
Oi Dumitru Urim a fost 
alss tn f t t t e m t t t v  ţârii 
pe lista Cortvenţîeî Demo
cratice, ca reprezentant al 
Partidului Social Democrat 
din România. Domnia M 
este un om ttnâr, un par
tener de discuţie agreabil. 
O dovedeşte şi convorbirea 
ce am avut-o recent şi pe 
care o redăm succint in 
continuare.

RED.: DIe deputat, se 
discută de multă vreme
— au declarat în „Cuvîntul 
liber“ şi alţi colegi ai dv
— despre necesitatea mo
dificării Legii fondului 
funciar care are multe

' lacune. Treaba fnsS Intîr- 
zie. Oare de ea?

D .I.: Nu este vorba de 
modificarea legii existente, 
ci de a adopta o lege nouă 
pentru completarea ei. Am 
făcut parte dtntr-o comi
sie ce a studiat in mai 
multe judeţe abuzurile s i-  
vîrşite în apliearea Legii 
18. Concluziile culese din 
teren vor fi studiate, iar 
rezultatele acestui act vor

„CUVÎNTPL LIBER ”  ÎN DIALOG CU ALEŞII 

HUNED0REN1 tN PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Tranziţia este dificilă, 
dar trebuie s-o facem suportabilă

fi câprinse în legea cea 
nouă, ce se va adopta cit 
de curînd,

RED.: Lumea ştie puţin 
despre ce se -întimplă în 
cele două camere ale le
gislativului. Am auzit Insă 
păreri cum că tn Parla
ment se cam bate apa-n 
piuă.

D .I.: Nu împărtăşesc a- 
ceastă opinie, deşi nu o 
resping în totalitate. Vedeţi 
dv, o lege, ca să fie cît 
mai bună, trebuie gînditâ 
foarte bine, într-un act 
normativ fiecare cuvtnt şl 
semn de punctuaţie î?l are 
valoarea sa. !n acelaşi timp,

De vorbă cu dl deputat 
IFRIM

sînt de acord că uneori se 
discută mult şi steril, se 
pierde timp cu o  seamă de 
proceduri organizatorice.

BSD.! Partidul Social 
Democrat din România face 
parte din Convenţia De
mocratică, deci din opozi
ţie. Se vorbeşte că opozi
ţia se opune la orice ini
ţiativă a partidului majo
ritar sau a ştîngii.

D.L î Nu este adevărat, 
Am să vă dau un exem

plu. In comisia de specia
litate a Camerei Deputaţi
lor, F.D.S.N, P.U.N.R., 
P.R.M., şi PJS.M. au venit 
cu un proiect de lege pri
vind ajutorarea proprieta
rilor de terenuri. Dejputaţii 
P.S.D.R. au aprobat pro
iectul. Ei bine, cînd acesta 
a fost pus la vot, n-a În
trunit numărul . necesar, 
ceea ce înseamnă că toc
mai autorii proiectului nu 
l-au votat. Alei aŞ vrea să 
subliniez un lucru : noi 
sprijinim orice iniţiativă ce 
este benefică pentru ţară, 
pentru naţiune, ce slujeşte 
la redresarea României şi

propăşirea ei. In
timp, Insă, ou confurii
poporul şi ţara cu cei ce o 
conduc la un moment dat. 
E bine să se ştie asta.

RED.: Vorbiţi fit nume
le Convenţiei Democratice?

D X  s In numele P-S.D.R.
RED.: Camera Deputaţi

lor a adoptat Legea aren- 
dei...

D .I.: Şi cu acest prilej 
s-au purtat numeroase 
discuţii pe tema dacă inves
titorilor străini să li se 
dea pămînt în proprietate 
sau în arendă. P.S.D.R. a 
susţinut prima variantă, pe 
timpul cît durează socie
tatea, întruelt nu este ni
meni atît de naiv incit să 
creadă că pătnîntul Ro
mâniei poate fi luat în 
geantă şi dus peste hotare.

