
r
* ~ G 4

Multitudinea *îWfTOTSne4or 
curioase din economia na-

• Biroul Electoral Cen
tral a dat un comunicat oi 
ficial în care se arată că 
prima-fază a stabilirii re
zultatelor nu a putut fi în
cheiată deoarece nu toate 
Birourile Electorale din cir
cumscripțiile județene au 
calculat totalul voturilor 
obținute die fiecare partid, 
formațiune politică sau coa. 
liție spre a putea fi centra
lizate pe întreaga țară.

Iată, totuși, datele inre. 
gistrate joi, 1 octombrie, 
pină la ora 16,90, cînd o. 
perațiunea de recepționare 
a proceselor verbale fu
sese finalizată in 40 de 
județe, continuînd în cir
cumscripția nr. 41 a mu
nicipiului București, unde 
fuseseră recepționate, ve
rificate și introduse pe 
calculator datele din 847 
secții de votare din totalul 
de 1260 :

țională tind să devină fapte 
cotidiene, uneori insesiza
bile, ale căror implicații 
a.'faste se revarsă zilnic 
în viața românului.

Semnalam în mai multe 
numere ale ziarului nostru 
bunele intenții de a se con
strui la Simeria o fabrică 
de pîine, care să vină în 
sprijinul oamenilor de aici, 
dar mai ales să realizeze 
capacități de producție de 
rezervă, în situația unor 
căderi tehnice ale unități
lor similare din Deva, O. 
răștie ș.a.

Am revenit, acum câteva, 
zile la Simeria, . unde am. 
intenționat- să consemnăm 
finalizarea lucrărilor, con
form „protocolului” înche
iat în 4 august 1992 între 
factori responsabili anga
jați în construcția noii fa
brici de pîine — S.C. „Con

TERMENE RATATE, „INVESTIȚII" 
SUB SEMNUL ÎNTREBĂRII

dor" S A. Deva, „Energo. 
montai" București, Asini 
Deva, S.C. „Cetate" S.A. 
Deva.

Odiseea construcției de 
aici tinde să rivalizeze cu 
cea a Mănăstirii Meșterului. 
Manole, întrucît ziua de 
30 septembrie 1992 a re
prezentat al cincilea ter
men de punere în-funcțiune.

Cinci termene în patru 
ani, cu' multe, dintre lu
crări departe de a fi fina
lizate. Prezenți Ia ultimul 
c'omajndament cu factorii 
responsabili antrenați în 
construcția fabricii, am 
reținut cîteva opinii :

Dl. ing. Zachco Joșan, 
director la A.S.I.M. Deva : 
„Aminarea termenelor este

dată în primul rînd de i- 
nexistența proiectelor de 
execuție la beneficiar. So. 
Juțiile au fost date, de 
ceie mai multe ori la fața 
locului. La aceasta se a- 
daugă și lipsa unor utilaje 
ce trebuiau puse la dispo
ziție de beneficiari. 1 nex is. 
tența acestora ne-a obligat 
să găsim soluții din pro
prie inițiativă (de exemplu 
vasul de expansiune). Ne.au 
mai lipsit unele părți de 
utilaje din centrala ter
mică (arzător pentru ca
zan, garnituri, mantăi etc.)”.

Dl sing. Petru Chifor, 
„Condor” Deva : „întîrzie. 
rea a fost generată de lipsa 
unor materiale pentru in
stalații. Din punctul nos

tru de vedere, lucrările le 
putem termina în maxi! 
mum o lună de la finali
zarea instalațiilor aferente 
fluxului tehnologie’’.

Dl ing. Gabriel Clătici,
S.C. „Cetate" S.A. Deva : 
„Nu s-a întocmit din start 
un proiect adecvat, unele 
soluții fiind greșite încă 
de Iu început. Spre .exem
plu. numai lâ lift a 'fost o 
diferență în plus de 40 cm 
între parter șt e-vaj, nece- 
sitînd operații suplimen
tare. Clădirea a fost veche, 
necorespunzătoare actua
lului flux tehnologic, iar 
pentru siguranța acesteia 
au fost necesare multe con
solidări. Asemenea situații 
rar se întîmplă".

Povestea cu pisica moar
tă — pasărea responsabili- 
tațuor de la constructor la 
beneficiar și invers — ră- 
mfrie o poveste tristă, al' 
cărei termen de finalizare 
este un mister, fără a mpi 
lua în discuție că o parte 
dintre elementele fluxului 
tehnologic au fost aruncate 
„de rele" din Valea Jiului 
și aduse „de bune” la Si
meria. Nu comentăm as
pectul tehnologic, deși sis
temul de ardere al cuptoa
relor este deasupra benzilor 

fenomen extrem de rar 
întîlnit în panificație.. Dar 
vorba unui interlocutor: 
„Cîndva, cineva de la mi
nister avea nevoie de bani 
și a conceput ceva original 
Cit despre viabilitatea -teh
nologiei .respective, prefer 
să mă abțin".

Același lucru îl splinem 
și noi. Deocamdată.

CORNEL. I’OENAR

Deci, distribuția voturi
lor pentru Senat:
• FDSN 28,61 la sută
• CDR 19,67 la sută
• F8N 10,29 Ia sută
• PUNR 8.32 la sută
• UDMR 7.82 la sută
• PRM 3,73 la sută
• PDAR 3,36 la sută
• PSM 3.24 la sută
• PNL 2,67 la sută
• MER 2,13 la sută
• PR 1,92 la sută

Distribuția voturilor pen
tru- Camera Deputaților :
• FDSN 27,82 la sută
• CDR 19.58 la sută
• FSN 10.22 la sută
• PUNR 7,90 la sută
• UDMR 7,69 la sută
• PRM 3,79 la sută
• PSM 3,06 la sută
• PDAR 3,04 la sută
• PNL 2.61 Ia sută
• MER 2,30 la sută
• PR 1,66, la sută

Distribuția voturilor pen
tru Președinția României :
• Ion Iliescu 47,51 la sută
• Emil Constantinescu 

30,88 la sută
• Gheorghe Funar 11,06 la 

sută
• Caius Traian Dragomir 

4,71 la sută
• loan Mânzatu 3,06 la su. 

tă
• Mircea Druc 2,72 la sută

• Convenția Democratică 
din România a dat publici
tății joi un comunicat în 
care șe arată că „se află 
în posesia unor dovezi 
conform cărora rezulta
tele oficiale ale ale
gerilor din Circumscripția 
electorală Dolj au fost ob
ținute prin fraudă. CDR 
precizează că ’ ele vor fi 
date publicității în cel mai 
scurt timp și că în mo
mentul de față se între, 
prind primele demersuri le
gale, implicit sesizarea 
Procuraturii Generale, pbn- 
tru a întemeia cererea de 
anulare a alegerilor din 
județul' Dolj și, deci, re. 
petarea lor”.
•••••••••••••••••a*
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IX. Condamnați-mă la moarte I
.— Dlc procuror Tiberiu 

Medeanu, în ultimele luni 
v-ați ocupat și de cazul 
Cosniin Enâșescu, caz care, 
prin tragismul său, a șo
cat locuitorii Devei. Atunci, 
cît Și pe parcursul desfă
șurării cercetărilor, am a- 
dus la cunoștința cititorilor 
noștri ceea ee s-a întîm- 
plat. Acum vă întrebăm 
care este stadiul urmăririi 
penale ?

— In momentul de față, 
majoritatea expertizelor’ 
criminalistice, și medico. 
legale șînt finalizate. A, 
cestea se referă la identita

— Care sînt rezultatele 
expertizei psihiatrice asu
pra criminalului ?

— Termenul de observa
ții pentru efectuarea aces
tei expertize este de mini, 
mum 45 de zile. La sfîrșitul 
perioadei, medicii au diag
nosticat existența unei psi
hopatii polimorfe, o formă 
ușoară, puțin gravă. A- 
ceasta' nu duce însă nici pe 
departd la diminuarea dis. 
cernămîntului și a respon
sabilității pentru infracțiu
nile comise.

—■ Unde se aflu acum

UCIGAȘUL Șl COPIII
tea cadavrului și starea 
psihică a inculpatului.

