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ÎN CIUDA PLOII, OAMENII AU VENII'
VOTLA

Căruntu, de 
,acum pen-

Duminică, II octombrie a.c., a avut loc al 
doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale. 
Reporterii noștri — prezenți Ia acest act esențial 
pentru evoluția României pe calea democrației 
și prosperității — au consemnat aspectele ce Ie 
redăm în continuare :

secției- stăm de vorbă 
dl Constantin 
meserie oțelar 
sionar.

— Ați venit 
vot, zicem.

— Da, deși

I.a secția de votare nr. 
50 din municipiul Hune
doara stăm de vorbă cu 
dl Viorel Herban, preșe
dintele biroului electoral.

— Avem înscriși în liste 
2000 de cetățeni — ne-a 
spus interlocutorul. Pînă 
acum. Ia ora șapte și 20

de minute ,au votat mai 
bine de 130 persoane.

Votarea 
liniște și 
nii intrau 
prezentau 
dentitate, 
cabină și .... ..... -
țiunea. în. holul din

se desfășura în 
ordine. Cetățe- 
în secția de vot, 
buletinele de i- 
apoi intrau în 
și exprimau op- 

i fața

mai greu, 
căci — vedeți — umblu în 
cîrje, după un accident. 
Am vrut să fiu printre pri
mii la vot, pentru că ța
ra are nevoie de un pre
ședinte care să o scoată 
din situația grea în care 
se află.

La secția de votare nr, 
51, dna Victoria Oneț,

TRAIAN BONDOR
La secția de votare 21 

s-au prezentat ritmic să și
Deva a tost o atmosferă 
exprime opțiunile*  pentru

(Continuare în pag. a 2-a)

calmă, destinsă, oamenii 
viitorul președinte al tării.
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Cine vrea are unde
sa muncească

Stagiunea de

ACTUALITATEA 
ELECTORALĂ LA 

ÎNCHIDEREA 
EDIȚIEI 

(ieri, ora 12,30)

Primele declarații 
după votare

Idt-ea acestui titlu mi-a 
fost sugeratei și temeinic 
argumentată de un șef de 
fermă, care are mai pu
țin de 50 de' angajați per 
manenți, vîrsta medie 
lor sițuîndu-se sub 24 
ani. în grija acestora 
află soarta producției 
gricole ce se realizează 
o 
ha (oferta fiind 
creștere din partea 
prietarilor particulari 
pămînt din zonă, mai 
Ies acum la vremea semă
natului), precum și a u- 
nui efectiv de aproape. 600 
de bovine, din care 200 
sint vaci cu lapte.

Fermei nr. 9 din Aurel 
Vlaicu (ce aparține S.C. 
„Agrosim” S.A. Simeria), 
care este condusă cu pri
cepere și competență de 
către dl tehnician loan 
Pasc,.- economista Voichița 
Trifu- șl dl ing. Petru Pu
ia, în ciuda condițiilor vi
trege ale acestui an, «fe- 
terminâte de seceta ex
cesivă din vară, înregis
trează rezultate notabile, 
estimînd obținerea unui 
profit de circa 5 milioane 
lei. Om cu o bogată 
periență, acumulată 
munca desfășurată

a 
de 
se 
a ■ 
pe 

suprafață de peste 620 
mereu în 

pro- 
de 
a-

ex- 
prin 
timp

de 27 de ani în același 
sector de producție, respec
tiv în zootehnie, dl Pasc 
apreciază' că producția me
die zilnică de 8,5 1 lapte 
marfă ce s a obținut de 
la fiecare vacă pe 9 luni 
din. acest an, mulțumitoare 
la prima vedere, nu ex
primă totuși potențialul 
real al animalelor, 
de altfel nici cele 
kg grîu și 19500 kg 
tofi la ha 
limitele maxime.

Că s-a muncit și se mun
cește bine în această fer
mă, care are o tradiție în
delungată în lucrarea pă- 
mintului și creșterea a- 
nimalelor, ne-o dovedesc 
și preocupările de ultimă 
oră. Faptul că s au în- 
sămînțat din vreme: 200 ha 
cu grîu, 15 ha cu ovăz și 
15 cu rapiță, care sînt și 
răsărite deja pe unele su
prafețe, că s-au făcut o- 
goare de toamnă pe 160 
ha din cele 300 prevăzu
te, atestă că și producția 
din anul 1993 se află pe 
mîini bune.

Sînt de menționat, de 
asemenea, eforturile pen- 

NICOLAE TÎRCOB

cum
3400 
car- 

nu reprezintă

O instituție culturală 
destinată interpreților a- 
matori își deschide sta
giunea de toamnă. Un fapt 
care dovedește strădanie, 
seriozitate, bazate pe tra
diție îndeb "ă, apropiere 
față de ac ui artistic a- 
tît din partea conducerii 
acesteia, cit și a celor ca
re. urcă treptele scenei. 
Este vorbă de- Clubul „Si- 
derurgistul" Hunedoara 
care își reia seria de spec
tacole 
scenă 
tacole 
tatori 
răbdare 
lor.

Cum s-a reușit atra
gerea interpreților într-un 
număr apreciabil de for
mații ? Există, fără îndo-

oferite pe propria 
sau în județ, spec- 

așteptate de spec- 
cu interes, chiar ne- 

pentru calitatea

•*•*•*<*•*•

care,

primul 
cele 

de re- 
cu pre- 

îl 
i cu 

& 
fără

ială, un „secret" 
undeva, înseamnă o mo 
dalitate adecvată de lucru 
cu tinerii. Iată ce ne a 
precizat, în acest sens, di
rectorul clubului, dl Tibe- 
riu Ilincea : „în 
rînd le-am oferit 
mai bune condiții 
petiții și spectacole
cizarea — repertoriul 
alcătuiți voi împreună 
instructorii, fără nici 
cenzură, bineînțeles, 1 
a face abstracție de bu ■ 
nul simț. Apoi, am profi
tat de interesul deosebit 
pentru folclor și tradițiile 
noastre ancestrale, dar -și 
pentru modernitate — pen
tru break dance, rapp dan
ce, pentru muzica ușoară. 
Aceștia sînt tinerii care 
doresc să evolueze pe sce-

nă. Ei sînt cei care prin 
performanța la care ajung 
sînt în măsură să parti
cipe la. festivaluri naționa
le și internaționale, spi
ritul de competiție sti 
mulîndu-i în mod deose
bit. Se poate închega o 
activitate serioasă dacă e- 
xistă preocupare și condi
ții' prielnice pentru des
fășurarea ei, dacă instruc
torii dovedesc calități pro 
fesionale aparte și sînt a- 
propiați de interpreți”.

Ce cuprinde "actuala sta 
giune de toamnă ? Spec
tacole care vor cunoaște 
interesul publicului, inte
res izvorît din faptul că, 
pînă acum, nu a fost pă
călit în așteptările 'sale. 
Menționăm dintre spec
tacolele ce vor fi prezen-, 
tate în cadrul stagiunii — 
„Maratonul dansului" pre
sărat cu reușite numere 
de umor, în care v i fi

Ion Iliescu, candidat din 
partea F.D.S.N. : „Sper c.t 
aceste alegeri să fie de 
bun augur pentru a instau
ra un climat ele pace, de 
încredere. Bineînțeles, con
fruntarea rămîne deschisă, 
putem continua într-un 
context de .respect reci
proc și de interes comun 
și dincolo de confruntările 
care au marcat campania 
electorală, să găsim un lim
baj comun pentru a sta 
împreună în jurul aceleiași 
mese, pentru a aborda d<? 
astă data cu profunzime 
problemele complicate cu 
care se confruntă popu
lația românească. împreu
nă să punem umărul la . 
clădirea unei societăți cum 
o dorim ‘fiecare dintre

• noi".