RED.: Altceva am vrut 
să spunem şi anume că 
legea respectivă este aş-

A consemnat 
TKAIAN SONDOR

(Continuare te pag. a 3-a)
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. Inspectoratul pentru 
Cultură al judeţului Hu
nedoara, Centrul Jude
ţean al Creaţiei Popu
lare, Asociaţia Umoriş
tilor, filiala Deva — 
Petroşani a U.A.P., Casa 
dg Cultură Deva orga
nizează In perioada 2—4 
aprilie 1993; la Deva, 
Festivalul — concurs 
interj udeţean de umor 
„Lîviu Gros". Manifesta
rea aduce un cald o- 
magiu artistului de ex
cepţie care a fost Liviu 
Oros. Festivalul se des
făşoară în două secţiuni: 
a) interpretare (grupuri 
de satiră şi umor), In-

Festivalul— -concurs 

„Liviu  O ros"

terpreţi individuali sau 
cupluri (de satiră şi u- 
m or); b) creaţie (cari
catură). Organizatorii in
cită  să participe fortna- 
ţii şl interpreţi Indivi
duali de satiră şi umor, 
cu programe care să nu 
depăşească 20 de mi* 
nute pentru grupuri şi 
10 minute pentru cu
pluri sau Interpreţi in
dividuali. Confirmarea 
participării la concurs 
vn fi comunicată pe a- 
dresa: Inspectoratul pen
tru Cultură al judeţului 
Hunedoara, bdul 1 De
cembrie, nr. 28, Deva, 
telefon: 095/613966. Ca
ricaturile şi grafica sa
tirică se vor expedia pe 
adresa: Centrul Jude
ţean ai Creaţiei Popu
lare Hunedoara, bdul 
1 Decembrie, «r, 28, cod 
2TOO Deva. Lucrările 
pentru concurs vor fi In 
număr de maximum 5, 
prezentate pe format 
A 4, A 3, usmînd ca 
cele prezentate să fie 
cuprinse în catalogul ex
poziţiei. Tematica: u- 
niversul umorului popu
lar. Se vor eeorda pre- i 
util Intre 10000 şi 
40000 'de tei. Organiza
torii vor asigura cazarea 
şl masa pe toată durata 
festivalului, începlnd eu 
«teta de 1 aprilie ac. 
m .B.) ^

Deva — la scara
Interesantă şl plină de 

' conţinut a fost întîlnirea 
* organizată la Primăria mu
nicipiului Deva, privind 
dezbaterea şi avizarea pro
iectului de urbanizare ge
nerală a municipiului re
şedinţă de judeţ. Planşele 
eu viitoarele obiective au 
fost realizate de către in
stitutul „Urban Proiect" 
Bucureşti, au stat afişate ■ 
mult timp în holul Con
siliului Local Deva, au 
fost consultate de specia
lişti, de alţi cetăţeni ai 
municipiului, s-au făcut 
propuneri de completare şi 
îmbunătăţire a lor.

La amintita întîlnire, 
specialiştii de la institutul 
bucureştean au prezentat 
pe  larg, cu lux de amă
nunte, planşele, argumen
tele avute în vedere la rea
lizarea tor, Incit munici
piul Deva să se poată dez
volta armonios, echilibrat, 
fi» vatra sa firească şi tfi 
baza logică a nevoilor de 
azi şi de roîine„ale locui
torilor să i Cei prezenţi — 
factori eu funcţii de răs
pundere de la Prefectură, 
Consiliul Judeţean, primă
ria locală, membri ai co
misiilor municipală şl ju
deţeană de urbanism, di
rectori şi alţi reprezentanţi 
ai unor importante unităţi 
economice şi instituţii din

Deva, eu responsabilităţi 
în domeniul urbanismului 
localităţii — au ascultat eu 
interes expunerile compe
tente ale autorilor proiec
tului. Am auzit eu plăcere, 
ca Intr-un vis frumos, de
spre casc de agrement şi 
terenuri de joacă pentru 
copil, despre locuinţe so
ciale şi despre mult pome
nitul, apoi abandonatul, 
troleibuz Deva — Mintia şi 
Deva j — Hunedoara, de
spre «m una Şoimuş ca port 
la Mureş, despre spaţii de 
parcare, şl garaje moderne, 
despre alte obiective «are 
ne vor hnpodobî munici
piul. * •

La rîndul lor, cei care au 
discutat pa marginea plan
şelor prezentate şl a ex-

DUMITRU GHEONEA

(Continuare te pag. a 3-a)
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PROGRAMUL AUDIENŢELOR LA 
PREFECTURĂ

•  Miercuri — orele 10—15 (subprefect)
•  Joi — orele 10—15 (prefect)
•  Vineri — orele 10—15 (directorul gene

ral al prefecturii).

