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j și dincolo de 
popor. Visul l-a ful- 
a trecut în nemuri- 
gindul lui avea să 
ani, la Alba Iulia. 
nimerit să readucem 

„Im-

Se împlinesc în aceste zile de noiembrie 110 atli 
. de la nașterea lui Aurel Vlaicu, feciorul de țăran din • 

Binținți, cel care s-a înălțat printre, primii cu aripile 
făurite de geniul său în văzduhul patriei, devenind 
astfel: scînteiere de simbol in istoria aviației românești 

. Zborurile lui Vlaicu pe tot întinsul pămîntului româ
nesc au fost închinate visului de veacuri al unității 
unui neam întreg, iar temerara și ultima sa încercare 
a fost minată de gindul fierbinte că, înfrîngînd înăl
țimile semețe- ale munților, avea să dovedească o dată 
mai mult că, sub același cer, dincoace 
Carpgți, trăiesc fiii unui singur 
gerat fringîndu-i aripile, dar el 
toarea veșnicie românească, iar 
se împlinească doar peste cîțiva

In semn de omagiu, socotim 
la lumină, din colbul anilor, articolul intitulat 
presii din văzduh" pe care Vlaicu l-a publicat în re-, 
vista „Flacăra", anul 1. nr. 2, din 29 octombrie 1911. 
Sint ginduri pe care le citim astăzi cu pioșenie și in- 
dntare, rememorînd cuvintele marelui Nicolae lorga: 
„Se uită bărbați politici, se uită scriitori de renume. 
Pe el, însă, nu-1 vom uita. Oricînd îndrăzneala ome
nească va smulge aiurea succese strălucite naturii în
vinse, nu vom privi cu invidie pe acel învingător, ci 
vom zice cu mîndrie : și no* am avut pe Vlaicu !"

MIHAI CIMBRU — Deva

\

Mi se cere să serin an articol. Nu pot să- refuz, 
toate acestea, rog să na se uite că meșteșugul meu 
e să scriu. Eu știu să zbor. Din pana, ce cu silă 
se pune azi în mină, eu ana făcut aripă de-nălțare. 
smulg acum din aripă o pană ca să fabric proză?

Cu 
nu 
mi 
Să___ ______________________ ___________  ......
După cît știu eu, o singură aripă poate produce pene 
de scris bune: aripe de gîscă. Vedeți la țe păcăleli 
se expune omul nedeprins cu stilul. '

„Lumea-i curioasă să-ți cunoască impresiile" — 
mi s-a spus. Sunt foarte recunoscător lumii de curio
zitatea, cu care mă onorează. Mărturisesc însă că aș 
fi preferat ca lumea să se intereseze mai mult de 
zborurile mele, decît de proza mea, care, desigur, tre
buie să fie foarte plicticoasă. Dar, să nu acuz pe ni
meni. Și, mai ales, să nu uităm că trăim într-o vreme 
cînd publicului îi place să petreacă văzînd clini care 
vorbesc, oameni care latră și aviatori care scriu... 
PHn urmare, să scriu.

Ce să spui ? Cyrano de Bergerac, care n-a zburat 
niciodată, descrie admirabil zborul său între Lună și 
Pămînt. înțelegeți, prin urmare, de ce mi-e frică mie 
că nu voi izbuti să interesez defel cu impresiile melc 
pe cititorii Flacărei. Trebuie să fi avut norocul de a 
niț fi zburat niciodată ca să poți descrie frumos un 
zbor!...

Așa pretinde Cyrano de Bergerac că s-a întors 

din fantastica sa călătorie in Lună.; Eu, .deși am iz- 
' butit să mă ridic chiar pînă lâ o mie de metri cu 
aparatul meu, mărturisesc că niciodată nu m-am 
cobșrît acoperit de eter, cu ochii plini de praf de 
stele, pe ghete cu puf do planetă .sau pe haine cu 
păr de cometă. Și nici Calea Lactee nu mi-a stropit 
nioiodată bluza cu laptele care-o... pavează.

în schimb, au încercat de-atîtea ori să mă stro
pească alții cu noroiul pămintean al răutății lor, dar 
să nu vorbim de necazuri. Datoria noastră este să 
planăm deasupra micimilor omenești; Și această da
torie trebuie să și-o îndeplinească cu atît mai mult 
aviatorii. Menirea lor nu e să planeze ?

☆
Impresia cea mai puternică am simțit-o cind am 

zburat pentru prima oară la Binținți, în Ardeal. Ble- 
riot încă nu trecuse Canalul Mînecii. Prințul meu a- 
parat era tot de lemn și n-avea motor. Am legat trei 
cai de el, trei flăcăi au prins a pocni din bice, și 
.aparatul s-a ridicat la vreo 15 metri înălțime, după 
ce a alergat cîțiva kilometri pe pămînt. De-atunci, de 
cite ori mă sui în aparat, zbîrnîiala motorului mi- 
aduce aminte de aeroplanul fără motor și, dinaintea

(Continuare în pag. a 2-a)
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• DERULAREA ACOR
DURILOR GUVERNAMEN
TALE DE IMPORT-EX
PORT. Efectuarea opera
țiunilor financiare ce de
curg din derularea contrac
telor guvernamentale de 
import-export prin contu
rile de cliring, barter, și 
cooperare economică, po
trivit MG 555/1992, se a- 
sigură de către Ministerul 
Economiei și Finanțelon 
prin bănci comerciale cu 
capital de stat, angrenate 
ca agenți economici ai a- 
cestuia. .Decontările în lei 
ale operațiunilor de export 
se vor face pe baza prețu
lui intern de livrare la 
export, negociat cu agenții 
economici, avînd ca limită 
maximă prețul extern ex
primat în lei la cursul va
lutar de referință în ziua 
exportului. Decontarea im
portului se va efectua la 
cursul valutar din ziua 
realizării importurilor res
pective.

• KILOWATTUL COSTA 
ȘASE LEI PENTRU POPU
LAȚIE. începind de la 15 
octombrie, unitățile econo
mice plătesc un preț mediu 
de 16 800 lei/megăwatt oră 
și de 4 500 lei/gigacalorie. 
Aceste prețuri se situează 
cu 7 la sută sub nivelul 
maxim prevăzut de HG 
112/1992. Ca un element 
de noutate apare diferen
țierea tarifului energetic 
în funcție de orele și zilele 
de livrare, prevedere apli
cabilă după procurarea a- 
paratelor de măsură cores
punzătoare. Prețul energiei 
electrice livrate de RENEL 
populației rămîne în con
tinuare subvenționat și se 
situează la nivelul de 6 
Ici/kW.

Către moții din Deva

și din județ.

Către simpatizanții lor!
Sîmbătă, 21 noiembrie 

1992, ora 10, la CASA DE 
CULTURA DIN DEVA va 
avea loc adunarea de con
stituire a SOCIETĂȚII 

CULTURAE-PATRIOTIGE 
„AVRAM IANGU“. Sînt 
invitați a lua parte toți 
cei ca doresc să susțină 
activitatea noii societăți.

CUVÎNTUL LIBER
COTIDIAN INLDEPJ&NOE N T..’....... |

„Cuvîntul liber" în dialog cu aleșii hunedoreni în Parlamentul României

Nici un efort nu este prea mare pentru a onora

RED. : Ținind seama de 
situația actuală, care cre
deți că sini problemele 

stringente pentru România ?
M.B. • înainte de a vă 

răspunde la această în
trebare, permîteți-mi să 
mulțumesc ziarului „Cu
vîntul liber" pentru promp- 
titudifiea cu care a răs
puns solicitărilor noastre 
— ale Partidului Național 
Țărănesc Creștin și Demo

crat- și Asociației Foștilor 
Deținuți Poliției Antico
muniști — filiala Hunedoa
ra — și pentru posibilita- 
tea ce mi-o oferă, prin rîn - 
durile de față, de a mă 
adresa celor ce au votat 
cu Convenția Democratică. 
Referindu-mă la întreba
re, socotesc că sectorul a-, 
supra căruia trebuie să ne 
îndreptăm atenția cu prio
ritate este agricultura. Du
pă cum susțineau, pe drept 
cuvînt, strămoșii noștri, 
înainte de toate trebuie să 
trăim. în această ordine de 
idei, 'este nacesar să se 
sprijine efectiv agricultura 
prin acordarea de credite 
pe termen- lung și cu dc- 
bîndă foarte redusă, să 
se subvenționeze de către 
stat gospodăriile individua
le, în sensul acordării de 
carburanți și lubrifiant cu 
prețuri mai mici .decît ce-

îocredei’ea alegătorilor 
le curente. Este, după pă
rerea mea, inaccepabil 
să cumpărăm grîu cînd al
tădată România era un 
mare exportator.