— Care sînt concluziile ?
— Informațiile avute, co

relate cu cele ale experti
zelor. inclusiv a danturii, 
au dus la concluzia certă a 
identității cadavrului. El 
este al fetiței. Aș mai men
ționa faptul că acest caz 
este destul de enigmatic, în 
sensul că nu corespunde u- 
nor situații normale. Iar 
utilizarea unor .substanțe 
sau procedee chimice nu 
poate fi fundamentată prin 
nici o probă, deșt posibili
tățile de investigare știin
țifică au fost epuizate sub 
acest aspect.

inculpatul și care este si
tuația lui ?

— Se găsește la Peniten
ciarul Bîrcea. Starea psi
hică a lui este mai alterată 
decît în momentul ares
tării. Ea prezintă accente 
depresive cu tentativă de 
sinucidere. Comunicarea și 
purtarea unui dialog coe
rent este destul de dificilă.

— Chiar în aceste condi
ții, cum privește el acum 
faptele comise și situația 
sa ?

— Apariția unor remuș. 
cări și regrete se pare că 
nu este o chestiune tea
trală. Au dispărut, de ase
menea, aureola de „super

man” și afirmațiile anteri
oare potrivit cărora ar fi 
capabil să ucidă cu sînge 
rece. De altfel, cu prilejul 
oricărui dialog solicită eoni 
damnarea la moarte

- Practic, la ce' pedeapsa 
este pasibil ?

— Inculpatul a fost tri
mis în judecată la mijlocul 
lunii septembrie la Tribu
nalul Județean pentru o- 
mor deosebit de grav, tîl- 
hărie, viol și lipsire de- li
bertate, iar- pentru furt, 
procesul este în curs la Ju
decătoria Deva. Cu toate 
acestea, judecătorii nu vor 
avea posibilitatea să-i ti
pi ice pedeapsa pe care o 
cere-însuși inculpatul, în. 
trucît cea cu moartea a fost

VALENTIN NE4GU
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Pentru un climat
constatare se im-

normal
pune cu stringență in acti
vitatea culturaLartistică 
desfășurată în. județ. Dacă 
in localitățile. în special 
din mediul rural, aceasta 
se desfășoară cu intermi
tențe, uneori chiar neîntîm- 
plîndu.se nimic o perioadă 
îndelungată de timp, în 
schimb la nivelul județului, 
factorii de specialitate s-au 
străduit să gîndească și să 
organizeze acțiuni de înaltă 
ținută care să marcheze e- 
venimente, viața și activi
tatea unor personalități ce 
s.au ridicat de pe aceste 
meleaguri, altele sâ men
țină flacăra vie a actului 
artistic. Toate acestea se 
organizează cu eforturi deo
sebite, inclusiv financiare 
sau. poale, în primul rînd 
financiare. în condițiile în 
care țara traversează o pe
rioadă extraordinară de 
criză, de sărăcie. Fără spri

I
pe zi

intre viermișori :
— l'nde.i laicâ-tău ?
— La 'pescuit

o SE EXTINDE REȚEAU/l 
DE GAZ METAN. In orașul 
Hațeg numărul apartamentelor 
racordate la rețeaua de gaz me- 

t tan — cum am reținut din spu
sele dlui loan Gabroveanu, vice- 
primar — a ajuns la peste 
2000. In perioada ce a mai 
rămas pînă la sfîrșitul. anului, 
vor fi racordate încă două blo
curi. Extinderea rețelei de gaz 
metan este o izbîndă de seamă 
a primăriei orașului, care s.a 
implicat cu stăruință în înde
plinirea atribuțiilor cc-i revin. 
(TR. B.).

o A SFIDAT LEGEA. Pen
tru Viorel Rus, din Crișcior — 
Dumbrăvița, de 25 de ani, res
pectarea legilor este facultativă, 
„înarmat" bine cu aburii alcoo
lului — o alcoolemie de 1,25 la 
mie — s-a urcat -fără să posede 
permis de conducere pe o mo
toretă „Mobra” și a plecat „în 
raliu" la Brad. Pe străzile ora
șului nu a slăbit din viteză bia
ta motoretă, numai atunci cînd 
a fost oprit de un echipaj al 
circulației poliției locale, căruia 
nu i-a fost greu să constate am
bele infracțiuni. Pentru aceste 
fapte a fost trimis în judecată 
(conducere fără permis, și con
sum de alcool). (AL. J-).

© CURSURI. S-au deschis 
la Deva, Petroșani, Vulcan și
z • A—*—*—*-—*—*—*-*—*—*—*—*—*

Călan cursurile de surori de 
Cruce Roșie, anul II. Dorim 
cursantelor succes în noul an 
de studiu. (V. R.).

Q TABĂRA DE TOAMNA. 
La Cinciș se află dtțtchisă o ta
bără de artă plastică, deschisa 
membrilor clubului de speciali, 
tale de la Clubul „Siderurgis- 
tul" din Hunedoara. Organiza
tă cu sprijinul substanțial ai 
Sindicatului liber din cadrul 
S.C. „Siderurgica" S.A., tabăra 
reunește creatori ca : Sever Mol. 
dovan, Francisc Csiri, Daniela 
Florescu, Csaba Bartok, Victor 
Varga, Pichiu Dan Vifor, Doru 
Petrescu, Constantin Găină șa 
(M.B.).

© NU-I PLĂCEA MUNCA 
Pentru Daniel Guriță, de 26 de

arii, din Brad, munca gra „fa
cultativă", căci la ordinea zilei 
erau furtișagurile. După ce în 
luna iulie a.c. a comis un furt 
din avutul particular pentru care 
a fost trimis In judecată, în 
noaptea de 15 septembrie 1992 
a dat o altă lovitură în locuința 
lui Ioan Dineș, din Brad, de 
unde a furat bunuri în valoa
re de 50 000 lei. Și de astă 
dată poliția locală a intervenit 
operativ, prinzîndu-l cu obiec
tele furate și arestîndu-l pre
ventiv. (Al. J.}.

■
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jinul Prefecturii, al Con
siliului Județean, astfel de 
manifestări ce generează un 
climat spiritual normal, nu 
ar fi posibile. Cum de alt. 
fel nu ar fi posibilă exis
tența, acum și aici, a unor 
instituții profesioniste — 
Teatrul de Revistă din De
va și Teatrul „I.D. Sirbu” 
din Petroșani.

Ne vom opri în primul 
rînd asupra unor manifes- 
țări artistice cu totul ine
dite care și-au lăsai am. 
prenta asupra celej mai 
mari părți scurse din acest 
an. Am putea menționa, în 
primul rînd, cele două 
festivaluri, folclorice inter
naționale, primele de acest 
fel găzduite de județul nos. 
tru — „Sarmizegețușa” ini
țiat de inspectoratul Jude
țean pentru Cultură și 
Centrul - Județe,an pentru 
Conservarea Tradiției și 
Creației Populare și „Ser
bările latinității" organizat 
de Compania dte . Turism 
pentru Tineret. Două ma
nifestări distincte care au 
însemnat atît de mult pen
tru spiritualitatea hunedo- 
reană, chiar dacă uneori 
blazatul public local nu 
le-a acordat atenția, cuve
nită. Nu era vorba de bani 
pentru că spectacolele au 
fost gratuite, ci de o des
chidere sufletească, din pă
cate exista un suflet care 
se închide tot mai mult tn 
fața frumosului artistic. Și 
n-ar fi de mirare să auzim 
că s-a stins de tot, întoc
mai unei stole căzătoare.

MINEI. RODEA

(Continuare în pag. a 2-a)

in ziarul de azi
• Caleidoscop 

duminical
• Săptămina 
la Televiziune
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PROFANATORI 
DE MORMINTE

„Ca orice om care.și cinstește ma
nia și casa, în semn de profund 
respect pentru ce a însemnat mama 
pentru noi, cu eforturi financiare 
mari, din pensia noastră modestă 
i-am placat cu marmură cavoul în 
care-și doarme somnul de veci în 
cimitirul Bejan.

Mare mila fost durerea și indig
narea cînd, în 16 septembrie, mer- 
gînd la cimitir, am văzut că de pe 
cavou fuseseră desprinse și sustrase 
două plăci de marmură, semn că 
în acest cimitir au început să-și fa. 
că de cap profanatorii de morminte. 
Cimitirul nefiind îngrădit în totali
tate și lăsat fără nici un fel de pa
ză, toată vara printre morminte pasc 
vacile și caii ; ba chiar și porcii dau 
iama în cimitir.