I n  s c o  )  u  n a n i t a r

Despre activitatea filialei 
judeţene de Cruce Roşie 
din anul trecut ziarul nos
tru a scris, frecvent fiind 
înserate în coloanele sale 
diversele acţiuni de ajuto
rare a celor fără venituri, 
handicapaţi, copii orfani 
Chiar dacă nici noi nu 
slntem prea bogaţi, aju
toare au fost trimise în 
Republica Moldova şi in

O

U H &  p e
— N-am niciodată 

meu.
— Nici al meu nu 

contrazică.

divergenţe cu soţul 

îndrăzneşte să. mă

Iugoslavia, datorită, în spe
cial, unor agenţi economici 
care au făcut donaţii.

Pe lingă ajutorul mate
rial, Crucea Roşie de tine
ret a adits o raza de bu
curie, prin acţiunile sale, 
în cămine de copii orfani 
sau de bătrtni. S-au între
prins tn  învăţămîntul li
ceal şi universitar din ju
deţ acţiuni de prevenire a 
îmbolnăvirii de SIDA. In 
cadrul pregătirilor pentru 
situaţii de dezastru, s-au 
colectat materiale necesare, 
în schimb nu s-a reuşit 
constituirea grupelor de 
intervenţie în asemenea 
cazuri. Ele vor fi realizate 
în acest an.

De altfel, în acest an, fi
liala judeţeană are pro-

V. ROMAN

(Continuare te pag. a 3-a)

JOZSEF ANTALL ÎŞI DA 

ARAMA PE FAŢA

„tn timpul campaniei e- 
lectorale de anul viitor, 
premierul ungar Jozsef An- 
tall va ridica şi problema 
realipirli Voivodinei la 
Ungaria", a declarat Laszlo 
Lengyel, politolog şi mem
bru ai Partidului Socialist 
Ungar. După cum infor
mează Ziarul „Magyar Hir- 
Iap“, Laszlo Lengyel a fă
cut această afirmaţie ia 
consfătuirea de partid des
făşurat* la Budapesta, re
ferind u-se Ja posibile .Ace* 
narii" in zona Europei ră
săritene. Ia opinia sa, J s  
locui unei perioade de 
tranziţie paşnică, eveni
mentele se Vor derula con
form scenariului de catas* 
frofă". O asemenea evo
luţie este tnal probabilă, 
consideră Lengyel, dacă 
Europa răsăriteană este 
privită ca un ansamblu şi 
nu ca fiecare ţari tn parte.

Referindu-sts Ia posibile 
scenarii de evoluţie a si
tuaţiei clin această zonă. 
Laszlo Lengyel a menţio
nat ca o primă variantă 
ca ruşii să-şi redobân
dească controlul asupra 
fostelor teritorii ale Uni
unii Sovietice. A doua va
riantă ar fi ca fiecare să 
înceapă să lupte împotriva 
celuilalt. „A treia variantă 
ar fi conceptul- Ungariei 
Mari",, a subliniat LengyejL 
în context, el a atras aten
ţia că „orice modificare a 
graniţelor, chiar pe cale 
paşnică, de exemplu prin 
referendum, ar duce Ia o 
catastrofă". Dar, a opinat 
Lengyel, „premierul Jozsef 
Antall, In cadrul campaniei 
pentru alegerile parlamen
tare din 1994, va ridica toc
mai problema restituirii 
Voivodinei către Ungaria", 
Subliniind că redobîndirea 
fostelor sale teritorii ar 
constitui o mare povară 
pentru Ungaria, Lengyel a 
adăugat: „Cu Ardealul, de 
exemplu, am fntimpina a- 
ceieaşi dificultăţi cu tete 
se confruntă şi Germania 
în cazul Germaniei răsări
tene", •ii-.a-'r'”

In ce-1 priveşte pe pre
mierul Antall, acesta. încă 
din vara anului l#9i, a ri
dicat problema ■ statutului 
Voivodinei în cazul des
trămării Iugoslaviei, dar 
ulterior a explicat că nu a 
avut în vedere nici un fel 
de pretenţii teritoriale faţă 
de vecini. (Itompres)
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O  OLIMPIADE ŞCOLARE. Se 
află în curs de desfăşurare olim.  
piadele şcolare. întrecerile, pe O- 
biecte de învăţămînt, au afume 
în etapa judeţeană, cei mai me
rituoşi elevi ooncurînd pînă tn 
momentul de faţă Ia Limba & 
Uteratura română. Chimie, wr. 
mind Matematica, Fizica... Aşadar, 
emoţii pentru cei aflaţi în bănetle 
şcolii şi nu numai pentru el, ci 
f i pentru profesori ş i părinţi! 
(M.B.f

