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SFINȚIREA BISERICII DIN VĂLIȘOARA0 SĂRBĂTOARE DE EXCEPȚIE CUVINTUL LIBERPENTRU CREDINCIOȘII DIN SAT j
8 noiembrie, o duminică că „Biserica... a fost con- l 

— . struită între anii 1983— t 
ia ere- Jfrumoasă de toamnă 

ziua Sfinților Arhangheli 
Mihail și Gavril — a a- 
dunat lă Biserica cu hra
mul „Buna Vestire" din 
Vălișoara sute și sute de 
credincioși din întregul 
Ținut al Zarandului, cu 
prilejul solemnei slujbe 
de sfințire a lăcașului bi
sericesc: Un sobor
preoți și diaconi, 
frunte cu părintele 
lopop al Bradului, 
Jorza, l-a întîmpinat pe 
Prea Sfințitul Părinte E- 
piscop, dr. Timotei Se- 
viciu, moment marcat de 
glasul clopotelor ce a răz
bătut pe întreaga vale a 
localității. Prea Sfîntul 
Părinte a mulțumit cre
dincioșilor pentru 
moașa construcție, 
parind-o cu o catedrală 
mică, așezată la intrarea 
în Țara Moților. A urmat 
înconjurul bisericii de 
către întreaga suflare și 
ungerea cu sfîntul mir, 
apoi sfințirea interiorului 
bisericii cu apă sfințită, 

trecerea credincioșilor prin 
sfințul Altar, unic prilej 
și pentru femeile pre
zente. înconjurat de so
borul de preoți din loca
litățile învecinate, Prea 
Sfîntul Părinte Timotei 
Se viciu „a tlrnosit bise
rica prin așezarea Sfin
telor Moaște și a Sfinților 
Evangheliști la temelia 
Sfîntul Prestai și a să- 
vîrșil Sfînta Liturghie 
Arhierească, spre lauda 
lui Dumnezeu și mulțu
mirea credincioșilor". Nu
meroși creștini au asistat' 
pewtru prima -oară la o 
asemenea Slujbă solemnă.

S-a dat citire,, Hrisov, u- 
tul, document ce atestă

de 
în 

pro- 
loan

fru-
CO771-

1988, prin jertfelnicia cre
dincioșilor din Vălișoara, 
în timpul păstoririi preo
tului paroh Nicolae Qa- 
vid. Sfîntul tnoaț este în
zestrat cu iconostas, scaune 
sculptate, uși de stejar, 
candelabre, aplice, un 
clopot, pereții, fiind pic
tați cu fresce”. Totalul 
lucrărilor de construcții și 
împodobiri a costat peste 
2,5 milioane lei, precum 
și zilele-muncă -ale eno- l 
riașilor, evaluate azi la l 
încă 2 milioane lei, sume î 
suportate în mare parte l 
de către credincioșii din 1 
Vălișoara. S-au evidențiat l 
substanțialele donații din ț 
partea Sfintei Patriarhii, 1 
a Episcopiei Aradului etc. !

Toți cei prezenți au re- j 
marcat dorința localnici- l 
lor de a da strălucire și ( 
lumină acestui solemn e- l 
veniment. Motivele popu- ! 
lare de pe prosoapele în- 1 
minate, împreună cu lu- | 
minările, preoților, ofi- i 
cialilăților prezente și J 
maicilor preoțesc, covoa- ț 
rele naturale din crizan- l 

'teme și- verdeață „așter
nute" din drum pînă la 
intrarea în Biserică, masa 
festivă organizată la Că
minul Cultural, împodobit 
sărbătorește cu covoare și 
„tindea", pregătirea 
servirea preparatelor 
linare au atestat 
de neîntrecut a fetelor și 
femeilor din această zo
nă, hărnicia .și ambiția, 
întrajutorarea marii fa
milii a satului spre a fi 
la înălțime în aceste mo
mente înălțătoare de m— 1 
gă și mulțumire sufle
tească.

ESTERA sîna

Foto PAVEL LAZÂ

LA F4 gJJMT' DE INGINERIE

S-au stins din viața, intr-un tragic accident, doi man 
Doina și Ion Aldea Teodo rovici. doi slujitori devota ți și atit
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ADIO, DOINA Șl ION ALDEA TEODOROVICI !
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artiști — soții 
. . de talent a ți ai

scenei de la Chișinău pină la București. Artiști și. deopotrivă, luptători pen
tru întregirea României Ma ri. Un gol parcă a rămas in cultura noastră după 
dispariția lor, dar ginduri le care i-au animat vor fi in veci nemuritoare. Fie-le 
țarina ușoară ! Fotografic realizată la inmorminta rea de la Chișinău.

Fag. a Il-âi HUNEDOARA

„CORATRANS"

Colocviul Convenției Democratice
din România, Filiaia Hunedoara

Sîmbătă a avut loc la 
Deva întîlnirea liderilor or 
ganizațiilor și filialelor ju
dețene ale formațiunilor 
politice ce alcătuiesc Con
venția Democratică din 
România. La manifestare 
au participat dl Dumitru 
Ifrim, membru în Camera 
Deputaților și dl Virgil 
Boca, viceprimar al muni
cipiului Deva. în cadrul 
mtilnirii, condusă de. dl 
Constantin Mocăniță. pre 
ședințele organizației ju
dețene a P.S.D.R., s-au 
discutat o multitudine de 
aspecte din viața econo
mico socială a județului, 
cît și cu privare la strate
gia și tactica .C.D.R. în pe
rioada actuală și în per
spectivă. Din prima cate
gorie spicuim : • în aplica
rea Legii fondului funciar 
se înregistrează o mare în-

,'tîrzicre și multe abateri, 
iar înmînarea titlurilor de 
proprietate trenează. • Bi
rocrația, în special la in
stituțiile de interes public, 
este încă foarte mare și 
nu se întreprinde nimic 
pentru eradicarea ei, ca și 
a mitei, traficului de in
fluență ș.a. • Scumpirea 
combustibililor face ca, 
pur și simplu, prețurile cu 
amănuntjil să explodeze, 
ceea ce va duce la înrău
tățirea condițiilor de via
ță ale oamenilor. Guvernul 
Stolojan n-a procedat de
loc bine luînd această mă
sură în prag de iarnă. • 
Tactica, subvenționării u- 
nor produse facilitează biș
nița care „înflorește” tot 
mai mult. • Cartelarea 
pîinii se dovedește o mă 
sură formală, întrucît pîi- 
nea se vinde tot cu sacii.

să• Parlamentul trebuie 
adopte jle urgență Legea 
bugetului și Legea impozi
telor pentru a se putea 
realiza efectiv autoadmi- 
nistrarea, teritorială a lo
calităților. • Organele ju
dețene să acționeze pen
tru a le asigura elevilor, 
studenților și pensionarilor 
facilitățile ce li se acordă 
în alte localități ale țării 
la transportul cu mijloace 
le auto.
, O altă suită de probleme 
discutate au vizat Consiliul 
local Deva, printre care :
• O mai bună colaborare 
cu mass-media pentru cu
noașterea de către cetă
țeni a ceea ce s a rea
lizat de cînd primarul

TRAIAN BONDOR

(Continuare în pag. a 3-a)

La Hunedoara a avut 
loc sesiunea de comunicări 

. științifice pe tema „Teh ■ 
nologii și echipamente teh
nologice industriale”, or
ganizată de Facultatea de 
Inginerie din localitate cu 
sprijinul Universității Teh
nice Timișoara și Societă
ții Comerciale „Siderurgi
ca" S. A. Hunedoara. După 
cum ne relată 
univ. dr. Simion 
canul Facultății 

' rie Hunedoara, 
tă sesiune, 
zintă un momerjt însemnat 
în viață instituției, au ' 
participat cu comunicări 
cadre didactice, cercetă
tori din Timișoara, Bucu 
vești. Reșița, Cluj-Napoca. 
Brașov, Deva, Hunedoara, 
reprezentînd institute de 
învățămînt superior, so
cietăți comerciale („Side
rurgica" S A. Hunedoara, 
I.C.S.H., I.C.E.M. Bucu 
rești, C.F.R., RENEL). Co 
municările sînt rodul 
cetării aplicative, în

dl conf. 
Jitian, de- 
de Ingine 
„la aceas 

care repre

cer-
pri-

mul rînd, dar și funda
mentale. ' în plus, sesiunea 
s-a constituit într-o punte 
trainică de- contacte 
colective de cercetare 
învățămintul superior

între 
din 

Ș‘ colective de cercetare din 
domeniul aplicativ și din 
institutele de proiectare, a- 
vînd drept scop revitaliza- 
rea acestei activități im-, 
portante într-un moment' 
greu pentru economia ro
mânească. Cred că activi
tatea de cercetare poate 
fi rentabilizată printr-o 
susținere financiarii cores
punzătoare, prin integra
rea tehnicii de calcul, prin- 
tr-o dotare modernă, a- 
vîndu-se în vedere larga 
deschidere spre vest. Dar, 
mai întîi, trebuie să se 
așeze lucrurile, societatea 
românească este prea bul
versată în momentul de 
față, ceea ce distrage a-

MINEL BODEA

(Continuare în pag. a 3-a)
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Capitală in zilele de 12—I 
cembrle 1992. (Tr. B.)

de-

to
per-

© ALEGERI IN -ORGANIZA
ȚIILE PARTIDULUI ROMANIA 
MARE, tn perioada 26 octombrie 
— 16 noiembrie a.c. au loc adu
nări de alegeri în organizațiile 
municipale, orășenești și comu
nale din județul nostru ale Par
tidului .., România Mare. Săptă
mâna viitoare va avea loc Con
venția județeană a partidului, 
care îi va desemna pe cei 10 
membri plini și cei doi simpati
zant! ce vor participa la Congre
sul P.R.M., ce va avea loc în

0 STRĂDANII. Consiliul 
cal Deva depune strădanii 
manente pentru gospodărirea și 
înfrumusețarea municipiului. Din 
spusele dlui Virgil Boca, vicepri- 
mar, am reținut că în perioada 
trecută din acest an s-au cheltuit 
peste 27 milioane lei pentru re
pararea și întreținerea străzilor. 
Acțiunea va continua pînă cînd 
vremea va permite să se efectu
eze. astfel de lucrări. (Tr. B.)

carte existente în fondul institu
ției, acțiune destinată în primul 
rind elevilor. Au fost oferite, în 
același timp, sfaturi de folosire a 

, dicționarelor, de identificare a
unor autori și cărți după cata
loagele existente aici. In spriji
nul celor interesați au vAiit bi- 

'bliotecarelc Mya Goschler și Ma
ria Bodea. (M. B.)