(Continuare în pag. a 2-a)

0 LOCUL I PE JUDEȚ. For
mația civilă de' pompieri din 
orașul Hațeg, condusă de peste 
20 de ani de către inimosul domn 
Ștefan Szanto, s-a clasat de 
trei ori consecutiv (între 1981— 
1983) pe primul loc pe țară.

Și în acest an formația a iz
butit o frumoasă performanță, 
ctasîndu-se pe locul I pe ju
deț, fiind distinsă cu steagul de 
formație fruntașă. In clasamen
tul pe țară, ocupă un loc ono
rabil, situîndu-se între primele 
șase formații. (N.S.)

fie zi-
GIND:

înțelepciunea înseamnă să știi să înveți 
și de la omul prost.

MINEI. BODEA

(Continuare în pag. a 2-a)
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Emil Constantineseu, can
didat din partea Conven
ției Democratice : „De data, 
aceasta am simțit o și mai 
mare răspundere. Volu
mul extrem de mare de 
scrisori și de încurajări pe 
care l-am primit 
și după, dezbaterile 
zate mi-au arătat 
mai mulți oameni 
ceasta 
ză real de soarta națiunii 
și a țării. Simt o mare 
răspundere pentru toți cei 
care mi s-au adresat, cei 
care nu mi s-au adresat, 
pentru cei care speră în- 
tr-u'n viitor mai bun pen
tru această țară".

înainte 
televi- 
că tot. 
din a- 

țară se interesea-

0 „CUVÎNTUL LIBER" LA 
ROMOS. Ziarul „Cuvîntul liber" 
este și la Romos cea mai cău
tată publicație, ne spunea dna 
Cornelia Uritoiu, șeful oficiului 
poștal comunal. Numărul abona
mentelor ia „Cuvîntul liber" es
te de 86. Dovadă că evenimen
tele diw județ, dar și informațiile 
din întreaga țară pe care le pu
blică cotidianul nostru sînt aștep
tate cu interes de către local
nici. (M.B.)

0 FĂRĂ SUPĂRARE. Pen
tru a nu crea motive de supăra
re cititorilor statornici, biblio
tecara Ramona Ghișoiu și-a pla
nificat să distribuie de trei ori 
pe săptămînă la Turdaș șl în 
trei zile la Pricaz cărți existen-

O parte 
sale o 
cu car- 

meda- 
ale

te in fondul bibliotecii, 
însemnată a activității 
constituie însă 
tea (prezentări, 
lioane literare, 
unor cunoscuți 
bucură de bună primire și in
teres în primul rînd din partea 
elevilor. (M.B.)

acțiunile 
recenzii, 
aniversări 
scriitori), care se

0 ACCIDENT. De curind, in
tr-o seară, Maria Binca, de 50 
de ani, din Hunedoara, s-a anga
jat în traversarea străzii 
a se asigura. A fost grav 
dentată de un autoturism 
circula corect. (V.N.)

fără 
acti
vare

ții" din Deva, un stand pentru 
vinzarea unor articole utile, 
toate import din Germania. Sînt 
expuse spre vînzare pixuri, bloc
notesuri, stilouri, păpuși, atlase 
geografice și turistice, hîrtie calc, 
celofan etc. — toate de bună 
calitate și cu un design excep
țional. Ca noutăți editoriale: 
Michael Jackson — „Moon Walk", 
Gramatica limbii engleze (L. 
Levițchi), „Moartea lebedei” de 
Ion Grecea. (E.S.)

Rezultatele numărătorii 
rapide 

Pro-Democrația

într-un fax primit la 
redacție ieri, la ora 10, 
din partea Asociației Pro- 
Democrația sînt prezentate 
următoarele rezultate :

Candidat
aL> 

net 
59.93Iliescu

Constantineseu
40,03

% 
ponderat 

60,42

39.58

0 LA „CASA CĂRȚII» 
NU DOAR CĂRȚI! S-a organi
zat. zilele acestea, la „Casa Căr-.

Participare la vot,; 71,75 
la sută.

Procentaj de voturi nu- 
. le : 1.56 la sută.

Eroare statistică : 2,2
la sută



" «£• 2 CUVÎNTUL LIBER

ALEGERILE PREZIDENȚIALE
(Urmare din pag. 1)

președinta biroului secției, 
ne spune că votarea mer
ge bine. în ciuda ploii mă
runte, oamenii vin la vot.

— Avem însă necazuri

ELECTORAT OPTIMIST,

GREȘELI NEJUSTIFICATE IN LISTE
La Brad, aidoma .altor 

localități, majoritatea e- 
lectoratului a manifestat 
interes pentru viitorul na
țiunii. Dincolo de prezența 
alegătorilor la urne, care 
rămîne totuși o problemă 
de conștiință, realitatea din 
teren merită un moment 
de profundă meditație.'

• Secția nr. 121 Brad : 
Din membrii partidelor de
semnați pentru asistență, 
reprezentanții P.N.L. și 
U.D.M.R. sînt lipsă la a- 
pel. La ora 9, din 933 per
soane înscrise în liste au 
votat 40. Un început pro
mițător pentru o zi cu a- 
dînci semnificații istorice.

• Secția rir. 120 Brad : 
Aceleași formațiuni poli
tice absente. Ia care se mai 
adaugă și reprezentantul 
Partidului Republican. Din 
totalul de 956 persoane în
scrise în liste s-au pre
zentat la vot 673 de ale
gători.

• Secția nr. 363 Șoimuș : 
Prezență fără excepție a 
membrilor comisiei. . Un 
ambiant plăcut, ca de alt
fel la toate secțiile an
terioare. Orele 16,30 în
sumează mai bine de 700 
de alegători prezenți la

CU SPERANȚE DE MAI BINE ȘI UNITATE
Locuitorii Devei nu și-au 

dezmințit faima de oameni 
civilizați nici la al doilea 
tur de scrutin,. Și-au ex
primat opțiunile pentru 
viitorul președinte al țării 
cu calm, răspundere și 
speranța unui viitor mai 
bun. Deopotrivă tineri sau 
pensionari au votat cu 'a- 
ceeași credință că mîine 
va fi ceva mai bine. Așa 
cum mărturiseau, la sec
ția de votare 22, tinerii soți 
Voichița și Liviu Apahi- 
dean, dar și dl Constantin 
Popa, pensionar. Tot pen
tru o viață mai bună și 

INFRACTORI ȘI INFRACȚJ JNI

cu listele electorale în ca
re sînt multe omisiuni. 
Cred că primăria ne-a dat 
aceleași liste care au foșt 
și la scrutinul din 27 sep
tembrie a.c., fără să Ie 
coțppleteze.

vot, dintr-un total de 
1122 înscriși în liste.

• Secția nr. 31 Deva : Și 
de această dată Gara nu 
dezminte „aglomerația”. La 
ora 20,30 mai bine de 1400 
de cetățeni și-au expri
mat opțiupea pentru func
ția supremă în stat, din 
totalul de 1599 persoane 
înscrise în liste. Rezulta
te : dl Ion Iliescu 782 vo
turi, dl Emil Constanti- 
nescu 670 voturi, voturi 
nule 9.

Dacă, în general, comi
siile au manifestat o aten
ție deosebită, eliminînd ori
ce suspiciune, întocmirea 
listelor cu alegători ridi
că încă numeroase semne 
de întrebare.

La secția nr. 34 din De
va o înlănțuire de erori 
care nu mai necesită co
mentarii. La poziția 28, fi
la 26, este trecută o per
soană decedată în noiem
brie 1991 (Mezo Ladislau — 
Dumnezeu să-l odihnească !) 
Familia Alexandru Neac- 
șu și Silvia au plecat din 
România în 1990, în Oha- 
io — SUA, dar, totuși „n-au 
plecat” pentru că figurea
ză în listele de vot Ia 
fila 36, pozițiile 1 și 2 etc.