O  —G MAMA. Dna Ana Puica 
a muncit o viaţă. Şi-a crescut co
piii, a avut grijă de casă. La anii 
dumneaei au mai lăsat-o puterile. 
Unul dintre fU, Ionel, unde lo
cuia are casa lui, pentru ma
ma este loc tot mai puţin. Cu 
multă înţelepciune, primăria ora- 
şului Simeria încearcă să o a- 
jute. Frumos gest. Omenesc... 
(Gh, I.N.) „

O  CONVOCARE. Asociaţia lup
tătorilor din decembrie 1989 con. 
voacă toţi membrii săi joi, 11 
martie IW3, erele 18. in sala mică 
a Consiliului Judeţean Hune
doara pentru validarea dosarelor. 
In caz de nevalidare, dosarele nu 
se vor înainta spre rezolvare, 
(C.P.)

O  DRUM BUNI în flecare di
mineaţă din Autogara Deva au. 
tobuzcle pornesc pe multe trasee. 
Spre Hunedoara, Călan, Petroşani, 
Reşiţa, Oradea, Rm. Vilcea, Certeju 
de. Sus şi altele. „Din 43 de au
tobuze în parc, sînt active 37. 
Dar toate traseele sînt asigurate" 
— ne spunea dl Ioan Mane, şe. 
ful AutoffărU. Noi le spunem in 
continuare: „Drum bun.'" (Gh. I.N.)

Q  MINORI, Florin Chebac şl 
Petru Duţă din Lnpeni au la Un 
ioc 28 de ani. La şcoală nu mer
geau, dar nici de lucraţi bune 
nu sc prea ocupau. Dimpotrivă, 
Siau apucat de furat. Treaba a 
ţinut puţin. Mat concret, pînă 
au dat două spargeri la unităţi

comerciale din localitate. Au fost 
prinşi, iar bunurile în valoare de 
69 000 de lei recuperate. (V.N.)

O  10 000 LEI. In Ziua de astăzi 
nu.i o sumă grozavă. Oricum, e 
mai bine să -o capeţi, decît să o 
dai. Mircea Constantin, din Do- 
bra. Zamfir Covaeiu, din Craiova, 
au dat „aceşte sume neînsemnate, 
în Gara Deva. Pentru că au fă
cut scandal în plină noapte. Ce.s 
astăzi zece mii... (GR. I.N.)
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Ultimele

n o u tă ţ i

De la echipele: >: noastre 
.,fanion“ în fotbalul Româ
nesc — Corvinul Hunedoara 
şi Jiul Petroşani — am a. 
flat ultimele noutăţi,. chiar 
în ziua amînării începerii 
returului. După cum ne-a 
relatat dl Ioan Petcu, pre
şedintele clubului Corvinul, 
s-a reuşit sp. fie legitimaţi 
fundaşii Fartusnic de la 
Simeria, Cfiira. (Orăşiie), 
tinărul portar Hîrşu (19 ani 
de la Metalurgistul Sadu) 
şi Şumudicg, (fost la Spor

iri zilele de 5 şi 6 martie în prezenţa unui public 
numeros ce a făcut neîncăpătoare Sala Sporturilor din 
Deva, am asistat la un adevărat spectacol sportiv co
ordonat de cel ce este numărul 1 în karatele din ţara 
noastră, antrenorul federal şi preşedinte al Asociaţiei 
de Karate Tradiţional din România, sensei Dan Stu- 
paru — 5 Dan. '

Sîmbătă, au avut loe reuşite demonstraţii realizate 
de cluburile Heian Deva şi Heian Brad, conduse de 
Bcndea Marius şi clubul Ryu-do-Deva, condus de 
Teodor Telembici, în care publicul a savurat modul 
în care cei doi antrenori Bendea şi Telembici prin 
execuţii rapide şi în forţă au „spart" diferite obiecte 
dure. Demonstraţiile au culminat cu cea realizată de