șapament gaze care te înăbușă.. 
Se pare că liniștea noastră a cam 
dispărut, stăm cu geamurile în
chise să nu ne umplem locuința 
cu fum și cu tot-felul de miro
suri. Dar pînă cînd domnilor, 
pînă cînd ??? (S. 1.)

O DIN SECRETELE INFOR
MĂRII ȘI ÎNVĂȚĂRII. o-
teca Județeană a inițiat o inte
resantă și atractivă acțiune de 
prezentare a unor colecții de

0 LINIȘTEA... SI TRACTOA
RELE. Pe bulevarde și pe stră
zile principale au cam dispărut 
semnele de circulație. Fiecare cir
culă după cum dă domnul și pe 
unde îl taie capul. Ziua în a- 
miaza mare întîlnești în plin 
centru tractoare cu una, două re
morci, camioane care îți sparg 
timpanele și scot pe țeava de e-

© ULTRAJ. In primele 9 luni 
ale acestui an, în județul nostru 
s-au comis 18 infracțiuni de ul
traj, cu trei mai multe dealt în 
aceeași perioadă a anului trecut, 
Cele mai multe s-au înregistrat 
la Hunedoara. (V. N.)

de 
ter* 

s-au 
mii.

• CINE INVESTEȘTE 
PENTRU I MILIARD DE 
DOLARI ? . La ora actuală 
volumul proiectelor de in
vestiții inițiate în România, 
ele investitorii străini, a 
trecut de 1 miliard de do
lari. Topul investitorilor 
începe cu parteneri de prim 
ordin — SHEEL —• Olanda 
(44 mii. dolari), MOLINO 
HOLDING — Anglia (21' 
mii. dolari), AMOCO ■— 
SUA (20 mii dolari). EN
TERPRISE OIL — Anglia 
(17,2 -mii. dolari). După 
cum se poate observa este 
vorba de investiții' substan 
țiale într-un domeniu de 
maximă importanță — re
sursele energetice primare

• ROMANIA LA TÎR- 
GUL DE LA V1ENA La 
sfîrșitul săptămînii treeute 
și-a deschis porțile Tîrgul 
International de la Viena. 
România este prezentă cu 
un stand de 260 mp în care 
expun și desfac produse 
46 de firme. Principalii i- 
nițiatori ai acestei prezențe 
internaționale sînt Minis
terul Comerțului și Turis
mului și Camerele de C<F- 
merț și Industrie ale u- 
dețelor Timiș și Cluj. Sînt 
prezentate produse de ar
tizanat, porțelanuri, sticlă» 
rie, mobilă, confecții, tex
tile; instalații pentru in~ 
dHstoia hotelieră etc.

• RESURSE ENERGETI
CE. Față de stocul optim 
de cărbune energetic 
6,5 milioane tone în 
mocentrale. în prezent 
asigurat aproape 6,0
tone, relatează Adevărul 
Economic. Aceeași revistă 
subliniază că la. uăcuțp 
stocurile sînt duble: față 
de același moment .al a- 
nului trecut.

• LE PEN ACUZAT DE 
INCITARE LA VIOLENȚA. 
Ziariștii francezi l-au acu
zat pe liderul extremei 
drepte, Jean Marie Le Pen, 
de incitarea suporterilor 
săi la acte de violență îm
potriva unui operator al 
ca'nalului TF 1. Extremiștii 
lui Le Pen prezenți la săr
bătoarea anuală a Frontu
lui NaționaU l-au molestat 
grav pe tehnician. Le Pen 
a provocat minia ziariștilor 
printr-o afirmație făcută 
săpțămina trecută, cînd a 
spus că securitatea unui alt 
reporter, care participase 
la un documentar critic ta 
adresa politicianului, nu va 
putea fi asigurată în tim
pul celor două zile de a- 
niversare a 20 ani al Fron
tului Național. Conform li
nei declarații de grup a 
ziariștilor. Le Pen „a dat 
liber linșării presei". Tri
bunalul nu acceptase ce
rerea lui Le Pen de a in
terzice filmul care relata 
legăturile sale cu naziștii 
și colaboraționiștii din ce) 
de-al doilea război mon
dial. Participanții la emi
siunea „Trimis Special”, 
care au difuzat joia tre 
cută documentarul, au pri
mit amenințări cu moar
tea și un colet poștal cu 
gindaci vii. informează 
REUTER
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PAȘI SPRE PRIVATIZARE, 
SPRE ECOKOMIA DE PIAȚA

„CORATRAKS" S.A. Deva se transformă 
în societate cu capital mxt

Societatea pe acțiuni „CORATRANS”, cu sediul 
în municipiul Deva, str. Horea, nr. 12—14, telefon 
(95) 612160, (95) 612161, (95) 616139, fax 611843, telex 
72263, înmatriculată în Registrul comerțului din ju
dețul Hunedoara sub nr. J/20/118/1991

ANUNȚA

A

— Die director general, 
am aflat o veste — tot 
dv. ne-.ați dat-o, dar mai 
de mult — că societatea 
„Coratrans" S.A. Deva 
iți schimbă, dacă se 
poate zice așa, chipul 
sau. mai bine zis, ca
racterul. Este adevărat ?

— Perfect adevărat. 
Pînă în prezent societa
tea a fost cu capital de 
stat în întregime. Vrem 
să devenim, în confor
mitate cu prevederile art. 
212 din Legea nr. 31/ 
1991, societate cu capital 
mixt — de stat și pri
vat.

— Foarte bine, de alt
fel aceasta este o cale 
principală a tranziției 
spre economia de piață, 
Unul din obiectivele re
formei aflate in desfășu
rare în România. Dar, 
mai concret, cum s-a pro
cedat ?

— Ideea de privatizare 
o avem mai de mult și 
am pus în atenția Con
siliului împuterniciților 
Statului necesitatea spo
ririi capitalului societății 
prin atragerea de capital 
privat pe bază de sub
scripție publică. Proble
ma s-a discutat în Con
siliul Împuterniciților Sta
tului, întrunit în ziua de 
21 iulie 19£)2. Cu această 
ocazie s-a hotărît, în u- 
nanimitate de voturi, ma
jorarea capitalului social 
prin emisiune de acțiuni 
în valoare totală de 100 
milioane lei.

— Deci veți emite ac
țiuni care le puneți în 
vînzare.

— Da. S-a hotărît să se 
emită 10 000 de acțiuni 
în valoare de 10 000 lei 
fiecare. Cei ce vor sub
scrie la cumpărarea de 
acțiuni vor vărsa 40 Ia 
sută din valoarea aces
tora la sediul societății, 
restul sumei urmînd a 
fi achitată în termen de 
6 luni, dar nu mai tîr- 
ziu de 30 septembrie 
1993.

— Cine poate deveni 
acționar la „Coratrans"?

'— Acțiunile emise pen
tru mărirea capitalului 
social vor fi oferite spre 
subscripție în primul rînd 
salariaților societății noas
tre, care în termen de 60 
de zile de la data pu
blicării Proiectului de e- 
misiune, beneficiază de 
dreptul de preferință.

— Die director general, 
ce avantaje va avea un 
om ce-și procură acțiuni 
Ia „Coratrans" Deva ?

— Va primi dividende 
după încheierea anului e- 
conomico-fînanciar, a eă- 
ror valoare va fi în strînsă 
dependență de rezulta
tele obținute, de profit 
adică. De asemenea, vor

avea dreptul să participe 
la adunarea generală a 
acționarilor, unde se va 
analiza activitatea desfă
șurată și se vor trasa 
căile dezvoltării viitoare 
ale societății.

— Ce obiect de activi
tate are „Coratrans" ?

— Unul foarte larg și 
am să punctez, pe scurt: 
• Efectuarea de transpor
turi de mărfuri și per
soane în trafic intern și 
internațional, de activi
tăți auxiliare transportu
rilor și expediție. • Trans
port turistic și alte ac
tivități turistice interne 
și internaționale, activi
tăți hoteliere și de di
vertisment. * închirierea 
șl locația de gestiune 
pentru autovehicule, re
morci auto și alte fon
duri fixe, • Efectuarea 
de lucrări de întreținere,

De vorbă cu dl ing.
MIRCEA 

BĂGĂIANU, 
directorul general al 

societății

reparații, verificări teh
nice periodice Ia parcul 
auto din dotare și ate' 
altor deținători, repararea 
și reeșaparea de anvelope 
și camere de aer. • Con
sulting — engenering, e- 
fectuarea de produse și 
servicii de informatică. • 
Importuri de bunuri de 
consum agroalimentare și 
nealimentare, bunuri de 
larg consum și instalații 
Industriale, autovehicule 
și remorci auto, piese de 
schimb auto, materii pri
me, uleiuri și accesorii 
auto. • Exportul de măr
furi disponibile în Româ
nia în condițiile admise da 
lege. • Comercializarea en 
gros și cu amănuntul de 
mărfuri din import și in
digene. • Activități de 
alimentație publică. • Ori
ce alte operațiuni și 
activități menite să con
tribuie sau să faciliteze 
realizarea obiectivului de 
activitate al societății, • 
Activități de consignație 
și comisionare. • Multi
plicare Xerox, dactilogra
fiere și alte activități si
milare. • Intermedieri în 
afaceri comerciale. • Im
port-export de produse 
petroliere și petrochimice 
și comercializarea en 
gros și en detail a aces
tora, în afara celor inter
zise de lege.