Este o rușine pentru municipali
tate, pentru cei ce administrează a- 
cest cimitir, faptul că el a fost lă
sat la voia întîmplării; că nu se 
ține cont că și cei care-și dorm aici 
somnul de veci au fost tot cetățeni 
ai orașului Deva ; că în viață fiind, 
au plătit statului impozit, așa cum 
și urmașii lor plătesc”.

LIVIA OLARIU, 
Deva, bl. 0 3, ap. 65

POATE VOR AUZI ȘI ALȚII

„Numele meu este Rubin Hotărîș, 
am 70 de ani și locuiesc în comuna 
Petriș — Săliște, nr. 27, județul A- 
rad. Am predat la baza de colecta
re a vitelor din Zam, în 9 septem
brie 1992, un vițel de 432 kg. Pre
dau vite la stat de 2—3 ori pe an, 
dar nu am întîlnit un om așa de 
corect și cinstit ea dl Petru Oprean,

care a cîntărit foarte exact vițelul, 
ajutat' de dl Mircea de la I.R.I.C. 
Deva și medicul veterinar din Zam, 
care a examinat cu multă atenție 
animalele preluate. Vă rog să publi
cați în ziarul dv. aceste rînduri, poa
te vor auzi și domnii care se ocupă 
de această activitate în județul A- 
rad și vor lucra și ei mai corect”.' 
Corectitudinea nu strică în nici un 
domeniu de activitate, adăugăm noi.

MĂSURĂ ABUZIVĂ
Sîntem din ținuturile moțești ză- 

răndene și, în prezent, pentru mo
tive de sănătate, sîntem internați la 
Spitalul orășenesc Brad, secția chi
rurgie : unii pentru intervenții chi
rurgicale, alții cu diferite afecțiuni. 
La internare, totul a decurs normal 
pînă cînd am ajuns, cu foaia de ob
servație in secție, pentru repartiza
rea patului. Ni s-â spus: „nu mai 
avem paturi libere”. Aceasta, ca ur
mare a măsurii abuzive de reduce
re a zece paturi din secție.

Datorită străduinței, bunăvoinței 
medicului șef de secție și dr. Băda 
Viorel ni s-a făcut loc în salonul re
zervat reanimării și pe unde s-a 
mai putut; alții au fost trimiși a- 
casă să mai aștepte sau la Spitalul 
Deva. Această secție este supraso
licitată, tot aici tratîndu-se bolnavii 
cu afecțiuni urologice, oftalmologice 
și O.R.L. Prețuim și respectăm per
sonalul de aici, în schimb sîntem 
nemulțumiți de măsura reducerii lo
curilor. S-a tot promis ani de-a 
rîndul, și în regimul trecut, că se 
va construi un nou spital aici, în 
Brad, pentru cei care trăim în Ța
ra Zarandului. După Revoluție am 
sperat că cineva, chiar un investi
tor străin, ne va înzestra cu un spi
tal nou, cu 200—300 de paturi. In

prezent, nici nu se mai discută. To
tuși, noi mai sperăm. Deocamdată, 
cel puțin să se repună în secție pa
turile reduse. Poate ne recepționează 
doleanța Direcția' Sanitară Județea
nă și Ministerul Sănătății. (In nu
mele unui grup de bolnavi, loan 
Odrean).

LOCATARII AȘTEAPTĂ 
UN RĂSPUNS

Subsemnatul Teușan Aurel, do
miciliat în Deva, str. 22 Decembrie, 
bloc 42, scara C, etaj II, ap. 28, mă 
adresez dv. eu următoarea rugă
minte. Imobilul în care locuiesc — 
dat în folosință doar de șase ani — 
are izolația deteriorată deoarece a 
fost făcută superficial. In aparta
mentele situate la etajul IV plouă. 
O nouă izolare, după cum ne spu
nea administratorul asociației de 
locatari, ne costă 150 000 lei. Tot 
dumnealui ne spunea la început că 
lucrările sînt garantate pentru un 
an ; după o perioadă de 30—50 de 
zile ne.a spus că numai pentru șase 
luni se dă garanție. Eu cred că este 
prea mică perioada de garanție. Tot dl 
administrator mai spunea că 1 mp de 
izolație costă 1000—1200 de lei și că 
RAGCL.ul, care are aici un singur a- 
partament în proprietate, probabil 
nu va contribui la costul izolației.

în interes general, v-aș ruga șă 
interveniți ca durata de garanție 
pentru reparația acoperișului să fie 
de un an, cît și pentru a stabili pre
țul unui mp de izolație, spre a Ști 
cît avem de achitat. Vă mulțumesc.

N.R. Am publicat doleanța dv., 
stimate dl Aurel Teușan, în speran
ța că cei angajați să vă facă lucră
rile de hidroizolație a terasei blo
cului vă vor da un răspuns corect, 
în limitele legalității.

în principiu, în Ro
mânia postrevoluționa
ră asistența medicală es

te încă gratuită. Nu chiar 
pentru toată lumea, dar, 
mă rog, este. Puținăta. 
tea fondurilor alocate 
în scopuri de sănătate 
de la buget ea și chel-

t
rat domnilor parlamen
tari grija deosebită pen
tru viitorul prețioaselor 
dumnealor persoane, 
cînd au luat în dezba
tere proiectul de lege ca
re statuează o serie de 
drepturi pentru foștii 
membri ai Adunării

Putină decentă, domnilor!-» » •

tuirea acestui puțin nu 
totdeauna cu chibzuin
ță a obligat pe organi
zatorii serviciilor de să
nătate să caute ‘ surse 
noi de a realiza veni
turi. Și unde să le gă
sească dacă nu tot în 
prestațiile pentru să
nătate ?

Probabil o asemenea 
perspectivă le-a inspi-

Gonstituționale, adică 
ai actualului parlament 
bicameral. Altfel nu se 
explică cum de, printre 
drepturile luate în dis. 
cuție, se numără și gra
tuitatea asistenței me-'
dicale.

Țara se apropie ver-«
tiginos de cifra de un
milion de șomeri. Din
cînd în cînd, cîte un

dezmoștenit dintre aceș
tia — unii ășteptînd de 
peste un an să găsească 
o pîine — reușesc să se 
angajeze. La angajare 
se cer îndeplinite une
le formalități, între ca
re și completarea unei 
fișe medicale de sănă
tate. Pentru anumite 
îndeletniciri, completa
rea acestei fișe impune 
o serie de analize de la
borator. Ei bine, știți 
cît îl costă pe un șomer 
aceste analize la labo
ratorul policlinicii ju
dețene ? Aproape 2000 
de tei! Dintr-un ajutor 
de șomaj dă cîteva mii 
de lei. Și dumneavoastră,. 
domnilor parlamentari, 
cereți să vă garanteze 
țara aceasta aflată la 
ananghie și dintr-un bu
get 'secătuit asistență 
medicală gratuită în ca- • 
zul tuturor prestațiilor 
medicale. Puțină de
cență, domnilor !

ION CIOCLEI

IX. Condamnați-mă la moarte!
(Urmare din pag. 1)

abrogată. In, raport cu a- 
cest caz, părerea mea este 
că și pedeapsa cu moartea 
ar fi prea ușoară. Iar în 
prezent, în contextul unei 
explozii criminalistice, eu 
pledez pentru reintroduce, 
rea acesteia. Oricum, cuan
tumul pedepsei lui Cosmin

Enășescu poate ajunge la 
25 de ani de închisoare.

— Ce aspecte s-au con
turat. die procuror, în pri
vința eventualilor complici 
și a vinovăției bunicii sale?

— Pînă în prezent nu a 
apărut nici un element din 
care să se deducă existența 
unor complici, iar atitudi
nea bunicii sale este con
damnabilă sub aspect mo
ral. neîntrunind condițiile

unei infracțiuni din codul 
penal.

— Pentru procurorul cri
minalist acest caz a fost 
dificil ?

— Cazul a adus aspecte 
inedite, neîntîlnite în județ 
în ultimii ani, dar asemă
nător cu unele prezentate 
în literatura de specialitate. 
De altfel, orice caz este 
dificil și delicat înainte de 
•a fi soluționat. Apoi...

