— *—*—*—«•>—*—**

Treptele 
școlii, 

treptele 
viejii

am făcut parte din prima 
promoție a fostului liceu, 
am funcționat apoi aici ea 
laborantă. Dar ambiția mi-a 
dat aripi. După ce am os
cilat puțin între a deveni 
inginer miner ori profesor, 
m-am decis, sfătuită și de 
părinți, pentru aceasta din 
urmă. Am intrat la Facul
tatea de matematică a 
Universității s din Cluj-Na- 
poca șî am absolvit-o, la 
fără frecvență”.
împlinirile profesionale au 

fost secondate de cele spi. 
rituale. Aici l-a cunoscut 
pe viitorul ei soț, profesorul 
loan Vințan. azi primarul 
comunei. Au urmat apoi co
piii. liantul căminului drag...

...Am întîlnit-o în prima 
zi de școală. O femeie încă 
tînără, cu o personalitate 
remarcabilă, Un director de 
școală care și.a primit e- 
levii și profesorii — pen
tru a cita oară ? — cu i-
nima deschisă, cu chipul 
inundat de:bucuria reîntîl- 
nirii, a cunbștirjței cu alți 
școlari din Măgura sau 
Vărmaga, din Hondol și 
Săcărîmb.

ESTERA SÎNA
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CITITORII PROPUN
în
că,
fă-

creeaza tot din 
care alcătuiesc 
sau o societate

NU NE MAI PURTAȚI 
PE DRUMURI!

Și îata așa sîntem plimbați de la 
Ana la Caiafa, ca să ne putem ob
ține un drept dat prin lege.

DUMITRU IJ.AC 
Deva, str. M. Kogălniccanu, 

bl. F 3, ap. 3

„OUVINJTUL.U LBBR.
munca salanaților 
o regie autonomă 
comercială.

fondul sonor al „urlăto. 
rilor" anti-funariști. Tris
te întâmplări. grozav, de 
triste, mai ales pentru un 
oraș cu orgoliu de metro- 
p iă occidentală. Am ră
mas de aici cu un amar 
reziduu de tristețe de ca
re n-am scăpat nici du
pă ce l.am văzut pe dl 
Druc. Asta ș-a întâmplat 
vineri. Eram, tot pe la 
ora prinzului. din nou la 
Catedrală. Există acolo — 
aviz amatorilor — un 
stand cu cărți foarte in
teresante și de negăsit în 
librării. în timp ce le răs
foiam, mi-a distras a- 
tențiă o foarte rapidă 
desfășurare polițienească, 
făcînd culoar de la in
trare pînă jos, la bordu
ra trotuarului. Altă vi. 
zită ? Da, de data asta e- 
ra dl Druc. Se vede trea
ba că închinarea publi
că la icoane ține de ritua
lul electoral al oricărui 
candidat care se respectă. 
Momentul pios al dlui

Druc a decurs însă 
calm și seninătate, 
mea aflată întimpiător în 
biserică și trecătorii o- 
priți din curiozitate l-au 
aplaudat cu bunăvoință, 
ca pe un outsider ono
rabil și demn de toată 
simpatia, dar nu mai mult 
decit atît.

Ziceam, insă că nu voi 
sufla un cuvînt despre a- . 
legeri, cu atît mai mult 
cu cit am intrat în cele 
două zile de obligatoriu 
silențiu electoral- Ade
vărul e că n-am vrut de 
data asta decît să vă țin 
puțin de vorbă : nici prea 
serios, nici prea frivol, ca 
în ajunul unui eveniment 
important. Și totuși, un 
gînd foarte serios, foart- 
grav, mi-ăș îngădui

. vă împărtășesc și 
acela că singurul 
de seamă în clipa 
ta e să votăm. A 
votul nu e nici eroic, nici 
înțelept, nici demn, ci 
pur și simplu iresponsa
bil. Cei care aveți aceas
tă intenție mai meditați, 
mai cumpăniți. Dumne
zeu să ne ajute!

,e 
să 

anume 
lucru 

aceas- 
refuza

hote • Opinii
IATĂ, ÎNTREBĂM !

Sînt handicapat cu gradul I de 
validitate. Rugămintea mea este 
așa cum de-a lungul anilor ați 
cut mult bine oamenilor necăjiți, să 
ne ajutați și pe noi, cei cărora Le
gea 35/1992 ne facilitează uncie 
drepturi în ceea ce privește servi
ciul telefonic cit și în privința au
diovizualului. Oameni binevoitori din 
cadrul serviciilor respective au pu
blicat de trei ori - în ziarul dv. a- 
nunțul cu drepturile de’ care se 
bucură în această direcție handica
pați i de. gradul I și nevăzătorii, in- 
vitîndu-ne să depunem.’ cereri la 
care" să anexăm copii după certifi
catul emis de Comisia de Expertiză 
Medicală și Recuperare a Capacității . 
de Muncă, precum și o adeverință 
eliberată de Asociația Handicapați- 
lor, pentru a putea intra în pose
sia respectivelor drepturi, începînd 
cu data de 3 septembrie a.c.

Din luna august umblăm pe la 
ușile Comisiei de Expertiză din 
Policlinica Deva Să jie elibereze a- 
cele certificate, noi fiind în evidența 

.dumnealor ca oameni cu capacitatea 
de muncă pierdută. Nu ni se elibe
rează pe motiv că se așteaptă de . 
la Ministerul Sănătății „o explicație, 
mai clară", anume cui i se pot a- 
plica prevederile legii amintite și 
cui nu.

Asociația^ .HandicapaJ/dpr ne *:
eliberează adeverințele cerute pen
tru că nu avem acele certificate, 
deși în dosarele noastre de ls aso
cial ie este clarificată situația me-’" 
dicală a fiecăruia.

X.

VĂ RUGĂM SĂ VĂ 
INTERESAȚI PENTRU NOI
„Sîntem un grup de muncitori, 

instalatori de la Regia Autonomă 
Municipală le Gospodărie Comunală 
și Locativă Hunedoara — sectorul 
construcții.