— O gamă foarte largă 
și diversă într-adevăr. Ia 
ce v-ați gîndit cînd le- 
ați stabilit ?

•— La două conside
rente, în principal. Unul 
ar fi acela că trebuie să

realizăm trecerea la eco
nomia de piață. Al doilea 
că este necesar să ofe
rim oamenilor nu numai 
servicii cît măi diverse, 
ci și complexe, la nive
lul standardelor interna
ționale. Și încă un lucru 
aș vrea să precizez aici: 
„Coratrans" a realizat de
ja o gamă largă de con
tacte .cu parteneri ro
mâni și străini eu care 
am avut și avem o bună 
colaborare și al căror nu
măr este în continuă creș
tere.

— Trecerea la societatea 
cu capital mixt, ce schim
bări credeți că va deter
mină ?

— Mai multe, dar două 
sînt esențiale. Am preci
zat că actualii șalariați ai 
societății au prioritate în 
procurarea de acțiuni. Ei 
bine, acest fapt va de
termina mutații în atitu
dinea acestora față de 
interesele „Coratrans". O- 
mul, știind că a pus bani 
pentru bunul mers al tre
burilor, va munci mai 
bine, cu mai multă răs
pundere, va gospodări cu 
grijă fiecare leu, va fi 
interesat ca fiecare acti
vitate să.aducă profit, în 
interesul societății și al 
său. Interesul personal 
este factor al ordinii, dis
ciplinei în întreaga acti
vitate, este motivația li
nei participări cît mai 
mari. în altă ordine de 
idei, sumele adunate prin 
prescripție publică ne per
mit să investim mai 
mult, să îndrăznim cu 
curaj în realizarea o- 
biectivelor societății.

— Ar mai fi o între
bare, die director general 

* Mircea Băgăianu: Mai 
sînt societăți de genul ce
lei ce va deveni „Cora
trans" prin vînzarea de 
acțiuni, în județul nos
tru ?

— După știința mea 
sîntem prima, dar nu 
mă îndoiesc că vor urma 
și altele, căci economia 
de piață, reforma im
pun trecerea Ia capital 
mixt sau privat, aceasta 
fiind o cale de redresare 
a economiei românești, 
de ieșire a țării din cri- 

.ză-
— Vă urăm ca, începu

tul să fie du bun augur, 
iar „Coratrans", pe dru
mul care pășește, să pros
pere 1

— Mulțumim 1 Este ceea 
ce ne dorim și sînt sigur 
că vom reuși l

☆

Informații în plus se 
pot obține Ia sediul uni
tății sau la telefoanele 
612160 și 612161/

I

T

Deschiderea subscripției publice în vederea ma
jorării capitalului social prin emisiune de acțiuni.

Obiectul principal de activitate al societății constă 
în :

Transportul de pasageri în trafic intern și in
ternațional ;

ț Turism intern și internațional ;
* Efectuarea de lucrări de întreținere, reparații, 

verificări tehnice periodice la parcul auto dm dotare 
și al altor deținători, repararea de anvelope auto și 
camere de aer auto ;

O1 Consulting-engenerîng, efectuarea de produse 
și servicii de informatică ;

£ Import de bunuri de consum agroalimentare 
și nealimentare, instalații industriale, autovehicule și 
remorci auto, piese de schimb auto, materii prime, 
lubrifianți și accesorii auto ;

t Activități de export ;
Comercializarea en gros și cu amănuntul de 

mărfuri din import și indigene ;
f) Activități de alimentație publică;
• Activități de consignație, comisioane și inter-1 

medieri comerciale, etc.
Capitalul social subscris al societății, la înfiin-| 

țâre, a fost de 34 840 000 iei.
Capitalul social subscris reevaluat, în conformi-1 

tate cu H nr. 26/1992 și aprobat prin Hotărîrea’ 
CIS nr. 13/21, Vil 1992, este de 325 768 900 lei și cs:. 
vărsat integral de către statul român, în calitate de 
unic acționar.

Ultimul bilanț aprobat al societății este pentru 
anul 1991 și conține următoarele :

— Profit net
— Cifra de afaceri
Contul de profit și pierderi al societății, la data 

.de 31. 12. 1991, prezintă un sold creditor în sumă 
10647 000 Iei, în condițiile în care capitalul social 
societății a fost de 31 840 000 lei.

Deoarece Statul român este unicul acționar 
societății, calculul și plata dividendelor s-a făcut 
conferihitate cu legislația în vigoare la acea dată,

Societatea Comerelață „Coratrans" S. A. Deva 
a emis acțiuni.

Adunarea generală a acționarilor societății, res
pecți* Consiliul împuterniciților Statului, în contor-1 
mitate cu prevederile art. 212 din Legea nr. 31/1991,1 
întrunită statutar în ziua de 21. 07. 1992, a hotărît I 
cu 100 hț sută voturi majorarea capitalului social* 
printr-o emisiune de acțiuni în valoare totală del 
100 000 000 lei.

Hotărîrea adunării generale, respectiv hotărîrea I 
Consiliului împuterniciților Statului referitoare la I 
majorarea de capital social prin subscripție publică I 
a fost publicată în Monitorul oficial.

Noua emisiune va conține 10 000 acțiuni nomina
tive cu o valoare nominală de 10000 lei.

Subscriitorii vor vărsa CU ocazia subscrierii 10 la 
sută din valoarea acțiunilor subscrise, restul sumei! 
urmînd a fi achitată în termen de 6 luni, dar nu mai* 
tîrziu de 30 septembrie 1993.

Dividendele cuvenite acționarilor se vor achita L 
după încheierea anului economico-financiar următori 
încheierii Frospectului de emisiuni. !

Acțiunile emise pentru mărirea capitalului soctol| 
vor fi oferite spre subscripție în primul rînd sala-g 
riaților Societății Comerciale „Coratrans" S.A, Devag 
care în termen de 60 de zile de la publicarea Pros-» — 
pectului de emisiuni beneficiază de dreptul de pre-1 ■ 
ferință. ■

Subscripția publică se va încheia to data de 301 
sept. 1993. g

Subscriitorii vor vărsa valoarea acțiunilor sub-| 
scrise la sediul societății. ■

Adunarea generala a acționarilor va ft convocată | 
printr-o înștiințare publică în Monitorul Oficial cu 15 
zile înainte de data fixată pentru adunare.

CURSE LUNGI — INTERURBANE, ’ J

INTERNAȚIONALE

Pentru cititorii noștri care poate nu știu, 
formăm că firma „Coratrans" — Deva asigură zi de| 
zi legături din Deva to Cluj, Rm. Vîlcea, Oradea, Re-1 
șița, Abrud, Cîmpeni, Beiuș. Autobuze foarte bine! 
pregătite, curate, eu oameni la bord amabili și cu | 
bun profesionalism asigură o călătorie agreabilă* I

La capitolul curse internaționale, „Coratrans" —■ 
Deva asigură cu regularitate transportul călătorilor la I 
Budapesta, la solicitarea călătorilor și în alte părți, -

„Coratrans" — Deva asigură un transport comod S 
și în deplină siguranță.

A
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In cele cinci etape ce au 

mai rămas să se desfășoare 
pînă la sfîrșitul turului, Cor- 
vinul Hunedoara are șansa 
să se mențină printre echi
pele din fruntea clasamentu
lui, gata oricînd să se preia 
din nou primul loc.

Sîmbătă, hunedorenii joacă 
acasă cu F.C. Maramureș, 
una dintre principalele can
didate la șefia clasamentului, 
alături de Jiul Petroșani și 
U.T.A. Desigur, mai pot apă
rea și alte pretendente la 
titlu. Deocamdată, acestea 
sînt formațiile ce aspiră la 
primul loc în clasamentul se
riei a ll-a a Diviziei A la 
fotbal. Dacă sîmbătă Cor- 
vinul obține victoria iar Jiul 
Petroșani și U.T.A. o „în
curcă" în deplasare, poate 
avea din nou o schimbare 
de lider. Și ce șanse bune 
sînt, acum, cînd se apropie 
sfîrșitul turului, pentru hune- 
doreni ! In următoarea etapă 
din 14 noiembrie, Corvinul 
are singurul „hap." mai se
rios de trecut la I.C.I.M. Bra
șov, fiindcă în următoarele 
două etape meciurile cu 
Metalul Bocșa și Gloria Re
șița se desfășoară pe teren 
propriu, în timp ce U.T.A. 
și Jiul au două deplasări 
r—-si grele la Armătura Za
lău (arădenii) și la F.C. Bi
hor (Jiul). In ultima etapă 
Corvinul se deplasează ta o 
echipă de mijlocul clasamen
tului, Unirea Alba lulia. Va 
reuși Corvinul să profite de 
această conjunctură, din nou 
favorabilă, ca la începutul 
campionatului ? Un prim răs
puns îl va da la meciul de 
sâmbătă (7 noiembrie a.C.). 
Deci, le dorim victorie!

SABIN CER*‘U

UCIGAȘUL Șl COPIII
(Urmare din pag. 1)

se întîmplă acasă ia bunica 
lui.

CE SPUNE TATĂL - 
VICTIMEI

Dl Constantin Mihăilă 
n-a spus decît că în seara 
de 16 iunie, pe. la ora 22, 
a ieșit din bloc să le che
me pe fete în casă. Sora 
geamănă a Adinei i-a spus 
că Irina și Adina s-au dus 
cu un nene spre cartierul 
Progresul. S-a dus acolo și 
în fața blocului 88 a găsi
t-o pe Irina. A întrebat de 
Adina și fata i-a spus că 
a intrat cu un tînăr în 
bloc. A intrat și el și a 
sunat la toate ușile între- 
bînd de fată. Nimeni n-a 
văzut-o, nici, pe ea, nici pe 
individul ce-o ducea de 
mină. înspăimîntat, a a- 
nunțat poliția, eare a cău
tat toată noaptea.
BUNICA INCULPATULUI 

N-Ă VĂZUT ȘI N-A 
AUZIT NIMIC

Inițial, Ana Barbu, bu
nica ucigașului, n-a vrut 
să depună mărturie, apoi 
a acceptat. Dar din' spu
sele ei nu s-a înțeles mare 
lucru, ele n-au relevat a- 
proape nimic. S-a jurat, pe 
lingă jurămîntul în fața 
instanței, și pe bunul Dum
nezeu, că ea n-a văzut și 
n-a auzit nimic. Nu s-a 
mirat nici atunci cînd, în 
camera nepotului ei a vă
zut singe în pat, pe geam 
și pe dușumea. S-a mulțu

mit să-1 șteargă, iar hainele 
pline și ele de singe, lă
sate pe speteaza unui scaun 
de ucigaș, le-a spălat re
pede. A fost întrebată1 dacă 
n-a auzit țipete sau alte 
zgomote. A zis clar „nu“, 
invocîndu-1 mereu pe Cel 
de Sus.