CORNEL POENAR

înțelegere și-au dat votul 
și Angela și Adrian Far- 
caș, mamă și fiu, pe care 
i-am întîlnit la secția 23. 
Dl Adrian Farcaș, student, 
a mai adăugat: „Sper ca 
românii să fie uniți și aici 
și peste hotare, să nu mai 
fie unii care în străinăta
te spun una, iar în țară se 
dau mari patrioți".

La cele două secții din 
cartierul Gojdu, cît și la 
nr. 26 (din incinta I.P.H.), 
votarea s-a derulat fără 
incidente, cu o prezență ce
va mai scăzută, pînă la a- 

vreme vor avea de lu
cru !

SPĂRGĂTORUL 
NOCTURN

Cu puțin timp în ur
mă, la ora 3 din noap
te, a fost prins în fla
grant Marin Cocirian, de 
20 de ani, din Petrila. 
Ce făcea domnul ? „Spăr
gea” magazinul general 
din localitate.

GAȘCA A CĂZUT
Da, a căzut și gașca 

formată din Alexandra 
Stanciu, Vasile Jurca și 
Andrei Teodora din Hu
nedoara. De menționat că 
media de virstă a aces
teia era de 18 ani. Cei 
trei furaseră la sfîrșitul 
anului trecut, din locuin
ța lui A.S., bunuri în 
valoare de 226'000 de lei. 
Speranța lor de a rămî
ne nepedepsiți a fost spul
berată deci de polițiștii 
din Hunedoara, care au 
șters din dreptul cazului 
A.N.-ul, adică autori ne- 
cunoscuți.

Rubrică realizată 
cu sprijinul 

Inspectoratului 
județean de poliție 

miază, față de primul tur 
de scrutin. La secția 26, 
unde procentul prezenței la 
ume era mai bun decît la 
celelalte, de aproape 35— 
40.1a sută, se spera în so
sirea unui val masiv de 
electori, după încheierea 
slujbei de la biserică. Am 
mai reținut nemulțumirile 
membrilor comisiilor de 
la secțiile de votare, pen

„AM VOTAT: SA FIM MAI BUNI, 
MAI DREPȚI, MAI PATRIOȚI !"

După ce votaseră, dnii 
pensionari Zenovia și Ni- 
colae Roman ieșeau din 
secția de votare nr. 139, 
din Călan. „După mulți 
ani de muncă, astăzi ne 
bucurăm că avem o pen
sie bunișoară — ne spunea 
dl Roman. Am votat ca să 
fie mai bine în țară, să fim 
mai drepți și mai buni pa- 
trioți”.

— Asemenea soților Ro
man .pensionari, s-au pre
zentat la primele ore mulți 
alți pensionări — ne spu
nea dl Constantin Achi- 
meț, președintele secției 
de. votare, Simțămîntul de 
buni români este cel mai 
însemnat și cel care se 
continuă în vreme.

La secția de votare nr.

COMISIE INCOMPLETA
O atmosferă liniștită am 

întîlnit și la secția de 
votare nr. 158 din Orăștie. 
Era ora 9,30, iar prin fa
ța urnelor trecuseră apro
ximativ 100 de cetățeni. „Tn 
privința prezenței — .ne 
spune di loan Popoviei, 
președintele secției de vo
tare — stăm mai bine ca 
la alegerile anterioare. Nu 
avem probleme care să ne 
creeze greutăți". Același 
lucru îl spune și dl Dorin 
Crăciun, observator din 
partea L.A.D.O. Așa o fi, 
dar nu se poate omite 
faptul că din cei 9 mem
bri ai comisiei secției de 
votare, lipseau 4 ! Nu au 
catadicsit să-și facă dato
ria reprezentanții PDAR, 
PUNR, PNL și ai UGRR. 
Deși nu-și făcea probleme 
din această cauză, președin
tele secției de votare era to
tuși îngrijorat de înghesu
iala care se va crea în 
jurul prîrtzului cînd va ve
ni valul de alegători. (V.N.). 

S.C. AGROMEC S.A. 
BAIA DE CRIȘ

Organizează licitație în ziua de 23 octom- 
■ brie 1992, ora 10, pentru vînzarea următoare- 
I lor utilaje : 
I® Combină de furaje E 281 si cereale

C12
B • Mașini de plantat cartofi I
I® Grape disc, stelate și tăvălugi ■

• Remorci tractor |
I • Instalație de gresare AURAX-TRIPLEX ■ 
I Relații suplimentare la sediul Societății»

Comerciale AGROMEC S.A. Baia de Criș, str. I 
I Calea Moților, nr. 11, telefon 107. (8329) ■

CURSURI INTENSIVE DE î ■
I LIMBA ENGLEZA, LIMBA GERMANĂ, | 
I asistate de calculator, se organizează la sediul I 
!firmei micro... MEGA COMPUTERS SRL dinj 
| Hunedoara, str. Pța Libertății, nr. 8 (centrul I 
■ vechi — ARDEALUL).
1 Durata cursului: 6 luni (2 ore/săptămînă). I 
|Preț : 200 leVora. I
I Primele grupe încep în săptămîna 19 — 25 !

octombrie. |
I Informații suplimentare la sediul firmei saul 
ala telefon 71 35 25. (1149) ■

I* 
I 
i
* 
I
*

Vinde la cererea agenților economici și I 
persoanelor particulare : >

tractoare, mașini agricole, anvelope auto și J 
tractoare, piese de schimb pentru tractoa- î 
re, mașini agricole, autocamioane, remarci . 
autoturisme, materiale diverse. |
® Se asigură întregul sortiment de cutii« 

viteze pentru autocamioane indigene, corn- | 
ponentele acestora, radiatoare de rărire și în- ;

SC. APRO-TERA S.A. 
SIMERIA

FOSTA B.AT.M.A. Nr. 20
la cererea agenților economici și

tru că listele de alegători 
nu s-au reactualizat de la 
primul tur, conținînd. a- 
celeași omisiuni, persoane 
plecate definitiv din lo
calitate sau decedate, chiar 
nume și adrese greșite. 
Oricum, greșelile au fost 
remediate pe loc, fără a 
afecta calitatea votării.

VIORICA ROMAN

140 am întîlnit familia Tu- 
za. Soț și soție, firește.

— Au fost primii sosiți 
la secția noastră — ne con
firma dl Izidor Colcier, 
președintele secției.

I-am oprit pe soții Tuza. 
Nu i-am întrebat unde au 
pus ștampilar-

— Unde credem noi că 
este mai bine. Pentru noi 
și pentru țară, pentru po
porul românesc a ținut 
să spună dl Alexandru Tu
za.

Cei 2225 de alegători în
scriși pe liste la prima 
secție, cei 1999 Ia cea de 
a doua, s-au prezentat în 
mare număr la vot, unde 
și-au exprimat preferința.

Gh.I. NEGREA

în importantul nod de 
cale ferată care este gara 
din Simeria a funcționat 
secția de votare nr. 188. 
Aceasta a deservit atît pe 
cei 549 de -alegători ,tre- 
cuți pe listele electorale, 
cît și călătorii care nu-și 
puteau exercita dreptul 
de a vota în timpul sta
bilit în localitățile unde 
au domiciliul.

Din cele spuse de dna 
Lucia Mireștean, președin
tele secției de votare, a 
reieșit că nu s-au semna
lat probleme care să im
pieteze buna desfășurare a 
activității. Pină în jurul b- 
rei 11 votaseră 7 la sută 
din totalul alegătorilor. Mai 
puțin decît la alegerile din 
27 septembrie a.c. Aces
tora Ii se adaugă alți 60 
de cetățeni, trecuți pe lis
tele speciale. Votarea se 
derula normal.