Noi sîntem plătiți de R.A.M.G.C.L.’ 
în acord, ta' cazul nostru în acord 
pe echipe. Dorim să știm dacă e 
corect ca în fiecare lună1 șeftll de 
secție să ne taie procentul de ă- 
cord, după cum dorește domnia sa. 
în caz că este un -abuz, vă rugăm - 
să sesizați pe cei în drept, spre a 
ne- putea primi drepturile de ’ care 
am fost frustrați”.

• Ne-am interesat pentru dumnea
voastră la" compartimentul normare 
și salarizare din cadrul R.A.M.G.C.L. 
Hunedoara, la dna Eva Brujan, șefa 
compartimentului respectiv. Nu este 
vorba de nici o frustrare de' drep-,!, 
turi. Din salariul ce vi se cuvine ta 
fiecare lună pentru -munca în acord 
se prelevă (reține) o parte pentru 
plata concediilor de odihnă, ceea 

".ti logic. Pentru plata 
iîi de care beneficiază..eeșțor____ — __ _  —..._ —

fiee&țe Salariat’ în conformitate cu 
/și CU șgcșvederile contractului 

lectiv de munca nu se alocă fon
duri speciale de către stat. Ele se

Primim de la dl Petru Dumitra, 
din Deva, o scrisoare în care, după 
ce-și declară calitatea de fidel a- 
bonat al ziarului nostru, își pre
zintă și o doleanță. „Necazul meu 
și al altora — scrie dl Dumitra — 

, este că ziarul de sîmbătă — dumi
nică îl primim lunea. în Ioc să-1 
citim‘în zilele de odihnă, o facem 

. lunea' cînd îl primim. Pentru re
medierea ace ui neajuns propun, ea 
poștașii' să 1 sîmbătă ziarele și 
să fie liberi lunea, cînd nu se edi
tează nici „Cuvîntul liber" și- nici 
alte multe publicații. Vă rog să 
publicați această dorință, poate vor 
citi și vor fi de acord cu ea și cei 
de la poștă",

Am' dat curs dorinței exprimate 
de cititorul nostru. Poate ea va găsi 
vreun ecou la cei vizați. Deșt, după 
motivațiile primite anterior unor 
propuneri similare, sîntem sceptici. 
Dar cine știe, poate și poștașii vor 
reveni la sentimente mai bune față 
de cși pe care-i servesc, înțelegînd 
că ei sînt la dispoziții oamenilor și 
nu invers.

Dl Macavei propune să se reali
zeze un magazin alimentar sau mă
car un punct de desfacere a plinii 
în zona Dorobanți, din Deva, deoa
rece loeateTii de la blocurile de aici 
sînt nevoiți să-și cumpere alimentele 
de pe strada „22 Decembrie", sau 
chiar mai departe.

*—♦—*—*—*—*—*—*— *—*—*—*—*—*—*—♦—— r—*—*—*—*—*—*-

16,11
17,01

17,05

18,01

— Cine l-a ridicat, die 
Iosif Almaș — secretar 
al consiliului comunal ?
- — Șantierul din Ha- 

„Con-

Un locuitor ai comunei 
Șoimuș ne-a rugat să în
trebăm noi autoritățile lo. țeg al actualei S.C. 
cale de ce nu fac, un pro- dor" S.A. Deva, 
gram al stației de radio- — Și de cînd se află 
amplificare mai potrivit cu în acest stadiu ? 
nevoile oamenilor. Adică 
„să înceapă dimineața la 
ora 6, nu la 8. cînd deja 
ne aflăm la treabă, și să 
se încheie la ora 22, nu 
la ora 20, să mai auzim 
și noi ce se întîmplă prin 
lume. în alte localități, la 
Bâița, de exemplu, așa 
este, a mai precizat omul. 
Noi am întrebat la pri
mărie, dar n-am primit 
răspuns mulțumitor”.

Iată, întrebăm și noi.
(D.C.)

timp 
uși, 
că 

aco-

ter-

BLOCUL... BLOCAT

în Pui, vizavi de pri
mărie, s-a construit un 
bloc de locuințe frumos, 
modem. Nuirjai că n-a 
fost terminat și deci nu 
și-a primit locatarii.

— De la sfîrșitul lui 
1989. cînd s.au blocat a- 
tîtea și atâtea obiective 
de investiții. între 
a fost „ușurat" de 
ferestre, vane. Bine 
i-a rămas țigla pe 
periș.

— Și ce soluție de 
minare ar fi ?

— Știu că sînt amatori 
care ar dori să cumpere 
apartamente în acest 
bloc. Poate ar fi bine să 
se organizeze o licitație 
pentru continuarea și fi
nalizarea lucrărilor (e- 
ventual tot „Condor") și, 
de asemenea, o licitație 
pentru cei țâre ar dori 
să-și cumpere locuințe în 
acest bloc.

Credem că este o idee. 
(D.C.)

«

Am revenit, după aproa
pe jumătate de an, la S.C. 
„Elis” S.A. Hunedoara, un
de în primăvara acestui 
an s-a declanșat un conflict 
acut de 
dicat și 
tații — 
demisia 
siei de 
o parte

După 
tensiune, activitatea a re
intrat pe un făgaș normal, 
deși nu sînt puține difi
cultățile în activitatea u- 
nității — blocaj economi-, 
co-financiar, lipsă de co
menzi, generată de reduce- ' 
rea volumului de activita
te a unor parteneri tradi
ționali,' din sfera construc
țiilor și a prestațiilor de 
servicii. Un fapt trist este 
că și aici, la „Elis" Hune
doara, valul șomajului n-a 
ocolit salariații, disponi- 
bilizîradu-se, pînă în pre
zent, circa 100 de persoa
ne, dintre care îl de la 
TESA. Motivele sînt les
ne de înțeles — reducerea 
volumului de activitate.

Intențiile sindicatului șl 
ale consiliului de adminis
trație sînt de a găsi soluții

muncă între sin- 
conducerea socie- 
incident soldat cu 
conducerii, comi- 

cenzori, precum și 
din C.I.S.

aceste momente de

s»;

„ELIS" Hunedoara
între primăvară

și toamnă
economice și de a menți
ne pe 'cit posibil oamenii. 
Această idee' ne-a fost îm- 

’ părtășită de dna Viorica 
Ban — liderul sindical, —, 
care a reafirmat hotărîrea 
sindicatului de a asigura 
o protecție reală a anga- 
jațflor.