Discuție cu dl deputat 
MIIIAI BUCUR

RED. : Care considerați 
că sînt cele mai urgente 
legi ce trebuie emise de 
Parlamentul țării ?

MB. : Voi cere, împreu 
nâ cu grupul parlamen
tar al PNȚCD, să determi
năm modificarea Legii fon
dului funciar în sensul ce
lor spuse mai sus, urgen 
tarea atribuirii titl’irilc-r de 
proprietate, ac > ’darea d ’ 
pensii membrilor fostelor 
C.A.P, —- similare cu ce’e 
ale celor care au lucrat

în întreprinderi și institu
ții de stat — țipîndu-se sea
ma de anii lucrați în a- 
gricultură, indiferent de 
proprietate cooperatistă sau 
gospodării individuale.

RED.: Viața socială par
curge o criză. Cum vedeți 
ieșirea din această situa
ție ?

M.B. : înscrierea ei pe 
făgașul normal se poate 
realiza numai prin institui
rea statului de drept, prin 
respectul legii și prin in
staurarea încrederii că me
todele comuniste au fost 
înlăturate, prin îndepărta
rea din funcții de lăspun- 
dere a persoanelor compro
mise. Aș vrea să se în’e

A consemnat 
IR AI AN BONDOR

(Continuare în pag. a 3-a)
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ANUNȚ MATRIMONIAL :

„Tînâră fata, serioasă. 48 de ani...**

i Recunosc a fi aminat 
! deliberat redactarea rîn 
| durilor de mai jos. .Am 
’ așteptat însă ca timpul, 
■ eu avalanșa lui de eve- 
1 nimente, să disipeze din 
J tăria trăirilor. Și am mai 
I așteptat, cu bună știință 
» consumarea campaniei e- 
I lectorale, întru dorința de 
, evitare a oricărei bănu- 
Iieli de imixtiune. Amî- 

narea n-am hotărît-o în-
Isă sine die. Ridic, deci, 

embargoul, tăcerii și fac 
î cunoscute acum două în- 
I tîmplări al căror funda- 
' ment comun este atît de 
| incriminatul și totuși a- 
< tît de uzitatul tupeu.
| Trecerea dlui Emil Con- 
| slantinescu prin Deva 
, stîrnește — in iulie, cu- 
I rept — valuri de simpa- 
J tic dar și de antipatie. 
I Nimic nefiresc în paro

xismul patimilor politice 
J din miez de campanie e- 

lectorală. Nefirească este 
doar virulența „curajosu
lui" anonim care inopor- 

, tunează, prin fir, redac- 
| ția. Pretinde a vorbi îp 
J numele unui grup de sa- 
j lariați ai IPSRUM. Și vor 
' bind ia de urechi pe cei 
Idoi „pezevenghi" de re

dactori ai cotidianului ju-
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Ah, tupeul! •. !
dețean. pentru criminala ■> 
cutezanță de a fi făcut I 
vorbire, fieeare pe cont ’
propriu, despre conferin- | 
ța de presă și despre mi- ’ 
tingul Convenției, ma- Z 
nifestări civilizate și in-1 
trinsece specificului e- J 
lectorul. „Trăiți din'banii | 
noștri !" - - se stropșește ■> 
anonimul dirijor al . fan-I 
tomaticului cor anticon- , 
venție. Ce spui, soro ? I a 
Păi cine te obligă să J 
cumperi Cuvîntul liber ? I | 
la mătăluțâ Prostituția și ' 
să vedem dac-o -falimenta 2 
Cuvîntul liber dinți’ atîta I 
pierdere ! Iar cu grupul * 
de salariați, care, chipu- | 
rile, te ar fi uns purtă- , 
tor al său *de vorbe, la- a 
s-o mai moale ! Trăim J 
convingerea că dacă ar | 
fi fost să-și aleagă un » 
reprezentant, m-ai fi fost I 
tocmai dumneata acela. '

Aceeași prezență — a | 
dlui Constantinescu, deci ’ 
— provoacă, în același iu- | 
lie, scene de furie unei ' 
pensionare, nevricoasă ne- > 
voie mare, pripășită fă- I

NATALIA VASIt |
* 

---------------------------------------- I 
(Continuare în pag. a 2-a) '

© GOSPODARII LȘ7 RECA
PĂTĂ PĂDURILE. La Certeju 
de Sus acțiunea de împărțire a 
pădurilor se află într-o fază a- 
pansată. De fapt, ne spunea dl 
primar loan Vînțan. în satul de 
centru acțiunea este încheiată- 
Continuă în Celelalte sate. Ne 
bucurăm de sprijinul dlui Horia 
Cioară, de la Ocolul Silvie Deva, 
care s-a implicat cu multă dă
ruire în rezolvarea acestei pro-: 
bleme . (Gh. I. N.)

O SIMPOZION. „110 ani de 
la-nașterea marelui inventator și 
aviator român. Aurel Vlaicu" — 
este tema simpozionului organi
zat astăzi la Orăștle de Prefec
tura Județului Hunedoara, Con
siliul Județean Hunedoara, In
spectoratul pentru Cultură bl 
Județului Hunedoara, Muzeul Ju
dețean Hunedoara și Consiliul 
Local Orăștle. Sînt anunțați cu 
comunicări ing. Anca Voicules- 
cu, rnr, Paul Țandachi, prof. Pe
tru Baciu, dr. Liviu Mărghitan, 
Ovidiu Corneanu, Mihai Andrei, 
ing. Nicolae Conțu, Teofil Cio- 
toș, Ioan Frățilă, Nicolae lancu, 
Nicolae Adam, Adela Herban, 
Petru Teodoreanu, comandor £u- 
șebîe Popovfci, Maria Virtoi eanu, 
Gheorghe Firczak. (T.I.) -

Q INSISTENȚĂ. La unul din 
ghișeele poștei din Certeju de 
Sus, dl Stelian Incrosnatu, miner, 
solicita cu insistență să cumpere 
„Cuvîntul liber". Dna Iulia De- 
oancă, diriginta oficiului poștal, 
explica: „La vînzarea liberă mi 
avem. Doar 167 de abonamente”. 
La Consiliul Local am fost asi
gurați că în scurtă vreme oamenii 
vor găsi ziarul preferat și la vân
zare liberă. (Gh. I. N.)

O „HAȚEGANA" este noua 
denumire a berii ce purta pînă 
acum numele de „Zănoaga". De 
la Fabrica „Haber” din Hațeg, 
berea pleacă spre beneficiari la 
prețul de 43 de lei sticla de ju
mătate. de litru și de 82 de lei 
litrul. (S. G.)

O pusă pe căpătuiala. 
La restaurantul Sura Moțului 
din Luncoiu de Jos, aparținînd 
societății comerciale EROX-CO- 
MIMPEX S.R.L. Vulcan, a fost 
găsită vînzînd băuturi alcoolice 
cu lipsă la măsurătoare -barmana 
Elena Pîrva. Cum poliția din 
Brad nu a putut trece cu vederea, 
asemenea fapte, barmanei i s-a 
întocmit dosar penal pentru a- 
buz în serviciu și crearea de plu
suri. Intr-un cuvînt. barmana a 
vrut să se căpătuiască pe buzu
narul altuia. Dar a fost stopată 
la timp. (Al. J.)
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S.C. „ATELIERELE CENTRALE" S,A. 
CRIȘCIOR

Cu sediul în Crișcior, str. Uzinei, hx. J*ju-
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ochilor, fascinați de nemărginirea văzduhului, îmi 
răsar. cei trei flăcăi chiuind și pocnind eu foc din 
bice.