VALENTIN NEAGU

Cine vrea are unde 
să muncească

(Urmare din pag. 1)

tru a pregăti cu temeini
cie, ca adevărați gospo
dari, iernatul animalelor, 
în depozitul de furaje se 
găsesc 4000 tone siloz, 400 
tone fin de lucernă și bor- 
ceag, însemnate cantități de 
grosiere și concentrate (100 
tone din acest sortiment 
— respectiv porumb și orz, 
producîndu-se în fermă), 
în același timp, se lucrea
ză la finalizarea moder
nizărilor, fiind revizuite 
instalațiile mecanice de a- 
dăpaț, muls și evacuare a 
dejecțiilor.

Pe lingă producția • de 
lapte, care se livrează zil
nic la „Devii”, ferma a 
organizat și îngrășarea ti
neretului bovin, unde se 
află 100 tăurași, în mare 
parte destinați exportu
lui. Dispunînd de un nucleu 
valoros de animale din 
râsa Holștein, ferma vin
de, la prețuri accesibile, 
pentru cei interesați, re
producători testați, aceș
tia fiind la categorii de 
greutate diferite.

■ Ca și la celelalte fer
me cU profil similar, u- 
nele necazuri se mai fac 
simțite. Este vorba despre

Stagiunea de toamnă — 
certitudini artistice

(Urmare din pag 1)

prezentată o retrospectivă a 
celor mai bune evoluții a- 
le anului ’92, din care nu 
vor lipsi: break dance, 
rapp dance, dans modern, 
clasic, de societate (vor e- 
vclua și perechile din lo
tul național de dans de 
societate), țigănesc ș.a A- 
poi spectacolul — concurs, 
„Top Maxi Top", care va 
cuprinde și o întrecere 
„Miss Hunedoara” și „Mis
ter Hunedoara", organiza
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CONTROL
Recent, Inspectoratul de 

poliție al județului a ini
țiat, în unități economi
ce, o amplă acțiune de 
control cu caracter pre
ventiv, care â avut drept 
obiective depistarea ac
tivităților comerciale ili
cite, a cazurilor de negli
jență în gestionarea bu
nurilor. Au fost contro
late 305 persoane din sis
temul de pază. Din cele 
151 de persoane depis
tate și legitimate de po
lițiile din Hunedoara, 
Vulcan, Brad, Petrila, Bu- 
ceș, Vața șl Geoagiu, 11 
sînt cercetate pentru să- 
vîrșirea de fapte penale. 
Au fost date 102 amenzi, 
a căror valoare se ridică 
la 120 650 lei.

VIOL
Sînt cercetați în stare 

de arest Cornel Tranda
fir și Iulian Fistis din 
Geoagiu. Dacă tot nu 
aveau nici o ocupație, ft>- 
tr-o zi au acostat-o, la 
căminul cultural, pe G.T. 
și sub’ amenințarea cu
țitului au întreținut cu 
tînăra relații sexuale. De 
acum, o bună bucată de

i
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REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT j 
PERSOANE — DEVA !

Organizează liciiație publică în data de 161 
octombrie 1992, ora 10, pentru construcția • 
„SEDIU DISPECERAT ȘI AMENAJARE PAR-1 
CARE” din zona gării.

Licitația are Ioc la sediul R.A.T.P. Deva, I 
din strada Depozitelor, nr. 2.

Documentația de execuție poate fi con
sultată la compartimentul Investiții, în fiecare 
zi pînă la ora 15. (1164)

* maroare, alternatoare, componentele acestora, î
* cît și alte accesorii electrice, pompe de frijec-*

ție pentru toate utilizatoarele An producție | 
indigenă. :

• Livrează la cerere motoare electrice I 
monofazate și trifazate de la 1—7,5 kW, cu di- > 
verse turații.

® Se primesc și precomenzi pentru orice i 
solicitări. !

» Relații la telefoanele : 660424; 660966; |
I 661096, fax: 661091. (1159)
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prețurile actuale practi
cate care, în special la 
lapte, nu sînt acoperitoare 
în totalitate față de chel
tuielile ce se fac. De ase
menea, uneori apar inevi
tabile goluri în aprovizio
narea cu- combustibili.

Cu toate că activitatea 
din zootehnie nu cunoaște 
pauze, zile libere sîmbăta 
și duminica, oamenii care 
și-au legat viața de aceas
tă meserie își îndeplinesc 
cu conștiinciozitate atribu
țiile ce le revin, realizînd 
și cîștiguri pe măsura stră
daniilor depuse. Ca urma
re, nu mi se pare cu ni
mic de invidiat faptul că 
unii îngrijitori de anima
le cîștigă 40 000—45 000 lei 
în lunile cu vîrf de pro
ducție.

Faptul că ferma este a- 
cum asaltată de acționarii 
care-și ridică produsele și 
drepturile cuvenite, că al
ții vin să ofere pămîntul 
pe care singuri nu-1 pot 
munci, este un semn al 
încrederii că aici se fac 
treburi bune, că ferma are 
oameni care-și înțeleg me
nirea. acoperind cu fante 
ideea ce ne-a fost suge
rată în titlul acestui arti
col.

tă cu sprijinul unor spon
sori. Teatrul Popular va 
participa la „Festivalul 
teatrelor dramatice — Cluj 
’92", iâr „Satiryconul" — 
la o întrecere găzduită 
de orașul Zalău. Specta
cole ale formațiilor de Ia 
„Siderurgistul” vor avea 
Ioc, potrivit tradiției, în 
localități din ținutul pă- 
durenilor și din județ.

Așadar, o stagiune de 
toamnă Bogată, ge se do
rește cit mai reușită, pe 
placul publicului.
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Mîine seară, pe 
dionul Anderlecht 
Bruxelles, echipa : 
zentativă de fotbal 
României întîlnește 
gia în cadrul preliminarii
lor din grupa a IV-a a 
Campionatului Mondial, 
Pregătirile echipelor sînt 
aproape încheiate. Am
bele formații, după un 
intens studiu al celor 
doi antrenori, s-au oprit 
asupra unui regim tac
tic preconizat de con
ducerile tehnice. Prima 
grijă a antrenorului prin
cipal al echipei noastre 
a fost sosirea la lot a 
tuturor jucătorilor selec
ționați ce joacă peste ho
tare. Și, în afara indis
ponibilității lui Rădu- 
cioiu, toți s-au prezentat 
în cantonamentul de la 
Săftica.

Meciul este așteptat cu 
mare interes în 
dar și în țara 
Toți specialiștii 
ciază că acestea 
echipele ce își 
primele două locuri 
grupa a IV-a. Insă e pre
matur să ignorăm Ce
hoslovacia și Țara Gali
lor. Și ambele echipe 
(România și Belgia) pri
vesc cu toată seriozitatea 
toate jocurile. Iată ce 
spun cei doi selecționeri 
despre meciul de mîine 
seară — CORNEL DINU : 
„Nu spun o noutate afir- 
mînd că la Bruxelles ne 
așteaptă un joc dificil. 
Adversarul nostru este in 
continuare deosebit de

sta- 
; din 
reprq- 

a 
Bel

Belgia, 
noastră, 

apre- 
vor fi 
dispută 

din

puternic de vreme ce a 
acumulat maximum de 
puncte posibile, patru 
din meciurile disputate 
în deplasare.' Vreau să 
spun că, beneficiind de

tice. Belgiei îi stă în 
putință să mai facă pași 
înainte pe drumul califi- ) 
carii’’... Relevînd însă ț 
că și pe belgieni îi aș- i 
teaptă o partidă dificilă, 1 
Cornel Dinu a promis că ț 
reprezentativa noastră se i 
poate întoarce din Bel- ?

sau \ 
intr-adevăr și VAN J 

HIMST, selecționerul bel- 1 
gian, recunoaște dificul- ț 
— ‘ -------J- j

gia cu un punct 
chiar două.

tatea partidei de 
seară subliniind 
„urmează partida cea mai l, 
grea (din grupă). Cunosc ț 
acum foarte bine echipa < 
României și pot să afirm J 
că este puternică, egală ț 
în toate compartimente- i 
le, cu majoritatea jucă- ? 
tarilor la apogeu de ca- j 
rieră, bine apreciați, ma- ț 
joritatea, în cluburile din i 
Europa unde sînt titu- ) 
lari recunoscuți. Ne aș- ț 
teaptă marea probă". |

Noi ti dăm dreptate, i 
judecați și dv. echipa ce ’ 
o vor alinia ai noștri: ț 
Stelea, D. Petrescu, Gi- l 
că Popescu, Belodedici, } 
Mihali, Șabău, Lupescu, 1 
Hagi, D. Munteanu, Lă- A 
cătaș, Balint. Succes tri- ; 
colorilor l Arbitrează o 1 

avîn- ț 
Pier ‘

brigadă italiană 
du-l la centru pe 
Luigi Pairetto.

mime .
că... J

GRUPEI A IV-ACLASAMENTUL
1.
2.