Cîteva din măsurile de 
protecție luate merită a fi 
aduse ta atenție: ■ La 
disponibilizarea personalu
lui s-a ținut cont, ta pri
mul rînd, de profesiona
lism. S-au ta vedere
oamenii care mai au unu- 
doi ani pînă la pensie, a- 
sigurîndu-se, ta acest fel 
O protecție socială acestei 
categorii de salarîați ne- 
fiind disponibilizată • Oa
menii disponibil izați la 
șomaj au primit salariu 
pentru perioada de 15 zile

înaintea încetării raportu
rilor de muncă • Salaria- 
ților care s-au pensionat li 
s-a acordat un salariu lu. 
nar pentru â-și rezolva o 
parte din problemele co
tidiene pînă la primirea 
pensiei. în situația relan
sării producției, primii ca
re vor fi angajați vor fi 
cei dați la șomaj.

Din dialogul pe care l-am 
avut cu dl Adrian Iordan,

inginer șef la S.C. „Elis" 
S.A. Hunedoara,' am mai 
reținut multiplele, dificul
tăți care stau în fața con
siliului de admnistrație: 
„centrala termică nu poate 
fi terminată din lipsă de 
fonduri, multe comenzi lan
sate de parteneri nu sînt 
onorate decît în procent de 
aproximativ 50 la sută, iar 
altele au fost sistate".

— Ne străduim, opina in
ginerul șef al societății, să 
diversificăm activitatea — 
producem săpun, praf de 
curățat, executăm lucrări 
de hidroizolație pentru 
particulari și pentru unită
țile de stat — pentru a a- 
trage nu numai lucrări, ci 
și de a păstra personalul.

CORNEL POENAR
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PI

căpitan Adrian Pe- 
adjunctul comandan- 
Poliției orașului Brad 
furnizat, cu amabili- 
citeva informații pri- 
activitatea de 
a infractorilor

prin, 
des. 
din 

fn

Poliția din Brad 
ne informează

Pînă 
Mir- 
din 

vîn- 
uni-

DI 
truș, 
tulul 
ne-a 
ta te, 
vind 
dere
fășurată de polițiștii 
localitate. Le redăm 
continuare:

• DELAPIDARE, 
nu de mult, numitul 
-cea Ioan Căsălean, 
Luncoiu de Jos, a fost 
zător la Magazinul
versal din satul Țebea. Dar 
pe parcursul lunilor mai 
—iunie 1992, a confundat 
avutul unității cu al său 
personal, însușfadu-și din 
gestiune suma de 350 000 
lei. Controlul efectuat a 
sesizat, „gaura”, iar poli
ția l-a arestat pentru in
fracțiunea de delapidare. 
Urmează ca instanța să-1 
măsoare exact fapta și- 
răsplata cuvenită, ___

• NOSTALGIA 
TENCIARULUl. 
încadrat în muncă și pri
mea un salariu pe măsura 
lucrului făcut, pe Adrian 
Gheorghe Rusu ,de 23 ani, 
din Brad, l-a copleșit nos
talgia penitenciarului, în 
care a „petrecut” o perioa
dă de timp, avînd o con
damnare. Așa se face că 
ta nopțile de 13/14 și 29/ 
30 aprilie, pita efracție, a 
intrat ta unitățile private 
„Globul 
confex” 
unde a 
valoare 
lei. Dar 
valorifice căci poliția l-a

PENI-
Desi era

de nirr" și ,J»rod- 
SRL din Brad, de 
sustras bunuri ta 
totală de 448 975 
nu a apucat să le

„agățat” și l-a trimis 
Judecată. *

• NU A ÎNVĂȚAT 
MIC. „Scăpat” de curînd 
din pușcărie, Nicolae Cîr- 
jan, de 1*9  ani, din-Bad, nu 
și-a văzut de treabă, cum 
ar fi. fost firesc. Dimpo
trivă, în seara zilei de 6 
septembrie 1992, s-a stre
curat ta locuința numitei 
A.G., de unde a sustras 
bani și obiecte. Instanța de 
judecată va stabili locul 
și durata detenției, potri
vit faptei, căci a fost 
restat de poliție și 1 
întocmit dosar penal.

• VA FI JUDECAT. 
Sorinel-NicOlae Marc, de 
2fi ani, din Buceș-Vulcan,

în

NI.

a- 
s-a

fără ocupație, ta seara zi
lei de 15 august 1992 a sus
tras din locuința consă
teanului său, Nicolae Marc, 
suma de 23 500 lei. Nu a 
apucat să se bucure 
pradă că a fost prins și 
arestat preventiv. Va- 
socoteală în fața legii pen
tru fapta sa.

• TÎLHĂRIE. Lui Sorin 
Frunză, de 18 ani, din lo
calitatea Dumbrava de Sus, 
jiu-i plăcea munca. în 
data de 17 august 1992, a 
pătruns, prin efracție, în 
locuința numitului Vasile 
Dumitrescu, din Bulzețtii de 
Sus, de unde a sustras bu
nuri ta valoare de 1500 
let Surprins de stăpînui 
casei, tîlharul nu a ezitat 
să scoată cuțitul și să lo
vească. Nu' după mult timp 
însă, Poliția l-a arestat 
pentru tîlhărie.

alexandru jurca,
«KJKx colaborator

de

da

litară din țară. Nu se la
să însă nici acolo și comi
te alte fapte penale, pen
tru care a fost arestat și 
condamnat la muncă co- 
recțională.

După liberare, revine în 
Deva și își reîncepe „mun
ca” pentru care mai avea 

' de acum o condamnare. 
Sparge în continuare ma
șini. Să ne amintim că, 
inclusiv în fatidica noapte 
în care a întâlnit-o pe A- 
da, tîlharul venea de la o

mașină spartă, de unde fu
rase un braț de teniși. A 

- urmat vidul și uciderea 
fetiței...