Rucuria, cea mai mare, însă, am simții-o cînd am 
zburat pentru prima oară la Cotroceni. Nu m-am ri
dicat atunci mai sus de patru metri. Cu toate acestea, 
nici Alpii nu mi-i închipuiam mai natți ca înălțimea 
la care mă ridicasem eu. Fiindcă patru metri erau 
atunci, pentru mine, un record formidabil, un record 
care-mi consacra mașina. Zburasem: și asta era prin
cipalul. Mă menținusem singur în aer, făcusem evo- 
luțiuni neșovăielnice. Publicul care era de față mea 
aplaudat cu entuziasm. Iar eu, după ce m-am cobee- 
rît, eram ca și beat de bucuria fără margini a izbto- 
det începusem șă mă dau peste cap pe cîmp de fe- 
ricire. Cei din jurul meu ziceau c-am înnebunii. Și 
eram, in adevăr, nebun de entuziasm șl mulțumire.

De altfel, este în adevăr de mirat cum omul nu 
înnebunește cînd zboară. Mă ridic. Și un gol parcă 
se face deodată în toată ființa, — ca și cum m-aș 
ridica foarte repede cu un ascensor. Casele, drumurile, 
plantațiile prind să alerge nebunește în urma mea, 
să se depărteze din ce în ce, să se micșoreze, să de
vie tot mai puțin clare. Pînă la o sută de metri, am 
impresia că zbor cu un tren fulger, pe un drum fără 
șine, peste lucruri și oameni. E înălțimea favorită 
la care-mi place să zbor. La o sută de metri, nemăr
ginirea văzduhului nu mă neliniștește, alergarea ne
bună a lucrurilor de sub mine îmi dă continuu sen
zația amețitoare a vitezei eu care zbor... De la Co- 
troceni, cînd sînt la o sută de metri înălțime, se vede 
departe în zare... Văd Argeșul cum scînteiază ca o 
panglică de fildeș... Văd drumurile, clădirile orașelor, 
pădurile, cum se rînduiesc sub înrîurirea vitezei eu 
care alerg in linii paralele... Toate contururile, se văd 
paralele de sus.

Cînd trec de cinci sute de metri, începe să-mi fie 
urît. Pămîntal nu se mai vede decît ca o imensă mo
vilă de cenușă sură. Cu pete albe, munții și văile se 
nivelează... Confrații zburători (ciorile și ceilalți.;, a- 
viatori de această categorie) au dispărut cu desăvîr- 
șfre... Mă simt singur și începe să-mî fie frică... Nu

mare, însă, am simții-o cînd

nri-e fiică de cădere ssn aeeideate. Mă ctqjțrinde tea
ma de misteruî nemărginirii. Niciodati nmri n« 
să aibă mei preciiă impresia oeantaltti decff ch&B 
zboară mai sirs de cinci sute ’de metri. Jos Kads, sus 
Haos. Iar zbîrnîîfnl de bondar uriaș ăl motaruhiî 
parcă dă un formidabil glas acestui haos. *

Am trecut de.800 de metri; Alerg cu o viteză foarte 
mare. Și parcă stau pe loc. în raport cu imensitatea 
văzduhului, viteza motorului taeu dispare. Aș vrea 
să alerg mai repede, fhcetineala asta mă enervează. 
Toate sforțările sînt zadarnice, însă. M-am ridicat 
dincolo de limita putințelor omenești. Am intrat 
sfera unde emul nu mai însemnează nimic față 
infinitul atotputernic.

*
Să mă cobor, deci. Caborirea e mult mai plăcută 

decît suirea. Pînă Ia 50 de metri deasupra pămiattl- 
ini mă cobor fără nici o teamă, ctt mîtaile strinse pe 
cîrmă, cu ochii ațintiți asupra motorului. De la 58 de 
metri începe să mă cuprindă frica de a nu ateriza 
destul de ușor. In aviație, spre deosebire de viața de 
toate zilele, e mai greu de coborît decît de urcat. Cit 
ar cîștiga aviația dacă predispoziția firească a omu
lui de a se coborî și de-a coborî totul s-ar putea a- 
plica exclusiv în folosul aterizării!

Și mai ales e greu de aterizat în timp de fur
tună. De altfel, cînd aerul e agitat, aviatorii evită să 
zboare. Eu totuși am zburat la Hrașov pe un timp 
foarte puțin favorabil. Bătea un vînt puternic. Aerul era 
neliniștit ca valurile unei mări înfuriate. Aparatul 
era cînd ridicat la înălțimi de sute de metri, cfiid 
coborît pînă aproape de pămînt Parcă eram 6 minge 
vie cu care o mină uriașă se juca cu e plăcere săl
batică între cer șî pămînt. Cînd bate vintul tare, am 
impresia că niciodată nu vom putea stăpfni aerul.

De aceea, cred că aviația nu va izbuti decît să 
devie un foarte plăcut sport pentru vreme frumoasă. 
Ea nu va putea niciodată să ia dezvoltarea pe ame 
au luat-o automobilele sau vapoarele. Și e foarte fi
resc să fie așa. Ca să zboare, omul trebuie să cuce
rească regiuni ce nu-î sunt destinate, cu mijloace ce 
nu-i aparțin.

De la furtul lui Promotes, omul n-a îndrăznit 
încă o aventură atît de primejdioasă. Și, pe cît se 
pare, ca și Prometeu, omul modern va ispăși prin 
eterne picurări de sînge această, nouă taină furată 
Dumnezeirii.
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» dețul Hunedoara, face cunoscut celor interesați 
J că la sediul unității se află lisfehrct» ntijfoacele 
I fixe propuse pentru casare.
' T T»-fcS c* «o-obd* _

| sulta zilnic* între orele 8—14.
Relații suplimentare Ia telefoanele 651407, 

| 651408, int. 1?3. (1322):
v' '
I --------------------------------------------------.te
f SOCIETATEA COMERCIALA DEVIL S.A.
| DEVA
« Cu sediul în Deva, str. Dorobanților, nr. 
| 32 A, județul Hunedoara.

Organizează în ziua de 30 noiembrie 1992, 
| ora 10, Ia sediul societății, licitație pentru pre- 
î luarea în locație de gestiune a Atelierului Auto 

Simeria.
Înscrierile se pot face pînă la data de 25 

noiembrie 1992.
Documentele cu privire la eondi^tle de 

preluare în locație de gestiune pot fi consultate 
la sediul societății, telefon 62.05.09. (1320)

•w

*

Unitățile și persoanele fizice Ie pot eon-

. «

i
I

(Urmare din pag. 1)

I*

* I♦I f

ră simbrie și fără chema
re pe Ungă FSN — filia
la județeană. „Cum a 
cutezat Cuvîntul liber să 
vorbească despre cîteva 
șute de participant! la 
mitingul Convenției, cînd 
ei n-au fost cîteva șute 
nici chiar numărînd și 
locatarii din blocurile în
vecinate ? 1“ Cunoscînd 
că împătimita fesenistă 
are năravul — din fire, 
deci fără lecuire — de a 
se aciua pe la praznice 
;i tăieri de, moț, uitînd 
numărul paharelor date 
de dușcă, înțelegem ne-

Ah, tupeul!
putința de'a evalua 
o situație. Imposibil 
înțeles rămîn însă altele: 
nerușinarea de a infirma 
spusele unui gazetar lu
cid, nebîntuit de aburi 
bahici; ți, deopotrivă, U- 
șurința cu care filiala ju
dețeană FSN acceptă a 
fi compromisă de o ase
menea susținătoare, ca ți 
cum n-ar fi un Organism 
politic viabil, ci unul ce- 
și dă duhul și-n conse
cință își ține bocitoarea 
pe-aproape.

real 
de

Rugăm a nu fi înțeleși 
greșit. Nu atitudinea an- 
ticonvenție în cele două 
situații — regăsibilă, cu 
certitudine, în multe al
tele — ne-a uimit. Ci in
toleranța violentă cu ca
re a fost expusă. Nu de 
partizana! politic pot fi 
acuzați cei doi redactori. 
Ei n-au făcut decît să 
consemneze evenimente-: 
le. Și ar fi procedat la 
fel chiar dacă manifestă
rile ar fi aparținut PSM- 
ului.