AVOCATA PĂRȚII 
CIVILE CERE

Dna avocat a părții ci
vile a învinuit-o pe Ana 
Barbu de mărturie minci
noasă, că ascunde ceea ce 
știe, ba chiar o bănuiește 
de complicitate. A pus la 
îndoială și faptul că sche
letul găsit acoperit cu 
pietre și crengi lîngă ca
lea ferată ar fi al fetiței 
dispărute, intrucît a fost 
imposibil ca în numai 12 
zile să ajungă în așa hal, 
încît oasele să nu mai aibă 
măduvă. A cerut o altă 
expertiză și chemarea în 
fața instanței a unui spe
cialist în domeniu, să-și 
spună părerea. Dînsa a 
mai spus că ău fost trimise 
la expertiză și cîteva fire 
de păr, găsite lîngă sche
let, dar n-a venit rezulta
tul. A solicitat noi mar
tori. Procurorul, avocatul 
apărării și completul de 
judecată i-au admis o mare 
parte din cereri și s-a 
fixat un nou termen de 
judecată pentru ziua de 
16 decembrie a.c. Vă vom 
ține la curent, stimați ci
titori, cu desfășurarea pro
cesului.

*

1

*

l

V

*

I
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CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI 

DEVA 
CETĂȚENI! 

Pentru o mai bună 
curățenie a orașului și 
pentru păstrarea unui 
climat de Ordine, vă
solicităm să acționați 1 
pentru realizarea lucră- ( 
rilor ce vă revin po- , 
trivit legislației în vi- ' 
goare (Legea 10/1982) și \ 
anume de a curăța zo- i 
na aferentă gospodări- ’ 
ei dumneavoastră. în- \ 
trețineți și utilizați in 
mod civilizat toate bu
nurile publice aie mu 

1 nicipiului Deva !
i Vă mulțumim pentru i 

înțelegere. ?

bu- .

I III*I*III*I
i*I

I
S.C. „ARDELEAN** S.R.L. DEVA — VIILE NOI III*.II*

Vinde în două rate :

• mașini de cusut de toate tipurile
• mașini de spălat de toate tipurile
• biciclete de toate tipurile
• aragaze

televizoare alb-negru (44 cm Silver Star) | 
cosmetice 
detergenți 
articole uz casnic 
zahăr si alte produse.

I
Informații și cereri de ofertă se primesc. 

la magazinul din Deva, cartier Viile Noi, telefon | 
618879. (8952) j

• •

DORIȚI 0 PAtâRIE de excepție ?

XțlIHlX vă oferă posibilitatea eleganței, distincției și 
bunului gust, ca unic importator român de pălării de la 
celebra firmă cehoslovacă fCECtd
(De asemenea, pe bază de comandă fermă de minim
500 bucăți - societatea confecționează toată gama de 
pălării cu specific național, sau local, at îl pentru 
bărbați cit șt pentru femei.

w urmii i
S.c; '(PÂLMUi C‘K!Scn5ty' Sd^L., avind ca, partener 
de- afaceri renumita firmă AM!LV» din Cehoslovacia șt 
din lume, vă oferă ______________

* PĂLĂRII*
pentru toate vîrstele pentru toate gusturile.
Ccnh.cloi.-ne ko-Uo vS C PĂ LA R11 C PIST I NA' SRL 
șir. Au.uJ \ Iq.hu. tir. 19. 2700 • ;i!j-nu_ •TJilun i; laș 95/012457

mnâmTba j 
ujaivtiîtntt 1

LUNI, 9 NOIEMBRIE

PROGRAMUL I ‘
« 14,00 Actualități • 14,10 Calendarul 

zilei ■ 14,20 Worldnet USIA • 15,20 A- 
vanpremiera săptămînii • 15,40 Copiii 
noștri — viitori muzicieni • 16,00 S.O.S. 
Natura! • 16,30 Muzica pentru toți •
17,00 Actualități • 17,05 Emisiunea în 
limba maghiară • 18,35 Pro Patria • 19,30 
Desene animate. Captain Planet • 20,00 
Actualități • 20,35 Tezaur • 20,55 Studioul 
economic.’ * Opinii Ia... reformă a 21,20 
Teatru TV. „Castelul din Carpați” de An
da Boldur • 22,50 Repriza a treia • 23,15 
Actualități • 23,30 Confluențe.

PROGRAMUL II
• 16,00 Actualități • 16,15 Desene ani

mate a 16,40 Tradiții • 17,10 Veniți cu 
noi pe programul doi! • 20,00 Armonii
corale • 20,15 Magazin auto-moto • 20,45 
Programul Televiziunii Naționale din Re
publica Moldova * Mesager • 21,30 TVE 
International • 22,00 TV 5 Europe • 22,35 
BBC World Service.

MARȚI, 10 NOIEMBRIE
PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Națio
nale din Republica Moldova • 10,00 Ac
tualități • 10,10 Calendarul zilei • 10,20 
Worldnet USIA a 12,10 Ora de muzică
• 13,00 Interferențe a 13,30 Muzica pentru 
părinți • 14,00 Actualități a 14,15 Muzica 
pentru toți • 14,45 Avanpremieră TV • 
14,55 Preuniversitaria • 15,30 Teleșcoala
• 16,00 Conviețuiri — magazin a 17,00 
Actualități a 17,05 Repere transilvane
• Emisiune realizată de Studioul de 
Radioteleviziune Cluj • 17,35 De dor, de 
dragoste, de joc. Muzică populară • 18,00 
Salut, prieteni! • 19,00 Studioul economic
• Opinii la... reformă a 19,30 Desene ani
mate a 20,00 Actualități a 20,35 Sport •
20.45 Telecinemateca. „Salariul groazei”. 
(Coproducție franco-italiană) • 23,20 Ac
tualități • 23,35 Jazz in nocturnă.

PROGRAMUL II
• 16,00 Actualități • 16,10 Desene a- 

nimate • 16,35 Studioul de literatură •
17.35 Film serial. „Noii ași ai cerului
albastru”. Ultimul episod a 18,35 Tribu
na non-conformiștilor • 18,55 Video-cli- 
puri « 19,10 EURO-GOL • 19,55 Muzica, 
azi • 20,25 De-ale pieței in economia Ca
pitalei a 20,45 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Moldova • 21,30
TVE Internacional • 22,00 TV 5 Europe a
22.35 BBC World Service.

Miercuri. 11 noiembrie 
PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Națio
nale din Republica Moldova a 10,00 Ac
tualități • 10,10 Calendarul zilei • 10,20 
Film serial. „Marc și Sophie" • 11,20
LA SEPT a 12,10 Ora de muzică • 13,00
Virsta a treia a 13,30 Audio-vizual studio
• 14,00 Actualități a 14,15 Civilizația mon
tană a 14,45 Avanpremieră TV a 1435 
Preuniversitaria • 15,30 Teleșcoală a 16,00 
Tineri interpreți de muzică populară • 
16,20 15,16,17,18 • 16,50 Tragerea Prono- 
expres • 17,00 Actualități • 37,05, Arte 
vizuale a 17,30 Reflector a 18,00 Micro- 
recital formația „Compact” • 18,15 Stu
dioul economic a 18,45 Baschet masculin: 
ROMÂNIA — SUEDIA, în preliminariile 
Campionatului European (repriza a Il-a).
• 19,30 Desene animate a 20,00 Actuali
tăți a 20,35 Sport a 20,45 Film serial. 
„Mama Lucia”. Ep. 5 • 21,40 Memorialul 
durerii a 23,00 Universul cunoașterii •
23.45 Actualități.

PROGRAMUL TI
• 16,00 Actualități * 16,10 Dbsene ani

mate a 16,35 Teatru TV. „Așteptîndtt-1 pe 
Godot” de Samuel Beckett • 18,45 Emi
siunea în limba maghiară • 20,15 Dialog 
cu edilii Capitalei • 20,45 Programul Te
leviziunii Naționale din Republica Mol
dova • 21,30 TVE Internacional a 22,00 
TV 5 Europe a 22,35 BBC World Service.

- JOI, 12 NOIEMBRIE 
PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Națio
nale din Republica Moldova a 10,00 Ac
tualități • 10,10 Calendarul zilei • 10,30 
Worldnet USIA • 12,10 Ora de muzică • 
13,00 Oameni de lingă noi • 13,30 Jazz — 
magazin a .14,00 Actualități a 14,15 Avan
premiera TV • 14,20 Tradiții a 14,50 Pre
universitaria • 15,30 Teteșcoală • 16,00 
Dialog cu i"b‘ -rî» muf ’-nhv^ee • 
16.30 Drumuri in memorie a 16.55 Ac

tualități a 17,00 Repere moldave. Emisiu
ne realizată de Studioul de Radiotelevi
ziune Iași • 17,30 Tele-discul muzicii 
populare a 17,50 Forum a 18,20 Simpo
zion. Revistă de literatură, și arte a 19,00 
Studioul economic a 19,30 Desene ani
mate a 20,00 Actualități a 20,35 Sport •
20.45 Film serial „DALLAS". Ep. 179 •
21.45 Reflecții rutiere a 22,00 Microreci- 
tal. Dida Drăgan a 22,15 Reporter *92 •
23.15 Actualități a 23,30 Stadion.