Avem deci ta față o bio
grafie deloc de invidiat, 
care putea da mult de 
gîndit celor din jurul cri
minalului. Poate, dacă ci
neva îl trezea la realitate, 
Cosmin nu ajungea cri
minal. Poate, zicem. . Dar 

■așa...
Lucruri nectare ta legă

tură cu acest raz mai sfat. 
Cînd se vor limpezi, vi le 
vom aduce la cunoștință.
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Organizează in perioada 2—4 oct.
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de 
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CONCURS DE ADMITERE 
pentru specializările :

SIDERURGIE 20 locuri fără plată și 5 lo-t 
curi cu plată; ■

de i 
firimituri, 
dacă doar din 
sferă s-ar fi

FACULTATEA DE INGINERIE 
DIN HUNEDOARA

Doamne, cu atita

Ei 
din 
pe 

Nu 
niei

Stau și privesc uimit un 
cilindru cu înveliș metalic 
albastru, cum trebuie să 
fie cerul însoritei Italii. De 
ce neapărat al Italiei ? 
Pentru că de acolo, 
la sora noastră de 
latină vine cilindrul 
azur. Este de fapt o cu
tie și conține „Ulei de 
floarea soarelui" ; 
șa scrie pe ea. 
scrie: „Ajutor 
pentru România, 
românii aflați mult 
limita sărăciei), din partea 
guvernului italian".

' bine, eu am plătit 
buzunar 300 de lei 
nici un litru de ulei, 
de la vreun butic, 
de la magazinul vreunei 
societăți comerciale cu ca
pital de stat, l-am cumpă
rat. Mi l-a oferit un misit 
care practica un fel de 
„comerț ambulant", clan
destin, evident. Cum am 
ajuns să întindem mina ca 
milogii la alții, după pro
duse alimentare, nu mă 
mai întreb. Știu ți eu cum 
știți și dumneavoastră. Dar 
mă întreb cu uimire,, cum 
o fi ajuns misitul să vîndă 
la „mina a doua" , sau 
poate la prima, ulei pri
mit ca ajutor frățesc de 
lâ guvernul italian, dat, 
evident, în numele poporu- 

. lui italian. Comedia care 
se desfășoară de doi ani 
și jumătate în țară cu 
ajutoarele umanitare a îm
bogățit mulți nemernici, 
care au avut acces la „caș
caval". Să ne ierte toți 
oamenii cinstiți care s-au 
irfrplicat cu bună cre
dință, dragoste și respect 
față de semenii lor, mai 
neajutorați în distribuirea 
acestor ajutoare. Acidul 
acestor cuvinte vrea să-i 
atingă doar pe îmbogățîții 
din mizeria umană ; îm
bogățiți! de război, pentru 
că, la 22 Decembrie 1989, 
a fost victoria unui în
treg popor în războiul cu 
dictatura. Ei, avînd cuți
tul și cașcavalul și-au tă-

iat fără rușine pentru 
după cum le-a fost lăco
mia de mare, lăsîndu-le și 
destinatarilor de drept 
cîteva

Dar 
ceasta 
crutat armata îmbogățiților 
de război, societatea ro
mânească n-ar fi păgubit 
cît a păgubit, românul 
n-ar fi suferit cît a sufe
rit și încă mai are de 
suferit. Nu, ea și-a com
pletat rîndurile cu cărăușii 
cu sacoșa din averea între
prinderilor foste socialiste, 
cu cei care închideau ochii 
atunci cind averi de mi
lioane se scurgeau pe tot 
felul de canale oculte din 
întreprinderile pe care le 
„păstoreau", ba se mai în
grijeau ca rozătoarele cil 
sacoșe să fie pontate în 
întreprindere, nu cumva să 
piardă la salariu : s-a ro
tunjit cu traficanții de 
influență ce s-au înghesuit 
dînd din coate și genunchi, 
către fotoliile puterii și 
care, dedulciridu-se din po
tirul ei, nu concep s-o mai 
părăsească.

Ei, îmbogățîții peste noap
te, de toate gradele, alcă
tuiesc astăzi o monstruoasă 
coaliție care sfidează le
gea și legea bunului simț, 
corup și se lasă corupți, 
cumulînd, la un pol cu o 
deosabită putere de atrac
ție, bogății greu de acu
mulat prin mutică său prin 
orice altă activitate la lu
mina zilei. Trec în bolizii 
lor de proveniență străină 
ca niște năluci pe lâ tre
cerile de pietoni, ștergîn- 
du-ți cu cauciucul vîrful 
pantofului, vrind parcă 
să-ți zică în îngimfarea lor 
neroadă, „păzea că aici eu 

te 
te

sînt stăpînul și dacă 
fac una cu asfaltul, 
plătesc în bani!"

De-aia te rugăm, 
binte Doamne, nu ne 
bate pe noi, păcătoșii, cu 
atîta bogăție !

fier- 
mai

ION CIOCLEI

Concursul din
27 septembrie

chiar a- 
iȘi mai 

(evident 
pentru 

sub
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7 3 3 1 9— 6 9 (+3)
714 2 8—7 6 (—2)

1 3— 5 9 (+3)
1 12— 8 9 (+1) 
de partea fero-

4. 3 4—12 0 (—2)
1 ft- 4 3 (—1)

5.

1992I
I

TURNAREA METALELOR 20 locuri fătă|

plată și 5 locuri cu plată; ’•

DEFORMĂRI PLASTICE și TRATAMENTE 
TERMICE 7 Jocuri fără plată și 5 locuri 
cu plată.
înscrierea candidaților se va face în pe- 

+ rioada 28-30 septembrie 1992, între orele 8-15.:
Pregătirea candidaților se face gratuit la’

* matematică și fizică, pe perioada 28. IX. - 1. X.
* 1992, cite 6 ore zilnic, conform programului 
"ț afișat la sediul facultății.
4 Relații suplimentare se pot obține la te-* * 
4 lefoanele : 711919 ; 712538. ’ <1108)4

1. F.C. FARUL (16)
— F.C. INTER (7)
Vor lupta mult constănțenii pentru a-și apropia 

ambele puncte puse în joc.
Pronostic: 1

2. GLORIA BISTRIȚA (5)
— DACIA UNIREA (16)
Bun prilej pentru gazde de-a obține victoria și de 

a se menține in plutonul fruntaș.
Pronostic: 1

3. RAPID (4) .733
— SPORTUL STUD. (3) 7 3 3
Principalele atuuri sînt, categoric, 

viarilor.
Pronostic : 1
ANCONA (18) 3 0 0
— NAPOLI (8) 3 11
Gazdele, care au pășit cu stîngul, vor încerca să 

opună rezistență (și) napolitanelor, mult .mai experi
mentați.