•—*—*—*—*—*—♦—«—*—*—*-

1 AVANCRONICĂ r
* î
î FOTBALISTICĂ î 
î l* Corvinul începe se-1 
«ria meciurilor grele și* 
] în deplasare. După par-» 
I tida de acasă cu Jiul«
* Petroșani, joacă cu F.C. ț
* Bihor, o echipă bine I 

cunoscută dar care a în- *
jeeput cu stîngu! ac-f 
j tualul campionat. To- * 
I tul e să nu-și revină în L
* meciul cu hunedorenii. I 
•• în Divizia C — faza!
* județeană, etapa a *
* VlII-a, de duminică, se| 
^anunță a fi disputată,* 

I mai ales între formații-1 
*le Minerul Aninoasa —I 
«Minerul ȘL Vulcan, Mi-I 
«nerul Certej — Haber* 
« Hațeg și Parîngul Lo-f 
l nea — Metaloplastica * 
I Orăștie. Pot deveni in. 1
* teresante și partidele f 
«dintre Mureșul Deva —t 
«Constructorul Hunedoa.* 
«ra, Victoria *90 Călan^

Aurul Brad, însă, de» 
I departe» gazdele au pri- ț 
*ma șansă, mai ales că. 
«devenii sînt în revenire» 
I de formă iar Construe, ț 
1 torul deși beneficiază ■ 
țde aportul cîtorva ti-| 
♦neri de la Corvinul Hu-j 
«nedoara, aceștia nu pun» 

I suflet pentru noua lorj 
I echipă. La C'ălan, lu- î 
ierurile sînt și mai siiri-î 
■țple. în echipa Aurului? 
«sînt mai mulți juniori» 
j decît seniori (cum an 1 
■ fost în meciul de la A-J 
fninoasaj. Ori, în fața|
* echipei lui Văetuș, bră-*
«denii n-au nici o șansă.? 
«însă să nu uităm că* 
j balonul e... rotund. 1 
« S. CERBU I

I I

■
SOCIETATEA COMERCIALA !

„CONDOR” S. A. DEVA I
ȘANTIERUL DEVA 

sediul în Deva,- str. D. Zamfîrescu, bl, C 11 
Organizează concurs pentru ocuparea a 61

*
Ih
Ik! ___
| posturi de paznici (bărbați), pentru lucrările I 
! din Deva. i
Ib
I*
I*
I*
Ih
I*
Ib
I*
l ■— 1 noiembrie 1992 va avea loc :
! TÎRGUL EXPOZIȚIE CU VÎNZARE 
|l DE BLĂNURI, CONFECȚII DIN BLANĂ, 
» PIELE ȘI ÎNLOCUITORI, ,
I manifestare ce va fi organizată la Galeria
J Artă a Uniunii Artiștilor Plastici din Deva, bdul | 
I Decebal, bloc B.

i
I

CU

Iw
Iw
I

telefon 611662 I
Oferă pentru trimestrul IV 1992, pentru» 

pensionari, bilete de tratament și odihnă cu re- J 
duceri substanțiale de tarife. I

Vă așteptăm. (H41) !

în conformitate cu programul expozițio- j 
nai al Camerei de Comerț și Industrie a ju-I 
dețului Hunedoara, in perioada 25 octombrie |

k 
k I* 
t

Relații suplimentare la telefon 624723. 
(1142)

cu
AGENȚIA DE TURISM „SINDACO” 
sediul în Deva, str. M, Kogălniceanu, nr. 4,J

Agenții economici, producători și comer-| 
cianți, doritori să participe la această mani-I 
testare, sînt rugați să se adreseze Camerei de! 

I Comerț și Industrie a județului Hunedoara,! 
J Departamentul Tîrguri si Expoziții, telefoane» 
j612924, 614865. ’ (1144) »

i
I

*

I
b

I
*

I
*

I
*

I
* ■

I

S.C. ACOMIN S A. CLUJ 
FILIALA HUNEDOARA — DEVA 

angajează urgent următorul personal 
pentru lucrările de construcții în Germania : I 

(categoriile 4—6) : J
• DULGHERI I
® ZIDARI j
• FIERAR — BETONIȘTI
Se lucrează după normele de timp și caii-1 

tate specifice GERMANIEI. Lucrările contracta-» 
* te încep în luna octombrie 1992, plecarea se | I face în funcție de cerințele pe meserii. *, r

| angajare la ACOMIN S.A.;

| condiția realizării normelor de muncă; 
; — se angajează ingineri constructori

Bai lunviic VI c vclilllvlv ItlujCI 11«

DREPTURILE BĂNEȘTI pentru muncitori : I- - - - » 
II o
I 

șij 
| economiști cu experiență de șantier, cunoscători. 
w
Iw 
I

k
I
*

I
k

I
* .k

plata in țară în lei a salariului avut la

— plata în Germania — 1100 DM/|ună cu

de limbă germană ; |
— de asemenea, se angajează ingineri con- > 

structori tineri, cu practică de șantier, iubitori I 
de informatică, pentru a lucra la biroul tehnic, 
producție, management și organizarea muncii. 

Informații suplimentare se pot obțiiie astfel:
1. LA DEVA, la sediul filialei — tel. 95/ 

615294, 618161, 615770 ; FAX 95/618151.
2. LA PETROȘANI, la sediul sectorului — 

tel. 93/544512, 543935; FAX 93/545571. (C.E.C.)

«

i
*

I
k

i
*
I

Pentru un climat
spiritual normai

(Urmare din pag. 1)

Dar ar mai putea fi a. 
mintite pentru nivelul lor 
de Interpretare, de profe
sionalism, pentru ideea sau 
ideile pe care le-au con. 
ținut: Festivalul interjude- 
țean al umorului „Liviu 
Oros", aflat tot la prima 
ediție, inițiat de Casa de 
Cultură Deva; Festivalul 
pădurenilor organizat de 
aceiași factori județeni ge
neroși și bine intenționați, 
care, an de an, cunoaște un 

grad de interes sporit, aduce 
în atenție cîntecul și jocul 
acestor „fii ai munților" și 
mai ales costumul popular 
de aici, inegalabil prin 
coloritul, măiestria mîinilor 
și minții celor care îl cre
ează, dîndu-i frumusețe și 
splendoare nebănuite.

Fără îndoială, manifes. 
țările artistice dedicate îm
plinirii a 120 de ani de la 
moartea Iui Avram Iancu 
(aceiași organizatori — n.n.) 
S-âu dovedit uh corolar al 
vieții spirituale hunedo-

rene. Și de această dată. 
Ia mijlocul lui septembrie, 
în Pantheonul neamului de 
la Țebea s-au strîris multe, 
foarte multe personalități 
artistice care onorează, prin 
evoluția lor scenică, o per
sonalitate istorică, o tradi
ție, dar mai ales sînt în 
măsură să țină sus stindar
dul calității actului de cul
tura atît de mișcător prin 
conținutul său, prin bo
găția sa ideatică șl de 
sentimente.

Și tot acum e cazul să 
menționăm că urmează un 
complex de manifestări ar
tistice incluse „Zilelor cul
turii hunedorene —Sarmis”, 
binecunoscute pentru aria 
lor de cuprindere extinsă 
la nivelul întregului județ. 
Dar toate, la timpul po
trivit Există însă și un a- 
numit tip de acțiuni care 
au vizat nivelul nostru in
formațional, de împlinire a 
personalității care se cere 
cu acuitate a fi aduse în 
atenție. Despre acestea, în. 
tr-un comentariu viitor.
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TĂCEREA — IN... DEFINIȚII
„artă pe care omul o învață din suferințe”. 

SENECA 
„cea mal înaltă înțelepciune a omului”.

PINDAR 
„cea mai demnă apărare a omului și răspunsul 
cel mai bun dat soartei”.

I. DUCICI
„dispreț

„cel mai

„cel mai

suveran”.
CH. A. de SAINT-BEUVE 

bun avocat al morților”.
J. SUPERVIELLE 

bun mesager al bucuriei”.
W. SHAKESPEARE

„podoaba ignorantului în adunarea înțelepți
lor”.

.„spiritul proștilor si una din 
ților”.

