
Țara a ales noul Barlameat, nu însă și viitorul 
Președinte. Campania electorală continuă!

în două numere conse
cutive ziarul „Cuvîntul li
ber” a publicat rezultatele 
obținute în alegeri în ju
dețul nostru de către par
tidele, formațiile politice și 
coalițiile acestora. Nu ne 
propunem 'să comentăm a- 
ceste rezultate — ele re
flectă opțiunile electora
tului hunedorean, expri
mate în deplină libertate 
în ziua de 27 septembrie 
a.c. Mai menționăm aici că 
aceasta este și opinia Bi
roului electoral al circum
scripției nr. 22 Hunedoara, 
ca și a observatorilor LADO 
și Pro Democrația — eăre 
susțin că în ciuda unor

mici abateri de la legile 
nr. 68 și nr. 69/1992, ale
gerile au fost corecte. în 
spiritul celor două acte 
normative citate.

permanente a fost de 
381 091. Dintre aceștia s-au 
prezentat la scrutin 303 370, 
ceea ce reprezintă 79,6 la 
sută. Numărul total al votu

răspuns. Vremea a fost 
foarte frumoasă, votul a a- 
vut loc duminica, secțiile 
de votare au fost deschise 
de la ora 6 dimineața pînă

COMENTARII PE MARGINEA SCRUTINULUI DE LÂ 27 SEPTEMBRIE

Ne vom referi însă la 
cîteva aspecte rezultate din 
votul exprimat în 27 sep
tembrie a.c., obținute pe 
baza datelor finale înregis
trate' la Biroul Electoral 
Județean cu sprijinul Di
recției Județene de Statis
tică. Numărul alegătorilor 
înscriși în listele electorale

rilor valabil exprimate este 
de 280 390, iar al celor nule 
de 22 849. Din_ cifrele pre
zentate rezultă cel puțin 
două Concluzii. Prima ar 
fi aceea că un mare număr 
de cetățeni cu drept . de 
vot nu s-au prezentat la 
urne. De ce 7 La această 
întrebare este mai greu de

la ora 21 seara, cetățenii 
plecați din localitate un- 
de-șl au reședința au putut 
să.și exprime votul în 
alte localități. Unii susțin 
că absenteismul se expli
că prin aqeea că multora 
li s-a făcut lehamite de 
politică, nu mai cred în 
nimeni și nimic. împărtă

șim această părere, ținînd 
seama de criza prin care 
trece țară, prăbușirea con
tinuă a economiei româ
nești. devalorizarea galo
pantă a mdnedei naționale, 
scăderea de la o 
zi la alta a nivelului de 
trai, șomajul și lipsa si
guranței zilei de mîine, pro
liferarea alarmantă a ac
telor antisociale ș.ă., dar 
nu o aprobăm. Oare nu 
tocmai situația grea prin 
care trece țara și fiecare 
dintre noi — minus bișni
țarii și afaceriștii ce s-au

TRAIAN BONDOR
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I i !, > tDe ieri a început un k £
nou an universitar. Un ’ |
an din cei mai frumoși 2 |J an am cei mai irumoși . ,

I ai tinereții, ai vieții. Un I 
I

Iîn împliniri i 
deși condițiile nu

an, sperăm, mai bogat J 
în împliniri decît alții, | 

sîrit J 
I" dintre cele mai bune, în_ j 

tr-o perioadă de criză J 
; generată de economia de I 
| piață. ’
' La Universitatea Teh- I 
| nică Petroșani, Institu- . 
' tul de învățămînt Supe- | 

rior Hunedoara, Uni- ' 
versitatea Ecologică De- I 
va, amfiteatrele, labo- ’ 
ratoarele, cabinetele vor I 
cunoaște animația spe- ’ 
cifică. Sute de studenți I 
din anii mai mari — ’

„Pagini Naționale" in județul
Hunedoara
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.colegi, prieteni — se 
| vor reîntîlni depănin- 
I'du-și amintirile vacan-1 
ței care pentru unii a > 

| fost mai lungă, pentru ■ 
! alții «nai „scurtă”. Unii J 
| au efectuat o perioada | 
. de practică în societăți ' 
| comerciale. „Bobocii” vor | 
' legă, la rîndul lor, prie- » 
| tenii cu noii lor colegi, | 
j se vor obișnui cu via. ? 
I ța studențească care l„._ , 

I cu totul altceva 
J cea de licean.
I Conducerile instituții- |

1 zvr» rla ciiTV» '
| rior s_au străduit să le | 

| studiu, de cazare, 
J cadrele' didactice îi vor J 
j întîmpina pe toți — în- | 
I* cepători sau avansați j 

cu aceeași bunăvoință șl I 
| dragoste. Tuturor le ț 
, dorim succes în '-noul j 
| an universitar ! Gîndul | 
. cel bun să-î călăuzească ’ 
| în tot ceea ce între- | 
' prind I «
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De curind a ieșit de sub tipar primul CATALOG * 
GENERAL DE PUBLICITATE AL ROMÂNIEI, .edi- f 
fat de Rompres, in S.U.A., în condiții grafice deo- * 
sebite. > 1

Catalogul „PAGINI NAȚIONALE", cb cuprinde^ 
majoritatea firmelor din țară cu obiectul de activi- | 
fate, adresă, număr de telefon, fax, telex, se găsește J 
spre vinzare, zilnic, la S. C. „Cepromin" S. A. ♦ 
(ICITPLICIM), camera 118, Deva, sir. 22 Decembrie, * 
nr. 37 A (lingă hotelul „Sarmis”), între orele 8—15,30 J 
și la Teatrul Dramatic „I. D. Sirbu” Petroșani, între I 
orele 9—15. f

Prețul unui exemplar este de 4 995 lei. Plata se f 
face în numerar sau cu filă de CJ2.C. . » »

Informații și înscrieri anticipate : Deva, telefoa- j. 
ne 95/620820 ; 95/611560(1), int 123. orele 8-15,30 
Petroșani, telefon 93/541154 (orele 9—15); Brad, te- | 
lefon 95/651614 (Casa de gultură, orele 9—12); Hațeg, ț 
telefon 95/770712 (Casa de cultură, orele 9—12). *

Pentru agenții economici din Brad și Hațeg, pe * 
baza înscrierilor, un delegat al Agenției „Pagini Na- 
ționale" se va deplasa în localitățile respective pen- F 
tru difuzarea catalogului. f

Nu ezitați! Doriți ca afacerile dumneavoastră să | 
prospere, să puteți contacta operativ orice firmă i 
din țară ? 1

Cumpărați» catalogul „PAGINI NAȚIONALE" ! î

una pe zl
— Cum se face că pe maică-ta o chea

mă Popescu, iar pe tine Ioncscu ? .’
— Mama s.a remăritat, eu încă nu...

O NAȘTERI. Din datele Jur. 
nizate de dna Adina Paraleu, 
aflăm că la Oficiul de stare civi
lă din cadrul Consiliului local 
Orăștie s-au înregistrat, de la 1 
ianuarie a.c., 345 de nașteri. Cele 
mai recente : fetița Roxana Bian
ca, primul copil al tinerei fa
milii Daniela și Dorin Ilancheș, 
precum și băiețelul Santa.M Jo- 
zsef ‘Attila, primul născut al fa
miliei Andras Ilona și Csaba. 
(E. S.).
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Drumul meu către casă 
trece pe o străduță mai 
dosnică dar asfaltată 
cochetă, locuită de 
meni cu dare de mînă, 
dovadă casele și gospo
dăriile lor. Pe asfaltul 
străzii — pe care automo- 
biliștii nu se întrec nici
odată în» curse de raliu — 
întîlnesc toată vara co
pii jucîndu-se. Priveliș-

Și
oa-

diu, Francesco Goya ne_a 
avertizat că somnul '-ra
țiunii .naște monștri. Mon
struozitățile fascismului, 
ale național-socialismului 
german s_au născut din 
somnul rațiunii popoare, 
lor, multe dintre ele mai 
sîngerînd și acum, după 
50 de ani, de pe urma 
rănilor adinei făcute în 
trlipu; lor.