)
Asociaţia sportivă din Brad s-a reorganizat şi va purta denumirea

A.S.A  A U R U L  B R A D

\
Finala pe zona Transilvania 

a Campionatului Naţional de Karate )
\

tul Studenţescf, care se pare 
va fi un rial' cîştig pentru 
hunedorenipDkcl, Corvinul 
este pregătit;pentru startul 
returului,

După citd am aflat, Jiului 
Petroşani i‘a, venit de mi
mare amintirea primei etape 
a returului 'dîştigînd ceva 
timp pentru ; • definitivarea• 
legitimării jucătorilor atît 
de aşteptaţi şă fortifice e- 
chipa: Minţea Popa şi E. 
mii Marian. Jucătorul Ini- 
puşcătoiu, ; fb'st • la Jiul 
l.E.I.l.F. Craiova, ce s-a 
antrenat cu Jiul Petroşani, 
s.a reîntors în;, Bănie, la 
Electroputere. Oricum, e- 
levii lui Bumitru Marcu 
sînt pregătiţi şi mai mobi
lizaţi ca pricind pentru 
promovarel Să vedem ce 
va f i. (S.CJ

Dănuţ Şmaibcrgher, campion european, multiplu cîş 
tigător al unor turnee internaţionale şi Cezar Cotescu, l 
locul III la campionatele europene de la Volklingen — 1 
Germania, ambii sportivi clasaţi de altfel pe locul IV 1 
la Campionatele mondiale de la Montreal, Canada, ţ 
demonstraţie care a fost îndelung aplaudată de cei i 
prezenţi. După desfăşurarea finalelor la probele kata ) 
şi kumite, individual masculin şi feminin, mixt şi pe j 
echipe, s-a desfăşurat proba cea mai spectaculoasă, l 
proba Embu, cu tehnici în totalitate-libere, în cadrul / 
căreia am asistat la întîlnirea de mare spectaculozi- i 
tate dar şi duritate dintre reprezentantul Hunedoarei, ţ 
sportivul Şimo Ianoş de la A.S. Constructorul Hune- 1  
doara şi Mihai Mar din Beclean, ambii clasaţi pe lo
cul III - - l a  campionatele europene din 1992, întîlnire 
cîştigată de Mihai Mar.

Dintre rezultatele mai deosebite pe probe şi sti
luri amintim la individual cele realizate de Evă Ke- 
rekeş din Cluj-Napoca, Mercedes Sebeştyen, Ianoş 
Şimo, Cătălin Pruteanu şi VasHe Lung de la A.S. 
Constructorul Hunedoara, Marius Bendea şi Alexan
dru Ni stor de la clubul Ilcian Deva, CarmetvKis de 
la Brad, iar pe echipe prestaţiile deosebite ţp finală 
ale cluburilor Heian Deva şi A.S. Constructorii) Hu
nedoara. - r ’

Aşa cum subliniam de 
curînd în ziarul „Cuvîntul 
liber", la una dintre cele 
mai vechi echipe de fotbal 
din judeţul nostru, evoluînd 
şi pe prima scenă a fot
balului românesc şi apoi, 
ani în şir în eşalonul se
cund, Aurul Brad —, sem
nele bune in revigorarea 
fotbalului sînt evidente. Din 
iniţiativa unor oameni iu
bitori ai fotbalului care 
manifestă prin disponibili
tăţile lor şi respect faţă de 
suporteri, cu ajutorul sin
dicatelor miniere Barza 
şi Ţebea (lideri Gheorghe 
Gavrilă şi Nicolae Miclăuş), 
s-au reanalizat posibilităţile 
ce pot fi puse în valoare 
în vederea îmbunătăţirii 
programului de pregătire a 
echipei de fotbal, a pre
zentării sale îa un nivel 
superior în returul actua
lului campionat şi evitarea 
retrogradării, creşterii preo

cupării pentru dezvoltarea 
propriei pepiniere de fot
balişti, a celorlalte ra
muri sportive.

Zilele trecute am primit 
la redacţie componenţa 
conducerii asociaţiei şi a 
secţiei de fotbal, cu noua 
denumire a asociaţiei : A.S. 
AURUL BRAD. Iată şi 
componenţa conducerii a- 
sociaţiei : ing. Ioan Anca 
şi lt. col. Tămăzlăcaru 
Mircea (preşedinţi de o- 
noare); ing. Grigore V.er- 
deş (preşedinte), maior Pos
teucă Florin şi ing. Petru 
Armie (vicepreşedinţi). Din 
conducerea secţiei fotbal 
fac parte: sing. Mircea 
Faur (preşedinte), inginerii 
Nicolae Miclăuş şi Mircea 
Udrescu (vicepreşedinţi), 
Ioan Faur (secretar), Ton 
Moraru şi Viorel Negru 
(organizatori de competiţii).