Pronostic : X, 2
ATALANTA (16) ' 3102 3— 72(0)
— CAGLIARI (15) 3 0 2 1 2— 4 2 (—2)
Actualul raport de forțe ne face să credem că par-

, tida se va termina nedecis.
Pronostic : X

6. FOGGIA (17) 3 0 0 3 3—8 0 (—2)
— UDINESE (13—14) 3 1 0 2 4— 6 2 (—2)

’ Se anunță un campionat extrem de greu pentru 
gazde, ele încercînd să se reabiliteze ta partida cu 
Udinese.

Pronostic : 1, X

4 ' î
A—A—A—A—ir—it—ir—ir—A—A—A—A—A—*—A—A—A—A—-A—A—A—A—A

FOTBAL
Un meci ce trebuie văzut:

Corvinul - Jiul Petroșani
Clubul Corvinul,. jucă

torii speră ca' miine, sîm- 
bătă, 26 septembrie, sta
dionul din Hunedoara să 
fie cel mai populat în de
cursul ultimilor ani. Se 
joacă un meci greu pen
tru ambele formații, cu 
implicații serioase asupra 
locului 1 în clasamentul 
seriei a Il-a a Diviziei A. 
Corvinul ocupă locul 1 cu 
10 puncte și golaveraj 21—6, 
țnsă Jiul se află foarte a- 
proape- de lider, eu 9 
puncte și golaveraj 12—7. 
Gazdele vizează numai 
victoria, pe cind oaspeții 
se mulțumesc și cu un e- 
gal. Ambele echipe s-au 
pregătit cu toată seriozi
tatea și așteptăm să ve
dem un meci viu dispu
tat , dar în limitele spor-

tivității. Pentru Corvinul e 
primul examen serios ia 
lupta pentru menținerea ca 
lider. De acum urmează și 
alte „hopuri*,  partidele cu 
F.C. Bihor, Olimpia S. Mare 
și altele. Primul examen 
însă este cel mai greu, 
fiindcă Jiul are o bogată 
experiență competițională, 
este o echipă emogenă, ca
re practică un joc rapid, 
cu pase „dintr-o bucată". 
Nici Corvinul nu e mai 
prejos și va căuta să-și 
pună în valoare tehnica 
jucătorilor săi, profesionis
mul experimentaților Ga
bor, Petcu și Ioniță, tine
rețea mai ținerilor- săi coe
chipieri. Deci, un meci 
care trebuie să-l vedem!

SABIN CERBU

LOTO-PRONOSPORT 
INFORMEAZĂ

• Duminică, 27 septem
brie a.c. are loc o nonă 
tragere multiplă la LOTO;
• Noutăți Ia sistemul de

loterie: începînd din 7 
octombrie se vor efectua 
trageri EXPRES (în lec de 
Pronoexpres) ;
• Începînd din 9' octom

brie, tragerile obișnuite 
LOTO se vor desfășura du
pă o nouă formulă tehnică,

4 (+2) 
3 (—1) 
să cSș-

3 (+D
3 (-1)

7. INTER (6) 3 2 0 1 6— 4 4 (4-2)
— FIORENTINA (4) 3 1 2 0 10— 4 4 ( 0)
Meci extrem de echilibrat, dar, totuși, interiștii 

s-ar putea să aibă eîștîg de cauză.
Pronostic : 1, X *

•8. JUVENTUS (5) 3 1 2 0 6—3
— ROMA (9) 3 1113—2
JUVE va aborda serios partida, încercînd

tige și să țină pasul.
Pronostic: 1

9. LAZIO (10) 3 0 3 0 6—6
— GENOA (11) 3 0 3 0 3— 3 ..
Puțin probabil că una dintre combatante va... cîș- 

tiga sau va... pierde.
Pronostic: X

10. PARMA (13—14) 3102 4— 6 2 ( 0)
— BRESCIA (7) 3 1 2 0 1— 0 4 ( 0)
Brescia, fiind singura echipă care nu a primit încă

- nici un gol, va. încerca să nu îl (le) primească nici du= 
minică.

Pronostic: 1, X
11. PESCARA (12) 3 1 0 2 5— 6 2 ( 0)

— TORINO (2) 3 2 10 7—15 (4-1)
Med greu, pentru „gazde", cu Torino, echipă cu o 

bogată experiență eompetițidnală, care are gînduri mari 
in acest campionat

Pronostic : X,2
12. SAMPDORIA (3) 3 2 1 0 8— 6 5 (4-3)

— MILAN (1) 33008—46 (+2)
SAMP, care vine după două victor» „afară”, se va

strădui... să ciștige, dar „să dăm Cezarului ce este a 
Cezarului”.

Pronostic : 1, X, 2
13. BOLOGNA (5—7) 3 1 2 6 2—9 4(4-2)

— ASCOLI (1) 3 2 1 0 5— 1 5 (-ț-1)
Suporterii oelor două echipe așteaptă mult de la

favoriții lor în acest sezon.
Pronostic : X
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UN NOU CONCURS D£ ADMITERE LA SE 

UNIVERSITATEA HN SIBIU Ț
atentare organizează adm*-  
terea pentru 37 Jocuri, din
tre care 12 la Fijatură — 
Țesătorie și 25 la Agro- 
montanologie (cinci cu taxă 
de studii). De asemenea, 
Colegiul Universitar Teh
nic și de Informare dis
pune de 18 locuri, dintre 
care 8 la Tehnologia Pre
lucrării Metalelor și 10 
locuri la Tehnologii Ali
mentare (cinci cu taxă de 
studii).