DESENE PE ASFALT
tea este tonifiantă, căci 
joaca de copil și pomul 
înflorit promițător de 
rod au picurat dintotdeau- 
na optimism în Suflete. 
Uneori copiii desenează 
pe asfaltul străzii flori și 
siluete umane, oii ce le 
mai inspiră imaginația lor 
de copii. într.o ?.i, însă, 
se lăfăia hîdă și amenin
țătoare pe asfalt zvastica 
— semnul de neconfun
dat al fascismului ger
man, care a adus ome
nirii oceane de suferințe,

Semnul runic al crucii 
încîrligate, 
asfalt "<de 
Cine i-a 
copilului 
simbol ?

Atenție,
din întunecatul Ev Me-

desenat pe 
mîna de copil! 
putut inspira 

abominabilul

oameni ! încă

Sentimentele și simpati
ile omului sînt libere și 
e bine că este așa. Dar 
ce sentimente cultivăm în 
noi și în Urmașii noștri ? 
Pentru că nu simpla ima
ginație de. copil îndruma 
mîna care desenează zvas
tica pe asfalt. Prea ade
sea auzim oameni mari 
lamentîndu-se: „Ce pă
cat că n-a mai trăit Hit
ler !” Ce să fi desăvîrșit 
Hitler pe pămînt, domi
nația absolută a arienilor 
asupra tuturor celorlalți 
oameni? Nu este semn 
bun cînd oamenii mari 
tînjesc după jug, cînd a- 
bja au scăpat de el. De 
unde învață copiii să de
seneze zvastici pe asfalt ?
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© in conformitate cu 
prevederile articolului 23 
și următoarele din legea 
62 pe 1992 pentru alegerea 
președintelui României. 
BEC a trimis ieri dimi
neață în jurul orei 10,30 
Curții Constituționale pro
cesul verbal al rezultate
lor obținutq de candidat» 
la funcția de președinte al 
României. Cu acest prilej 
au fost predate și toate 
dosarele celor 42 de circum
scripții electorale, - inclusiv 
procesele verbale ale tuturor 
secțiilor de votare privind 
alegerea președintelui Ro
mâniei . La ora 11. plenul 
Curții Constituționale a 
început verificarea și ana
lizarea documentelor pre-, 
date la BEC. După 5 ore 
de dezbateri. Curtea Consti
tuțională formata din 9 
judecători și un președin
te s_a pronunțat cu pri
vire la rezultatele primu
lui tur de scrutin al alege
rilor prezidențiale din 27 
septembrie 1992.

„Curtea Constituțională iu 
unanimitate, in numele le
gii hotărăște : Se aduc Ia 
cunoștință publică rezulta
tele alegerilor pentru func
ția de președinte al Româ
niei, in primul tur de 
Scrutin de la 27 septem
brie 1992, după -cum ur_ 
rhează : numărul total al 
alegătorilor potrivit listelor 
electorale ale localităților 
unde își au domiciliul a- 
legătorii . este 16 380 66:!. 
Numărul total al alegăto
rilor ce s-au prezentat la 
urne este de 12 496 430. Jiu. 
mărul total al voturilor 
nule este 580 617. Numărul 
total al voturilor valabil 
exprimate este de 1J 898 856 
din care : pentru dl fon 
Iliescu 5 633 456 de voturi, 
pentru dL Emil Constanti- 
nescu 3 717 006 voturi, pen
tru dl Gheorghc Funar 
1 294 388 voturi, pentru dl 
Căius Traian Dragomir 
561655 voturi, pentru dl 
loan Mânzatu 362 485 vo. 
turi. pentru dl Mircea 
Druc 326 866 voturi. La al 
doilea tur de scrutin pen
tru alegerea președintelui 
României, care va avea loc 
duminică, 11 octombrie 
1992. participă dl Ion 
llieșcu și dl Emil Constan- 
tinescu. Prezenta hotărîre se 
publică în Monitorul Ofi
cial al României, partea I, 
iar președintele Curții Con 
stituționale va asigura a. 
ducerea acesteia la cunoș
tință publică prin presă, 
radio si televiziune. "Pro
nunțata azi, 4 octombrie 
1992, la orele 16".

o ÎNSĂMÎNȚAREA GR1ULVI. 
In paralel cu strîngerea roade
lor toamnei se depun eforturi 
stăruitoare pentru asigurarea pli
nii în anul viitor. Pînă acum, 
în județul' nostru s-au însămîn- 
țat aproape 2 000 hă CU griu. 
îmbunătățindu-se aprovizionarea 
cu motorină, există condiții ca 
ritmul de lucru la însămințări să 
sporească de la o zi la alta. 
(N. T.).

O '„bere EA TERASĂ"'.? Se 
pare că cei de la restaurantul 
„Transilvania” din Deva au des
coperit o nouă formă 'de d vinde 
„bere, la terasă”. Cel puțin așa 
face cunoscut un marc afiș la

intrare. Oare pentru acasă be
rea să dă cu terasă cu lot .’ Poa
te, mal știi? (V: N.).

© PRECIZARE. Prinlr-o scri
soare, dl Corneliu Stan, fizician 
din San Francisco, de origine 
româna, face următoarea preci
zare în legătură c.u o știre a 
părută la rubrica „Flash”’ a Zia
rului nostru nr. 717 din 30 sep
tembrie a.c. în care s-au strecu
rat două erori datorate spuselor 
și programului pus la dispoziția 
noastră de. conducerea Liceului 
Teoretic ,,Traian” din Deva. 1. 
Dl Corneliu Stan nu este originar 
din comuna Cerbăl, ci din Si

biu. (Se menționează că dînsul 
numai a copilărit și la Socet 
(Cerbul), locul de naștere al tată, 
lui domnieiysale, preotul si teo
logul Liviu Stan). 2. Tablou! 
sau mai exact fotografia (!95 crnt 
125 cm color) împăratului Traian 
a fost oferită liceului mai sus 
amintit de dl Corneliu Stan per
sonal,- act la care n-a contribuit 
nici o alta persoană în afară 
de, soția dînsului (M. tt).
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Țâră a ales noul Parlament, 
nu însă și viitorul Președinte.

Campania electorală 
continuă!

(Urmare din pag. 11

înmulțit ca ciupercile după

BATE TOT MAI DEPARTE“
ploaie — ar fi trebuit să 
ne îndemne să mergem 
la urne, ca prin votul nos- , 
tril să determinăm alege- '

«I
Televiziunea prin cablu 

în Deva — operațiune mo. 
demă. de înaltă fiabili, 
tate și de mare perspecti
vă — este o realitate tot 
mai pregnantă. In activi, 
tatea Societății Comercia
le „Devasat" S.R.L. De.

tre „Devasat" și locui
tori ai orașului, aproape 
jumătate dintre ei fiind 
deja conectați la studioul 
local de televiziune prin 
cablu.

Experiența specialiștilor 
americani fii domeniu, ca

I*
1I 
I 
I 
!

a

tur de scrutin, 
nuare însă ea se 
fică, întrucât înrea în Cameră Deputaților, 

în Senat și în funcția de 
Președinte, a unor oameni 
capabili să scoată România 
din colapsul în care a a- 
juns ? Judecați asupra a- 
cestei întrebări și răspun
sul îl veți găsi singuri.

în altă ordine de- Mei
— aceasta ar fi a doua eon- 
cluzie — este mare numărul 
de voturi anulate. Credem 
că faptul acesta nu se du** 
torește relei credințe, ci 
necunoașterii, de către unii 
alegători a tehnicii votării, 
ffigur este că votarea th 
sine a fost destul de difi
cilă, buletinele pentru Ca
mera Deputaților și Seqat 
au fost adevărate broșuri 
îâf alegerea partidului sau 
formației politice preferate, 
d&oe ușoară. O astfel de 
situație este explicabilă și
— chiar dacă nu sîntem de 
acord cil afirmațiile unui 
hder de partid, cum că 
România ar fi o țară de 
țărani (și în fond nu’ ar fi 
nimic rău în asta dacă ar 
fi adevărată), sîrrtem de 
părere că învățarea demo
crației — după, mulți ani 
de totalitarism — este un 
proces de lungă durată și 
deosebit de complex.