(PROVERB SANSCRIT) 
virtuțile înțelep-

B.
• „alături de timp și spațiu, e 

dimensiuni”.

de BONNARD 
una din cele trei

J. JOUBERT
Selecție de ILIE LEAHU

LINIȘTEA 
CĂRȚILOR

S-a întîmplat ca într-una din zilele acestei fru
moase toamne de. „miere și luminău să caut o carte 
de găsit doar la sala de lectură a bibliotecii. De cită 
vreme nu am poposit în sala ticsită de cărți... Per
dele albe învolburate din cind în cînd de adierea 
vîntului filtrau prin geamul deschis lumina caldă a 
Soarelui, vrăbiile ciripeau fericite în copacii din 
apropiere, cărțile frumos rînduite în rafturi și vitri
ne parcă accentuau senzația de căldură sufletească 
și blîndețe. Bibliotecara, deosebit de amabilă, după 
ce mi-a dat cartea cerută, m-a lăsat singură în li
niștea sălii. îmi părea că am fost închisă într-un 
spațiu ce făcea parte din alt tărîm, cel al cărților, 
o lume aparte, ce se compune din milioane de alte 
lumi, pentru că orice carte aș fi deschis aș fi intrat 
în lumea ei și o puteam părăsi prin simpla-i închi
dere. Minunată senzația de călător hoinar prin lu
mea fabuloasă a cărților. Păream ruptă de reali
tate și uitasem de timp, aș fi rămas o viață în acel 
spațiu sufletesc multidimensional, dar Soarele nu 
mai strecura priviri furișe prin geamul deschis, vră- 

î biuțele se pregăteau de culcare și doamna biblio
tecară mi-a amintit că este ora „închiderii’’ — pu- 

' team să ‘evin aricind doresc.
Am părăsit CU' regret liniștea de catedrală a 

sălii de lectură, odihnită și cu resurse noi, promi- 
țîndu-mi că voi reveni.

Binecuvîntată fie cartea găsită doar în sala de 
lectură. IN A .DELEANU

„Divorț” Desen de V. MIHAlLESCU

CALCHIERE

: ORIZONTAL : 1) Inevi
tabilă consecință la încăl. 
©area ordinii; 2) Sceptrul 
fabulos al regelui petrece, 
rilor — Atribut specific ge
nului masculin ; 3) Cuvios 
candidat la premiul întîi cu 
aureolă — Veche țintă 
mobilă pentru spade și tra
inee ; 4) Ieșit gata de la o 
prelucrare prin frezare — 
Formulă agrestă pentru 
determinarea suprafețelor ; 
5) Promenadă discretă cu 
pași de reptilă — Leac de 
urit dinitr-o oficină rus
tică ; 6) Sperietoare de curte 
cu coadă de pluș — Răsfă
țatul demiurg modest al 
lumii obișnuite ; 7) Fructul 
copt din pomul generpzită- 

* ții — Cotă minimă la bur
sa unei stări; 8) Tip de 
manifestare spontană pe ba
ză de dispoziție — Rezultat 
însemnat menționat în 
scris ; 9) Echivalent sen
zorial al focului din cup
tor — Inspiratoare sui-ge
neris la o expoziție de bi
juterii vegetale; 10) Sub
stratul psihopropulsor al 

’ creativității.

UMOR NEGRU
• Un bărbat îl întreabă 

pe directorul unei între
prinderi de pompe funebre 
care e regula : se merge du
pă sicriu sau înaintea si
criului ?

— De objcei, în urmă. Nu 
e greșit nici dacă mergi î- 
nainte. Cel mai rău e cînd 
mergi în sicriu.

• Discuție între scoțieni:
— Bietul McKormick, ai 

auzit ce-a pățit 7 A plecat 
în excursie, a urcat sus pe 
munte și aflîndu-se dea
supra unei prăpăstii a alu
necat și a căzut. Cînd s-au 
dus după el n-au găsit de- 
cît un cadavru.;

— Și cite ai fi vrut să 
găsească ?

• — Tată, ce înseamnă e- 
tică 7

— Etică 7, Cum să-ți ex
plic eu ție 7 Să zicem, de 
pildă, că la noi în magazin 
și-ar uita cineva portmo- 
neul cu zece mii de lei. Eu 
trebuie să mă gîndesc multă 
vreme ce să fac : să tac 
din gură, căci nu mă vă
zuse nimeni, ori să împart 
banii cu vînzătoarele 7 Vezi, 
asta-i etica !...

Culese de ILIE LEAHU

MAT ÎN 2 MUTĂRI

âlb: Rf7, Df5, Ne7, Ce8,
CfG -
negru : Rh8, Th6

Soluția problemei de 
sîmbăta trecută:

1. Dc8 ! T : f6
2. Cf6 mat
1. ... Th7 H-
2. Cg7 mat

VERTICAL : 1) Expresie 
livreseă pentru asimilarea 
unei deprinderi (pl.); 2)
Capitol verde din monogra
fia romantică a luncii —

V .• J 4 5 * T ? ’0
I 1J ■ 9*
□■ ■Ls ■y ■r ■ ■B

Hrană asimilată direct de 
intestine; 3) Acompania
ment vocal pentru o ex
primare la nivel înalt — 
Scutul lui Poseidon în lup
ta împotriva lui Eol; 4)
Ia parte din umbră.la pă
catele altora — Lemne a- 
dunate pentru focul supli
ciilor ; 5) Tip agrest de pi
vot care marchează — O 
tragică dilemă semnată de 
Shakespeare ; 6) Simbol 
pentru aripa ocrotitoare a

legii — Supranumele de 
geniu al realizatorului de 
excepție ; 7) Cerere de e- 
xecutare a unor piese în' 
serie — Cadru de condu
cere cu harul evitării de
rivei ; 8) A străbate ane
voioasele poteci ale înalte
lor idealuri — Consult tra
dițional în medicina popu
lară ; 9) Drumuri cu sens 
unic deschis circulației spre 
mare — Pînză lucrată cu 
migală în clasicul stil in
dian ; 10) Replică violentă 
la o scenă deschisă.

VASILE MOI.ODIJr

DEZLEGAREA 
CAREULUI 

„ELECTORALA” 
APARUT ÎN ZIARUL 

NOSTRU DE SÎMBATA 
TRECUTA:

l
1) CĂSĂTORIȚI ; 2) ELI
GIBIL — S ; 3) LEGALI — 
PEC ; 4) IGLU — EZITA : 
5) BEA — SCI — AL; 6) 
AR — VOTANȚI; 7) TIC
— BIRUIT ; 8) A — ATEU
— N — U ; 9) RASE — 
NOTAR ; 10) IDENTITĂȚI.
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LUNI, 5 OCTOMBRIE

PROGRAMUL I

• 14.00 Actualități • 14,10 Calendarul zi
lei • 15,40 Copiii noștri — viitori muzicieni 
• 16,00 Cheia succesului • 16,30 Muzică 
pentru toți • 17,00 Actualități • 1745
Emisiunea in limba maghiară • 18,35 Pro 
Patria • 19,30 Desene animate a 20,00 Ac
tualități • 20,35 Sport • 20,50 Tezaur • 
21,15 Teatru TV. „Ciocîrlia” de Jean A- 
nouilh • 23,45 Actualități

PROGRAMUL II

• 16,00 Actualități • 16,10 Recomandări 
din program • 16,15 Desene animate • 
16,40 Tradiții • 17,10 Veniți cu noi pe pro
gramul doi! Michael Jackson a fost in 
România ! a 20,00 Armonii corale • 20,15 
Magazin auto-moto • 20,45 Programul Te
leviziunii Naționale din Republica Moldo
va • 21,30 TVE Intemacional • 22,00 TV5 
Europe a 22,35 BBC World Service.

MARȚI, 6 OCTOMBRIE

PROGRAMUL I -

• 7,00 Programul Televiziunii Naționale
din Republica Moldova • 10,00 Actuali
tăți • 1040 Calendarul zilei • 12,10 Ora 
de muzică • 1340 Interferențe • 13,30
Muzica pentru părinți a. 14,00 Actualități
• 14,20 Muzica pentru toți • 1440 Avan
premieră TV • 14.55 Preuniversitaria • 
15,30 Teleșcoală • 16,00 Conviețuiri • 
17,00 Actualități a 17,05 Repere transilva
ne a 17,35 Tare mindră-i ulița 1 • 18,00 
Salut, prieteni! a 18,50 Studioul economic 
a 19,30 Desene animate a 20,00 Actuali
tăți a 20,35 Sport • 2040 Teleeinemateca. 
„Casimir" (Franța, 1951) a 22,25 Arte vi
zuale • 23,00 Actualități • 23,15 Jazz-fan

PROGRAMUL II

• 16,00 Actualități • 16,10 Desene ani
mate a 16,35 Studioul de literatură •
17.35 Film serial. „Noii ași ai cerului al
bastru” • 18,30 Tribuna non-conformiști- 
Ior • 18,50 De-ale pieței în economia Ca
pitalei • 19,10 Sport-magazin a 20,15 Mu
zica azi a 20,45 Programul Televiziunii 
Naționale din Republica Moldova a 21,30 
TVE Intemacional a 22,00 TV5 Europe a
22.35 BBC World Service.