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

nimate a 16,35 Motor! a 17,05 Emisiu
nea in limba germană a 18,05 Concert de 
gală pentru România — Viena, 1990 (I) • 
19,35 O viață pentru o idee a 20,05 Ca
leidoscop muzical-coregrafic a 20,45 Pro
gramul Televiziunii Naționale din Repu
blica Moldova a 21,30 TVE Internacional
• 22,00 TV 5 Europe a 22,35 BBC World 
Service.

VINERI, 13 NOIEMBRIE 
PROGRAMUL I

a 7,00 Programul Televiziunii Națio
nale din Republica Moldova a 10,00 Ac
tualități a 10,10 Calendarul jțilei a 10,20 
Film artistic. „Casimir” (Franța, 1'351) •
11.50 Super Channel a 12,10 Descoperirea 
Planetei a 12,30 Ora de muzică * 13,3Q 
Actualități a 13,55 FOTBAL: România 
—Ceho-Slovacia (echipe de tineret), în 
preliminariile Campionatului European •
15.45 Două personaje de operă a 16,00 
Limba noastră • 16,30 Muzica pentru toți 
a 16,45 Tragerea Loto a 17,00 Emisiunea 
in limba germană a 18,00 Documentar 
științific a 18,30 Divertisment internațio
nal • 19,00 Viața parlamentară a 19,30 
Desene animate a 20,00 Actualități * 20,35 
Sport • 20,45 Film serial. „Destinul fa
miliei Howard”. Ep. 47 a 21,45 Studioul 
șlagărelor a 22,15 Gong ! a 22,45 Top 10
• 23,20 Actualități a 23,35 Intilnirea de 
la miezul nopții.

PROGRAMUL II
* 16,00 Actualități a 16,15 Desene ani

mate a 16,40 Tradiții • 17,10 Sport — 
magazin a 19,00 Concertul Orchestrei 
Naționale Radio a 20,45 Programul Te
leviziunii Naționale din Republica Mol
dova o 21,30 TVE Internacional a 22,00 
TV 5 Europe a 22,35 BBC World Service.

SÎMBĂTĂ, 14 NOIEMBRIE 
PROGRAMUL I

a 9,00 Bună dimineața! o 9.50 Șahul 
de la A la Z o 10,00 Actualități a 10,10 
Ala-Bala-Portocala! o 11,10 Alfa și Ome
ga o 12,00 Itinerare spirituale * 12,30 Ora 
de muzică o 13,30 7 x7- Evenimentele
interne ale săptămînii a 14,00 Actualități
• 14,10 Reflecții rutiere a 14,20 Desene a- 
nimate a 14,45 Lăureații Premiului Nobel 
pentru Literatură : Giosue Carducci • 1$55 
Al doilea război mondial. Documentar • 
16,25 Moment muzical a 16,35 Magazin 
cinematografic * Vîrstele peliculei a 17)35 
Mapamond a 18,05 Teleenciclopedia •
18.50 FOTBAL : România — Ceho-Slova
cia, in preliminariile Campionatului Mon
dial. Transmisiune directă de la Bucu
rești a 20,50 Actualități a 21,25 Film Se
rial. „Twin Peaks” a 22,25 Invitație la 
Teatrul „Victoria” a 23,25 Actualități • 
23,40 Sport a 23,50 Film artistic. „Farfu
ria zburătoare" a 1,40 TV DEVA.

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

• 16,15 Desene animate a 16,40 Convie
țuiri * 1J.10 E bine, bine, e foarte bine! 
a 18,10 Film artistic. „Doctorul Teyran" 
(Franța, 1980) a 19,45 Seară de balet a
20.45 Programul Televiziunii Naționale din 
Republica Moldova a 21,30 TVE Interna
cional • 22.00 TV 5 Europe a 22,35 BBO 
World Service.

DUMINICA, 15 NOIEMBRIE 
PROGRAMUL I

• 7,00 TV DEVA a 8,'!0 Bună dimi
neața ! a 9,25 Clubul desenelor animate •
10.15 Film artistic in serial pentru copii. 
„Albul Bim — ureche neagră” o 1(^50 
Actualități • 11,00 Lumină din lumină •
11.45 Handbal masculin: Steaua — RTV 
Basel (Elveția) • 12,15 Viața satului • 
13,30 Intilnire cu... Angela Moldovan • 
14,00 Actualități • 14,10 Atlas o 14,30 
Video-magazin a 17,25 După 20 de ani — 
Cerbul de Aur o 18,25 Ziua Națională a 
Belgiei • 19,10 Film serial. .DALLAS” Ep. 
180 o 20,00 Actualități ■ 20,35 Film ar
tistic. „Rațiuni de stat” (Franța — Italia, 
1978) • 22,15 Duminica sportivă • 22,40 
Diamond Awards Festival — 1987 • 23,20 
Actualități • 23,35 Maeștrii.

PROGRAMUL II
O 16,00 Actualități • 16,15 Desene ani

mate o 16,40 Conviețuiri • 17,10 Serată 
muzicală TV • 19,25 Pop Club • 19,45
Orașe și civilizații • 20,15 Varietăți in
ternaționale • 20,45 Programul Televiziu
nii Naționale din Republica Moldova • 
2!,™ TVE I<?ie naci*>nal • 22,00- TV 5 Eu
rope • 22,35 BBC World Service.



CIVINTUL LIBER

Medicina legala—o verigă in elucidarea adevărului
— Die doctor, pentru, 

început, v-am ruga să ne 
precizați, în cîteva cuvin
te, >la ce se referă activi
tatea Laboratorului ?

— Activitatea institu
ției noastre este comple
xă Presupune efectuarea 
de constatări, examinări, 
expertize și alte activități 
ce au ca scop stabilirea 
adevărului în cazurile care 
privesc integritatea fizi
că și psihică a persoanei, 
indiferent dacă este vorba 
de agresiune, accident sau 
alte condiții prevăzute de 
lege. Aici putem discuta 
de două activități : una 
care vizează investigațiile 
asupra persoanelor în via
ță care sînt victimele ; iar 
a doua vizează expertize
le pe cadavre (în cazul 
morții violente, subite; de
cese în spital — investiga
ții care se efectuează în 
primele 24 de ore, în situa
ția în care nu a fost sta
bilit un diagnostic).

In principal^ activita
tea se desfășoară sub as
pect lucrativ la solicita
rea persoanei în cauză, sau 
la dispoziția organului de 
anchetă — procuratură, po
liție, tribunal.

— fn ce constă utilita
tea rezultatelor investiga
țiilor dvs ?

— Tocmai în transfor
marea concretului biologic 
în abstractul judiciar, con
stituind sub acest aspect o 
verigă deosebit de impor
tantă în elucidarea ade
vărului, Pentru aceasta 
este absolut necesar ca 
activitatea să se desfășoa
re în echipă complexă și 
la un interval cit mai

pro-

soli-
me-

scurt de timp de la 
ducerea faptei.

— Ce au la bază 
citările de certificate 
dico-legale ?

— De cele mai multe 
bază agresiuni 
cadrul familial 
persoane care 
starea conflic- 

determinată de

ori au la 
comise în 
sau între 
se cunosc, 
tuală fiind
consumul excesiv de alcool.

hării, violuri etc. Aceste 
fapte sînt săvîrșite, de 
regulă, în grup, și nu de 
puține ori avînd la bază 
acțiunea conștientă a ți
nui „lider”.

— Au fost cazuri de 
inducere în eroare a me
dicului legist de către so- 
licitanti ?

— în general toate per
soanele interesate care ni

Discuție cu dl dr. DAN OCTAVIAN MARCULESCU, 
medic șef legist la Laboratorul Județean 

de Medicină Legală

La acestea se mai adau
gă destul de mult și a- 
gresiunile în scop de jaf, 

. de regulă fiind vizate tot 
persoane aflate în stare de 
ebrietate, la ore tîrzii și 
în locuri izolate. (Atenție, 
deci, la șpriț... și unde 1 — 
n.n.). Poate mai bine de 
două treimi din fapte au 
primă cauză alcoolul. Nu 
putem omite, însă, stări
le conflictuale generate de 
împărțirea pămîntului 
care „derapează” spre ac
te .de violență.

— Die doctor, v-aș su
gera .să coborîm în sfera 
adolescenței, unde sînt 
multiple probleme. Cum 
apreciat! actele antisocia
le Ia această categorie ?

— Dintr-un calcul esti
mativ se remarcă o creș
tere a infracționalității ju
venile, minorii fiind de 
multe ori implicați în să- 
vîrșirea de acte antisocia
le de toate categoriile — 
furturi din avut particular 
sau obștesc, spargeri, trl-

se adresează, solicitînd ac
te utilizabile în justiție, 
prezintă leziuni traumati
ce, mai mult sau mai pu
țin ușoare, a căror gravi
tate se interpretează 
acordarea unui timp 
îngrijire medical, 
care justifică încadrarea 
juridică a faptei conform 
Codului Penal.

Au existat însă și 
zuri în care pentru a 
mări acești timpi de

prin 
de 

timp

ca
se 

în-

grijiri medicale (care nu 
este echivalent cu conce
diul medical) s-a tentat la 
prezentarea de „false le
ziuni” — în scopul obți
nerii unei încadrări în 
necdncordanță cu gravita
tea leziunilor suferite — 
cum ar fi: colorarea arti
ficială a tegumentelor cu 
indigo, aplicarea de ojă 
pe mucoasa gingivală sau 
în alte cazuri solicitantul 
și-a provocat leziuni (so
licitanta era femeie). La 
o primă examinare nu a 
prezentat nici o leziune 
traumatică, dăr, după a- 
proximativ o oră, a pre
zentat tumefieri și denu
dări tegumentale ușor sîn- 
gerînde (julituri). A fost 
inutilă solicitarea ca, pe 
baza acestor elemente, să 
i se acorde un act medico
legal, persoana declarînd 
că a fost agresată în urmă 
cu 48 de ore.