în fine, vom avea un 
Parlament așa cum a re
zultat din votul de Ia 27

septembrie, dar încă nu 
avem un Președinte al ță
rii, de aceea campania e- 
lectorală se desfășoară mal 
departe, pînă la al doilea 

In conti- 
slmpli-

cursa pre
zidențială au rămas doar 
doi candidați — dl Ion 
Iliescu și dl Emil Canstan- 
tinescu — primul, candi
dat al F.D.S.N., susținut și 
de alte partide și formații 
politice, al doilea al Con
venției Democratice' din 
România, ce unește în ju
rul P.N.Ț—c.d. mai multe 
partide și formații politice 
șl apolitice, inclusiv 
UD.M.R. Deci, la al doilea 
tar de scrutin ce vtwea 
loc, după toate probaMfități- 
le, în II octombrie a.c. 
opțiunea va fi maî ușor de 
exprimat. în mod precis, 
după data mat sus men
ționată, România va avea 
uri președinte. Care din
tre cei dor va ocupa fo- 
tohiri «te ta Gotreeeni ? De
pinde de electoratul ro
mân. care este chemat ca 
în al doilea tur de scrutin 
să se prezinte la urne în 
număr cît mai mare și să 
voteze în favearea eandi. 
datului preferat, eu încre
derea că acesta va con
duce România eu înțelep
ciune și devotament, spre 
împlinirea destinului Său, 
destin care eoresnunde gîn- 
durflor și aspirațiilor noas
tre.

Dumnezeu să ne ajute 
dîndu-ne gîndtri cel bun !

I— Printr-o bună înțelegere și conlu
crare cil conducerea Filialei de Rețele E- 
iectrice Deva ne spune dl. îng1. Mareei 
Muntean» administrator «1 S.C. „Devasat” 
S.R.L. Deva — am realizat un studiu de 
pozare a cablului de televiziune pe stîl- 
pîi rețelei electrifce, de la studioul nostru, 
din Bulevardul Deeeba^ blocul R, parter — 
pînă Ia poșta noul din municipiu, studiu 
a cărui materiaftMtre o vom începe în 
curînd. Aceasta ne va permite să extin
dem substanțial rețeaua tel 'Viziuni prin 
cablu In Deva șl să grăbim racordarea 
celor interesați, prin branșarea simulta
nă a acestora din mai multe puncte. Prin 
această .măsură, prin altele pe care le vom 
pune cît de repede în practică, vom re
cupera unele răpuneri în urmă în con
tractarea eu populația, care s-au datorat 
unor probleme obiective, independente de 
voința noastră.

Rețeaua se extinde
--------------------------------------

litatea instalațiilor, echi
pamentelor și materialelor 
puse în operă — de ase
menea de proveniență a- 
mericană — se reflectă în 
calitatea semnalului și a 
imaginii receptate de te
levizoarele noastre, deși 
acest indicator — călite, 
tea — este supus unui 
proces continuu de per
fecționare.

TOȚI CLIENTII SĂ CUITORI AI DEVEI SĂ OPTEZE PENTRU 
DEMERSUL NOSTRU ~~ —

Șl H AȘTEPTAM PE CJT MAI MULTI LO-

va. aceasta înseamnă pro
ducerea și punerea în 
funcțiune a instalațiilor 
de recepție individuale și 
comunitare a emisiunilor 
transmise prin sateliți 

înoepute eu mai puțin 
de un an în urnaă, lu
crările au avansat ra
pid, în pofidă unor greu
tăți. neajunsuri, „frîne”. 
Au fost îndheiate mai mult 
de 1500 de contracte în*

11 ASIGURAM PE 
AIBĂ ÎNCREDERE ÎN TELEVIZIUNEA PRIN CABLU. 
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vantaje ; SPORIREA NU-Î 
MĂRULUI DE CANALE [ 
DE LA 17 LA 20. 1MHU-' 
nătățirea CALITĂȚII | 
SUNEtUi.UI Șl A IMA-. 
GINII. Aceste din urmă I 
atribute vor fi însă și' 
mai pregnante după* fina- | 
lizarea proiectului între- ’ 
-- ---------------- — i

fi

Prezenți la T.I.B. ’92 j
fi ■ .

--------------------------- I 
fi 

gii rețele, cînd ea va fi | 
absolvită de improvizații J 
și Cînd vor fi montate > 
amplificatoare de linie în I 
toate punctele prevăzute J 
în proiect---------------------- |

Pînă atunci însă mai es- « 
te puțin de lucru. Oricum, I 
televiziunea prin cablu« 
în Deva este o realitate I 
vie, necesară și eficientă J 
pentru omul modern. Pri- > 
miți-o în casele dumnea. I 
voastră! j

In acest an, Tirgul In
ternațional București va 
fi deschis în perioada 8— 
15 octombrie. INTRE SU
TELE DE FIRME ROMA
NE ȘI STRĂINE PRE
ZENTE LA TÎRG, SE VA 

NUMĂRĂ Șl S.C. „DEVA. 
SAT" S.R.L. DEVA, CARE

VA PREZENTA DOUĂ 
MODERNE INSTALAȚII 
DE RECEPȚIE ANSAM- 
BLATE LA DEVA.

După întoarcerea de la 
T.I.B. '92, una dintre 
aceste instalații o va în
locui pe cea care func
ționează în prezent în 
Studioul S.C. „DEVASAT" 
S.R.L. Deva, aducînd te_

| leviziunil prin cablu din 
j orașul nostru multiple a-

4

I »
I

i
I

Grăbiți-
Avînd în vedere creșterea prețurilor începând eu 

1 octombrie a.c. la majoritatea materiilor prime Ș» 
materialelor, produselor șl serviciilor, precum și scă
derea cursului leului în raport cn dolarul, S.C. 
„DEVASAT” S.R.L. DEVA ESTE NEVOITA CA, 
ÎNCĂ IN CURSUL ACESTEI LUNI, SA MAJORE. 
ZE COSTUL TAXEI DE BRANȘARE A TELEVI
ZIUNII PRIN CABLU CU CIRCA 25 LA SUTA. IN . 
PREZENT, TAXA ESTE DE 15 800 DE LEI, IAR* 
ABONAMENTUL LUNAR DE 180 DE LEI. AȘA
DAR, GRĂBIȚI-VA ȘI 1NCHEIAȚ1 CONTRACTE 
CU „DEVASAT” î

I
fi 
kI fi
l

I
fi

I* 
azionaii I

î „DEVASAT” £ 
JVa furniza, în cu- £ 

rînd, tuturor celor £ 
|care doresc — Pei>H 
Jtru orașe mai micii 
îori pentru comune —| 
1 instalații și echipai 
Imente de recepție și l 
J transmitere a pro-T 
J gramelor de televi-[ 
Jziune prin cablu. I

♦

•«4********* ***-#*> *4** ««**'.

Canalul 4
pe

? recepție 
loco

în curînd - o societate mixtă.
Complexitatea și impor

tanța televiziunii prin 
cablu, necesitatea realiză
rii ei la cele mai ridi
cate niveluri de calitate 
și cît mai repede au de
terminat conducerea S.C. 
„Devasat" S.R.L. Deva să 
se gîndească și să proce
deze la constituirea unei 
societăți mixte, cu aport 
de capital străin.

De asemenea, prin cola
borarea cu I.C.E. „Fetix 
— Computer” S.A. Bucu
rești, vor fi asimilate și 
produse în țară uneie sub. 
ansamble și echipamente

aotivitatea si 
realizare și 
a televiziunii 
Documentele

necesare în 
lucrările de 
funcționare 
prin cablu, 
pentru realizarea acestor
asocieri și cooperări se 
află în stadii avansate 
de perfectare, finalizarea 
lor asigurînd, între al
tele, o mai rapidă și mai 
eficientă aprovizionare cu 
aparatură, instalații și ma
teriale ' a S.C. „Devasat” 
S.R.L. Deva, precum și 
crearea unor noi locuri de 
■muncă, putînd absorbi, 
în acest caz, o parte din 
personalul' subunității din

Deva a I.C.E. ,FeIîx — 
Computer” S.A. București.