MIERCURI, 7 OCTOMBRIE

PROGRAMUL I

a 7,00 Programul Televiziunii Naționale 
din Republica Moldova a 10,00 Actuali
tăți a 10,20 Calendarul zilei a 10,30 Film 
serial. „Marc și Sophie" a 11,25 Super 
Channel a 12,10 Ora de muzică a 13,00 
Vîrsta a treia a 13,30. Cu fruntea plecată 
ca-ntr.un templu... Evocare Vasile Pârvan 
a 14,00 Actualități a 14,20 Magazin agri
col a 14,50 Preuniversitaria a 15,30 Tele
școală a 16,00 Recitalul sopranei Car. 
men Gurban a 16,20 Lumea sportului a 
16,50 Tragerea Pronoexpres a 1740 Ac
tualități a 17,05 Cultura în lume a 1740 
15, 16, 17, 18 a 18,00 Reflector a 18,30 A- 
gendă muzicală a 19,00 Studioul economic
• 19,30 Desene animate a 20,00 Actuali
tăți a 20,35 Sport a 20,45 Film serial. 
„Mama Lucia” (Italia, 1988) a 21,40 Do
sarele istoriei a 22,10 Pro musica a 22,35 
Universul cunoașterii a 23,20 Actualități 
a 23,35 Moment coregrafic — întîlnirea.

PROGRAMUL II

a 16,00 Actualități a 16,10 Desene ani
mate a 16,35 Teatru TV. „Kean" de Jean 
Paul Sartre după Alexandre Dumas, a 
18,05 Video-sătelit a 1845 Emisiunea in 
limba maghiară a 19,45 Bijuterii muzicale 
a 20,15 Dialog cu edilii Capitalei a 20,45 
Programu’ Televiziunii Naționale din Re
publica Moldova a 2140 TVE Intemacio
nal a 22,00 TV5 Europe a 22,35 BBC World 
Service.

JOI, 8 OCTOMBRIE

PROGRAMUL 1

a 740 Programul Televiziunii Naționa
le din Republica Moldova a 10,00 Actua
lități a 10,20 Calendarul zilei a 10,30 
Super Channel a 12,05 Ora de muzică a 
13,00 Oameni de lingă noi a 1340 Jazz 
magazin a 14,00 Actualități a 14,20 Tra
diții— folclorice, tradiții ortodoxe a 14,50 
Preuniversitaria a 15,30 Teleșcoală a 1640 
Tinerii și muzi.ca lor a 16,30 Forum a 
17,00 AchuHități a 17,05 Repere moldave

a 17,35 Lumea ideilor o 18,00 Tele-discul 
muzicii populare a 18,20 Simpozion a 
19,00 Studioul economic a 19,30 Desene a- 
nimate a 20,00 Actualități a 20,35 Sport 
a 20,45 Film serial. „Dallas" a 21,45 Re
flecții rutiere a 22,00 Reporter *92 a 2240 
Microrecital Dida Drăgan a 22,45 Con
fluențe a 23,15 Actualități a 23,30 Stadion

PROGRAMUL II
a 16,00 Actualități a 16,10 Desene ani

mate a 1645 Ecranul. Un cineast în exil 
(II) a 17,05 Emisiunea in limba germană 
a 18,05 Club SF a 18,35 Caleidoscop mu
zical a 19,00 Concertul Orchestrei Naționa
le Radio, a 20,45 Programul Televiziunii 
Naționale din Republica Moldova a 21,39 
TVE International a 22,00 TV5 Europe • 
22,35 BBC World Service.

VINERI, 9 OCTOMBRIE

PROGRAMUL I
a 7,00 Programu] Televiziunii Naționa

le din Republica Moldova a 10,00 Actua
lități a 10,20 Calendarul zilei a 10,30 Film 
artistic. „Croitor de damă” (Centrul Kiev- 
ski „Progres”, 1989) a 11,55 Super Chan
nel a 12,50 Descoperirea Planetei a 13,19 
Ora de muzică a 14,00 Actualități a 1449 
Mondo-muzica a 14,40 Medicina pentru 
toți a 15,10 Uvertuta la opera „Semirami- 
da” de Rossini a 15,25 Preuniversitaria • 
16,00 Limba noastră a 16,30 Muzica pen
tru toți a 16.45 Tragerea Loto a 16.55 Ac
tualități a 17,00 Emisiunea în limba ger
mană a 18,00 Documentar științific a 1840 
Divertisment internațional a 19,00 In o- 
biectiv a 19,30 Desene animate a 20,00 
Actualități a 20,35 Sport a 20,45 Film 
serial. „Destinul familiei Howard” a 21,45 
Oaspeți la „Cerbul de aur” a 22,15 Gong! 
a 22,45 Top 10 a 23,20 Actualități a 23,35 
Intilnirea de la miezul nopții.

PROGRAMUL II
a 16,00 Actualități a 16,10 Recomandări 

din program a 16,15 Desene animate • 
16,40 Tradiții a 17,10 Sport-magazin • 
19,00 Concertul de deschidere a manifes
tărilor dedicate aniversării a 50 de ani de 
activitate a Filarmonicii „Moldova” Iași, 
Transmisiune directă a 21,30 TVE Inter
national a 22,00 TV5 Europe a 22,35 BBG 
World Service.

SÎMBATA, 10 OCTOMBRIE

PROGRAMUL I

a 9,00 Bună dimineața ! a 9,50 Șahul de 
Ia A Ia Z a 10,00 Actualități a 10,10 Ala- 
bala.portocala! a 11,10 Viața spirituală a 
12,00 Itinerarii spirituale a 12,30 Ora de 
muzică a 13,30 7 X 7. Evenimentele inter
ne ale săptămînii a 14,00 Actualități •
14.10 Reflecții rutiere a 14,20 Desene ani
mate a 14,45 Tangoul veșnic tînăr a 15,00 
Fotbal: Norwich City — Oțelul Galați. 
Transmisiune directă a 16,50 Muzică popu
lară instrumentală a 17,00 Al doilea ră*. 
boi mondial a 17,30 Magazin cinemato
grafic a 18,30 Mapamond a 19,00 De dra. 
goste și dor... a 19,15 Teleenciclopedia • 
20,00 Actualități a 2045 Film serial. „Twi* 
Peaks” a 21,30 Săptămîna sportivă a 2145 
De Ia egal Ia egal... amical! a 23,00 Ac
tualități a 23,15 Film artistic, „Pruncul, 
petrolul și ardelenii” (România, 1981) ■
0,50 Video-discoteca a 1,10 TV DEVA.