Surprinde tupeul cu că- | 
re se lansează ofense și • 
se dau sfaturi. Există, de- ș 
sigur, numeroase persea- 1 
ne cu vocație gazetâreas- I 
că, ale căror observații | 
pertinente sînt oricînd bi- * 
nevenite pentru că ori- J 
cînd — și oriunde, deci 1 
și la Cuvîntul liber e loc £ 
de mai bine. Culmea, res- t 
pectivele observații se I 
fac întotdeauna în surdf- * 
nă, cu bun simț și con- 7 
descendență. Cei eare stri- 4 
gă .sînt neaveniții. De ce J 
nu-și scot ei, oare, pro- [ 
priile gazete ? ! Pe pro
priile speze ?! Să-njure 
pe cine vor! Și să cînte 
în strună cui vor!

I te 
t*I » 
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S.C.AGROMEC S.A. (fost S.M.A.) DEVA 
str. Depozitelor, nr. 10, tel. 622195

ANUNȚĂ

Scoaterea la vînzare prin licitație publică 
tractoare și mașini agricole: • tractoare 

U 650 • combine C—14 U • grape cu discuri
• pluguri • semănători SUP—48 și SUP—29
• cultivatoare • prese de balotat • mașină de 
stropit și prăfuit MPSP • mașină de plantat 
cartofi • șasiu remorcă RM 7 • remorci > axe 
de remorci 9 transmisii tractor • cabină trac
tor U—£50 • mașină modelat solul 9 semănă-

| toare de semințe mici • combină recoltat po
rumb C—6P • încărcător IFRON ș.a.

Licitația se va organiza în perioada 21—28 
XI. 1992 la orele 10, astfel: Secția Cristur —

de

w
Ite V. T.__ __ P~
î 21. XI 1992, Sîntuhâlm — 22 XI, Șoimuș — 
î 23. XI, Banpotoc — 24. kl, Hărău — 25. XI, 
ț Boz — 26. XI, Leșnic — 27 XI, Bretea Mure- 
| șană — 28 XI.
! Licitația se va. organiza în conformitate cu 

reglementările în vigoare. Depunerile se vor 
putea face pînă în preziua licitației. Informații 
la tel. 622195 și 621902, iar listele cu utilaje 
vor fi afișate la secțiile de mecanizare și Ia 
Centrul S.M.A. Deva. ' (1310)

t
u

reviriment pe terenul Samp-

9 3 13 12—15
9 1 S 2 17—20

7 (— 3)
8 (-2)

9 4 5 0
9 4 4 1 

de grijile

11— 6 13 fl- 5) 
21—11 12 (4- 2® 
Eurocupelor, To-

22 noiembrie

9 111 13—24 3 f— 5) -

1 8
5 2

9—19 
19—18

8 7
9 5

1 0 27—11
2 2 17—12

3
5

9 2
9 2 
de

(— 3) 
(— 1) 
Lazio

I
*

5
9

victorie, dar cu

11—11 18 (4- 2) 
12—14 8 (— 2)
la a 4-a victorie 
s-ar putea ca cei

9 3 3 3 9—12
9 4 3

i

Credem că Inter ar fi în stare să pună probleme 
„rosso-nerri“-lor, mai dezlănțuiți ca oricînd.

Pronostic: L X, 2
7. PESCARA (18)

9 (+ 1) 
2 24—18 11 H- I) 
caldă, insă n-ar fi

»

COMAT HUNEDOARA S.A.

1. ELECTROPUTERE (7) 13 6 3 4 11— 9 15 (+ 1)
— U. CRAIOVA (3) 13 7 3 3 25—14 17 (4 5)
Egalul pare a mulțumi ambele combatante. 
Pronostic: X

2. PROGRESUL (16) 13 2 5 6 11—25 9 (— 3)
— SPORTUL ST. (10) 13 4 4 5 19—20 12 (— 2) 
Progresul speră să cîștige, însă, cu Sportul, nu va

f f așa de ușor.
Pronostic: 1,'X

3. BRESCIA (9)
— FIORENTINA (5)
Pentru gazde ar urma™ una 

exclus ca (iarăși) s-o încurce 1
Pronostic: 1, 2

4. CAGLIARI (7)
— PARMA (11) 
Puțin probabil că

— ATALANTA (10) 9 4 14
Nemaiavînd resursele necesare, 

capota ți în fața Atalantei.
Pronostic : X, 2

8. ROMA (14)
— ANCONA (16) 
Ineficiența apărării

10—15 
Pescara

12—12
18—28

ar
(- 1) 
putea

9 4 2
9 4 0 

vom asista 
consecutivă a sardinienilor, așa că 
din Parma să obțină primul egal. 

Pronostic: X
5. FOGGIA (17) 

— LAZIO (8) 
Foggia are mare nevoie

adversar este foarte greu.
Pronostic: 1; X

6. MILAN (1)
— INTER (4)

îs (+ n
12 (+ 2)

6
6
a

Cele mai multe goluri pînă acum în campionat) își 
va spune, probabil, din nou, euvîntul.

Pronostic: 1
9. S AM P DOR IA (6) 8 4 3 1 16—13 11 (+ 5)

— NAPOLI (15) 9 2 2 5 13—19 8 (— 4)
Amenințată de retrogradare, Napoli este puțin 

probabil că va reuși un 
dorici.

Pronostic: 1
10. TORINO (2)

— JUVENTUS (3) 
Lipsită surprinzător _ _ 

piardă derby-ul orașului (și al

9 2 2 5
9 2 2 5 

din Ancona (care

(— 2> 
(— 2J 

primit

ririo va încerca să nu 
etapei).

Pronostic : 1, X
11. UDINESE (13)

— GENOA (12)
Genoa, care vine după două insuccese, ar putea 

compromite șansele de supraviețuire ale gazdelor.
Pronostic : X, 2

12. ASCOLI (4) 11 « 2 3 18— 8 14 (+ 4)
— RARI (7) 11 5 3 3 16—13 13 (4- 3)
Șansă pentru Bari de-a ține pasul cu plutonul 

(de 4 echipe), care pare să se fi distanțat.
Pronostic : X

13. ANDRIA (17) 11 0 « 5 9—17
— CESENA (6) H 5 3 3 14— 9 13 (4- 1)
Puțin scontată victoria Andriei, echipă deja cu 

șansele mult diminuate.

cu sediul în Deva, str. Depozitelor, nr. 5 
Invită toți agenții economici interesați a 

obține materiale de la noi să depună hi biroul 
MARKETING al societății specificația necesa
rului de aprovizionat în anul 1993.

Prin aceasta ne ajutați să aducem în depo
zitele COMAT HUNEDOARA S.A. sortimentele 
și cantitățile ce vă sînt efectiv necesare, din «ur
mătoarele categorii de mărfuri:

9 produse metalurgice (profile, table, țevi 
trefilate);

• produse ale construcției de mașini (seule, 
dispozitive, piese de schimb auto DACIA, ARO, 
TV, ROMAN-DIESEL);

• produse chimice (grunduri, chituri, vop
sele, adezivi, anvelope și alte produse din cau
ciuc) ;

• produse electrotehnice (aparataj, surse
t de lumină și corpuri de iluminat, acumulatori);

• produse ale industriei ușoare (textile, 
I cazarmament, echipament de protecție);

• materiale pentru construcții și instalații. 
Nomenclatorul sortimentelor ce ie putem

| aproviziona nu are nici o restricție. Tratăm cu 
deegală solicitudine orice cereri formulate 

dvoastră. ,
Vă mulțumim pentru promptitudine.
Ajutindu ne, văș asigurați șansa unei apro

vizionări complete, la cele măi reduse prețuri.
Vâ mulțumim! (1309)

< ABUBV a t t • * t
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| OPERATIVITATE | [

ANKCOOP'-ceamaipirtemieabancă prtoată din România
Banca de Credit Cooneratist SJU (BANK

COOP) — Sucursala Județeană, Hune
doara — Deva — funcționează în baza 
HOOrirH Guvernului României nr. 992/ 
1990 ți a contractului de societate aprobat 
de adunarea generală a acționarilor în 
ședința de constituire ca bancă comer
cială pe acțiuni.