Salutînd iniţiativa bră-' 
clonilor pentru reorganiza

rea asociaţiei sportive ce 
poate deveni una dintre 
cele mai puternice şi re" 
prezentative din judeţ, nu 
ne îndoim că sportul va 
cunoaşte noi valenţe în 
Ţara Zarandului, că echipa 
de fotbal va redeveni la 
strălucirea ce o avea pînă 
nu de mult, în peisagistica 
fotbalului românesc.

SABIN CERBII

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 7 MARTIE

. -„ -
Prof. MIRCEA SÎKBU

■ I
«
III
W  

' .“V 
VI

ANCONA — GENOA 
ATALANTA — INTER 
FOGGIA — BRESCIA 
JUVENTUS — NAPOLI 
MILAN . — • FIORENTINA 
PARMA — LAZIO 

VII PESCAHA — UDINESE 
VIU ROMA — CAGLIARI 
JtX SAMPDORIA — T0RINO
X ASCOLI — VERONA
XI F. ANDRIA — BGLOG.N t 
XH PADOVA — LECGE .
XIII TARA NTQ — VESHEZ1A. . •

FOND DE CÂŞTIGURI: *39)000.090 lei,

0—0- x :
1—1 x  i
0—9 X »
4—3 11
2—0 i i
2—1 : 1 12—2 X
1—1 x :
0—1
0—0 X '1
1—1 . X2—1 • 1 1
1—1 X '

EţAPA. A 18-a (7 martie)

Dacia Unirea — Electroputerc 
„Poli" Tiraiwar a ' — Dinamo 
Univ. Craipya t— Sportul Stud. 
Steaua — Otelul 
F.C. Braşoy — ,,U" Cluj 
Rapid — Petrolul 
Gloria B-ţa — F.C. Selena 
F.C. Farul — Progresul 
F.C. Inter; — C.S.M. Reşiţa

ETA'PA a  19-a (14 martie)

Dinamo Dacia Unirea 
Sportul Sjntd. — „Poli" Tim. 
Oţelul — Univ. Craiova 
Petrolul — Steaua 
F.C. Selena — F.C. Braşov 
„U“ Cluj — Rapid 
Progresul — Gloria B-ţa 
C.S.M. Reşiţa — F.C. Farul 
Electroputere — F.C. Inter

ETAPA i A 20-a (21 martie)

F.C. Farul — Electroputere 
F.C. Inter — Dinamo 
Dacia Unirea — Sportul Stud. 
Steaua — „U“ Cluj 
Oţelul — Petrolul 
Rapid — F.C. Selena 
F.C. Braşov — Progresul 
Gloria B-ţa — C.S.M. Reşiţa 
Univ. Craiova — „Poli" Tim.

ETAPA A 21-a (28 martie)

„U“ Cluj — Oţelul 
„Poli" Tim. — Dacia Unirea 
Petrolul — Univ. Craiova 
F.C. Selena — Steaua 
C.S.M. Reşiţa — F.C. Braşov ţ 
Progresul — Rapid
Electroputere — Gloria B-ţa 
Dinamo — F.C. Farul 
Sportul Stud. — F.C. Inter

ETAPA »\ 22-a (4 aprilie)

F.C. Braşov — Electroputere 
Gloria B-ţa — Dinamo 
F.C. Farul — Sportul Stud.

DACA TIMPUL 
PERMITE...