Și încă o subliniere, me
nită să înlăture orice du. 
biu ai amatorilor tele
viziunii prin cablu în 
Deva și in județul Hune
doara : în aceste zile au 
fost depuse la Consiliul 
Național al Audiovizualu
lui toate actele și docu. 
montele cu aprobările și 
garanțiile prevăzute de 
Legea Audiovizualului, 
privind producerea , de 
programe, așa' incit activi
tatea se va desfășura ab
solut corect și legal.

Cum știu de acum 
toți cei care beneficia
ză de televiziunea prin 
cablu în municipiul De
va, canalul 4 este „desti
nat programelor video. 
Același canal va fi uti
lizat și de autoritățile 
locale, în scopul trans
miterii unor anunțuri și 
opțiuni de interes ma
jor pentru locuitorii mu
nicipiului Deva și ai 
județului. Și tot pe ca
nalul 4 vor putea fi di
fuzate, Ia solicitarea ce
lor interesați, ' spoturi 
publicitare, 
me, mesaje,

TRECEȚI 
„DEVASAT” 
PROBLEMA 
GĂSI REZOLVARE.

alte recla. 
apeluri.

PE LA 
ȘI ORICE
ÎȘI VA

SOCIETATEA DE ASIGURARE 
ROMÂNO—-GERMANA 

„UNITA” S.R.L.
SUCURSALA DEVA

Caută urgent agenți generali și o:;______ w
| pentru încheierea asigurărilor facultative și în- * 
! casarea primelor de asigurare în toate comu-! 
| nele și orașele județului. 1

De asemenea, angajează inspector de asi- » 
| gura re în orașul Orăștie. Condiții pentru a-1 
' genți, cel puțin studii medi* iar pentru inspec- J 
I tor, studii superioare sau medii.
I Iriformații: zilnic Ia telefoanele 625945, > 
j pentru. Deva, orașul Orăștie și comunele a pro- J 
| piate sau la sediul din D^va, str. Zamîirescu, i 
! cămin 2, camera 12-13; Brad 651836, s r. Ho-. 
j rea, 9 ; Hunedoara 715842, str. Ștefan cel | 
» Mare, 1 ; Petroșani 544830, str. Republicii, 59,; 
| apartament 9. (1145)
fi
Ififi
Ifi
; de 14 octombrie, ora 10, în condițiile H.G. nr.! J 1228/1990,
î spațiu •

I
» c __________________
| la ora 13, pîhă la data de 31. XII. 1992, la se- J

I* 
I. fi 
I fi 
! cu

Ifi

I 
I
«

I
SOCIETATEA COMERCIALĂ 

„COMSIM” S. A. SIMERIA 
Str. Avram Iancu, nr. 1

• Organizează licitație publică, în data |
----- m •

pentru închirierea urmă tor ului I
• :

219 mp spațiu disponibil din Maga- * 
zinul 3 parter, bl. A 1, str. 1 Decern-1 
brie, cu destinația magazin lactate, î 
brîuzeturi și produse alimentare.

• Organizează în fiecare zi de miercuri, *

<♦*************************

* diul societății, licitație publică pentru vînza-|
re de mijloace fixe. »

• Încadrează electro-mecanic întreținere. | 
Informații la telefon 661513. (8317) j

fi
I 
fi 

sediul în strada Depozitelor, nr. 11, Deva |
Telefon 623630 !

Organizează licitație publică, în data de 16 | 
| octombrie 1992, ora 10, pentru un număr de j 
î trei autofurgonete, marca TV 12.

Licitația va avea loc în strada Piețroasă, j
* nr. 11, loc unde sînt expuse autofurgonetele. J
J Documentația licitației se poate consulta î 
> zilnic la sediul societății. (8315)

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„RETEZATUL” S.A. DEVA

Telefon 623630

1
1

1
1
1

1
1

1

1

1 
i
1
i

1
i

j
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CRONICA ETAPEI
Prima înfrîngere a 

Corvinului
Și meciurile din etapa a 

IX-a confirms nivelul ne
satisfăcător al fotbalului 
nostru, bine secătuit după 
plecarea in străinătate a 
unora dintre cei ntai va
loroși jucători. Universi
tatea Craiova a învins la 
Constanța cu un scor con
cludent, pe Farul, echipă 
bine cotată, după 2 parti
de slabe în întîlnirea eu 
Sigma Olamouc, studenții 
eraioveni părăsind compe
tiția europeană cu copurile 
plecate. Și victoria for
mației Electroputere in fa
ța Petrolului este relevan
tă. după ce a încasat nu 
mal puțin de 10 goluri fără 
să înscrie nici unul ft), de 
la Panathinaikos. A mai 
încălzit inimile spectatori

Rezultatele etapei: Electroputere — F.C. Ploiești 
2—1 ; Dinamo — Oțelul Galați 2—1 ; Sportul Stud. — 
Steaua 0—3 ; Progresul Buc. — F.C. Bacău 0—0 ; 
C.S.M. Reșița — „U” Cluj 0—2; Dacia Brăila — F.C. 
Brașov (se dispută mîine, tfilercuri); Poli. Timișoa-
ra — Rapid 2—2 ; Farul — Univ. Craiova 0—3 ; Inter
Sibiu — Gloria Bistrița 1—0.

CLASAMENTUL
1. Steaua 9 7 1 1. 25— 5 15
2. ' Dinamo 9 6 2 1 21— 7 14
3. Univ. Craiova 9 5 2 2 19— 8 12
4. Rapid 9 4 4 1 13— 8 12
5. Gloria B-ța 9 4 3 2 10— 7 11
6. „U” Cluj 9 5 0 4 10— 8 10
7. F.C. inter 9 4 2 3 15—16 10
8. Sportul Stud 9 3 3 3 13—13 9
9. Electroputere 9 4 1 4 7— 7 9

10. Poli. Timiș. 9 2 5 2 10—13 ' 9
M, Oțelul Galați 9 3 3 3 7—12 9
12. F. C. Ploiești 9 3 1 5 13—13 7
13. F.C. Brașov 8 3 1 4 8— 9 7
14. F. C. Far ul 9 2 3 4 13—17 7
15. Progresul Buc. 9 2 3 4 9—12 7
16. Dacia U. B,răila 8 1 4 3 8— 8 6
17. C.S.M, Reșița 9 1 2 6 3—26 4
18. F.C. Bacău 9 0 2 7 2—20 2

ETAPA VIITOARE : Otelul — Sportul Stud.; U“
Ciuj — Electroputere; F.C Ploiești — Dinamo; F.C. 
Bacău — C.S.M. Reșița ; Univ. Craiova — Progresul; 
Steaua — Poli. Timișoara ; F.C. Brașov — FC. Inter ; 
Rapid — Dacia U. Brăila , Gloria — F.C. Farul.

lor partida Sportul Studen
țesc — Steaua, militarii 
dovedind poftă de joc și 
învingind clar pe studen
ții bucureșteni. Nu s-a 
priceput prea mult care 
este realitatea dintre posi
bilitățile dinamo oiștilor și 
ceea ce au realizat ei in 
meciul cu Oțelul Galați. A 
fost un joc slab, cam de
parte de ceea ce se aș
teaptă de la Dinamo. însă, 
se pare că „vulpoiul” de 
llalagian a vrut să-i deru
teze pe tehnicienii de la 
Olimpiguc Marseille. Da
că este asa, tot nu e rău, 
depinde cit de mulț au 
înghițit hapul francezii și 
dacă Dinamo va reuși to
tuși, jocul așteptat; in pri
ma partidă de la București.

I
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Deziluzie în rîndul su
porterilor hunedoreni. Du
pă victoria în fața Jiu
lui, toți spuneau că, de 
la F.C. Bihor, Corvinul 
o să vină măcar eu un 
punct. Aproape totul era 

j de partea Corvinului: pe 
t teren propriu, F.C. Bihor, 

în cele trei partide dispu
tate acasă, a evoluat sub 
așteptări, realizînd doar 
o remiză, o victorie și o 
înfrângere, în timp ce 
hunedoremi au început 
foarte bine campionatul, 
fără nici o înfrângere.