Belgia 
România

3
2

3 0 0
2 0 0

6—1
12—1

6
1

3. Ceho-SIovacia 2 1 0 1 5—2 2
4. Țara Galilor 2 1 0 1 7—5 2I l 5. Cipru 2 1 0 1 2—1 2
6. Feroe 5 0 0 5 0—22 0

Camronatele Naționale 
de gimnastică

Sîmbătă și duminică în 
Sala Sporturilor din Deva 
s-au desfășurat Campio
natele Naționale de gim
nastică ale maeștrilor (fe
minin și masculin). Nu
merosul public a aplaudat 
evoluția de excepție a 
gimnastelor din lotul na
țional, multe dintre gim
naste fiind notate cu 10 ! La 
individual compus, favo
rita publicului, Lavinia 
Miloșovici, a cucerit locul 
I în lupta cu eternele ei 
rivale, Cristina Bontaș și 
Gina Gogean. Tînăra com

ponentă a C.S.S. Cetate 
Deva a urcat pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumu
lui de premiere și în con
cursul pe echipe, alături de 
colegele ei, Maria Necu- 
liță, Claudia Rusan, An
dreea Cacovean, Simo
na Mocanu și Mădălina G-> 
aducînd din nou titlul de 
Campioană Națională la 
Deva. La masculin, unde 
s-a concurat numai la 
individual, titlul a revenit 
lui Marius Gherman.

NICOLAE GAVREA

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 11 OCT.

CHIMIA — CEAHLĂUL 1—1 X
CALLATIS — C.S.M. SUCEAVA 11 —0 1
DROBETA — JIUL PETROȘANI 1-1 K
BARI — TERNANA 3—1 1
BOLOGNA — F. ANDRIA 1—1 X
COSENZA — CESENA 1—1 X
LECCE — PADOVA 1—0 1
MODENA — REGGIANA 1—1 X
MONZA — CREMONESE 1—3 2
PIACENZA — LUCCHESE 0—0 X
PISA — SPAL 0—0 X
VENEZIA — TARANTO 1—0 1
VERONA — ASCOLI 1—0 1

FOND DE CTȘTIGURI : 23 038 802 lei. 
-*-*-*-*•

Nebănuit de greu acest 
meci pentru hunedoreni — 
jucători și spectatori. Ju
decat după locul ocupat 
de cele două formații în 
clasament, partida s-a do
vedit o întîlnire între două 
combatante cu vechime în 
fotbalul nostru. Sătmăre
nii, în frunte cu antreno
rul lor, Iosif Vigu, unul 
dintre foștii jucători ai 
Stelei, au făcut un excelent 
joc tactic în fața Corvi- 
nului. Cunoscîndu-le for
ța de atac, oaspeții au or
ganizat un bun joc de a- 
părare, în care linia me
diană a acționat în fața 
unui zid greu de trecut, în 
timp ce la înaintare un

jucător tehnic, puternic e- 
ra mereu pus în valoare 
de pasele în adîncime ale 
coechipierilor. Este vorba 
de Erdely, cunoscut îy. 
fotbalul nostru. De cea
laltă parte, hunedorenii au 
atacat mereu, și-au creat 
ocazii de a înscrie, dar 
n-au reușit acest lucru. 
In minutele 17, 22, 23, Pet- 
cu, Heidiner și Tița nu 
reușesc să înscrie. Au mai 
fost și alte situații bune 
de gol' ale hunedorenilor. 
Și ceea ce se întîmplă de 
obicei în fotbal, a avut 
loc și la Hunedoara în mi
nutul 35, Erdely profită de 
o greșeală, scapă în față 
și intră în careu, loniță

îi iese în întîmpinare, în
să nu reușește să intercep
teze balonul, care este in
trodus în poartă : 1—0.
La următoarea fază în ca
reul oaspeților, cei mai 
experimentați jucători ai 
Corvinului sînt autorii li
nei faze de excepție și 
Gab'or, după o frumoasă 
incursiune în careu, trage 
la poartă, mingea rico
șează la Petcu aflat în ca
reu și îl execută cu un șut 
sec pe Suctu : 1—1.

Din păcate, nici pauza 
n-a fost un sfetnic bun 
pentru gazde. Se aștepta 
de la Corvinul să revină 
la tactica lor de joc avîn- 
tat, în care ieșirea din

fazele de apărare sil se ft»4 
că rapid, cu pătrunderi ■ 
impetuoase pe extreme ți 
centrări precise. Nu a fost 
așa. Ocazii s-au creat 
multe la poarta oaspeți
lor, dar s-a mai înscris 
un singur gol, de către 
Petcu, în min. 60, scorul 
devenind 2—1. Un rezul
tat meritat în fața tțnei e» 
chipe superioare multor 
formații aflate pe un~ too 
mai bun în clasament.

CORVINUL : loniță. Be- 
jenam. (Bordean), Sterean, 
Heidiner, Bozga, Cheian*  
Bardac, Petcu, Gabar, Ti
ța, E. Marian.

A arbitrat Marcel . Lica 
(Constanța).

DIVIZIA Al
REZULTATELE ETAPEI: Por

tul C-ța — A.S.A. Tg. M. 3—1 ; Flacăra Moreni — 
Unirea Focșani 1—0 ; Chimia Rm. V. — Ceahlăul
1— 1 ; F.C. Argeș — Steaua Mizil 1—1 ; Foresta —
FAUR Buc. 2—1 ; Gloria Buzău — Poli. Iași 4—1 ; 
Unirea Slobozia — C.S. Olt *90  0—0 ; Callatis —
C.S.M. Suceava 1—0; Autobuzul — C.F.R Galați
2— 0.

CLASAMENTUL Al
1. Flacăra Moreni 9 5 2 2 13— 5 12
2. Ceahlăul P. N. 9 4 3 2 11— 6 11
3. Portul C-ța 9 5 1 3 19—18 11
4. Gloria Buzău 9 5 0 4 25—19 10
5. F.C. Argeș 9 4 2 3 16— IQ 10
6. Foresta Fălt. 9 4 2 3 10—10 10
7. Callatis Mg. 9 4 2 3 10—11 10
8. Steaua Mizil 9 4 1 4 25— 9 9
9. C.F.R. Galați 9 4 1 4 17—15 9

10. Chimia Rm. V. 9 3 3 3 16—16 9
11. Poli. Iași 9 4 14 11—13 9
12. A.S.A, Tg.M. 9 4 1 4 10—14 9
13. C.S.M. Suceava 9 4 14 10—17 9
14. Unirea Focșani 9 3 2 4 10—10 8
15. Unirea Slobozia 9 2 3 4 12—18 7
16. C.S. Olt ’90 9 3 15 10—25 7
17. Autobuzul Buc. 9 3 0 6 16—19 6
18. FAUR București 9 3 0 6 11—17 6

ETAPA VIITOARE: Unirea Focș — Chi
mia Rm. V.; FAUR Buc. — Portul; A.SA/ Tg. M. — 
Flacăra Moreni ; Steaua Mizil — Foresta ; C.S.M. 
Suceava — F.C. Argeș ; Ceahlăul — Unirea Slobozia; 
Poli. Iași — Autobuzul ; C.S. Olt ’90 — Gloria Bu
zău ; C.F.R. Galați ~ Callatis Mangalia.