Meciurile echipelor 
de fotbal promovate în 
„optimile" Cupei Ro
mâniei urmau să se 
desfăşoare miercuri, 10 
martie, după următo
rul program : Steaua 
— Progresul Buc ; „U“ 
Cluj — Dinamo ; Glo
ria Bistriţa — Rapid; 

Univ. Craiova — C.S.M. 
Reşiţa; I.C.I.M. Bra
şov — F.C. Maramureş; 
Dacia Piteşti — Mine
rul Motru ; F.C. Bra
şov — Selena Bacău; 
Inter Sibiu — Petrolul 
Ploieşti. Ora: de în
cepere a întîlnirilor e- 

" ra' 1 4 ^ 0 ; i
Din păcate, timpul, 

cu multă zăpadă în 
anumite zone ale ţării 
şi cu viscol, a impus 
amînărca începerii re
turului campionatului 
de fotbal. Se va * , in- 
Ifmpln- tot aşa- şi,. cu_ 
meciurile din cupă?" 
(S.C.) U ' '

Petrolul — „U“ Cluj 
Oţelul — F.C. Selena 
Steaua — Progresul .
Rapid — C.S.M. Reşiţa :
Univ. Craiova — Dacia Unirea * 
F.C. Inter — „Poli" Tim.

ETAPA A 23-a (7 aprilie)

Progresul — Oţelul 
F.C. Selena — Petrolul 
„U" Cluj — Univ. Craiova 
C.S.M. Reşiţa — Steaua 
Dinamo — F.C.Braşov 
Electroputere — Rapid 
Sportul Stud. — Gloria B-ta 
„Poli" Tim. — F.C. Farul 
Dacia Unirea — F.C. Inter

ETAPA A 24-a (17 aprilie)

Steaua — Electroputere .
Rapid — Dinamo
F.C. Braşov — Sportul Stud.
„U“ Cluj — F.C. Selena 
Petrolul — Progresul 
Oţelul — C.S.M. Reşiţa 
F.C. Farul — Dacia Unirea 
Gloria B-ţa — „Poli" Tim.
Univ. Craiova — F.C. Inter

ETAPA A 25-a (25 aprilie)

Electroputere — Oţelul * ţ 
Progresul — „U“ Cluj . >»
C.S.M. Reşiţa — Petrolul 
F.C. Selena — Univ. Craiova 
Dinamo — Steaua 
„Poli" Tim. — F.C. Braşov 
Sportul Stud. — Rapid 
Dacia Unirea — Gloria B-ţa 
F.C. Inter — F.C. Farul

----Petrolul
—  - Oţelul —
—  Steaua -

ETAPA A 26-a (2 mai)

— Electroputere 
Dinamo 
Sportul Stud.

F.C. Selena — Progresul 
„U“ Cluj — C.S.M. Reşiţa 
F.C. Braşov — Dacia Unirea 
Rapid — „Poli" Tim.
Univ. Craiova F.C. Farul , 
Gloria B-ţa — F.C. Inter

ETAPA A 27-a (9 mai)

Sportul Sfud. •— Oţelul 
Electroputerc — „U" Cluj 
Dinamo — Petrolul 
C.S.M. Reşiţa — F.C. Selena 
Progresul — Univ. Craiova 
„Poli" Tim. — Steaua 
F.C. Inter — F.C. Braşov 
Dacia Unirea — Rapid 
F.C. Farul — Gloria B-ţa

ETAPA A 28-a (16 mai)

F.C. Selena — Electroputere 
„U“ Cluj — Dinamo , 
Petrolul — Sportul Stud. 
Progresul — C.S.M. Reşiţa 
Steaua — Dacia Unirea 
Oţelul — „Poli" Tim.
Univ. Craiova — Gloria B-ţa 
F.C. Braşov — F.C. Farul 
Rapid — F.C. Inter

ETAPA A 29-a (23 mai)

Dacia Unirea — Oţelul 
Sportul Stud. — „U“ Cluj 
„Poli" Tim. — Petrolul 
Dinamo — F.C. Selena 
Electroputere — Progresul 
C.S.M. Reşiţa — Univ. Craiova 
F.C. Inter — Steaua 
Gloria B-ţa'— F.C. Braşov 
F.C. Farul — Rapid

ETAPA A 30-a (6 iunie)

C.S.M. Reşiţa — Electroputere
Progresul — Dinamo
F.C-, Selena — Sportul Stud.

Petrolul — Dacia Unirea 
„U“ Cluj — „Poli" Tim,
Univ. Craiova — F.'C.' Braşov 
Rapid — Gloria-B-ţa 
Steaua — F.C. Farul 
Oţelul —F.C. Inter.