, REZULTATELE ETAPEI: Unirea
Focșani — Portul 3—0 ; FAUR Buc. — 
F.C. Argeș 2—1 ; A.S.A. Tg. M. — Foresta 
2—0 ; C.S.M. Suceava — Steaua Mizil 2—1; 
Ceahlăul — Flacăra Moroni 2—8 ; Poli. 
Iași — Unirea Slobozia 4—0; CJS. Olt "90

ETAPA VIITOARE :

CHmîa Rm. V. 3--2; C.F.R. Galați — Iulia 2—0 x Jiul Craiova — C.F.R. Cluj
Gloria Buzău 5—1 ; Callatis — Autobuzul 3—1 ; Met. Cugir — Armătura 3—0.
Buc. 2—1. 1

C L A S A M E N T U £, Al CLASAM E N T U L A2
1. Flacăra Moreni 8 4 22 12— 5 10. 1. Corvinul 8 5 2 1 22— 8 12
2. Ceahlăul 8 4 2 2 10— 5 10 2. Jiul Petroșani 8 5 12 14— 8 11
3. F.C. Argeș 8 4 13 15— 9 9 3. F.C. Maramureș 8 4 13 15— 8 9
4. C.F.R. Galați 8 iii 17—13 9 4. I.C.I.M. Bv. 8 4 1 3 14—10 9
5. Poli, lași' 8 *13 10— 9 9 5. Metrom Bv. 8 3 3 2 8— 6 9
6. ■ Portul 8 *13 ÎS—17 9 6. F.C. Drobeta 8 4 13 10— 9 9
7. A.S.A. Tg. M. 8 * 1 3 9-11 9 7. U.T.A. 8 4 13 10—10 9
8. C.S.M. Suceava 8 4 1 3 10—16 9 8. Met. Bocșa 8 4 0 4 16—13 8
9. Steaua Mizil 8 40 4 24— 8 8 9. Unirea A. I. 8 4 0 * 11— 9 8

10. Gloria Buzău 8 4 0 4 21—18 8 10. Gloria Reșița 8 4 0 4 11—10 8
11. Unirea Focșani 8’ 3 2 3 10— 9 8 ÎL Jiul Craiova 8 4 0* 11—13 8
12. Chimia Rm. V. 8 3?3 15—15 8 12. Armătura 8 4 0 4 12—15 8
13. Foresta 8 3 2 3 8— 9 8 13. C.F.R. Timiș. 8 3 14 10—14 7
14. Callatis a 3 2 3 9—11 8 14. Met. Cugir 8 3 14 15—26 7
15. FAUR Buc. 8 3 0 5 10—15 6 15. F.C. Bihor 8 2 2 4 6— 9 6
16. Unirea Slobozia 8 2 2 4 12—18 6 16. C.F.R. Cluj 8 3 0 5 12—22 a
17. C.S. OK -90 8 3 0 5 10—15 6 17. Olimpia S.M. 8 2 1 5 12—15 5
18. Autobuzul 8 2 0 6 14—19 4 18. Tractorul 8 13 4 9—13 5

Etapa viitoare : Portul C-ța — A.S.A.
Tg. M. ; Flacăra Moreni — Unirea Focș.; 
Chimia Rm. V. — Ceahlăul P.N. ; F.C.
Argeș — Steaua Mizil; Foresta — FAUR ■ 
Buc. ; Gloria Buzău — ■ Poli. Iași ; Unirea 
Slobozia — C.S. Olt ’90 j Callatis Man
galia — CjS.M. Suceava ; Autobuzul Buc. 
— C.F.R. Galati.

Metalul Bocșa — 
Metrom ; Corvinul — Olimpia S.M. ; Uni
rea A.I. — F.C. Bihor; F.C. Maramureș — 
C.F.R. Timiș.; I.C.I.M. — U.T.A. ; CFR 
Cluj — Tractorul : Drobeta — Jiul Pe
troșani ; Met. Cugir — Gloria Reșița ; Ar
mătura — Jiul Craiova.

, wivTiiui -- t kJii.
— F.C. Bihor; F.C. Maramureș »

Respectind adevărul, Cor- 
vinul a aliniat o forma
ție din care au llosit 4 
titulari. Șl totuși, Corvi- 
nul, conducerea tehnică, 
nu au pregătit cu toată 
răspunderea această par
tidă, Să fie d. vină (și) 
infatuarea după victoria 
în fața Jiului? Fiindcă, 
la Bihor. Corvinul nici nu 
a reușit să se apere dar 
nici n-a atacat destul de 
periculos poarta qazdelor. 
Știm, s-a pierdut o bătă
lie, nu războiul, 
tenție, lupta

/

Dar, a-
pentru su-

premație e prea strînsă să » 
nu ' se realizeze o mobi- | 
lizare exemplară pentru, 
fiecare meci și în depla-l 
sarp. între locurile 1 
7 din clasament există o> 
diferență mică, de 3 pune-1 
te. Dacă de la F.C. Bi- J 
hor, af lată pînă la acest | 
meci pe penultimul loc în • 
clasament, nu s-a putut | 
realiza nici măcar un« 
punct, le va obține Cor-1 
vinul în deplasare, puncte , 
de la echipele bine clasa- g 
te ? Bine ar fi să fie ’ 
așa. j
a* a r *

REZULTATELE ETAPEI; Olimpia 
S. Mare — Met. Bocșa 4—2; U.T.A. — 
F.C. Maramureș 2—0 ; Metrom — I.C.I.M. 
1—0; Gloria Reșița — C.F.R. Timiș. 2—0; 
F.C. Bihor — Corvinul 2—0; Tractorul — 
Drobeta 1—1; Jiul Petroșani — Unirea A.

REMIN DEVA — 
CONSTRUCTORUL 

TIMIȘOARA 
20—16 (11-8)

Elevele profesorului Iofl| 
Mătăsaru au oferit, dumh 
nică, un spectacol de înaltă 
ținută în compania echipei 
Constructorul Timișoara, 
care aspiră la promovare* 
în divizia A la handbal 
feminin. Respectînd indica* 
țlile antrenorului, devence- 
le s-au aflat permanent la 
cîrma jocului, nelăsînd 
nici o speranță adversari
lor. Realizatoarele echipei 
REMIN au fost: Anișoara 
Dop (7), Adi Hatnza (5}ț 
Monica Luca (4k Mihaela 
Grosu (2) și Ioana Varodj 
(2). De menționat arbitra* 
jul corect al brigăzii d8 
arbitri din Odorheiu Secu
iesc.

Duminică, devencele vatț 
juca la Baia Mare, iar ( Ifll 
18 octombrie vor ihtflnl ]■ 
Deva echipa Textila Ci®» 
nădie. (N-T.).

KtX VlsTATiSLB 
CONCUBSniJW

DIN 4 OCT. 1992

Sportul Stud. — Steaua i
F.C. Farul — Univ. <»v. 2
Brescia — Foggia |
Cagliari — Roma g
Florentina' — Milan t
Genoa >— Ancona ■
Inter — Atalanta g
Lazio — Parma g
Napoli — Juventus 2
Torino — Sampdoria ■
Udinese — Pescara g
Andria —- Lecce 2
Padova — Verona g

Fond de cîștiguri:
25 775 892 lei.

1

*

î

I

I

1 jJ
j
I

}J
*
*

Crește numirui
— U.e director, jude

țul Hunedoara șe numără 
an de an. printre primele 
1-8 -locuri din țară in ceea 
ce privește volumul vîn- 
zărilor realizate in siste
mul Loto-Pronosport. Fi
rește, locui qeupat de 
județul nostru exprimă 
numărul mare de parti
cipant! la loto, prono
sport. pronoexpres și la 
loz în plic. Cum e și 
normal, și satisfacțiile sînt 
mari, numeroși hunedo
reni numărîndu-se prin
tre cîștigătprii unor în
semnate sume de bani.