Actul său de naștere este datat februa
rie 1991 — eu sucursala în Deva —, fiind 
organizate apoi filiale în Orăștie și Ha
țeg. Pînă Ia sfîrțitul acestui an va fi des
chisă și o filială în orașul Brad.

Principalii acționari ai băncii sînt coo
perativele de consum și de credit din ju
deț.

„BANKCOOP* execută pentru clienții 
săi toate tipurile de operațiuni bancare, 
în lei ți în valută.

Evidența lucrărilor este asistată dd cal
culator, operațiunile fiind efectuate în 
timp optitn șt eu maximă corectitudine. 
’ Banca este încadrată cu personal com
petent — mulți dintre angajații săi avînd 
diferite Stadii de vechime în sistemul fi- 
nanciar-hancar, ceea ce asigură prompti
tudine, rapiditate și eficiență operațiuni
lor, veniad astfel în sprijinul celor ce au 
cent deschis Ia această bancă;

Cliențiț băncii sînt în majoritate între
prinzători cu capitel privat și persoane 
individuale, numărat lor rișticindu-se la 
peste 2500, dar se asigură conturi curente 
tuturor celor ce doresc, pentru multiple 
trebuințe, inclusiv pentru achitarea taxe
lor comune, chiriilor, plății telefoanelor 
0 energiei etc.

CE PRESUPUNE UN 
ÎMPRUMUT?

DEPUNERI, ECONOMII,

DOBiNZI

I
I
i.

V
V
V
V
I

• o cerere pentru primirea îm
prumutului ;

• existența unui gaj (imobile, ma
șini etc.) a căror valoare să depă
șească cu 20 la sută cuantumul îm
prumutului.

Timpul real pentru acordarea îm
prumutului — de la gajare pînă la 
obținerea creditului — este de 2—3 
rite, în raport de volumul și natura 
sumei solicitate.

împrumuturile se acordă pe urmă
toarele termene: scurt (un an), me
diu (3—5 ani) și lung (10—20 ani).

DE REȚINUT! „BANKCOOP" a- 
cordă credite în termen de 2—3 zile 
tuturor agenților economici care 
preiau unitățile în locație de ges
tiune și se organizează în S.RX.- 
uri, luînd în garanție o parte a 
mărfii cumpărate și pcreepînd do- 
bînzi preferențiale.

4.

I*
!*
l
I
I
I

Pentru agenții economici
— La disponibilitățile la vedere 

în cont curent, dobînda acordată de 
bancă este de 30 la sută pe an ;

— La disponibilitățile pe termen 
de un an, dobînzile acordate sînt s

• pentru persoane fizice — 56 Ia 
sută;

• pentru agenții economici — 55 
la sută.

Pentru populație
— La disponibilitățile la vedere în 

cont curent, ^BANKCOOP" Deva 
acordă o dobîndă de 26 la sută pe 
an.

• CU UN BAN DE EA „BANK
COOP" DACA EȘTI GOSPODAR. 
POȚI DEVENI MILIONAR!

te și numai de ‘ oaspeți 
n-ariiâ sffi&be ori dispozi
ție. Dar dtefineațp aceea 
parca 'fusese hărăzită de 
cineva să fie „dimineața 
musafirilor... nepoftiți' 
nise aici, la Spitalul 
Neuropsihiatrie 
din Păclișa, o echipă de 
la „deratizări", o alta mai 

. numeroasă de la Centrul 
de Medicină Preventivă, 
veniserăm și noi, de Ia ziar. 
Și la care ușă bat mai 
întîi toți cei care sosesc 
într-o instituție ? La ușa di
rectorului, Dr. loan Marcu 
mai avea pe. agenda sa 
de lucru multe alte însem
nări ce urinau să fie trans
mise personalului unită
ții. Alături de oigariizarea 
comisiei de farmacovigi- 
lență — care să urmăreas
că reacțiile adverse ale 
medicamentelor adminis
trate bolnavilor —, avea 
și alte probleme privind 
administrarea și gospodă
rirea unității.

Pentru respectarea nor
melor Ministerului Sănătă
ții și pentru a face ordi
ne în uriitate s-au efec
tuat două reduceri succe
sive ale numărului de pa
turi, la ora actuală exis- 
tînd 305 paturi pentru 300 
de bolnăvi. „Vine o zi cînd 
nu-i mai putem ține aici, 
pentru că - devin adulți și 
sînt revendicativi. Apar
ținătorii nu pricep acest 
lucru" — ne spună medi
cul director.

Alte probleme? Actua
lul aparat pentru electro- 
encefalografîe este mult 
prea vechi; s-a cerut u- 
nul nou, deocamdată însă 
nu s-a rezolvat, deoarece 
costă foarte mult. Cu ma
terialele sanitare se stă bi
ne, lipsesc însă unele me
dicamente, cum 'sînt cele 
antiepileptice. Oricum, con
ducătorul instituției este

- ------ ,1“ Ve-
Spitahil de 

Infantilă

tual nu permite importa
rea acestora, cum. reali
zează ți faptul — negativ 
— eă nu toți cei angajați 
aia au „chemare" pentru 
a luera cu astfel de copii. 
Și nici interes. Revenind 
la problema adultizâțjlor 
(în număr de 60), care 
practic n-au alt cămin, dr. 
Marcu ne-a spus : vOri- 
unde nu pot să-i plasez. A- 
eeasta este casa lor. Dacă 
nu găsesc o unitate care 
să corespundă... Persona
lul este atașat de acești 
bolnavi. Terapia ocupațio- 
nală ajută mult la inte
grarea lor...“ •

La secția nr. 3 a spita
lului, medicii de neuro- 
psihiatrie infantilă, psihia
trii, logopezii, cadrele me
dii sanitare, instructorii de 
educație, profesorii dîri- 
ginți și educatorii s-au o- 
prît la patul fiecăruia din
tre cei 74 de copii bolnavi. 
S-a făcut o examinare cu 
prilejul căreia fiecare și-a 
exprimat punctul de vede
re privind timpul de re
cuperare a acestor copii, 
s-a insistat pe lacunele șco
lare. Și, pentru că școala 
specială se află Ia doi pași, 
ne-am oprit și aici, ră
pind u-I cîteva zeci de mi
nute preocupărilor coti
diene pe dl prof. Nicolae 
Cristea, directorul școlii, 
Ne-a primit cu bunăvoință 
și omenig, ne-a vorbit ca 
un bun pedagog și psiho
log. Dincolo de unele pro
bleme de organizare — 
respectiv de faptul că școa
la servește cazuistica le
gată de spital, că s-au rea
lizat reparații, igienizări 
și încălzirea centrală — 
toate cu ajutorul Inspecto
ratului Teritorial de Han
dicapați de care instituția 
este coordonată din punct 
de vedere bugetar —, dsa 
a ținut să precizeze : „Școa-

unitar, ce are în final a- 
celași țel —’ recuperarea a- 
cestor copii necăjiți (115 
în clasele I—VIII), 'care 
vin din Tulcea, București, 
Hunedoara, Vficeă, Boto
șani, adică din toate țafra. 
Conlucrăm foarte bine pro- 
feseri-medici, cit și eu 'in
spectoratul de handicapați 
(care continuă să ne aju
te și căruia îi mulțumim 
cu acest prilej), eu inspec
toratul școlar. Există o ar
monie, un interes comun, 
în care primează recupera
rea copiilor bolnavi. Ce 
le-aș transmite unor ‘ pă
rinți ? Ruga de a-i vizita 
pe acești micuți, 1 aș re
comanda să nu-i uite. Ăfci 
ave® o familie mare, a 
noastră, unde încercăm să 
Ie dăm toată căldura. Dar 
căldura părintească nu 
poate fi compensată. Din 
păcate, unii eu domiciliul 
în județ nici nu vira să-i 
vadă. Ce pretenții să a- 
vem de la cei aflați ia dis
tanțe mari ? Cel puțin să 
poarte o corespondență cu 
ei, să nu-i lase 
liște".