Am menționat doar cj- 
teva elemente întîlnite în 
activitatea noastră ca un 
preaviz și pentru potenția
lii noștri „viitori clienți”.

CORNEL POENAR

COLOCVIUL CONVENȚIEI DEMOCRATICE 

DIN ROMÂNIA, FILIALA HUNEDOARA
(Urmare din pag. 1)

Sesiune de comunicări științifice
(Urmare din pag. 1)

tenția cercetătorului, o- 
rientîndu-1 spre alte acti
vități și modalități de 
exteriorizare. Un lucru 'este 
esențial : în țară există 
cercetători de mare va
loare care pot rezolva în 
momentul de față proble
mele dificile cu care n.e 
confruntăm. Important este 
să fie ajutați : “ ‘
meseria”-

Sesiunea de 
științifice s-a 
■în plen și pe 
multe dintre referate fiind 
însoțite de proiecții de 
diapozitive, casete video, 
alt material didactic. Cele 
patru secțiuni au cuprins 
următoarele domenii : Me
talurgie, Electrotehnică, 
Tehnici de calcul, Utilaje 
și instalații tehnologice. 
Menționăm dintre temele

să-și facă

comunicări 
desfășurat 

secțiuni,

abordate : - „Considerații 
privind prelucrarea infor
mației conținute în sem
nalele fizice”, „Noutăți și 
perspective în industria 
metalurgică”, „Evoluția 
cuptorului de obținere a 
fierului în zona Hunedoa
rei”. sau’ aspecte privind 
îmbunătățirea tehnologiei 
de prelucrare Iă cald a 
oțelurilor, sisteme de fil
trare a aerului în turnă
torii .tehnici de acoperire 
a benzilor din oțel ino
xidabil. nivelul de purita
te al oțelului de rulmenți 
elaborat la S.C. „Siderur
gica” S A. Hunedoara, pro
iectarea asistată de calcu
lator în laminarea profi- 
lelor I, instalații industria
le ce utilizează energia 
microundelor în procese
le specifice turnătoriilor, 
instalații pentru tratament 
termic în fluxul de la
minare ș.a.

municipiului este dl Oyi- 
diu Hagea, propus în a- 
legerile locale de Conven
ția Democratică. • Rezol
varea sediilor pentru or
ganizațiile și filialele ju
dețene ale formațiunilor 
politice. • încetarea răz
boiului dintre Prefectură 
și Consiliul Local în sen
sul că R.A.G.C.L. Deva 
trebuie să treacă sub ad
ministrarea 
urmă- • Ip Deva este o 
mare cerere 
în vreme ce

acestuia din

de locuințe, 
un mare nu-

dl

măr de apartamente sînt 
goale, e S-au desființat 
multe unități comerciale 
utile populației, In kcul 
lor luînd ființă buticuri, 
baruri, crîșme ș.a. care 
sînt foarte multe.

în cadrul întîlnirii
Virgil Boca a răspuns pro
blemelor ridicate, iar dl 
Dumitru Ifrim, membru al 
Parlamentului României, 
s-a angajat să acționeze ta 
Camera. Deputaților pen
tru inițierea unor legi ce 
se doresc deosebit de ur
gente și necesare pentru 
redresarea României.

j
*

*

\ 
\ 
\ 
\
\

COTURNIX IMP-EXP S.R.L.S.C.
Vinde en gros, din stoc:
• Săpun import: Amo, Lux (Germania)
• Deodorante : Axe, Denim, Rexona, Sixth 

sense, Body mist, Brylcreem
• After Shave : Axe, Denim, Gibbs
• Creme de față: Pond’s, FA, CD
• Crema ras : Gibbs
• Fixativ : Bristow S
• Pasta dinți: Aquafresh
• Concentrat nutritiv: Horlicks
• Aparate de ras : Derby, Single si Dou

ble
• Șampon medical: Vosene
• Detergent: Tomi star (Ungaria)
• Produse cosmetice românești, la sediul 

din str. Împăratul Traian, nr. 52.
Program : 9—18.
Telefon : 625064. (8961)

a fi 
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INIȚIATIVE SBF
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Societatea burselor franceze, SBF, și-a multiplicat J 
inițiativele în direcția acționarilor individuali. Dup* | 

I crearea de puncte bursiere în șase bănci regionale, SBF ’ 
J Va pune la dispoziția abonaților, cu începere de Ia | 
II ianuarie 1993, informații economice și financiare di- 5 

fuzate de agenția REUTER. •

I SPANIOLII SÎNT SCANDALIZAȚI DE IDEEA fi .------- — _------ —  »------
I fi 
I fi 
I fi 
I fi 
I fi
I I * 
I 
*

I * 
I fi 
I fi 
I * 
I

I
I* 
I 

O broșură, publicată în cadrul unei campanii de J

CA ACTUL SEXUAL AR PUTEA 
FI CONSIDERAT AMUZANT

< O broșura, publicată in cadrul unei campanii de J 
reducere a numărului sarcinilor nedorite în cazul tt-1 
nerilor sub 20 de ani, a provocat oroare în rindul* 
conservatorilor și a scandalizat Biserica Catolică, de-| 
oarece sugerează că actul sexual nu este numai ne» « 
cesar, dar poate, fi și plăcut. Campania, care va fi | 
lansată zilele aceștea, va consta, în principal, din* 
oferirea broșurii fiecărui elev de peste 15 ani. BrO| 
șura, conține informații esențiale despre fiziologia ac-• 
tului sexual, despre măsurile contraceptive și bolile | 
transmisibile pe cale sexuală. De asemenea, conține» 
un capitol, devenit celebru, despre masturbare. „Credl 
că masturbarea îi face pe. tineri slabi, introvertiți și* 
taeficienți la locul de muncă” — a afirmat pe a-fi 
ceasta temă un politician conservator, citat de REU-* 
TER. |

I

SÎNTEM NOI?CINE
CĂREI GENERAȚII 

APARȚINEM ?

Seara zilei de 4 noiem
brie 1992.

Părinți, copii, educatorii
Unii ne aflam, probabil, 

în fața ecranelor. TV și - 
urmăream emisiunea pen
tru tineret — „15, 16, 17, 
18”.

Concluziile le-âm reținut 
pentru noi, indiferent de 
calitatea pe care o aveam.

Am reținut probabil cî-

teva informații ale simpa
ticilor tineri :

• „Sfîrșitul de mileniu 
ne va prinde într-o pe
rioadă de formare” ;

• „Eu văd'duritatea pes
te tot";

• „Cind sînt dur nU 
mai am cel mai bun simț".

O fi oare așa?
Dar să revenim cu o zi 

în urmă. Pe bdul Dece- 
bal, din Deva, spațiile 
verzi, care-1 mărginesc, a- 
rată minunat. Gospodarii 
orașului și-au făcut dato
ria.

Pe trotuare — grupuri 
de tineri gălăgioși. în ă- 
propierea magazinului „Ti
neretului” un grup de ti
nere calcă în picioare a- 
cea zonă verde, acea mun
că a oamenilor, intrînd 
în plin trafic fără să se 
asigure.

Atenționată, Cucerzan

Simona-Alina, din ' Deva, 
str. Al. Florilor, bl. 3, ap. 
12, eleVă la Liceul „De- 
cebal” Deva, răspunde cu 
multă obrăznicie că ea „nu 
se teme de mașini”. Cum 
era să se teamă dacă oa
menii de la volan au 
fost obligați să oprească 
pentru a evita un acci
dent ! Cum era să se tea
mă dacă, însoțită fiind de 
încă 3 colege de la ace
lași liceu, se credea pro
babil protejată I Pop loa- 
na-Mirona, Brusturean Ga
briela și Moldovean Cos- 
mina-Loredana sînt cele-- 
lalte colege din clasa a 
X-a a aceluiași liceu.

Dacă facem cunoscut 
părinților și educatorilor 
că de la începutul anului 
pe arterele rutiere ale 
județului au fost acciden
tați 16 copii (5 morți și 
11 răniți grav), credem că

este suficient sâ tragem - 
cîteva concluzii:

• copiii nesupravegheați 
în apropierea arterelor ru
tiere sînt expuși pericole
lor; ■

• traseele de deplasare 
de acasă la școală și de 
la școală spre casă tre
buie bine explicate copii
lor și amintite repetat;

• o atenție deosebită tre
buie acordată deplasării 
copiilor cu mijloacele de 
transport in comun.

Nu trebuie să vedem 
duritatea peste tot, nu tre
buie ca atunci cînd sîn- 
tem duri să ne pierdem
bunul simț. • - |

Pentru ca să ne formăm • 
ca oameni nu trebuie să 
așteptăm sfîrșitul de mi
leniu.

CONDAMNAT PENTRU CRUZIME 
FAȚA DE ANIMALE „

Un'hoț vă apărea în fața unei curți neo-zeeljun-1 
deze, sub acuzația de a fi intrat prin efracție îirtM» 
casă particulară și de a fi omorît cu cruzime trell 

, păsări de apartament. Există dovezi că a legat cete» 
(trei păsări de focuri de artificii, și le-a lăsat să ex-g 
( nlodeze. relatează REUTER. Deși era la nrima in • 
I 
fi 
l 
fi 
I 
fi 
I 
fi 
I 
fi 
I 
fi 
I 
fi 
I I fi
| basculante,
* combină C 12, mașini de aplicat îngrășăminte• 
| chimice șl naturale. |
î Licitația va avea loc la sediul unității fio ; 
«data de 23. 11. 1992, continuîndu-se în fiecare J 
I zi de luni pînă la epuizarea completă a mijloa- * 
J celor și utilajelor. ,|

Lista, locul unde pot fi văzute" și prețul de* 
J începere a licitației se găsesc afișate Ia sediul I 
| unității. (1286)|
» ——---------------- —---------------- - ------------ •
| SOCIETATEA COMERCIALĂ „CORVINUL”| 
j S.A. HUNEDOARA g

(fost I.C.S.A.P.) | t
Cu sediul în Hunedoara, str. Moldovei, nr. J 

con-| 
form Legii nr. 58/1991, a activelor

Preț de începerej 
a licitației * 

Gospodina răcoritoare Micro 5 |
3 933000 lei* 

Magazin ape minerale Micro 5 |
6 547 000 Iei! 