— Ne bucurăm și noi 
pentru fericiții cîștigători. 
Vă rugăm' să notați că 
dnii Li viu Botineștean, 
din Brad, a cîștigat, în 
acest an, 2,1 milioane lei 
la Pronosport, C-tin Cio- ’ 
can, din Lupeni, peste 1,6 
milioane lei, Nicolae Cior
tan, tot din .Lupeni. ă- 
proape 1,2 milioane lei. 
Recent, dl Mucuța Zaha- 
ria din Vulcan a cîștigat 
1 milio-n lei la lozul va- , 
canței „Instant Lotery”, 
Sume frumoase au încasat 
la loz în plic Maria Tă- 
rîță, din Uricani (300 000 
lei), Adrian Caba, din Lu
peni (200 000 lei), Stelea 
Trofin, din Petrila și 
Cristina . Marieta Necși, 
din Baru (cîte 50 000 lei 
fiecare). Desigur, lista cîș- 
tigătorilor la diferitele sis
teme de joc la Loto-Pro-

ciști’ătorilor la Loto-Pronosîort j
nosport este mult mai 
mare.

— Sînt asigurate con
diții bune și în Continua
re pentru participant» htl- 
.nedoreni la întregul sis
tem de jocuri Loto-Prono- 
sport ?

— Avînd tot timpul un 
sprijin real din partea 
Regiei Autonome Loto-

Convorbire cu 
IOAN STĂNILĂ, 

director al 
Sucursalei Județene 

Loto-Pronosport

Pronosport București, în 
județul Hunedoara există 
o dezvoltată rețea cu 34 
de agenții obișnuite și 
speciale unde se asigură 
servicii de bună calitate 
de către cei peste 160 sa- 
lariați, o largă rețea de 
vînzători voluntari, pre
cum și posibilități pen
tru o temeinică documen
tare a participanților, în 
special a pronosportiștilor. 
Săptămînal, trec pragul 
acestor unități în jur de 
10 000 oameni. Dorim ca 
și în continuare, partici
pant» ■ la toate sistemele 
noastre de jocuri — Lo
to, Pronosport, Expres și 
loz în plic să fie serviți 
prompt, civilizat, să nu 
scape concursurile săptă- 
mînale la Pronosport, Ex

pres, dar nici tragerile săp- i 
tămînale, cele speciale și ! 
excepționale . la Loto și J 
nici emisiunile speciale la ț 
Joz în plic, cum sînt Io- l 
zul vacanței, al toamnei, / 
al autoturismului „Instant 1 
Lotery” etc. Aș dori, tot- l| 
odată, ca și prin interme- i 
clini ziarului „Cuvîntul , ' 
liber” să rog consiliile ; ț 
locale ale municipiilor i 
Deva și Hunedoara să ne ? 
ajute în vederea conce- i 
sionării de terenuri ne- 
cesare construirii unei i 
noi agenții Loto-Proiio- } 
sport și spații pentru noi- ț 
le jocuri mecanice și elec- I 
tromecanice cu care vom J 
fi dotați de către Regia 1 
Autonomă Loto-Prono- i 
sport. J

în încheiere, dna Ge- ] 
noveva Popa, contabilul • 
șef al Sucursalei, a pre- j 
cizat pentru - fericiții ciș- > 
tigători că plata cîștiguri- | 
lor la Loto, Pronosport i 
și Expres se face pe baza 
listelor primite de. la Re- 1 
gia Autonomă București, t 
numai după omologarea i 
cîștigurilor și a premiilor, J 
iar în ce privește achita- | 
rea cîștigurilor la loz în l 
plic și „Instant Lotery” ? 
pînă la suma de 200 000 1
lei, se efectuează direct la l 
sucursala județeană, iar i 
pentru cîștigurile ce de- J 
pășesc această cifră, plata ț 
se face numai la Bucu- I 
rești. ?

DIVIZIA C—FAZA JUDEȚEANĂ

Știința Vulcan
Doar 2 echipe au reușit 

victorii în deplasare, în 
cadrul etapei a VIII-a din 
Campionatul Diviziei C — 
faza județeană: Minerul 
Știința Vulcan la Aninoa- 
sa și Constructorul Hune
doara la Mureșul Deva. Cu 
victoria de la Aninoasa, 
Minerul Șt. Vulcan își con-

REZULTATELE ETAPEI: Minerul Aninoasa —• 
Minerul Șt. Vulcan 1—2 ; Mureșul Deva — Construe, 
torul Hunedoara 1—3 ; Victoria ’90 Călan — Aurul 
Brad 3—0; C.F.E. Simeria — Minerul Teliuc 5—0; 
Metalul Crișeior — Minerul Bărbăteni 4—0 ; Minerul 
Certej — Haber Hațeg 0—0 ; Favior Orăștic — Mi
nerul Ghelari 3—1 ; Parîngul Lonea — Metaloplas. 
♦ira q_ ?

CLASAMENTUL

roșul Deva ; Metaloplastica — Minerul Aninoasa ; 
Minerul Ghelari — Parîngul Lonea ; Haber Hațeg — 
Favior Orăștie; Metalul Crișeior — Minerul Certej ; 
Aurul Brad — CT.R, Sbrvria ; Constructorul Hd. — 
Victoria Călan ; Minerul Bărbăteni — Minerul Tc- 
liuc.

1. Min. Șt. Vulcan 8 7 1 0 19— 5 15
2. C.F.R. Simeria 8 5 1 2 26— 8 11
3. Haber Hațeg 8 4 3 1 12— 6 11
1. Parîngul Lonea . 8 5 1 2 21—12 11
5. Victoria Călan 8 5 0 3 19— 5 10
6- Constructorul Hd. 8 5 0 3 23—14 10
7. Metaloplastica 8 4 0 4 28—18 8
8. Min. Certej 8 3 2 3 14— 9 8
9. Min. Aninoasa 8 4 0 4 11—13 8

10. Min. Ghelari 8 2 3 3 13—20 7
11. Mureșul Deva 8 3 0 5 9—15 6
12. Min, Teliuc 8 3 0 5 11—23 6
13. Min. Bărbăteni 8 3 0 5 5—21 6
11. Aurul Brad 8 2 1 5 7—16 5
15. Favior Orăștie 8 1 0 6 10—34 4
16. Metalul Crișeior 8 0 0 8 10—19 2

ETAPA VIITOARE: Minerul Șt. Vulcan — Mu-

— confirmă
solidează poziția de lider, 
distanțîndu-se la patru 
puncte de C.F.R. Simeria, 
Haber Hațeg și Parîngul 
Lonea, principalele urmă
ritoare ale locului 1. De 
remarcat evoluția ceferiș
tilor din Simeria care, iată, 
au urcat pe locul II, bene
ficiind și de cel mai bun 

golaveraj, 26—8, dar ți 
menținerea între primele 
Jocuri ale echipelor Haber 
Hațeg și Parîngul Lonea, 
Din păcate, în două forma* 
ții ce se părea că se vo< 
situa între primele în cla^ 
sament, și vor lupta pen
tru promovare. Mureșul șl 
Aurul continuă degringo
lada, situîndu-se în conți* 
nuare în subsol ul clasa» 
mentului. înfrîntă pe te
ren propriu de Construc
torul Hunedoara. Mureșul 
Deva staționează lingă or
tacii ei din Teliuc, Băr- 
băterii și Brad, nereușind 
să-și revină nici după e- 
tapa a VIII-a. Șj în eta
pa următoare Mureșul se 
deplasează Ja lider, la Mi
nerul Știința Vulcan » Apoi, 
pe terenul propriu vine 
Metaloplastica Orăștie. 
Deci, partide grele, care 
vor pune la încercare con
ducerea tehnică a deveni- 
lor, ce trebuie să cîntă» 
rească foarte bine asupra 
formației ce va intra pe 
teren, asigurînd echilibrul 
necesar între experiența 
unor jucători și tinere
țea celorlalți. Problema de 
fond este însă cît „dau" 
ei pe teren, cît pot sati 
vor ! Nu ne îndoim că se 
va ieși din această situa
ție. Deva merită, măcar 
în Divizia C — faza ju
dețeană O ECHIPA !