Dacă cei mai 
jesc după dorul 
și de tată, există și copii 
care refuză să-i mai vadă. 
Se atașează de personalul 
școlii; cum sînt și părinți 
care vin sâ-i ia de aici nu 
de drag și dor, ci din in
teres material. Cazuri și 
cazuri... Totul atestă că 
munca acestor omneni, în 
grija, instrucția șt educa
ția cărora sînt - lăsați luni, 
ani de zile, este ® muncă 
extenuantă, deosebita de 
aceea a altor școli. Sînt 
educatori și profesori care 
merită respectul, prețuirea 
noastră. Dar și mulțumiri 
în numele celor care uită 
mereu s-o facă.

de izbe-

mulț» tin
de mană

ESTERA SÎNA

„BANKCOOP" |
• BANCA ÎNCREDERII ELVEȚIENE — PRIN PĂSTRAREA SECRE- •

TULUIBANCAR I
UNICA BANCA DIN ROMANIA PREMIATĂ DE PIAȚA COMUNĂ ; 
EUROPEANĂ. J

• peste 80 la sută din capitalul rulant aparține societăților comerciale pri- >
vate; *

• operativitate; I
6 tuf mai multe societăți optează pentru BANKCOOP J
• pentru societăți credite avantajoase M pe termen lung. ' j

Permanent-la dispoziția dumneavoastră
„BANKCOOP" Hune

doara — Deva stă perma
nent la dispoziția clienților 
Săi, efectuînd următoarele 
operațiuni;

• acordă credite pe ter
mene scurt, mijlociu sau 
lung unităților cooperatiste 
asociate ori neasociate, în
treprinderilor economice 
societăților conemale, pre- 
ram și producătorilor a- 
gricoli. meseriașilor, co- 
mercianților, oricăror per
soane particulare (creditele 
se. acordă pentru maWrio 
activități, inclusiv pentru 
construirea de locuințe pro
prietate personală);

o asigură decontări pen
tru cooperativele de con
sum, cooperativele de cre
dit, societăți comerciale, 
alte organizații și întreprin
deri, precum și pentru 
orice persoană fizică și 
juridică care are cont des
chis la unitățile sale ;

o decontează operațiuni 
de învestiți» pentru coope
rative, societăți comerciale, 
organizații și întreprinderi;

o decontează, de aseme
nea. operațiuni de comerț 
exterior pentru societăți

comerciale, organizații și 
întreprinderi;

• primește, spre fructifi
care, depuneri atit de la 
unității^ cooperatiste aso
ciate, cît și de la cele ne
asociate, de la alte socie
tăți, întreprinderi, institu
ții. organizații, precum și 
de kt particulari;
• primește garanțiile ma

teriale ale lucrătorilor ges
tionari ;

• cumpără, pentru con
tai său, titluri de stat și 
prezintă efecte. comerciale 
la scont Băncii Naționale, 
în condițiile, stabilite de 
aceasta,

• poate plasa eventualele 
disponibilități de numerar 
sau de fonduri sub formă 
de depuneri, la bănci de 
prim rang, ori Ia institute

j ADRESE UTILE X
) SUCURSALA DEVA: Strada 22 Decern-4 
ț brie,, blocul, 7, parter — telefoane 623053, l ■ 
■ț 625654, 626398, fax 625444, telex 72328. 4
ț FILIALA ORĂS II Strada Aurel Vhrieu,» 
ț nr. 2 — telefon 642300, telex 72624. »
ț FILIALA HAȚEG Strada Tudor Vladi-*
* mireseu, blocul.2, telefon 770030. * I

*-*—*—*—* I

- te—*—* —

de credit din țară și din

• efectuează cumpărări 
și vînzări de valută ;

• execută, prin unitățile 
sale asociate, operațiuni fi
nanciare, te solicitarea or*- 
ganeior de stai;

• efectuează operațiuni 
de comision pentru unită
țile asociate;

• emite obligațiuni;
• realizează și alte ope

rațiuni bancare, comer
ciale, de producție și pres
tări de servicii;

• poate cumpăra sau 
construi imobile, procură

'mobilier, utilaje și echi
pamente pentru asigurarea 
desfășurării propriei acti
vi tâțî;

• se poate asocia ett 
alte societăți.

♦- -te— *—

Nici un
(Urmare din pag. 1)
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efort ou este prea tnare
Pot fi găsit la sfîrțit 
săptămînă la sediul 
Deva al PNȚCD. I-aș 
ga pe solicitanți însă 
vină cu memorii 
pentru a putea fi înainta
te forurilor în drept spre 
soluționare. în final — pro- 
fitînd de interviul acordat 
ziarului „Cuvîntul liber"

de 
din 
ru
să 

scrise

— mulțumesc clin tot su
fletul celor 44 80O de ale
gători, care și-au pus în
crederea în Convenția De
mocratică, și-i asigur că 
nici un efort nu va fi prea 
greu pentru a-mi îndepli
ni promisiunile făcute în 
campania electorală. :

CĂDEȚI

con-
ra-

leagă că PNȚCD nu are ni
mic cu foștii membri ai 
PCR, ci numai cu cei ce 
au făcut foarte mult rău 
acestei țări. Ei — nu acum 
ci cînd va veni vremea — 
trebuie să dea socoteală 
de faptele ce le-au săvâr
șit. Așa este drept.

. RED.: Despre minerit și 
siderurgie umblă zvonuri 
că-țd vor restrînge activi
tatea. D-vosstrăi ce părere 
aveți?

MJL.: Socotesc că jude
țul Hunedoara, având ex
periență și rezultate 
sacrate în cele două
muri, poate spera în con
tinuarea mineritului și. si
derurgiei. Atragerea ca
pitalului străin ar grăbi 
modernizarea și eficienti- 
zarea acestora. De aceea, 
debarasîndu-ne de ideea 
„nu ne vindem țara", vom 
sprijini orice inițiativă le
gislativă care reglementea
ză implicarea capitalului 
străin în cele două sectoa
re, în industria românească, 
în general. Voi încerca, 
prin munca meă- în Par
lamentul țării ca, alături 
de grupul parlamentar al 
PNȚCD, să contribui prin 
asiduitate și coerență la 
schimbarea aprecierii pe 
care România o are în Oc
cident.

RED.: Veți fi mult timp 
Ia București. Totuși 
veți -comunica cu cei 
v-au ales ?

M.B.: Legătura cu
gătorii — așa cum am ex
primat în campania electo
rală — va fi permanentă.

cum
ce

ale-

*—*—*—*_*—*—*— A — A —*—*—*— * — H-*—*—*—*—

< CAMPIONATUL DE FOTBAL
/ ȘI JUNIORI III

în pofida unor greutăți, mai ales
} nanciare și materiale, prin eforturile
t buri și asociații, s-au desfășurat toate etapele din tw l 
4 ale Campionatelor tinerilor fotbaliști (cădeți — năs- ' 
j cuți după 1 august 1977 și juniori III -- născuți după i 
V 1 august 1976). . ț
i La cădeți, pe primul loc s-a situat F,C. Corvinul i 
| (antrenor loan Bucur). Golgeterul turului — Corinda J 
ț Robert, 13 goluri. S-au mai remarcat Octav. Spfnu, ț 
[ Călin Naglii (Corvinul), Cozmin Oprilescu.
f Mîndru C ____- -__ ..
» START Deva), Nicolae Muia (Jiul) și Râul Pescar (C5- 
I lan).

dintre cele fl- i . 
făcute de cin- ț

îghi (Corvinul), Cozmin Oprilesctt, Marius ț 
(Mureșul Deva), Ghera Marius (Mureșul ? 
Jeva). Nicolae Muia (JiuD si Râul Pescar (Că- ‘

I 
) 

‘l 
j

I,

!i
I
‘i

CLASAMENTUL CADEȚILOR '
1. F.C. Corvinul Hunedoara 7 7 0 0 44— 1 21
2. Mureșul Deva 7 5 0 2 32—11 15
3. Victoria Călan 7 5 0 2 30—II 15
4. Jiul Petroșani 7 2 2 7T 12—18 8
5. Mureșul START ’91 Deva 7 2 2 3 5—20 8
6. A.S. Paroșeni 7 2 1 4 6—12 7
7. Minerul Lupenî 7 2 I 4 9—19 7
8. Minerul Urieani 7 0 0 7 1—« 0

Deva,Mureșul anLa juniori III — primul toc, 
trenor Ionel Stanca, golgeterul formației și al, seriei, 
Szemely Elek. S-au mai remarcat Cipriân Luca, C-tin 
Litera, C. Bauman, G. Răducănescu, C. Oparlescu (M. 
Deva), F. Oargă, Cosmin Nuțu, C. Plămadă, H. Ur
ziți (Corvinul), S. Bogdan, E. Dobrescu (Jiul). 
(Vasile Nemeș, colaborator).