Vînzarea se va face prin licitație publică* 
Li ziua de 15 decembrie 1992, ora 10, | 

în Hunbdoara, ștr. Moldovei, nr. 8. ;
Dosarele de prezentare a activelor pot fi |

plodeze, relatează REUTER. Deși era la prima 
fracțiune și obiectele sustrase nu erau valoroase, ÎS fi 
riscă o pedeapsă mare, din cauza acuzației de 
zime față de animale.

MEDI ARASE I
AGROCOM HAȚEG S.A. (I.A.S. HAȚEG) | 

cu sediul în Hațeg, str. Progresului, nr. 35 |
Scoate la licitație publică obiective de in»| 

vestiții noi, construite din cărămidă eficientul 
stîlpi și bare metalice acoperite cu plăci de az-g 
bociment amplasate pe pășunile din: Fure- • 
șoara, Corcești, Sasa Sălaș și Silvaș precum și | 
mijloace fixe casate : Tractor U—650, semănă- * 
tori păioase, semănători prăsitoare, rcmpreil 

motocultoarc remorci, cisterne, J

cu sediul în Hațeg, str. Progresului, nr. 35

S.A. HUNEDOARA

Maior MIRCEA NEGRU, 
Serviciul Circulație

i 8, anunță scoaterea la licitație publică,
|f.-----------... „,.M. .....

k 
t,
I
I deschisă în*
I
(consultate la sediul societății zilnic între orele * 

. 8—14. |
| Taxa de participare este de 5 000 lei. •
* Garanția de participare de 10 la sută din|
| prețul de pornire a licitației pentru fiecare ac- ' 
* tiv la care se participă se va achita în cont nr. I I 4001683010614 deschis la B.R.D. Hunedoara, j 

în caz de neadjudecare, faza a doua a li-J 
_ citației se va ține după 15 zile de la prima li- 1 
< citație, în data de 30 XII 1992, iar a treia fază * 
! se va tine după 5 zile de Ia a doua licitație. | 
| (1285) j

■ t 1 t 4
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GREVA DE AVERTISMENT 

■A ȘOFERILOR
In baza, hotă fir. ii Con

siliului Național al Sin
dicatului Șoferilor din Ro
mânia — ca protest la re
centa măsură a guvernu
lui de scumpire aberantă 
șf carburanților, eu reper
cusiuni asupra activității 
întreprinderilor de trans
porturi auto, a nivelului de 
trâi al populației. —ieri, 
în întreaga țară, a fost or
ganizată o greva de aver
tisment, între orele 10 12,

la care a aderat și filial.. 
Sindicatului Șoferilor n . 8 

' Hunedoara — Petroșani.
Dacă doleanțele șoferilor 

nu vor fi soluționate de 
către guvern,’ parlament, 
președinție — revenirea la 
prețurile benzinei ți moto 
rinei dinaintea scumpirii, 
în data de 22 octombrie 
1992 — în data de 16 no
iembrie, ora 10, vor intra 
în grevă generală, cu blo
carea șoselelor, căilor de 

-acces, vămilor. (D.G.).

• S-A iie.-clii'» pen 
teu dumneavoastră 
CASA’ DE SCHIMB

-.V. A £ ..GARANT'
eu sediul p.• bdul De- 
cebal, bloc P. parter 
Vă așteptăm zilnic Jm 
tre’âoiele 9—1-7; ..

(9634)

■ LA aniversarea nunții 
de argint dorim familiei 
Jude din Deva, fericire și 
îndeplinirea tuturor dorin
țelor. Copiii si frații.
’ - (8967)

• VlND casă, dependin
țe; grădină în Zrapți. Brad, 
telefon 655021. după amia
ză? (96-15)

• VÎND’ multiclir IFA. 
Oeva, Grigorescu, nr 14 
(■peste calea ferată).

.(9611)
3 • QUASAR ELECTRO 

SRL vinde televizoare co
tor „Megavision". Telefon 
611261. - (9562)

« VlND apartament 3 
camere, central, confort I. 
Telefon 718169, după-amia- 
za. (9330)

• • VÎND chioșc alimen
tar tip „Arco”, vad comer
cial. Hunedoara, telefon 
724077. (9636)
,, • VÎND. casa, grădină, 
în Mintia. Telefon 628174.

(9635) 
' • VÎND casă. Deva, Sla

vici (Viile Noi), nr. 5, o- 
rele 14—22. (9638)

■ • • VÎND apartament 2 
cajnere, parter (posibilități 
privatizare), ultracentral.

' Orăștie, telefon 642029. 
(9637)

« VÎND autoturism „Lan
cia Prisma 1600”, preț ne
gociabil. Deva, telefon 
Sl$52. (9639)

« VÎND loc de casă, 
autobasculantă SRD. dubă 

'frigorifică, trafo sudură, 
Stanță, tirolit, circular, a- 
briht. Deva, telefoane 

■614720, 618169. • (9642)
« VÎND apartament 3 

cartiere, 2 500 000 lei. De- 
fâ, bdul Bălcescu, bl. 12, 
ap. 10, telefon 626159.

(9644)
'• VÎND casa și grădină 

în. Dineu Mic, nr. 7. In
formații Orăștie, str. Pri- 
cazului, bl. 35. ap. 21, du
pă ora 15. (9264)

• VÎND video player
' Aiwa, nou. Deva, telefon

627764. (9269)
., ~ . . . - .....*—.—

• S.C. „MINERVA” 
COMPRES S.'R.L. DE
VA vă oferă en 
gros: țigări Royale, 
Assos, LM, Flash, Co
oper, Gauloises, cafea 
Ness, băuturi alcoolice 
(vodcă „Rasputin”, vod
ca coctail, coniac „Na
poleon”, lichioruri), 
răcoritoare, orez, za
hăr la prețuri avanta
joase. Relații Mă- 
răști (vizavi de Sala 
Sporturilor). Telefon 
624618, orele 10—18, 

(9281/9282)
fr—* — * - ♦ - ♦ — #—♦— tr

« VÎND apartament 2 
camere. Deva. Dacia, bl. 
20. ap. 45,. orele 16—20.

(9646)
• VÎND remorcă 0,5 to

ne, pentru ARO. Informa 
ții telefoane 628801, 626065.

(9648)
a CUMPĂR apartament 

3—4 camere, zonă centra
la, său schimb cu 2 ca

mere, (Gojdu) Telefon 
KW785, după ora 16.

(9650)
• ’V-ÎND garsonieră, con

fort I A, Dacia break, Da 
cia berlină. Deva, teîofon 
620’802. ' ’ (9651)

• VÎND mobila sufra
gerie tip „Nevada”, noua. 
Relații Simerîa, 660480.

(9652)
• \ ÎND garaj metalic

si Trabant. Deva, telefon 
614170. (9659)

• VÎND Dacia 1 310. 
nouă, 2 000 km/bord, preț 
1 160 000 lei și apartament 
4 camere pe valută. Deva, 
telefon 622433.

(9658)
• S.C. „ADAGIO" SRL 

Cluj-Napoca vinde en gros 
bomboane de Crăciun,con-, 
serve, din carne, pateuri, 
alcool 96 grade. Cluj, uț 
lefon 95/130206.

(9656)
• VÎND fermă cu vulpi 

argintii, dotări. Șimeria. 
telefon 660258.

(9662)
• VÎND garsonieră zona 

Dacia. Deva, telefon 624590.
(9665 i

• VÎND Golf Automatic. 
Deva, telefon 617593.

(9661)
• . VÎND apartament 2 

camere. Hunedoara, bdul 
Corvin, nr. 5, bl 5, ap. 9.

(9335) .
• VÎND casă cu gaze, 

grădină, garaj. Hunedoa
ra, C. Davilla, 34, infor
mații între 11—14 noiem
brie, telefon 711334.

. . , . (9337)
• • VÎND butelie aragaz, 

televizor „Grigorescu” in 
stare bună. Hunedoara, te 
lefon 711186. (9339) ’

• VÎND easă, grădină
mare, satul Sînpetru. In
formații Hațeg, telefon 
770725' (9340)

• CUMPĂR parbriz pen
tru microbuz Volkswagen 
1 600. Telefon 715531.

(9338)
. • VÎND urgent aparta

ment 2 camere și butelie 
aragaz. Telefoane 625064 (9 
- 17), 619098. după ora 18.

(9617) .
• PIERDUT carnet 

21100376, eliberat de Coo
perativa de Credit Deva, 
pe numele Jurj 7111110610. 
Se declara nul.

(9664)
• PIERDUT carnet , șo

mer, pe numele Tulbure 
Mirela Sorina. Se declară 
nul. - (9336) .

• INCOTA ATLAS REI-
SEN efectuează transport 
persoane și pachete pe ru
ta Sibiu — Deva — Pra- 
ga — Nurnberg — Heil
bronn — Stuttgart, în 11, 
18, 25 noiembrie, 2, 9,
14, 16, 19 decembrie și pe 
ruta Simeria — Deva — 
Praga — Nurnberg — 
Frankfurt — Siegen — 
Dortmund, în 18 noiem
brie. Înscrieri, infor
mații la telefon 618882, o- 
rele 16—21.

. (9583)
• FIRMĂ particulară.

Asigurăm transport- măr
furi în județ și țară. Co
menzile se primesc la tele 
toanele 627558, 625818,
615558 (18—20). (8534)’

■ • SCHIMB (vinci) gar
sonieră, central.’ Petroșani 
cu Deva Telefon 611399.

• (9641)
SCHIMB* apartament

1 camere,' Sibiu »u simi
lar- Deva. Rr-’.lății telefon 
62342-1. după ora 18.

(«643)
• SCH IM B garsoniera 

(Sugir cu similar Deva, Re
lații telefon 6'15765.