Cronica
O etapă previzibilă în 

Divizia C — faza județea
nă. Dintre echipele vizi
tatoare, care ar fi putut 
obține 1—2 puncte, doar 
Parîngul Lonea a învins 
cu 1—0 pe Miner,ul Ghe- 
lari și Minerul Certej a ob
ținut un -punct la Metalul 
Crișeior. Au înșelat aș
teptările C.F.R. Simeria 
la Brad și Victoria ’90 
Călan la Constructorul Hu
nedoara. Simerienii au fost 
înfrînți cu 2—0 de Au
rul, după o suită de nereu
șite ale brădenilor. Sur
prinzător este scorul în
registrat de Victoria Că
lan, nu victoria Construc
torului. Echipa hunedorea- 
nă, întărită cu cîțiva ju
cători din pepiniera ' Cor
vinului, a început să ur
ce. După un început mai 
slab, tinerii de la Corvi
nul se pare că s-au con
vins că numai făcîndu-și 
qu adevărat rodajul la 
Constructorul pot reveni in 
eșalonul superior al fotba
lului. Fiindcă destui tineri

etapei

DIVIZIA A2
REZULTATELE ETAPEI: Met 

Bocșa — Metrom 2—0 ; F.C. Corvinul — Olimpia 
S.M. 2—1 ; Unirea A. I. — F.C. Bihor 2—0 ; F.O. 
Maramureș — C.F.R. Timiș. 6—1 ; I.C.I.M. Brașov 
— U.T.A. 6—1 ; C.F.R. Cluj — Tractorul Bv. 0—1 ț 
Drobeta — Jiul Petroșani 1—1 ; Metalurg. Cugir —- 
Gloria Reșița 0—0 ; Armătura — Jiul Craiova 4—01

CLASAMENTUL A2
1. F.C. Corvipul 9 6 2 1 24— 9 14
2. Jiul Petroșani 9 5 2 2 15— 9 12
3. F.C. Maramureș 9 5 1 3 21— 9 11
4. I.C.I.M. Bv. 9 5 13 20—11 11
5. Metalul Bocșa 9 5 0 4 18—13 Ift
6. Unirea A. I. 9 5 0 4 13— 9 19
7. Armătura Zalău 9 5 0 4 16—15 108. F.C. Drobeta 9 4 2 3 11—10 10
9. Gloria Reșița 9 4 1 4 11—10 ft

10. Metrom Brașov 9 3 3 3 8™" 8 1
11. U.T. Arad 9 4 1 4 11—16 ft
12. Jiul Craiova 9 4 0 5 11—17 ft
13. Metalurg Cugir 9 3 2 4 15—26 ft
14. Tractorul Bv. 9 2 3 4 10—13 î
15. C.F.R. Timișoara 9‘ 3 15 11—30
16. F.C. Bihor 9 2 2 5 6—11 ft
17. C.F.R. Cluj 9 3 0 6 12—23 c
18. Olimpia S. M. 9 2 1 6 13—17 5

ETAPA VI IT O A R E : Olim. S.M. — Unf-
rea A. I. ; U.T.A. — Metalul Bocșa ; Metrom — F.O. 
Corvinul; C.F.R. Timiș. — I.C.I.M. ; Gloria Reșița 
— F.C. Maramureș ; F.C. Bihor — Drobeta ; Trac
torul Bv. — Armătura Zalău ; Jiul Petroșani — 
C.F.R. Cluj ; Jiul Craiova — Metalurg. Cugîr.

Divizia C - faza județeană

REZULTATELE ETAPEI : Min. Șt. Vulcan — Mu
reșul Deva 3—I; Metaloplastica — Min. Aninoasa 
4—3 ; Min. Ghelari — Parîngul Lonea 0—1 ; Metalul 
Crișeior — Min. Certej 1—1; Aurul Brad — C.F.R. 
Simeria 2—0 ; Constructorul Huned. — Victoria Că
lan 5—1 ; Min. Bărbăteni — Min. Teliuc 6—0; Hdber
Hațeg — Favior Orăștie 3—0 (neprezentare).

M E N T U LCLASA

1. Min, Șt Vulcan 9 8 1 0 22— 6 17
2. Parîngul Lonea 9 6 1 2 22—12 13
3. Haber Hațeg 9 5 3 1 15— 6 13
4. Constructorul Hd. 9 6 0 3 28—15 12
5. C.F.R. Simeria 9 5 1 3 26—10 11
6. Metaloplastica 9 5 0 4 32—21 10
7. Victoria Călan 9 5 0 4 20—10 10
8. Min. Certej 9 3 3 3 15—10 9
9. Min. Aninoasa 9 4 0 5 14—17 8

10. Min. Bărbăteni 9 4 0 5 11—21 8
11. Aurul Brad 9 3 1 5 9—16 7
12. Minerul Ghelari 9 2 3 4 13—21 7
13. Mureșul Deva 9 3 0 6 10—18 6
14. Minerul Teliuc 9 3 0 6 11—29 6
15. Favior Orăștie 9 2 0 7 10—37 4
16. Metalul Crișeior 9 1 1 7 11—20 3

ETAPA VIITOARE : Min. Aninoasa — Min. Ghe
lari ; Mureșul Deva — Metaloplastica; Victoria Că
lan — Min. Șt. Vulcan; C.F.R. Simeria — Con
structorul Hunedoara; Minerul Teliuc — Aurul 
Brad; Minerul Certej — Min. Bărbăteni; Fa- 
yior Orăștie — Metalul Crișeior; Parîngul Lonea — 
Hăber Hațeg.

de la Corvinul, dați pe o 
anumită perioadă și la al
te echipe (Mureșul' Deva» 
Haber Hațeg), nu s-au pre
gătit corespunzător, s-at» 
complăcut în anonimat și 
acolo au rămas. Poate ti
nerii hunedoreni de la 
Constructorul își aduc a- 
minte cum s-a pregătit și 
a evoluat Mișa Klein te 
Aurul Brad, devenind a- 
poi un fotbalist intemațio 
nai, cu renume

Minerul Știința Vulcan 
a învins pe Mureșul De
va. însă mai greu deeît 
arată scorul. Devenii au 
jucat bine, în ciuda celor 
trei goluri primite. Greu, 
foarte greu a obținut victo
ria pe teren propriu Me
taloplastica Orăștie care, se 
pare, nici acum după e- 
tapa a iX-a nu și-a re
venit la matca sa.

Pagină realizată de

SABIN CERBU

A.SA/
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{• „LA mulți ani”, dragă 
hiță lanoș din Simeria, 
ităzi cînd pe seninul cer 

o
nouă 

V ț '

DIVERSE• BRUT ARI A Hapul t
vinde târîțe, preț convena
bil. Telefon 669242, orele 
8 -17, (8627)

• VlND loc casă, 15 arii.
Simeria. Șoseaua Naționa
lă, telefon 669242, • orele 
8—17. (8627)

• VlND garsonieră și 
Trabant 601. 'Deva, Al. Plo
pilor (Dacia), bl. G 1/57.

(8628)
• VÎND Opel Record 1,9

consum 8,5 litri, preț 
550 000 lei. Deva, telefon 
61B738. . (8629)

• VÎND casă, etaj, apă, 
gâze, str. Crîngului, nr. 
4. Deva, telefon 617414.