CLASAMENTUL JUNIORI iii
1. Mureșul Deva 6 6 0 0 41— 5 12
2. F.C. Corvinul 6 5 0 1 22— 6 10
3. Jiul Petroșani 6 -2 1 3- 11—14 5
4. C.S.S. Hunedoara. 6 2 1 3 8—17 5
5. A.S. Paroșeni , 6 .2 0 4 13—22 4
6. Minerul Urieani 6 2 0 4 14—28 4
7. Minerul Lupeni 6 1 b 5 5—22 2
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CONVOCĂRI

■A.

1 • PARTIDUL NAȚIO-
HAb LIBERAL, filiala Hu
nedoara, anunță întrunirea 
Adunării Generale în data 

24 noiembrie 1992, ore
le 47, la sediul partidului. 
Uite informații la telefon 
M8020. (9277)

vinzari — 
cumpărări

• VÎND casă, modern 
mobilată, eu toate anexele, 
grădină și curte foarte ma
ce, cu posibilități de con
strucție firmă în Simeria. 
Informații Deva, tel.-619519, 
Simeria tel. 660682. (9875)
.*—* — *—*—* — ♦—*—*—*—*—♦

• CUMPĂR mărci 
și dolari — ofertă se
rioasă. Deva, telefoane 
625493, 614156.’ (8546)

' #-.*—*—*—* — *—♦—* — * — * — *

• VlND garsonieră, zona 
Dacia, 950 000 lei, negocia
bil. Relații tel. 624590.

(9857)

• VÎND remorcă Padiș
500 carosata. Deva, tel. 
624871. (9872)

• VÎND Dacia. 1310 IX,
ștare foarte bună. Tele
fon 618738. ; (9856)

• VÎND autocamionetă
Barkas 1,2 tone. Deva, tel. 
615220, 16—22. (9871)

f
• VÎND apartament 4 

camere și Ford Taunus cu 
piese de schimb. Orăștie. 
telefon 647221, după ora 16.

(9852)

• VlND Warttburg 312
cu motor și piese rezervă 
șî Ford Taunus 1,9.' Rela
ții telefon 620080, Dănes- 
cu. (9851)

• VlND frigider Arctic
mic, Deva, Al. Viitorului, 
bloc 03, ap. 6, după ora 
16. - (9850)

• VÎND linie fabricat și
îmbuteliat băuturi răcori
toare, 700 000 lei, preț ne
gociabil. Bojin Iulius, lo
calitatea >eștenita, nr. 51 
(lingă Hațeg). (9849)

• VlND Dacia 1100 Brad,
tel. 650612. (MP)

• VlND Dacia 1300, sta
rs pr -feeta. Deva, tel 
624769. (9848)

- • VlND apartament 3 
camere, semimobilațe, Hu
nedoara. Informații Timi
șoara, tel. 096/150771. (9733)

• VÎND autoizotermă
Raba, 16 tone. Deva, tel. 
619387. (9777)

• S.G. 21 Impex vinde
en gros whisky, cu adaos 
de 3—5 Ia sută, tel. 610043, 
619530. (9791)

• VÎND apartament 3 
camere, parter, Deva, Do
robanților. tel. 626639.

(9811)

• S.C. Euromarket Brîn-
duș SNG, cu sediul în O- 
răștie, str. Gh. Barițiu, nr. 
1, vinde cu precomandă 
cîntarfi electronice, con
gelatoare, frigidere. Se a- 
cordă garanție. Informații 
la tel. 95/647361, între o- 
rele 8 -15. . , (9631)

• VÎND televizor alb ne
gru, Diamant, 253. Tel. 
615113, după ora 17. (9859)

• VÎND video recorder
VHS, numai cu 30 casete. 
150 000 lei. Relații Deva, 
str. Dorobanților, bl. 29 A. 
sc. 1, ap. 8. (9861)

• VÎND video player Fu-
nai, sigilat, preț 88 000 lei, 
Deva, bdul Decebal, bloc 
15, sc. H, ap. 17, zilnic o- 
rele 5 -8 ; 17—20. (9864/

• VÎND apartament 3
camere, decomandate, str. 
Minerului, bloc 30, ap. 17, 
tel. 628608. (9866)

• S.C. Quasar Electro
SRL, Deva vinde televizoa
re color Tec, diagonala *51 
cm, și Megavision, diago
nala 37 cm. și 51 cm. Bdul 
Decebal, bloc R, parter, 
tel-. 611261. \ (9868)

• VÎND video player Ai-
wa, sigilat, preț 90 000 lei. 
Deva, tel. 620694. (9874)

• VlND casă cu grădină
mare și anexe în comuna 
Vălișoara. Informații tel. 
624612. (9766;

• VÎND butelie aragaz.
Informații zilnic, după ora 
18, la tel. 714168. (9375)

• VlND casă,' grădină 
mare, satul Sînpetru. In
formații Hațeg, tel. 770726.

(9386)

• ANGAJAM contabil 
pensionar, barmani pentru 
bar. Hunedoara, tel. 728433.

' (9378)

, x.
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SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• EXECUT 
tăvițd' carton, 
venabil, orice _______  _
răștie, tel. 647207, după 6- 
ra 21. (9860)

la 
Ia _ 
cantitate. 0-

comandă 
preț con-

3• SCHIMB apartament 
camere Hunedoara cu De
va, tel. 620858. (9855)

• SGHIMB apartament 4 
camere cu 2 apartamente 
a două camere în Deva. 
Tel. 625630. ' (9862)

» ANGAJEZ șofer, de 
preferință pensionar. Deva, 
str. 16 Februarie, nr. 17, 
tel. ‘ 618755. (9869)

• GAUT îngrijitoare co
pil preșcolar. Hunedoara 
tel. 717011, fam. dr. Radu 
Viorel. ' (9373)

«MB» «

j S.C. „COMSIM" SJS. SIMERIA !
; ORGANIZEAZĂ , |
j în data de 30 noiembrie 1902, ora 10, la sediul; 
J societății, |
| LICITAȚIE DIRECTĂ '
I în condițiile H.G. nr. 140/1991, cu modificările!
1 ulterioare, pentru atribuirea in locație de ges-' 
| tiune a următoarelor unități de desfacere:

S. mag. 8 alimentar —-
| — Simeria
* A Oii

* de

T

PIERDERI

• PIERDUT legitimație 
de serviciu pe numele Șin- 
dea Florica, eliberată de 
RAGd. Deva. C), declar 
nulă (9847)

COMEMORĂRI

OFERTE 
DE SERVICII

*********** ***************

• S.C. Dinex Hune
doara angajează con
tracte pentru livi-are 
de marfă pentru pa
chetele pomului de 
iarnă. Contăctați-ne la 
tel. 095/728444. Li
vrăm en gros dulciuri 
și portocale în orice 
cantitate, (9368)

• FIICA, nepoții Rodica, 
Mia, Mirela, Radu, Vasile, 
SLenuța, Cristina, Claudia și 
Dorel anunță cu adîncă 
durere în suflet împlinirea 
a șase săptămîni de. la tre
cerea în eternitate a celei 
care a fost o bună mamă 
și bunică

SEEKING SÎNZIANA 
(ANA)

Lacrimi și flori pe mor- 
mîntul său. Vei rămîne 
veșnic vie în inimile noas
tre. Parastasul de pome
nire duminică, 22 noiem
brie, ora 14,00, la Biserica 
din Gurasada. Dumnezeu 
să te odihnească în pace. 
Nu te vom uita niciodată.