PROGRAMUL II
a 9,00 TV DEVA a 16,00 Actualități ai

16.10 Avanpremiera TV a 16,15 Desene a- 
nimate a 16,40 Conviețuiri a 17,10 Video- 
clipuri a 17,35 Film artistic. „Gorila in
tervine” (Franța, 1988) a 19,05 Eveniment 
conccrtistic timișorean a 20,45 Programul 
Televiziunii Naționale din Republica Mol
dova a 21,30 TVE International a 2249 
TV5 Europe a 22,35 BBC World Service,

DUMINICA, 11 OCTOMBRIE

PROGRAMUL I

a 640 TV DEVA a 8,30 Bună diminea
ța 1 a 9,30 Ping, pong a 10,25 Film artis
tic în serial pentru copii. „Albul Bim —- 
ureche neagră" (Producție M. Gorki, 197Q 
O 10,50 Actualități a 11,00 Lumină din 
lumină a 12,00 Viața satului a 13,30 Hora 
satului la Vulcana-Băi a 14,00 Actualități 
a 14,10 Atlas a 14,30 Video-magazin • 
1740 Telesport a 18,10 Știință și imagina
ție a 18,4Q Convorbiri de duminică a 19,10 
Film serial. „Dallas” a 20,00 Actualități 
a 20,35 Film artistic. „întoarcerea marelui 
blond” (Franța, 1974) a 22,00 Duminică 
sportivă a 22,25 Vraja cîntului a 23.15 
Actualități a 23,30 Diamond Awards Fes
tival 1986 (V) ,

PROGRAMUL II
a 16,00 Actualități a 16,10 Recomandări 

din program a 16,15 Desene animate • 
16,40 Conviețuiri a 17,10 Pop-club a 174L 
Orașe și civilizații a 18,00 Varietăți inter
naționale • 18,30 Serată muzicală TV •* 
20,45 Programul Televiziunii Naționale din 
Republica Moldova a 21,30 TVE Interna
tional a 22,00 TV5 Europe a 2245 BBQ 
World Service.
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ANIVERSARI

• LA aniversarea a 22
primăveri, soțul Sorin, fiul 
Răzvan și mama Minodora 
îi țirează Luminiței Mîfza 
Sin Ohaba un călduros „La 
mulți ani". (8095)

• ACUM cînd corabia
vieții tale se oprește în 
cel de al 22-lea port, dragă 
Gomei Crîznic. soția Mi. 
cela, sora Liana Crîznic îți 
doresc multă fericire, să
nătate și un călduros „La 
multi ani“. (8199)

• ,,LA multi ani" de ziua 
ta. dragă Si Ivea Stencoane. 
Isabella și Dorel. (8376)

‘ VtNZĂRI—
CUMPĂRĂRI

• VIND autobuz 
~ „Ikarus 211" 34+2 lo- 
, curi, scaune tip turist, 

fabricație 1984. stare 
perfectă, i..m . i . 

, „Barkas- B. 1000 ca. 
- pacitate I tonă, fabri

cație 1986. 991 cmc. 
Deva. tel. 623207. orele 
17—23. (8082)

flacon pentru 100 kg greu
tate — vie. Tel. 615261.

(8125)
• VÎND apartament

camere, confort I, Gojdu. 
Deva, tel. 614437. (8126)

• VIND apartament 2 
camere, et. I. proprietate, 
zona teatru si Renault 21 
GX. Hunedoara, tel. 712234.

(8124)
• VIND apartament 2

camere. Hunedoara, bdul 
Dacia, tel. 721685. (8129)

• TOTAL Gimpex S.R.I..
Orăștie; str. Eroilor, ’ bl: 
A, tel. 956/42414, vă offeră 
piese schimb ARO 24, 
320, ARO 10 și sdbansam. 
bie TV, prin magazin pro
priu sau la comandă, in
clusiv caroserii ARO e. 
chipâte, zilnic între orele 
10—17. (8128)

• VÎND rulotă corner! 
cfală. Deva, tel. 618437.

(8127)

• VIND 2 junei 2 ani
jumătate. Almasu Sec. nr. 
63; tel. 629247. ' (8135)

• VIND convenabil dor
mitor 5 piese și bibliotecă 
marc, stare huna. Tel. 
612864. (8133)

PIERDERI

• PIERDUT ștampilă 
rotundă aparținînd Aso
ciației Sportive „Avintul" 
Bobii na. Se declară nulă.

(8138)

OFERTE 
DE SERVICII

• AGENȚIA de Impre
sariat Artistic Deva a- 
nunțâ prezența domnului 
LEONARDO, medic . popu
lar din Republica Mol
dova. in perioadele 5—8 
octombrie, la Petroșani și 
9 13 octombrie la Hu
nedoara. O mare șansă 
pentru sănătatea Dvs !

(8107)

• S.C. Pălării Tex
til ..Cristina" S.R.L. 
Deva. str. A. Vlaicu. 
nr. 19, caută persoană 
cunoscătoare a limbii 
ruse pentru tranzacții 
comerciale în Ucraina. 
Informații la tel. 
612457. (8096)

• PIOS omagiu celui 
care a fost
SANDU PERVAN0V. 
la un an de la deces. 
Colegii de serviciu — 
centrala termică — Mi
na Deva. (8088)

• CU nemărginită 
durere și nesfirșit dor, 
familiile Tuza, Mare 
și Nagy anunță împli
nirea a trei ani de la 
incredibila dispariție 
din viață a iubitului lor 
fiu, frate și.cumnat

PuiuLupro
FiP 1RANS SRL 
tal 95/616665

DORIȚI UN ,
1 AX I

FORM A Ti 053
DISPECERA I i L NOSTRU VA STA LA 
DISPOZIȚIE NON-STOP!
TARIF 1 50 LEI/Km

50 LEl-ponurea
10 LEI-stalionarea 'minut
60 LEI/KÎT1
50 LEl-pornirea
15 LEi-stationare/minut

comanofl in orrs ido lei

TARIF 2

7
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• S.C. Comexim 
S.R.L. Deva vinde 
din stoc autocamion 
IFA W—50. fabricație 

r 1988, autocamion IFA 
s L—60, fabricație 1987. 
- autobasculantă IFA 
• W—50. fabricație 1990. 
. Tel. 615516. (8074)

• VIND video player
F un ai. telecom a ndă. Deva,
tel. 615313. (8137)

• CUMPĂR sau preiau
.contract apartament 2—4
camere, sau garsonieră.
Tel. 628706. (8139)

• VÎND pătliț pentru
copil. Deva, tel 624331.

(8Î96)

• S,C ..Paloma" 
S.lt.t . vinde autotu
risme' AltO 10—1. 
10—4, 10- -9. 243, 244. 
Diesel. Informații 
București 90/211438 și 
Hunedoara 717808.

(8045)

- • S.C. Siderurgica 
>S.A. Hunedoara. str.

■ Traian I -alescu. nr,
8. vă oferă la cele

- mai scăzute prețuri
- următoarele îngrășă-
■ minte pentru arături.
• le de toamnă : sulfat 

de amoniu și carbo
nat de magneziu. Re-

- lății la tel. 712904.
“711462, 716121. inte
rior 1130, 2824, 1360. ' 
1075. (7398)

< • Vi ND apartament 2
camere, ultracentral. Deva, 
tel. 618117, orele 17—52, 
zilnic. (8098)

< • VIND apartament 3
«mere, sau schimb cu. 2. 
Jeva, tel. 626159. (80991
• VIND teren intfavi

an, 122 a. Sîntuhatm. In
formații tel. 615424. după 
oră 20. (8090)

. • VÎND Volkswagen 
Derby, preț 1500 DM. De
va, tel. 616979. (8075)
• VÎND casă la Govăjdie.

(unedoara, bdui Dacia. 21, 
0. 114. (7444)
; • VÎND oțel-beton pen
s'll construcții 0 6. 90 lei/ 
'tg; Deva. tel. €>12605. o- 
ele 19—21. (8109)
• CUMPĂR păpuși cu 

' Șp de porțelan, vechi pînă
'< 25 000 lei/buc. Cluj . 
Vapoea, tel. 95/L'i8986.

(8117)
• VIND en gros 20 vaci

entru producție și repro
ducție. Dalie, Bîrsău. tel. 
667189. (8123j

■ FARMACIA Veteri
nară Deva, bl. 45” (lingă 
gară) vinde : vaccin pen - 
tru cîinî „Tetradog", 950 
lel/doză, și Rombendazol 
pentru combaterea trichi- 
neîozeî porcului, 234 lei/

• VÎND butelie aragaz, 
normală. Deva. tel. 623201.

(6198)
• VÎND bolțari. țiglă, 

lemn construcție și ca
bană clin lemn. Deva, tel. 
620589. după ora 14. (8197)

• VÎND garsonieră zonă 
centrală. Deva. tel. 616919.

(8200)

• VÎND superbă orgă
electronică Casio. 4 oc
tave. sigilată, butelie .ara. 
gaz normală și elemenți 
calorifer fontă, toate preț 
convenabil. Deva. tel. 
627396. (8201)

• VÎND casă, trei ca
mere, încălzire centrală.' 
garaj, grădină. Hunedoara, 
str. Făgetului, nr. 16.

(8363)

• VÎND trei tuburi' de 
bioxid de carbon pentru 
sifon. Hunedoara. tel. 
713729. orele 21.7 30^-22.30.

(8360)
• VÎND casă. Hune

doara, str. Dr. Stîncă, nr. 
1. Hunedoara, tel. 720542.