înscrierile se fac în pe
rioada 28—30 septembrie 
1992 la secretariatele' o 
cestor facultăți.

Pentru completarea locu
rilor neocupate în sesiunea 
din septembrie. Universi
tatea din Sibiu organizea
ză un nou concurs de ad
mitere în zilel e de 2—4 
octombrie. La Facultatea 
de Inginerie, există 91 de 
locuri, dintre care 45 la 
specializarea Tehnologia 
Construcțiilor de Mașini 
(cinci cu taxă de studii), 
29 la Mașini-Unelte (cinci 
cu taxă de studii) și 17 
locuri la Utilaj Tehnologic 
Textil și de Pielărie.

Facultatea de Tehnologia 
Textilelor și Produselor Ali-

I

I

S.C. PRIMA TELECOM S.R.L. DEVA

B-dul Decebal bloc P Mezailin 
telefon 614777; telefax 619470; telex 72316.

j SOCIETATEA COMERCIALĂ PRIMA TE-
1 LECOM este unitate specializată și autorizată 
ț de Ministerul Comunicațiilor să execute lucrări 
| de proiectare, construcții montaj, service în 
ț domeniul telecomunicațiilor.

■ La sediul firmei se asigură următoarele 
servicii:

reparații aparate telefonice de toate tipu
rile, radiotelefoane fixe mobile și portabile.

M Primește comenzi pentru :
instalări centrale telefonice, instalații de 
secretariat de diverse capacități și tipuri; 
instalări de sisteme de pază și alarmare; 
instalări de interfoane.

M Preia în întreținere rețelele telefonice de 
interior și aparatele telefonice aferente 
proprietatea agenților economici.

■ Execută la comandă reparații capitale 
pentru centrale și rețele telefonice.

■ Comercializează aparate telefonice de 
diverse tipuri, centrale telefonice, faxuri 
tip PANASONIC, sisteme electonice 
de pază și alarmare, video telefon cu 
cameră de luat vederi în infraroșu cît 
și alte produse electronice. (1106)

*

•j

y

SOCIETATEA COMERCIALĂ „SARMIS" S.A.
cu sediul în Deva, Piața Victoriei nr. 3

Organizează licitație cu strigare conform 
legii 58/1991 pentru vînzarea următoarelor 
active :

1. Cabana „Gura Zlata" din Munții Re
tezat — alimentație publică și cazare — prețul 
de pornire a licitației — 17 610

2. Cabana „Costești" din Munții
— alimentație publică și cazare — 
pornire a licitației —25 000

I

mii lei ; 
Orăștiei 
preț de 
mii iei;

3. Cabana „Căprioara" din municipiul Deva
— alimentație publică și cazare — prețul de
pornire a licitației 30 000 mii lei;!

4. Cabana „Baîeia" din Munții Retezat ț
— alimentație publică și cazare — prețul de ț
pornire a licitației 5 000 mii lei. ț

Licitația va avea Ioc în data de 27.10.1992, 
ora 10, la Hotel Sarmis, în municipiul Deva.

Dosarele de prezentare a activelor pot fi 
consultate zilnic la sediul societății între orele 
8 - 15. Informații suplimentare la telefon 12026 
la doamna Bădilă Nicoteta.

Ofertanții vor depune piuă la data de 22. 
10. 1992, la casieria societății Sarmis :

— taxa de participare — 30 000 Iei;
— 10 o/o din prețul de pornire a licitației, 
în prețul de pornire a licitației nu este

inclusă valoarea terenului urmînd ca acesta să 
fie vîndut cumpărătorilor activelor conform pre
vederilor H.G. 331/1992 și H.G. 834/1992.

în data de 15.10.1992, ora 10, la aceeași 
adresă se organizează licitație publică de pre
dare în locație de gestiune conform H. G. 
140/1991 și 279/1992 a complexului turistic 
Strei (alimentație publică și cazare).

Preț de pornire a licitației 2 950 mii Iei. 
Taxă de participare 3 000 lei.
Garanție de participare 10% din prețul 

de pornire a licitației.
Cu trei zile înaintea începerii licitației se 

depune la casieria societății „Sarmis" taxa 
participare și garanția de 10 o/o din prețul 
pornire a licitației. (1104)
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PUBLICITATE
VlNZĂRI—

} CUMPĂRĂRI

• VlND ace mașină tri
cotat Cugîr. Deva, tel. 
>617789, după amiază.
” (7982)

'■t • VIND motocicletă MZ 
475, cu piese și motor re- 
Cervă. Brîznic 7 (comuna 
Cla). (7215)

• S.C. SIDERURGICA 
SA Hunedoara, str. T. 
Lalescu, nr. 8, vă o- 
feră la cele mai scă

zute preturi îngrășămin
te pentru arăturile de 
toamnă (sulfat de a- 
monlu șl carbonat de 
magneziu). Relații la 
teL s 712904, 711462.
716121, interior 1130. 
2824, 1360, 1075. (7398)

• VIND TV izoter
mă. 2 tone, motor Bra
șov. Deva, str. Grlgo- 
rescU, nr. 8 (7920)

• VIND autocamion Ha- 
nomag-Henchel, transport 
marfă și animale, acope
rit, 4,5 t. Diesel. Informa
ții tel. 613487. Deva. (7955)

• VÎND apartament 4
camere. Hunedoara tel. 
716093 (7952)

• VÎND autocamion 5
tone, Dacia 1310. Livadia 
nr. 155. (7954!

• VlND urgent aparta
ment 2 camere, preț con
venabil, Tel. 715383.

(7417)

• DE VÎNZARE 
Volkswagen Passat 
Kombi Diesel, fabri
cație 1987. Tel. 619387.

SCHIMBURI

DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament 3 
camere confort I, lingă 
teatru, cu apartament 2 
camere în aceeași zonă. 
Hunedoara tel. 711893.

. (7424)

ÎNCHIRIERI

• OFER de închiriat re
morcă pentru Dacia. Deva, 
tel. 624554. (7949)

• CAUT apartament 2 
camere, central, et. 1. par
ter, pentru firmă. Deva 
tel. 620293, după ora 14.