(8633)
• VîND dulap frigorific 

1 500 litri, vitrină frigori
fică, sigilată, 300 lăzi plas
tic tip IV pîine, mobilier 
comercial nou, vin din 
struguri. Telefon 611856.

(8632)
• VÎND medicamente, 

germane, ulcer, inimă, co
lesterol, diuretice, astm, 
alergie, reumatism, varîce, 
circulație, micoze, anti
biotice (cefuroximaexipil), 
altele, siringi insulina. Hu
nedoara, telefon 95/713080.

- (8407)
• OFER 1 500 DM pen

tru cedare contract 
tament. Informații 
(negociabil zonă).

PIERDERI
• PIERDUT cartelă a-

limente, eliberată de Ali
mentara 10 Hunedoara, pe 
numele Udrea loan. Se 
declară nula. (8405)

• FAMILIA anun-țâ 
cu profundă - durere 
stingerea prematură 
din viață a iubitului 
soț și tată

SORIN 
ȘOMFELEAN, 

de 30 ani.
înhumarea — mier

curi, 14 octombrie, ora 
14. la Bejan.

(8644)

ii
i
i
i
i
*

I
*I
*

*I
i
i

S.C. AGROVIȚ Srf\. BRAȘOV
Hi.lĂI. '. ( ITHOM i

Organizează in perioada 27—30 octombrie | 
1992 lucrările <le*contractare  a concentratelor-' 
pentru băuturi răcoritoare pentru anul 1993 Ia I 
hotelul Aro-Palace Carpați Brașov în sala al- j 
Lastră de protocol, etaj I.

Cu această ocazie va fi prezentată o expo- > 
zitie cu toate sortimentele.

Delegații se vor prezenta cu comandă Ier- 1 
u»ă pentru sortimentele pe care I 
partizate pe luni și trimestre :

CONCENTRATE CU ZAH AR 65*  S.U.
lei/kg' 
lei/kg | 
lei/kg ' 
lei/kg I 
lei/kg 1 
lei/kg ’ 
lei/kg | 
lei/kg | 
lei/kg! 
lei/kg | 
lei/kg - 
lei/kg ] 
lei/kg * 
lei/kg î 

227 : 
lei/kg • 
lei/kg i 

ORANGE-MARACUJA !
390 lei/kg | 

CONCENTRATE FĂR Ă ZAHĂR
18.

vieții tale va răsări 
stea. Maria.

(8631)
VlNZĂRI— 

gump Arări 
VÎND apartament

camere, proprietate. Hune- 
Soara, telefon 7152.82. 

(8392) 
VÎND aur dentar 20 

.grame, în folii solzi. Te- 
Țafon 616359. (8603)

• VlND video player 
Alwa, 90 000 lei, sigilat și 
garaj metalic demontabil, 
65 000'lei. Telefon 611058. 

(8290)

cam
4626 

de 
Hu- 

acti- 
re- 

Dârzu

fws
«I<

• FIRMA „INVES- 
TIS” IMPORT — EX
PORT SRL vinde en 
gros și en detaille ta
pet furnir, în diferite 
nuanțe, din import — 
Olanda, prin magazi
nul său din bdul Dece- 
bal, parter, bl. 5, De
va. (4536)

• SOCIETATE CO
MERCIALĂ vinde ca
se de bani (seifuri) 
diferite dimensiuni. 
Preturi deosebit de 
avantajoase. Deva, te
lefon 626746.

(8618)

• S.C. „LU-PU și 
BORCA” SNC Deva 
anunță pentru data de 
15 octombrie 1992, ora 
9, în bdul Decebal, 
bl 5. parter. Deva, 
deschiderea magazi
nului ..Phoenix 
Gold”, autorizat 
comercializarea 
doabelor din aur 
rantate de Banca 
mână

in
po- 
ga- 
Ro-

(8634)

• S.C. Siderurgica 
S.A. Hunedoara, 
Traian Lalescu, 
8, vă oferă la 
mal scăzute 
următoarele * 
minte pentru arături
le de toamnă : sulfat 
de amoniu și carbo
nat de magneziu. Re
lații la tel. 712904. 
711462. 716121. inte
rior 1130. 2824. 1360. 
1075. (7398)

str. 
nr. 

cele 
prețuri 

îngrășă-

VlND apartament 
proprietate personală, con
fort deosebit, două 
mere -ț- hol central, 
parchet stejar, baie, 
cătărie cu faianță, deba
ra, cămară, beci, telefon, 
gaze, etaj 2. Orăștie. te
lefon 642067. ‘ (8608)
ve VÎND urgent Fiat 

850, 100 000 lei. Hunedoa
ra, Rîndunicii, nr. 3, bl. 
4/49. (8609)

• VÎND garsonieră con-
, fort I. Deva, telefon
722340. (8615)

• VÎND în Oradea, zo
nă centrală, casă, 2 ca
mere. dependințe, pivniță, 
grădină. Telefon 95/611820, 
orele. 17—20.

ca- 
cu 

bu-

(8624)
• VlND în Oradea casă 

etajată. 6 camere, depen
dințe. Telefon 91/175853.

(8624)
• VÎND multicar ca

mionetă IFA. 2,5 tone. 
Brad, telefon 650405.

- (8625)
• VÎND casă și grădi

nă în Mintia, 144, pe dru
mul tîrgului.; (8626)

apar- 
624371
(7234)

OFERTE 
DE SERVICII

• S.C, TAPEROM 
Deva anunță concurs 
tru ocuparea a două 
tuci de tîmplări 
săli, în dată de 1 
brie 1992, ora 10, la ate
lierul din localitatea Bîr- 
său. Relații la telefon 
614561, intre orele 18—22.

(8300)
• FILMĂRI video de ca

litate. jocuri, pe calcula
tor. Deva, telefon 627689.

(8554)
• S.C. CROI COM SRL 

angajează 
calificate. 
612841.

• RESTAURANTUL .Na
țional" Brad angajează doi 
bucătari calificați, , prin 
concurs. Relații la. restau
rant. între orele 8—20.

(8612)
• „ECO TOURS” Deva 

organizează excursie în 
Polonia, în 18 octombrie. 
Transport persoane cu vi-

pentru Germania. - săp- 
tămînal. Telefon

SRL 
pen- 
pos- 

i univer- 
17 octom-

două brodeze
Deva, telefon 

(8610)

615790.
(8617) 

în Turcia, 
perioada

• EXCURSIE 
cu autocarul, în 
21—26. X. Costul excursiei 
7 000 iei. Înscrieri la te
lefon 624033, între orele 
15—22, zilnic.

(8616)

ÎNCHIRIERI

<• CAUT apartament sau 
garsonieră de închiriat în 
Deva. Telefon 620656, ore
le 16—19. (8635)

• CAUT garsonieră de 
închiriat. Hunedoara, bdul 
Dacia, nr. 4, bl. E 4, ap. 44.

(8405)
• CAUT femeie îngriji

re 2 cooii. 5—7 ani. Deva, 
telefon ‘625684. (8630)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB garsonieră
proprietate, et. 2, cu apar
tament (exclus parter). Te
lefon 721613. (8408)

• CU autorizația 7508/ 
15. IX. 1992, emisă de Con 
siliul Județean Hunedoara, 
s-a deschis activitatea in
dependentă, reprezentată 
prin Horlescu Constantin, 
din Hunedoara, str. Mihai 
Viteazul, nr. 17/8, avîncT 
ca obiect de activitate co
mercializare produse ali
mentare, dulciuri, cafea, ți
gări, produse industriale.

(8619)
• CU autorizația 

din 6.05.1991, emisă 
Prefectura județului 
nedoara, s-a deschis 
vitatea independentă 
prezentată prin
Constantin din Peștișu Ma
re, nr. 175,, avînd ca o- 
biect de activitate recon- 
diționare piese auto, con
signație, magazin 
moto.