(8362) ' 
. • VIND mobilier de 
bucătărie," preț convena
bil. Hunedoara, tel. 71-1741.

(8366)
• VÎND 2 boi, 4 ani.

Hunedoara, . corn. Cerbăl, 
sat Arăneș, nr. 14. (8368)

• VÎND casă cu demi
sol, grădină mare. Hune
doara, str. Stejarilor, 45

(8370)
• VÎND VW Golf, VW 

Passat, pe benzină, preț 
convenabil. Tel. 720662.

(8371)
• VÎND video player 

Orion. —■ Aiwa, nou, preț 
convenabil. Tel. 722820.

(8372)
• VIND convenabil vi

deo player japonez Orion. 
Hunedoara, bdul Dacia 
21/135. (8374)

SCHIMBURI
DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament 
2 camere, proprietate. Mi
cro 15, cu garsonieră, cen. 
tru. Deva, tel. 613901. (8122)

• FIRMA Steiju, De
va — Vetel, telefon 
665181 :

Angajează mecanici 
auto, tinichigii și vop
sitori auto. (7224)

• ANGAJAM ospătar,
barman (fete) cu calificare 
și vechime minimă 3 luni 
în specialitate. Hunedoara, 
tel. 712234. (8124)

-• CAUT femeie pentru 
menaj ușor. Deva, tel. 
614986, după ora 16. (8141)

• ÎNGRIJIM persoane 
sau familie în vîrstă pen
tru cedare contract apar
tament. Tel. 612614. (8361)

• ANGAJAM barmani 
(băieți — fete) între 20— 
30 ani, cu vechime de cel 
puțin 6 luni lucrate. Con
curs în 4; X., orele 16—18. 
Informații tel. 728433.

(8375)

COMEMORĂRI

soldat ALIN-MARCEL 
TUZA

Vei rămîne veșnic viu 
în amintirea noastră.. 
Dumnezeu să te odih
nească în pace ! (8112)

• SOȚIA Anca amintește 
celor care l-au cunoscut pe

PASCU HlCĂ 
că se împlinesc 6 luni de 
cînd l-au condus pe ultimul 
drum. Fie.i țarina ușoară !

(8130)
• LA 4 octombrie se îm

plinesc 6 luni de cînd ne-a 
părăsit pentru totdeauna 
seumpul nostru fiu și frate

pascu nîcA
Dumnezeu să-1 odihnească 
în pace ! (8130)

REGIONALA DE DISTRIBUIRE A 
GAZELOR NATURALE DEVA 

ANUNȚĂ 
toți consumatorii de gaze naturale din rnunici-! 
piui Deva, că duminică, 4 octombrie 1992, în-, 
tre orele 8—20, sistează furnizarea gazelor,’ 
pentru executarea unor lucrări în sistemul de i 
distribuție. ’

Abonațji sînt rugați, să respecte strict in-i 
structiunile de utilizare a gazelor naturale.

(U26)| 
* I 
iI% I 
i 
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S.C. „ALDEXIM” CLUJ-NAPOCA
cu magazin în Deva, str. Spitalului, nr. 17 

VINDE en gros 
la prețurile cele mai avantajoase :

• țigări ;
• cafea ;
• dulciuri;
• băuturi alcoolice :
• sucuri si diverse. 

NU UITAȚI, VĂ AȘTEPTĂM !
Deschis zilnic între orele 8—18. (8306)'

• Duminică, 4 oc
tombrie, se împlinesc 
10 ani de la sfișietoa- 
rea • despărțire de 
scumpa noastră fiică 
si surioară

ALINA MACAVEI. 
la numai 18 ani de via
ța pămînteană. Paras
tasul de pomenire va 
avea loc la Cimitirul 
din str. M. Eminescu, 
ora 13. Nestinsă rămîne 
prezența ei dragă în 
sufletele noastre mereu 
îndurerate și neconso
late. (8094)

• LACRIfrîl și flori 
la comemorarea de 6 
luni pentru dragul meu 
soț,

PETRU CALIMAN
Nu te voi uita nicio
dată ! Soția Mariana.

(8113)

• COLEGII de mun
că de la Primăria Rîu 
de Mori anunță împli
nirea a șase luni de la 
dispariția fulgerătoare 
a bunului lor coleg, 
ing. agronom

pascu nic.Ă
Nu te vom uita nicio
dată ! (7891)

• SE împlinesc șase 
luni de cînd negura 
întunericului s-a lăsat 
fulgerător peste ochii 
dragului meu soț
■SANDU SCIIIRGER, 

lăsîndu-mă în cea mai 
cutremurătoare singu
rătate. Parastasul — 
duminică, 4 octombrie, 
la Biserica din Cimiti
rul Eminescu, Deva. 
Sanda. (8010)

• ASTĂZI cînd se 
împlinesc șase luni de 
la dispariția celui care 
a fost

1ANCU MI.AD1N 
familiile 11 ie din Ca- 
lan sînt alături de fa
milia îndurerată. Nu te 
vom uita niciodată.

’(8134)

S.C.CORVÎN SA
HUNEDOARA

ÎNTREPRINDERE DE ÎNCĂLȚĂMINTE ’
■ id >tm 'MWi ne' ni

DECESE

• COLECTIVUL de 
angajați al S.C. Corvin'-' 
S.A, (încălțăminte) Hu
nedoara anunță cu a- 
dîncă durere încetarea 
fulgerătoare din viață, 
într-un tragic accident, 
a directorului general 

Ing. JENARIU DOREL.
VIRGLL-TLIE

Ii vom păslTa o ne- 
ștearsă amintire. Trans
mitem pe această ca
le condoleanțe familiei 
profund îndurerate.

(8136)

• COLECTIVUL de 
angajați al S.C. Corvin 
S.A. (încălțăminte) Hu- 
nedoara cu adîncă du
rere anunță încetarea 
fulgerătoare din viață, 
într-un tragic accident, 
a directorului economie

Ec. VIRG1I. 
PADUREAN

Ii vom păstra o veș
nică amintire. Trans
mitem pe această cale 
condoleanțe familiei 
profund îndurerate. 

(8136)

• PERSONALUL mater, 
nității Hunedoara este ală
turi de colegul lor Dr. Hu- 
zău Gheorghe la . trecerea 
în neființă a soției sale 
dragi

ELENA IIUZAU 
și transmit întregii familii 
greu încercate sincere con
doleanțe. (8369)

IwI
I*I

Vă amintește că a venit toamna și a pre- * 
gătit pentru dumneavoastră un sortiment bo-I 
gat de încălțăminte de sezon, pentru femei și J 
copii, la prețuri accesibile, fără adaos comer-1 
cial. j

De asemenea, încheie contracte — corni- • 
sion pentru comis-voiajori, cu mijloace proprii i 
de transport, pentru vînzare de mărfar! in! 
țară.

NU UITAȚI ! I
Dacă corbul a găsit inelul Corvineștilor,» 

dumneavoastră puteți găsi o comoară. (1109)*

R.A.G.C.L, DEVA
Anunță toți consumatorii de apă racordați | 

la conducta de aducțiune 01000 Hațeg — Deva ‘ 
precum și locuitorii orașelor Hațeg, Călan, Si-1 
meria și municipiul Deva sistarea totală a fur-» 
nizării apei potabile in dala de 5 octombrie,' 
1992, orele 8—22. i

Totodată se sistează șt furnizarea apei calde? 
.menajere în municipiul Deva, începînd cu 5 oc- | 
tombrie 1992, ora 8, pînă în octombrie 1992, - 
ora 6.

întreruperea furnizării apei potabile sc da- J 
torează lucrărilor planificate și remedierii de-1 
fccțîunilor tehnice în vederea pregătirilor de» 
iarnă ale instalațiilor și echipamentelor atit la; 
uzinele și stațiile de producere a apei cit și la i 
rezervoarele de acumulare.

(1143) |
- - _ -L . ... - ........——  - N

S.C. CO1URNIX S.R.L. I
Vinde en-gros, ca distribuitor autorizat,» 

CU adaos de 7 la sută: AQUA FRESH, BODY I 
MIST, SIXTH SENSE, BRYLCREEM, BODY j 
CHECK, șampon VOSENE și din stoc : Rexona,; 
Impulse, Denim, Axe și altele. I

I Comenzi la telefoanele : 619098 și 619039. ’ 
j (8314) J
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