(7956)

• CAUT pentru închi
riat apartament sau gar
sonieră, mobilate. Deva tel. 
621606 .orele 17—18.

(7973)

DIVERSE

• CU autorizația nr. 6726/ 
23.03.1992, emisă de Pre
fectura Județului Hune
doara, s-a deschis activi
tatea independentă, repre
zentată prin Mi tea Vasile, 
din Deva, str; Cioclovina, 
nr. 14/37, avînd ca obiect 
de activitate comerciali
zarea produselor alimenta
re, nealimentare, prestări 
servicii, alimentație publi
că proiectare, confecționat 
mobilier din lemn, parchet, 
prelucrări metalice. (7953)

• CU’ autorizația 7378/ 
15.09.1992, emisă de .Consi
liul Județean Hunedoara, 
s-a deschis activitatea in
dependentă, reprezentată 
prin Păunescu Sorin.Sergiu 
din Hunedoara, str. Liber
tății, nr. 6/22, avînd .ca o- 
biect de activitate comer
cializare produse alimen
tare. agroalimentare, in
dustriale, comercializare 
lemn șt produse din lemn, 
achiziționare și comerciali
zare animale și păsări vii. 
transport marfă. (796/)

COMEMORĂRI

• SE împlinește un 
an de la despărțirea 
de bunul nostru tată și 
bunic

MUNTEAN 
GHEORGHE ✓

din Mihăești.
Comemorarea du

minică, 27. 09. 1992, la 
Biserica din Mihăești 
Dumnezeu șă-1 odih
nească ! (7218)

DECESE

(7957)

• VIND apartament 3
camere. 1 60& 000 negociabil. 
Deva, Al. Romanilor, bl. 
21/34 (7960)

• MARI reduceri de
preț ! SC Mecopa SRL De
va vinde numai pînă la 
1.10.1992 lemne pentru foc 
din depozitul din str. Por
tului, nr. 2, Deva, cu preț 
de 2800,'m st. Se asigură 
transport. 47966)

• VIND butelie de aragaz,
preț convenabil, informații 
Brad, tel. 651866. (79681

• VÎND tractor Univer
sal 650, preț negociabil 
Deva str, Horea, nr. 134.

(7965)

• VÎND apartament 2 
camere, Deva bdul N. Băl- 
ceșcu, bl. 22, ap. 18. (7971)

• VÎND căței de rasă
ciobănesc german cu pe
digree, vînd motocultor nou 
cu motor american. Tel. 
611599. (7975)

• FIRMA particulară 
caută spațiu depozi
tare marfă, vinde ca
mion IFA. preț 4000 
DM. Deva, tel. 612585.

(7979)

OFERTE

DE SERVICII

• CAUT femeie îngri
jire 2 copii 4—5 ani. O. 
răștie, str. Pricazului. bl. 
58, ap. 3, după ora 17.

(7936)

• CAUT persoană se
rioasă care cunoaște lim
ba turcă pentru servicii 
scriptice. Relații la tel. 
621113. (7963)

• S.C. ANPANCOM SRL 
execută și repară hamuri, 
căpățane etc.. în corn Pui, 
str. Republicii, nr. 47. Pro
gram : luni, marți, miercuri, 
joi, între orele 9—17.

(7974)

j CENTRI I DE CONSULTANȚA, INSTRUIRE, j 

j INGINERIE SOFTWARE, CONSOFT —
! COMPUTER SIBIU

Organizează în municipiul Deva, pentru I 
j anul școlar 1992—1993

19 Școala tehnică postliceală cu profil de » 
w informatică I

| în cadrul căreia, pe lîngă pregătirea de» 
- specialitate, se vor preda intensiv : limba en- * 
| gleză, contabilitate, legislație economică, or*  | 
J ganizare și management. *

înscrieri si informații : Deva, str. Pruni-1 
* lor, 13, tel : 95/613678; Sibiu, str. Crisaneî,; 
J 14, tel. 92/418155. (1075)1
i :

• CU sufletul și gîn. 
dul îndurerat anun
țăm un an de la în
cetarea din viață a 
neuitatului și . scum
pului nostru

MIHAI JIVAN
Slujba de pomenire — 
la capela Cimitirului 
Ortodox Deva, vineri. 
25 septembrie, ora 14.

(7216)

• COLECTIVUL ÎN
TREPRINDERII CO
MAT SA Deva este 
alături de colegul lor 
Popescu Adrian în 
clipele grele pricinui
te de pierderea tată
lui, col.

TUDORACI1E 
POPESCU

și transmite sincere 
condoleanțe familiei în
doliate. (7959)

• PIOS omagiu la 
împlinirea’ a șapte arii 
de la moartea dragu- 

" lui nostru soț . șt tată 
’ irig. MIHAI ȚIȚEI
Nu te vom uita nicio
dată ! . (7950)

• 1N virtutea credin
ței dreptmăritoare. 
creștine și a dragostei 
care nu piere niciodată, 
părintele Stericoane, co
piii și nepoții anun
ță ridicarea parastasu
lui de șase săptămîni,

duminică 27 septembrie, 
ora 12,30, în Biserica 

Catedrală din Hunedoa
ra, . pentru cea care a 
fost venerabila pre<y- ’ 
teasă

CORNELIA 
Dumnezeu să o odih
nească în pace ! (7951)

♦ CU aceeași dure
re, fiica Mlhaela, gi-

. nerele. Ernest, și . he- 
poții Ioana și Alexan
dru. doamția Eta. . a- • 
nunța împlinirea a ,șa-; 
se săptămîni de la 

moartea -regretatului lor *•  ■«
ROMULUS 

DOBREANU -
Parastasul*de-  “pome
nire se va oficia'- ■ la 
Cimitirul Ortodox, din 
str. Eminescu, Deva, 
sîmbătă, 26 septembrie, 
ora 12. Veșnică po
menire, ! (7977)

• CU adincă durere 
■ colectivul Grădiniței cu 
program săptămînal 3 

'Deva anunță dispariția 
fulgerătoare a celei ca
re a fost un exemplu 
de dăruire totală, bu
nătate, atît pentru co
pii*  cit $1 peritru în
treg personalul unității

DIDINA 
POENAR

Nu o vom uita nicio
dată. Sîntem alături de 
familia greu încercată. 
Sincere condoleanțe.