• CU autorizația
28.05.1990, emisă de 
măria județului ____
doara, s a deschis activita
tea independentă repre
zentată prin Doda Maria 
din Lupeni, str. Fagului, 
nr. 5, avînd ca obiect 
activitate florăreasă. 
mercializare produse 
limentare. industriale, 
digene și import.

• CU autorizația 
15.09.1992, emisă de Con
siliul Județean Hunedoa
ra, s-a deschis activitatea 
independenta reprezentată

prin Barb Radu-CIaudiu din 
Deva. str. Bălcescu, bl. 
12 A/3, avînd ca obieet 
de activitate comerciali
zare produse alimentare, 
băuturi răcoritoare, pro
duse industriale, casete au
dio, video, înregistrate, ne
înregistrate, 
import.

• COMUNICAT : 
PARTIDUL REPUBLI
CAN, Secțiunea județu
lui Hunedoara, mulțu
mește pe această cale 
membrilor de partid, 
simpatizânților și fe- 
lectoratului care la a- 
legerile parlamentare 
și prezidențiale din 27 
septembrie 1992 au vo
tat cu noi. Consiliul 
Județean ai Partidu
lui Republican.

(8621)

auto- 
(8591) 

513/ 
Pri- 

Hutle-

de 
co- 
a- 

in- 
•(8592) 

7498/

indigene si
(8605)

COMEMORĂRI

• LACRIMI și flori 
la comemorarea unui 
an, în data de 13 oc
tombrie, a scumpului 
nostru soț, tată și bu
nic.

MIRON LAZĂR, 
din Chimindia. Te 
vom plînge mereu, tă
ticule dragă. Soția So
fia, fiii, fiicele cu fa
miliile, nepoții și ștră- 
nepoatele. (8569)

DECESE

• S-A stins din 
viață, după o scurtă 
suferință, cel care a 
fost un bun tată, so
cru și bunic,

FURCA IOAN, 
de 71 ani.

Copiii Silvia, loan 
și Ana, nora Rodica, 
ginerii Adrian și Mi
hai, nepoții Adina, 
Florina, Dana, Ionuț, 
Mihaela și Mihăiță îți 
vor păstra o veșnică 
amintire. înmormînta- 
rea — azi, 13 oct., la 
Cimitirul Ortodox din 
Cristur, la ora 13.

Dumnezeu să-1 ierte! 
(7233)

• MAMA, tata și 
fratele cu profundă 
durere anunță înceta
rea fulgerătoare din 
viață; în urma unui 
tragic accident, a 
scumpului lor fiu 

DANIEL
MANOLACHE.

în vîrstă de 25 ani. 
Odihnească-se în pace! 
înhumarea va-avea loc 
marți, orele 13, de la 
Capela mortuară, la 
Cimitirul din Bejan.

(8620)

• COLECTIVUL- de 
salariați de la Mina 
Deva, regretă profund 
dispariția colegului lor

DANIEL 
MANOLACHE, 

și ■ transmit sincere 
condoleanțe familiei 
îndurerate. (8620)

• COMITETUL Sin
dicatului Liber E.M. 
Deva, profund îndu
rerat de pierderea u- 
nui bun coleg și cola
borator, este alături de 
familia îndurerată la 
greaua suferință pri
cinuită de stingerea 
prematură din viață a 
fiului lor

DANIEL 
MANOLACHE.

Dumnezeu să-l odih
nească ! (8620)

• FAMILIA Ciocan 
Nicolae este alături de- 
familia Manolache Au
rel in greaua încerca
re prin care trece, la 
pierderea fiului lor 

DANIEL 
MANOLACHE, 

la numai 25 ani. Să-i 
fie țarina Ușoară !

(8620)

• VECINII din blo
cul 14, sc. 2, str. Cio
clovina, Deva, aduc un 
ultim omagiu regreta
tului .lor colocatar,

DANIEL 
MANOLACHE.

Sincere condoleanțe , 
și întreaga compasiune 
familiei.

(8613)

• CU durere în su
flet am aflat cu 
întîrziere despre dece
sul celuî care a fost
HELD GRIGORCEA 

EUGEN, 
care a avut mii ni de 
aur. Toți cei care 
l-au cunoscut ca un 
excepțional tehnician 
stomatolog îi aduc un 
ultim omagiu.

(8614)

• COLEGII de mun
că de la S.C. „Zarand 
— Trans”, Coloana 
Crăciunești, anunță cu 
profundă durere înce
tarea din viață a fos
tului lor coleg de 
muncă,

PETRU TORNEA,
Ia numa! 54 ani și 

aducem un ultim oma
giu familiei îndoliate.

(8623)
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6..
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

19.
20
21.

Concentrat 
Concentrat 
Concentrat 
Concentrai 
Concentrai 
Concentrat 
Concentrat 
Concentrat 
Concentrat 
Concentrat 
Concentrat 
Concentrat 
Concentrat 
Concentrat
Concentra! BRII- COR-ORANGE

COLA 
KHVI 
GRAPEFRUIT 
LEMON 
ZITRONEN 
PORTOCALE 
ORANGE 
MXNGO 
ANANAS 
TROPIC 
FISTIC 
BANANE 
ZMEURA 
TRANDAFIRI

le doresc, re- .
I
i

325
260
260
260
260
260
260
260
>85
>85
235
220
220
220

Concentrat LĂMÎIȚA 
Concentrat

Concentrat

200

BRIFCOR-ORANGE 3.101 
lei/kg; 

535 lei/1 I 
70 lei/1 j 

2 25 lei/buc ’ * 
director t 

(1175)!

I.ÂMHTA A 
LĂMÎIȚA B

Concentrat
Concentrat
Capsule metalice import •

Informații Ia telefon 92/151522,
Pricop. i

i
i
î
i 
i 

INDUSTRIILE UNIVERSUL S R L. BRAȘOV | 
angajează pentru zona locală comis-voia- • 

jori, absolvenți de liceu. |
Trimiteți pe adresa firmei : str. Laminoare- * 

ni. 12, Brașov, coti 2200 — următoarele date : I
• Liceul absolvit șj anul absolvirii
• Adresa si numărul de telefon
• Seria și numărul buletinului de iden

titate. (1171)

SARMISMOB S.A. DEVA
Vinde prin magazinul propriu din Deva, 
Libertății (in apropierea gării), diverse ti- 

cu adaos comercial maxim
str.
puri de mobilier, 
5 la sută.

Informații la tel. 627939. (1170)

or,

I

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„CASIAL” S.A. DEVA 

cu sediul în comuna Șoimuș, 
sat Chișcădaga, str. Principală, nr. 1 

Predă în locație de gestiune FABRICA 
IPSOS CĂLAN.

De asemenea, oferă spre vinzare sau
chiriere utilaje specifice fabricării ipsosului, 
spații de depozitare, hale industriale aferente 
Fabricii de Ipsos Călan.

Informații la telefoanele 613140, 613141, 
613142, înt. 154. (1168)

DE

a
I

i
i
i
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I* 
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Iw 
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cu seuiui in xiuneuoara, sir. ml. r. wuia, nr. o |
Realizează prin Secția de producție indus- I 

trială din localitate lucrări de construcții și | 
confecții metalice de uz industrial și gospo- * 
dăresc, precum și prefabricate din beton și | 
beton armat, produse de balastieră și diverse ’ 
produse din lemn, Ia prețurile cele mai avan-| 
tajoase. j

Informații suplimentare se pot obține la | 
telefonul 957/13050, interior 119 si 370.

(1163? I 
î

in-

S.C.-„I.C.S.H.” S.A. HUNEDOARA 
cu sediul în Hunedoara, str. Dr. P. Groza, nr. 8
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