(9870)

- • INCOTA ATLAS SRL 
Sibiu efectuează' transport 
de persoane și pachete pe 
ruta : Sibiu — Deva — 
Arad — Praga — Nurn- 
berg — Heilbronn — Stutt
gart în datele de : 25 no
iembrie, 2, 9, 14, 16, 19 de
cembrie. Informații și în
scrieri la tel. 618882. orele 
16 -21. (9814)
***************************

• S-A deschis pen
tru dumneavoastră CA
SA DE SGHIMB VA
LUTAR „GARANT", 
cu sediul în bdul De
cebal, bloc P, parter. 
Vă așteptăm zilnic în
tre orele 9 17. (9634)

• AU trecut șase luni 
de lacrimi și dor de cînd 
dragul nostru soț, tată, so
cru și bunic

FLORIN FENEȘAN 
ne-a părăsit pentru tot 
deauna. Lacrimi și flori 
pe tristul tău mormînt. Nu 
te vom uita niciodată.

Vă mulțumim celor care 
cu o floare, o luminare, o 
lacrimă v-ați gîndit la el.

Parastasul 
va avea loc 
XI 1992, ora 
mitirul de la

de pomenire 
sîmbătă, 21 
12,30, la Ci- 

(8543)Bejan.

DECESE

• SOCIETATE comer' 
ciulă angajăm urgent croi- 
torese. Relații tel. 626182, 
după ora 17. (9858)

• COLEGII de la 
PROMIN S.A. Deva 
alături de Nona Trosan și 
familia ei în pierderea grea 
suferită prin decesul .ma
mei sale

MARIOARA BATCAN 
Sincere condoleanțe fami - 
liei îndoliate. (9863)

CE- 
sînt

*

2 *î l
I.P.H. DEVA S.A., li

î ANUNȚA r
! - iI 1. Doritorii de spații comerciale din Orăș-| 
I tie și împrejurimi sînt anunțați că numai pînăj 
I luni, 23 noiembrie, se mai pot procura docu-I 
i mcntații de licitație pentru obținerea terenurilor I 
t din zona stadionului, de pe strada Eroilor, din J 
l fața complexului comercial actual.
• ’
J Adresați-vă la I.P.H. Deva S.A. — camera I
I 112. I
I l1 2. I.P.H. Deva S.A. oferă 10 000 mp teren £
2 arabil de luncă în zona Sintuhalm, și 2 000 mp I 
i teren intravilan contra unui apartament eu J 
1 două camere, decomandate, amplasat în zonă!
• convenabilă, în Deva. ■ i
» T

Condițiile de tranzacție sînt negociabile. | 
I Doritorii se vor adresa la I.P.H. Deva S.A., ca-L
• mera 112, telefon 6î8402. [
I 7

•—*—*—*—*—* — *_*__*—*—*—

R.A.G.C.L. DEVA
Anunță populația municipiului Deva că 

’ datorită neîncâsării contravalorii serviciilor 
î prestate asociațiilor de locatari în valoare dc 
I 28 383 000 de lei și altor unități în valoare de 
î 126 563 000 de lei, va trece la sistarea presta

țiilor pentru răii platnici.
Datorită faptului că fondul locativ -dc stat 

este mult redus în prezent și nu se subvențio
nează chiriile, lucrările de reparații la clădiri 
se vor executa în urma unor comenzi ferme și 
cu plata imediată. * i

Rugăm asociațiile de locatari să dea curs 
invitației unității noastre de a încheia contracte 
de „service" pentru reparații și întreținere a 
instalațiilor din clădiri.

Asociațiile de locatari care vor încheia con
tracte de „service" vor beneficia de prioritate în 
executarea serviciilor.

Pentru avarii la instalațiile din imobile vă 
puteți adresa la R.A.G.C.L. Deva, secția în
treținere clădiri, tel. 616376. Lucrările se vor 
executa numai cu plata imediată.

Se atenționează asociațiile de locatari și alțî 
beneficiari ai serviciilor noastre de a depune 

’ comenzi ferme pentru reparații la construcții și 
’ instalații pentru anul 1993. (1325)

i i i1<
1
i

i I
i

I
• mag. 8 alimentar — Șoseaua Națională |

1 *
• mag. 31 electrice — Simeria. |
Taxa de participare la licitație este de 5000«

Iei și se achită la casieria societății. , | 
Relații suplimentare privind înscrierea și j 

I participarea la licitație la sediul S.C. COMSIMI 
I S.A. Simeria, str. Avram Iancu, nr. 1. Simeria g 
j sau tel. 66.15.13. (1327) J—- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I
' SOCIETATEA COMERCIALA „CRIȘUL" S.A., | 
I cu sediul în Brad, strada Republicii, nr. 14 g 
1 Scoate la licitație, începînd cu data de 1. ’ 
, 01. 1993, pentru „LOCAȚIE DE GESTIUNE** un j 
j număr de 7 gestiuni, magazine din sectorul in-! 
’ dustrial, alimentar și alimentație publică.
| Licitația va avea loc în ziua de 6 decembrie» 
J 1992, ora 10, Ia sediul societății „Crișul" S.A. | 
| Brad. ♦
' Documentația privind modul de desfășurare | 
I a licitației se poate procura, contracost, de la 2 
> sediul societății „Crișul" S.A. Brad. I
* Cota de participare la licitație de lei 30001 
» și garanția de 10 la sută din suma de început' 
| a licitației se vor depune la casieria societății I 
I „Crișul" S.A. Brad, pînă la data de 24 noiem-J 
I brie 1992. »
I Licitația se va desfășura în baza preve- >

derilor H.G. 140/1991 cu completările prin H.G. ’ 
' 279/1992. ~ î

Relații suplimentare la telefon 651250.!
(1303) |

---------- _■ - . ------ ț
I

S.C. COMSER S.R.L. J
DISTRIBUITOR AUTORIZAT CIEL J

Vă 'oferă programe de contabilitate econo- I

I
I
IA
I
I
î mică, financiară, gestiunea stocurilor, gestiunea î
• producției, plăți, salarii etc. în versiune mono- ’ 
| post sau rețea. |
J Relații la tel. 0 95 711919, 0 95 17148 sau' 
I la sediul firmei din Hunedoara, str. Revoluției, 1 
' nr. 5. (CEC) >
I ‘
<k

I 
!
ț rclor posturi:

I sau inginer, 5 ani vechime în specialitate și să |

I țională.
• 1 post șef secție transport — i 

| specialitatea transport, 5 ani vechime în 
cialitate.

Concursul vâ avea loc în ziua de 30. XI.• 
1992, ora 9, la sediu] S.C. „SIDERMET" S.A. | 
Călan. (1321) j

I
k

S.C. „SIDERMET" S.A. CĂLAN J
Anunță concurs pentru ocuparea următoa-« 

i 
• 1 post șef serviciu desfacere — economist;

x

*
I
I
I*
I*
I*
I

cunoască o limbă străină dc circulație interna*.
I* 

inginer | 
n spe- .

S.C. SUINPROD S.A. ORASTIE !
(fost ISCIP Orăștie) ț

j Vinde la licitație mijloaee fixe disponibile.» 
( Lista va fi afișată la sediul societății în Orăștie, | 
g str. Luncii, nr. 1, județ Hunedoara, începînd ' 
I cu data de 19. XI. 1992. Licitația va avea loc I 
î în data de 7. XII. 1992, ora 10. >
’ Informații suplimentare la tel. 641640 ^au i 
| 642504. '(1323-2) j

I x I
; S.C. SUINPROD S.A. ORĂȘTIE j

(fost ISCIP Orăștie) |
Vinde către agenți economici (de stat sau ' 

’ privați) carne și preparate din carne la prețuri 1 
k avantajoase. <
J Informații la tel. 641640 sau 641863. (1323-1) J
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