Pagină realizată dc 
SABIN CERBU
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• „La mulți ani f' in 
6 octombrie 1992. Pentru 
Radu Icobescu. toți tran
dafirii din lume. Mama. '

(8131)

VÎNZARI—

cumpărări

i: • VÎND selector griu. 
Hunedoara, teL 717431.

(8379) 
• VÎND casă eu grădină, 

preț negociabil/ Informa". 
ții Valea Nandrului, nr. 33.

, (8377)

MATRIMONIALE

- COMEMORĂRI

• LACRIMI - și flori» 
la comemorarea a 6 
luni pentru dragul 
nostru soț și tată

IANCU MLADIN
Nu te vom uita nicio
dată, soția Lizica, fiul 
Claudiu. (8231)

• VÎND apartament 2 
camere, Simeria - sau 
schimb cu similar sau gar
sonieră Deva. Tel. 625723.

(8219)
• CUMPĂR apartament

2 camere, central, Deva. 
Telefon 612908. (8217)

• VIND țiglă bolțari,
lemn de construcție, ca
bană lemn (Arad). Deva, 
tel. 620589. (8244)

• VÎND Renault R 16,
piese schimb, Hațeg tel 
957/70247.. (8205)

• VÎND motor Audi 80,
complet. Tel. 623208, după 
ora 16. (8206)

• VÎND mobilă salon,
stil antic, Bidermever. Tel. 
625824. " (8207)

• VÎND mașină de scris 
. "portabilă. Informații tel.

614789. după ora 15. (8209)
• VÎND combină mu

zicală și dulap două uși. 
Tel. 626224. (8216)

• VÎND butelie aragaz
normală, rulotă tip Salon- 
ta, stare perfectă. Deva, 
tel. 614304. (8221)

• VÎND Daria Break, 
fabricație 1987, și Dacia 
camionetă păpuc, fabrica
ție 1989, stare foarte bu
nă. Informații Batiz, 25.

(8224)
• CUMPĂR apartament 

2 camere, în Simeria. Tel. 
61540". orele 16—19.

• DACA doriți un 
prieten (soț) în Elve- 
'ția și aveți între 22— 
45 ani, trimiteți cu 
cea mai mare încre
dere toate datele per
sonale și o fotografie 
(bust) pe adresa: fa
milia Oltean. Teiuș, 
jud. Alba, str. Ă. 
Iancu, nr. 41, tel. 365. 
Este necesară cunoaș
terea într-o oarecare 
măsură a unei limbi 
străine (franceză, ger
mană, engleză, ita
liană). Se asigură dis
creție. (8115)

ÎNCHIRIERI

DECESE

• SOFIA mamă. A- 
nișoara soție, Michael 
și Cristina copii, pro
fund îndurerați, a- 
nunță incredibila dis
pariție a fiului, so
țului și tatălui, a o- 
mului de aleasă omp- 
nie ing.

SZEGEDI MIHAIL
Corpul neînsuflețit 

se află depus la casa 
mortuară Deva, urmînd 
ca înmormîntarea să 
aibă loc miercuri, 7 
octombrie, ora 14, în 

cimitirul evanghelic din 
Orăștie. (1155)

cerea fulgerătoare în ne
ființă a celui care a fost 
mg. SZEGEDI MIHAIL 

Sîntem alături de famt- 
ș lia să," căreia îi transmi

tem condoleanțe. (7225)
• DISPARIȚIA fulgeră

toare din viață a celui ca
re a fost

SZEGEDI MIHAIL.
director general al S.G. 
„Decebal” S.A. — Deva, 
ne-a umplut inimile de 
durere. Familiile Aida Pe
tru și Gheorghe Popesen, 
din Hațeg, exprimă sin
cere condoleanțe familiei 
îndoliate.

7| S.C. „CONDOR” S.A. DEVA
2 ■ ' ; 
’ Anunță licitație publică deschisă cu stri-» 
' gare pentru vînzarea a 10 apartamente cu 2 J 
I camere, confort 1B, situate în str. Carpați, I 

60 (lingă Centrul de medicină preventivă). * 
Prețurile de la care se pornește licitația; 
• Parter 1600000 lei

1850 000 lei 
1850 000 lei 
1 750 000 lei 
1 600 000 Iei

(8225)
...t 2
pentru
Relații
(8226) 
Tau- 

stare, 
Re- 

(8229)

• VÎND apartament 
camere, parter, 
spațiu comercial. 
Deva. tel. 622466

• CUMPĂR Ford
nus, indiferent de 
chiar și accidentat, 
lății tel. 957/16217. ____

• VÎND Fiat Regata 70 
S. fabricație 1988, 3100 do_ 

'lari, și Fiat Ritmo 85 S. 
fabricație 1985, 2500 
lari. Informații tel. 
după ora 20.

• VÎND video 
(85 000 lei) Deva, 
614550. .

• VÎND remorcă 
Orăștie, str, Cloșca. 
A.

• VÎND butelie
Tel. 611413. _____

• VÎND autocamion IFA 
L 60, fabricație 1989, 35 000 
km. Relații tel. 611129.

do_ 
615230, 

(8228) 
Funai 

telefon 
(8227) 
mare.

nr. 16 
(8233) 

aragaz. 
(8237)

• PREIAU contract gar
sonieră, sau închiriez gar
sonieră. Deva. tel. 617632.

(8132)
• .FAMILIE căutam a- 

partament mobilat pentru 
închiriat. Deva, tel. 628305,

' orele 17—20. (8143)
• OFER pentru închi

riat spațiu comercial, str. 
Carpati, 37. Hunedoara, 
tel. 721764. (8373)

• ÎNCHIRIEZ spațiu
comercial 45 m.p. vad 
foarte bun. Informații tel. 
713729. între orele 21, 30— 
22,30. (8360)

• ÎNCHIRIEZ aparta
ment 2 camere, nemobilat. 
Bdul Kogălniceanu. Infor
mații Deva, tel. 616399^

(8242)
• CAUT pentru închi

riat apartament sau gar
sonieră în Deva. Relații 
tel. 612585. 618613. (8230)

OFERTE
PE SERVICII

• DUMINICA, 11 oc
tombrie, excursie de 4 zi
le la Istanbul, preț 9000 
lei. Relații tel. 957/15045.

' (8214)

• AGENȚIA de turism
Eurofriends 90 organizea
ză excursie in Turcia, în 
perioada 10—15 octombrie, 
preț 7000 lei. Informații 
Deva, tel. 621840, după 
ora 18. (8222)

(8241)
• CUMPĂR păpuși cu 

cap de porțelan, vechi, pî- 
nă la 25 000/bucată. Cluj. 
Napoca, tel. 95/138986.

(8117)
• VÎND casă la Govăj-

die. Hunedoara, bdul Da_” 
cia 21, ap. 114. (7444)

• VÎND apartament 2
camere, Hunedoara, bdul 
Dacia, tel. 721685. (8129)

• VÎND video cameră 
Hitachi, 2380, Hunedoara

• NOU. Firma Bo- 
binaj — Prest SRL 
Deva, str. A. Iancu, 
bloc HI, execută re
parații pentru frigi
dere și congelatoare, la 
tarife negociabile, cu 
o garanție de 6 luni, 
începînd cu data de 
5 octombrie 1992. Pro
gram de lucru 9—17, 
termen de reparație i- 
mediat. (8203)

tel. 724077, (8202)
• SOCIETATE comer

cială vinde case de bani 
(seifuri). Prețuri deose
bit de avantajoase. Deva, 
tel. 626746. (8050)

• CAUT femeie pentru 
menaj ușor. Deva, tel. 
614986. după ora 16.

(8235)

• VÎND casă cu garaj,
grădină, gaze, apă. Hune
doara, str. "Vînătorului, nr. 
15, vizitabilă zilnic, ore
le 16 -18. (8376)

• -VÎND . casă, grădină, 
garaj. Dr. Marinescu 22.. 
Hunedoara tel. 721450.