(7217)

■ COLECTIVUL de e- 
ducatoare din municipiul 
Deva anunță cu profund 
regret dispariția fulgeră
toare a colegei noastre

DIDINA POENAR
Sincere condoleanțe» fami
liei.’ . (7981)

• MULȚUMIM- tuturor 
rudelor,*,  vecinilor, . perso
nalului m lical al secției 
neurologie — dr. Mihu An
ca, cunoscuților care au 
fost alături de noi la greaua 
îi urcare pricinuită de pier
derea celei care: a fost

. CORNELIA GRUEȚ
: o bună soție, mamă și bu- 

nică. Familiile Grueț, Ni- 
colae șî Stânciu. Nu o 

vom uita niciodată !
(7969)

t ANUNȚ j
Potrivit H.G. 412/1992, R.A.G.C.L. Hațeg? 

anunță intenția de majorare a tarifelor pentru J 
I prestațiile efectuate Ia populație și agenții' 
l economici. (1113) /
j ----------------------------------------------------- .------------------------------------ )
’ BANCA ROMÂNĂ PENTRU DEZVOLTARE — 
ț S.A.
/ zinuuid persoanele mie au vumll<1i111
I ȚIUNI EA FABRICA DE BERE „URSUS" < 
> începînd cu 22 decembrie a.c., Ia loate unită- . 
ț țile sale din județ începe distribuirea acestora. ? 
ț Pentru ridicarea acțiunilor se va prezenta ' 

foaia de vărsămînt și buletinul de identitate. 1 
i Acțiunile neridicate pînă Ia data de 15 oc- j 
i tom brie 1992 vor putea fi ridicate numai de Ia ț 
( sediul S.C. „URSUS“ Cluj. (1098) J

Anunță persoanele care au cumpărat AC- l
MI T A CADDTrA DUDF TTDCTÎCț**
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HUNEDOARA ‘ '•i ... ....................... -
I*I I
• J- —   ------------------- „—, r_„—_ --------------- V-,

| copii, la prețuri accesibile, fără adaos corner-1 
- cial. *
| De asemenea, încheie contracte — corni-1
• sion pentru comis-voiajori, cu mijloace proprii î 
|de transport, pentru vînzare de*  mărfuri în J

țară. |
NU UITAȚI 1 ’
Dacă corbul a găsit inelul Corvineștilor, | 

dumneavoastră puteți găsi o comoară. (1109)' 
<1

I* 
sediul în orașul Hațeg, str. Decebal nr. 15! 

Organizează licitație publică cu strigare | 
data de 12 octombrie 1992, orele 11, la;

SC. EUKOVENUS S.R.L. ,
I
i

cu sediul în Sîntuhalm nr. 1, vă oferă ; j 
Remorci cu sistem de frînare tip SALONTA • 
cu sarcina utilă de *.
— ’500 kg pentru DACIA 1300

— - 1000 kg pentru ARC)
Anvelope auto :
— 135SR X 13
— 145SR X 13
— 155SR X 12
— 175/70 X 13
— ’050 X 13

• -Piese si accesorii auto:
— uleiuri minerale — CASTROL, TEX ACO,, 

UNOCAL
— lichid antiget
— electromotoare, faruri, semnalizatoare |
— garnituri de chiulasă : IFA, VW, AUDI, - 

FORD, OPEL, BMW. MERCEDES I

i 
i 
i

I 
î 
i 
î 
i 
i
i

MERCEDES
— plăcuțe, saboți si discuri de ambreiaj 

DACIA, OLTCIT. ARO, SKODA
Servicii :
— s&himb de ulei
— remorcări
— transporturi de marfă
— RENT A CAR
— consignație cu specific auto
— in fiecare duminică tîrg de automobilei 
Relații suplimentare la telefon 95/626294.’

I
iS.C. EURO VENUS S.R.L.

I

cu sediul în Sîntuhalm nr. 1
Angajează un gestionar - vînzător cu expe-| 

’ riență. Relații'suplimentare la tel. 95 - 626294. J 
(1110)1

I
i 

I*
I

Vă amintește că a venit toamna și a pre-! 

gătit pentru dumneavoastră un sortiment bo-| 
gat de încălțăminte de sezon, pentru femei și;

I 
I
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I
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cu

R.A.G.C.L. HAȚEG

in
sediul unității, pentru închirierea spațiilor si-1 
tuate in localitățile : Z
“ HAȚEG J

— Str. Mihai Viteazu nr. 2 (fost magazin j 
vina (cool): 7" _ _
servicii populație

— Str. Mihai Viteazu nr. 2 bis : 
clădiri — profil orice 
76 m.p. teren — activitate în 
alimentație publică

— Str. Progresului nr. 2 (fost 
Coop. Meșt. Hațegana) : 36 
profil orice —• activitate în 
alimentație publică

77 m.p. — profil prestări ;
116 m.p.! 

afară de j 
magazin J 
m.p. — I 

afară de |

— Str. Progresului nr. 2. (fost atelier cu-1 
relărie) : 25 m.p. — profil prestări, ser- ! 
vicii populație 

BOIȚA
I

_ — *
— Colonia minieră, nr. 65/ap. 6 — profil | 

sau prestări servicii j 

înscrierile pentru licitație se fac pînă în! 
| data de 12 octombrie 1992, orele 10, Ia sediul ; 
j unității. î
I Informații suplimentare la telefon 77*0651.  ’ 
j (in3)|

chioșc alimentar 
populație.

Ziar editat de S.C. „CUVÎNTUL LIBER" S.A. Jz20/618/1991 Cont 30 70 50 601 B.G. Deva. Deva 2700, str. 1 Decembrie, 35, jud. Hunedoara 
Telefoane : 611275, 612157, 611269, 625904, fax 618061. întreaga răspundere pentru conținutul artiyjlejQr publicate o poartă autorii acestora, 

Tiparul executat la S.G. „POLIDAVA" S.A, QEy/V-' , at