- («4) •
• SCHI MB .’ apartamen

te cu 2 camere, cu apar
tament 3—4 camere. Hu
nedoara, str. Mureșului.- 14, 
bl C-46/26. * (9341)

• SCHIMB casă și gră 
dină, central- Petroșani 
(proprietate), cu- garsonieră 
Deva. Telefon 615199

(9654)
• SCHIMB apartament 4 

camere, Bălcescu. cu 2 a 
parlamente a 2 camere. 
Deva, telefon 621219. ;

(9653)
• CU autorizația 5544/ 

16. 09. 1991, emisă de Pre 
fectura județului Hune
doara, s-a deschis ■ activi
tatea independentă repre
zentată prin 'Muști lonel- 
Florin din Deva, Als Sal- 
cîmilor, bl. 32/12. avind ca 
obiect de activitate co
mercializarea produselor, a 
limentare și nealimentare.

(9039)
• CU autorizația 7428/ 

15. 09. 1992. emisă de Con 
siliul Județean Hunedoara, 
s-a deschis activitatea in 
dependentă, reprezentată 
prin Vasiu Remus-Emil din 
Gothatea,. nr. .45, avind ca 
obiect de- activitate co
mercializarea produselor a- 
limentare, băuturi alcoo
lice, răcoritoare,, dulciuri, 
cafea, țigări, mărfuri in-

. dustriale, textile, încălță
minte, metălp-chimice, ma
teriale construcții,' alimer. 
talie publică, consignația.

(9038)
• CU autorizația 7421/

15. 09. 1992, emisă de Con
siliul Județean Hunedoara, 
s-a deschis activitatea in
dependentă reprezentată 
prin Mladin Gheorghe, din 
Cîmpuri-Surduc, avînd ca 
obiect de activitate _ pro
ducere și comercializare 
produse agroalimentare, 
comercializare produse a- 
limentare, industriale, cio
colată, țigări, cafea, bău
turi, alcoolice și răcoritoare, 
electrice, electronice, con
fecții,' încălțăminte, piese 
auto. (9560)

• CU autorizația- 7420/
15. 09. 1992, emis.ă de Con 
siliul Județean Hunedoara, 
s-a deschis activitatea in
dependentă reprezentată 
prin Mihu loan Dorin din 
Cîmpuri Surduc avînd ca. 
obiect de activitate repa
rații radio-TV, aparatură 
uz casnic. comercializare 
produse alimentare, indus
triale. (9561)

• CU autorizația 7285/ 
7. 08. 1992, emisă de Con
siliul Județean Hunedoara, 
s-a deschis activitatea in 
dependentă reprezentată 
prin Resiga Mircea din 
Deva, str: Crîngului, nr. 8 
G, avînd ca obiect de ac-, 
tivitate comercializare pro 
duse pgroalimentare, • ali
mentare, băuturi alcoolice, 
răcoritoare, produse indus
triale, transport marfă.

' (9573)
• CU autorizația 7545f 

27. 10. 1992, emisă de Con
siliul Județean Hunedoara, 
s-a deschis activitatea in
dependenții reprezentată 
prin Poenar Alexe din sa

lul 11:.-.i. nr 22, avind. 
ca obiect de a<?tivitat< croi 
torie. >■omercftflizare pro- 
du.Jț' alimentare, indus
triale,’ alimentație' •’■publică.

(9603)
• CU autorizația 759W7

27. 10. I9<)2, emisă de Con 
siliul Județean Hunedoara, 
s-a deschis activitatea in 
dependentă. ’ reprezentată 
prin Maidan Dorina Mirela 
din Simeria,’ str. Caragîale. 
nr. 2/14, avînd ca obiect 
de activitate comercializa 
re produse . alimentare, 
industriale. (9599)

• SOCIETATE comer
cială caută; spațiu central 
pentru magazin depozit
(parter său casă) minim
40 mp. Telefon 619039,
după ora. 18. (8964;

COMEMORĂRI
• ASTAZi. 11 noiembrie 

ll;>02. se împlinesc doi ani 
de la dispariția!’ fulgeră
toare din 'viată ji celei 
care a fost

ELENA MAN.OIU
Dumnezeu să te' ierte 

și.să te odihnească în 
pace! Solul.- (961t>)

DECES!

• CU adîncă dure 
re. soția Victoria, fiul 
Emil; nora Marioara, 
nepoții Dalia .și .Emil 
anunța încetarea din 
viată a iubitului 1 r

LOGHIN HENȚ
înhumarea joi, 12 

noiembrie, ora 13, de 
la domiciliu, str. Sil 
viu DragOmir, 20.

Nu te vom uita nici 
odiltă I (8535)

• SĂLAR1AȚH Con
sili ului Județean Hu
nedoara sînt alături de 
colegul Henț Emil, la 
marea durere pricinui
tă de pierderea tată 
lui și transmit întrea
ga compasiune fami
liei ătit de greu în
cercate. (9677)

• ÎN loc să-și săr
bătorească frumoasă 
vîrstă de .50 ani și 
să i urăm „La multi 
ani”, în .29 XI 1992, 
moartea care a venit 
prin lungi și grele su 
ferințe i-a curmat fi 
rul vieții, în 9 XI 1992, 
dragului nostru

VASILE SUCIU 
Odihnească-se în pace! 
Adio pentru totdeau 
na ! S'oția Elena și 
familiile Fâierăn și 
Guia. înmormîntarea 
are loc în 12 XI 1992, 
de ta capela din cimiti
rul reformat, str. Fmi- 
nescu, Deva.
. (9655)

• FAMILIA îndu
rerată mulțumește pe 
această cale rudelor, 
colegilor, vecinilor, 
prietenilor, celor care 
au condus-o pe ulti
mul drum pe cea care 
a fost o minunata so
ție și mamă,

FAUSTINA SASU
Aceeași familie nu 

va uita niciodată aju
torul dat de minună
ții oameni : Dornșa.La- 
zăr, Șerban Florin, 
Ilie Zudor, Sîrbu Du
mitru, Adam Li via, 
Dane Iosif, Luca Ma
ria, Țolaș Ion, Ungu 
reanu Dănuț, Popa Iu
lian, Bolea Nicolae, 
familia Spineănu, Bră 
tesou Lavinia. Tripa 
Eusebiu. (9657)

• COLEGII din cadrul 
biroului administrativ al 
Termocentralei Mintia sînt 
alături de colega lor Sucîu 
Elena la stingerea din via
tă a soțului ei

VASILE SUCH 
(PUIU)

Sincere condoleanțe.
(9669)

DIRECȚIA JUDEȚULUI HUNEDOARA 
A AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU 
PRIVATIZARE SI DEZVOLTAREA, 

1MREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII

I

I
i 
i
i
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\ N U N Ț A
Au rămas numai 15 zile calendaristice 

piuă la încheierea distribuirii carnetelor cu ! 
CERTIFICATE DE PROPRIETATE.

A T E N Ț I E !
Cetățenii români, cu domiciliul în Koinâ-| 

nia, care au împlinit 18 ani pînă la 31 decern-) 
brie 1990 și care nu și-au ridicat carnetul cui 
certificate de proprietate pînă la 27 noiembrie > 
1992, pierd acest drept prevăzut în Legea Prî- J 
vatizârii Societăților Comerciale nr. 58/1991.

(1220)

i

II*I
iSUCURSALA ASIROM S.A. HUNEDOARA

(ADAS)
Deva, str. I. Creangă, nr. 21. | 
in ziua de 30 nov. a.c.
O N C U R S
postului de consilier juridic, 

telefon
(1288)

|
’ Cu sediul în
I Organizează i: c
| pentru ocuparea 

Informații la sediul sucursalei,
| 612746.

i
i LICEUL CU PROGRAM DE EDUCAȚIE 

FIZICA ȘI SPORT DEVA 
Organizează concurs pentru ocuparea 

motoarelor posturi :
• contabil cantină
O administrator
• timplar
• electrician
Informații, zilnic la secretariatul școlii 

orele 7—15,00, telefon 17015. (

I 
i 
i 
i 
iI Ij liai 
i
»< I *I* I
I 
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S.C.

I
I I 

i

I 
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(1293)1 
------ j

„METALUL" S.A. PEȘTIȘU MARE — I 
HUNEDOARA' ' 
(fosta Baza 6) I

Angajează prin concurs următorul perso- j 

Pej• 1 analist programator, cu practică 
calculator PC compatibil IBM

• 1 electrician
• 1 mecanic auto
• 2 lăcătuși mecanici
Salarizarea conform contractului 

de muncă.
Relații suplimentare la telefoanele 713370. J 

713371. (1291)1
--------------------- --------- j 

AL ORAȘULUI BRAD j

i
i

colectiv *I

CONSILIUL LOCAL
în ședința clin 27 oct. 1992 a hotărît insti

tuirea parcării cu plată în orașul Brad, potri- 
Hotărîrii nr. 66/1992, astfel :

1. B dul Republicii — rondoul cu flori 
lei/h.

2. Piață si față Han piață 20 lei/h 
(1290)

vît
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GRUPUL ȘCOLAR ENERGETIC DE\ A 
str. Minerului, nr. 28. telefon 620913 

Scoate Ia licitație in vederea închirierii 
nui spațiu de 18 mp, pentru chioșc de incintă, 
în exclusivitate alimentar.

Licitația va avea loc în data de 25 noiem- j 
brie 1992, orele 12,00, Ia sediul liceului. (1292) |

* I * I 
i
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B.C.R. — SUCURSALA JUDEȚULUI 
HUNEDOARA — DEVA'

Anunță amintirea licitației fixată pentru 
data de 12 XI 1992, Ia S.C. Metalotex S.A. De
va, pentru o dată care va fi anunțată ulterior.

(1204)

r

SOCIETATEA COMERCIALĂ
-„COMLEMN” S.A. DEVA 

Organizează în data de 30 noiembrie (992, 
10, la sediul societății din Deva, bdul De- 

cebal, bloc C — parter, licitație pentru închi
rierea spațiului (gospodărie anexă), situat in 
zona Bogoli — Brad. (1295)
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