(8381)
• VÎND video recorder

Orion, garsonieră confort I. 
preț convenabil. Telefon 
722559. (8380),

• S.C PĂLĂRII 
Textil „Cristina” SRI, 
Deva. str. Aurel Vlai- 
cu, nr. 19, caută per
soană cunoscătoare a 
limbii ruse, pentru 
tranzacții comerciale în 
Ucraina. Informații la 
tel./fax 612457. (8096)

• MULȚUMIM din 
toată inima cadrelor 
didactree de la cămi
nele și grădinițele de 
copii, precum și In
spectoratului Școlar 
De Va, pentru sprijin 
material și moral b- 
ferit în împrejurarea 
de tristă amintire, tre
cerea în neființă a e- 
ducatoarei
DIDINA POENARU 
Surorile. (8218)

j bl.
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• Parter
• Etaj I
• Etaj II
• Etaj HI
• Etaj IV
Licitația va avea loc la 26 octombrie 1992, _ 
10, la jiediul societății din str. Avram î

*Dosarele de licitație pot fi consultate zii-1 
nic la sediul societății, între orele 11 și 14. * 
Informații se pot obține la telefoanele: 95/ | 
612060, 612061, 611960 — dna Mariana Turdean. î

Taxa de participare 1 000 lei.
Garanția de participare 10 la sută din pre- 2 

țul de pornire a licitației.
înscrierea la licitație pînă ia 23 octom- i 

brie 1992. J
Vizionarea apartamentelor se va face cu 10 I 

zile înaintea licitației, zilnic între orele 10—14.'

• COLECTIVUL de 
salariati din cadrul 
S.C. „Decebal" S.A. 
(fostă Industria Căr
nii) anunță cu adîn- 
că durere dispariția 
fulgerătoare a celui ca
re a fost ing.

SZEGEDI MIHAIL 
director general.

îi vom păstra o 
veșnică „amintire.

Dumnezeu să-l o- 
dihhească în pace !

" (Hăf)

• UN ultim omagiu 
din partea salariaților 
ȘPIA și Abatorului De
va celui care a fost 
director ing.

SZEGEDI MIHAIL
(8210)

• SOȚIA Zizi, îm
preună cu fiul Lucian, 
nora Maria, nepoata 
Norana anunță cu i- 
nimile îndurerate în
cetarea din viață a 
preaiubitului lor soț, 
tată, socru și bunic

NICU CURSARU 
fost șef de stație la 
Bîrcea Mică. înhuma
rea azi, 6 octombrie 
1992, ora 14, la cimi
tirul din str. Călugă- 
reni. Deva.

Durrfnezeu să_l . o- 
dihnească în pace !

(8208)

S.C.CORVÎN
HUNEDOARA

ÎNTREPRINDERE DE ÎNCĂLȚĂMINTE
* 11 w W'mn '.w»t lua TtaW ar/ioM

S.A.
’I

X

I
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• COLECTIVUL 
IR IC Brad, conster
nat de incredibila ves
te a dispariției pre
mature ă domnului di
rector general

SZEGEDI MIHAIL, 
este alături de familia 
sa în 'acăste momente 
grele. Dumnezeu să-1 
odihnească în pace !

(8210)

• COLECTIVUL Di. 
recției Teritoriale a 
A.N.P.. este alături de 
familia Szegedi la 
greaua încercare prin 
care trece datorită dis
pariției- fulgerătoare a 
celui care a fost

SZEGEDI MIIIAIL 
Condoleanțe* familiei 
îndoliate

• SÎNTEM alături de 
familia Szegedi, greu 
încercată, prin trece
rea în neființă a ce
lui care a fost

SZEGEDI MIIIAIL
Familiile Tîrcob și Cer. 
bu exprimă ' întreaga 
lor compasiune.

• PROFUND îndurera
tă, conducerea S.C. „MO_ 
BIMPEX — FAUR"’ SRL 
Deva regretă, nespus tre

MARIA CAZAC U
Să-i fie țarina ușoară

(8220)

• FAMILIA Rog-
dan este alături de
familia Cazacu ș i fa
milia Cîrciumar in
marea încercare de
pierdere a soției și
mamei

• CU adîncă du
rere in suflet,- soția 
Maria, fiii Marius și 
Cosmin anunță înce.' 
tarea din viață, după 
o lungă și grea sufe
rință, a iubitului lor 
soț și tată -

ZAUA Ri A
ARIMIE,

în virstă de 59 ani.
tnhumarea va avea 

loc miercuri, 7 oc
tombrie 1922, ora 14, 
de la domiciliu, bdul 
N. Bălcescu, bloc 1, 
ap. 43, Deva.

Dumnezeu să-1 o- 
dihnească în pace !

(8246)

• FAMILIA Dragotă 
Leandru și Dragotă Clau
diu mulțumesc tuturor ve
cinilor, prietenilor și ru
delor care au fost alături 
de ei și au condus pe ul
timul drum pe bunul lor 
lată

ȘTEFAN DRAGOTĂ. 
Dumnezeu să-1 odihnească, 
în pace ! (8378)

A. U.K. )
OFERĂ PENTRU AUTOMOBILIȘTI )

• Ulei motor „SHELL SUPER PLUS”Ă
Schimbul .de ulei se efectuează GR A- 
TUIT pentru membrii A.C.R. |

• Transport GERMANIA — săptămînal, |
pentru grupuri de 6—8 persoane sau ’ 
individual. (1150) ’

*
I
%

I*
I
i
X

I
X

I
*

4
X

I
*

I
i
x 
s

I
X

I 
i
*

I 
î
i 
i 
X

I
*

I
*

I 
I*
I
X

I
X

I
X

I
t
X

I
X

I
i

■ X

I
X

I

Vă amintește că a venit toamna și a pre-| 
gătit pentru dumneavoastră un sortiment bo-J 
gat de încălțăminte de sezon, pentru femei șil 
copii, la preturi accesibile, fără adaos comer-î 
cial. J

De asemenea, încheie contracte — corni-j 
sion pentru comis-voiajori, cu mijloace proprii ’ 
de transport, pentru vînzare de mărfuri înj 
(ară. *

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

dumneavoastră puteți găsi o comoară. (1109) | 
_____________ !

CURSURI INTENSIV E DE : j
LIMBA ENGLEZĂ, LIMBA GERMANĂ, J
asistate de calculator, se organizează la sediul I

firmei micro... MEGA COMPUTERS SRL din , 
Hunedoara, str. Pța Libertății, nr. 8 (centrul | 
vechi — ARDEALUL). '

Durata cursului: 6 luni (2 ore/săptămînă). I 
Preț : 200 IcPora. j

Primele grupe încep în săptămina 19 — 25 • 
octombrie. |

Informații suplimentare la sediul firmei sau ’ 
la telefon 71 35 25. (1149) j

S.C. „PECO” S.A. DEVA J
Invită agenții economici cu capital privat | 

pentru încheierea contractelor de livrare a pro-, 
duselor petroliere prin depozitele „PECO”.

(1151)

la 
in

S.C. „ATELIERELE CENTRALE” S.A. 
cu sediul în localitatea CRlȘCIOR, 
str. Uzinei, nr. 1, județul Hunedoara 

ANGAJEAZĂ.PRIN CONCURS:
• ECONOMIST — specialitatea finanțe- 

contabilitate, ec. industriei.
înscrierile se fac la sediul societății, pînă 

data de 23. X. 1992. Concursul va avea loc 
data de 27. X. 1992,1a sediul societății.

Relații suplimentare la telefoanele 651407,
651408, int. 145. (1147)

GRUPUL ȘCOLAR INDUSTRIAL
M. R. SfiMERIA

Organizează în data de 4 noiembrie 1992 
• Concurs pentru ocuparea posturilor:
— ÎNGRIJITOR — 1 post
— PAZNIC — 1 post
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• Licitație chioșc incinta școlii — 21 oc-1 
tombrie 1992.

Relații suplimentare la secretariatul școlii, I

i
tombrie 1992.

telefon 660453.
X

I (1153)
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