ETAPA A 31-a (13 iunie)
- \ ■ .. *. ’ ’ ’

Univ. Craiova — Electroputere 
F.C. Farul — Oţelul 
Dacia Unirea — „U“ Cluj 
F.C. Inter.— Petrolul 
„Poli" Tim. — F.C. Selena 
Sportul Stud, — Progresul 
Dinamo — C.S.M. Reşiţa 
Gloria B-ţa — Steaua 
F.C. Braşov — Rapid

ETAPA A 32 a (16 iunie)

Electroputere — Dinamo 
C.S.M. Reşiţa — Sportul Stud. 
F.C. Selena — Dacia Unirea 
Progresul—- „Poli" Time 
Rapid — Univ. Craiova •
Steaua — F.C. Braşov 'ŢV 
Oţelul — Gloria B-ţo 
Petrolul — F.C. Farul 
„U" Cluj — F.C. Inter

ETAPA  A 33-a (20 iunie)

Sportul Stud. — Electroputere 
Univ. Craiova — Dinamo 
F.C. Braşov — Oţelul ,
F.C. Farul — „U“ Cluj 
Gloria B-ţa — Petrolul 
F.C. Inter — F.C. Selena ^
Dacia Unirea — Progresul 
„Poli" Tim. — C.S.M. Reşiţa 
Rapid — Steaua

ETAPA  A 34-a (23 iunie)

Dinamo — Sportul Stud. *
C.S.M. Reşiţa —• Dacia Unirea 
Electroputere — „Poli" Tim. 
Steaua — Univ. Craiova 
Petrolul — F.C. Braşov 
Oţelul — Rapid 
„U" Cluj — Gloria B-ţa 
F.C. Selena — F.C. Farul 
Progresul — F.C. Inter



ClIViOiTUL LIBER

Tranziţia este 

dificilă, dar 

trebuie s-o facem 

suportabilă
(Urmare din pag. 1)

teptată cu nerăbdare, dar 
încă nu se ştie cînd va 
intra în vigoare deoarece 
în Senat ri-a. 'fost discutată. 
In acest context nu credeţi 
că e necesar ca discutarea 
unui act normativ să aibă 
loc concomitent în . cele 
două jcamere ale Pariam 
montului ?

D .I.: Concomitent cred 
că nu este posibil,'dar ime
diat da. Acest lucru cade 
în sarcină biroului Sena
tului şi ăl Camerei Depu
taţilor.

RED. : P.S.D.R. sprijină 
Guvernul Văcăroiu ?

p .I .: Da, pentru preve
derile bune ce le are în: 
programul său.

RED. : Partidul , dv este 
•*cle centrutstînga. Mai multe 
formaţii politice îş i. asumă 
această poziţie.

D.I, : Din păcate, numai 
în Vorbe, îri fapte , nu. So-. 
eial-democraţia este-'o miş
care care acţionează' nu 
atît - în vorbe, cît în fapte. 
Sigur, trecerea . de la- un 
sistem la altul este dificilă, 
dar cit de dureroasă pen
tru oameni este .ea ? Noi 
acţionăm în Parlament pen
tru a face această trecere 
suportabilă pentrU oamenii 
Se rînd, prin -prrţrteeţia so- 
cialâ. tţvv- '

RED. : De discutat ar fi 
■foarte multe, dle deputat, 
dar spaţiul»tipografic nu 
ne permite. MulţumindU-vă - 

’ pentru această- convorbire, 
vă invităm pcd-vs s-o în
cheiaţi. *••••'. ■

• ’ D .î:: Cu maîtă '‘plăcere. 
Aprobăm întru totul poziţia ; 
Guvernului şi a Preşedinţiei 
în conflictul do pe Dunăre,' 
fiutcjl de âcord ca România 
Svi pil se irnplice altfel de- 

,p|t pe, calea tratativelor în 
starea de: lucruri din Iu
goslavia. Urez colectivului 
z jarul ui- „Cuvîntul . liber1 
toate cele doritei -

."Stime f'ag 3

Deva — la scara
(Urmare din pag. 1)

punerilor specialiştilor de 
la „centru" — între care 
dnii Nicolae Ardelean Mun- 
teanu, director adjunct la 
R.A.G.G.B. Deva, Gheorghe 
Grun, dş la pamera de Co
merţ ş i ' Industrie. a jude
ţului, Ilie Popa, directorul 
Institutului de Proiectare 
Hunedoara — Deva — au 
făcut observaţii pertinente 
şi au venit cu unele pro
puneri interesante privind 
materializarea obiectivelor 
din generosul proiect de 
urbanizare generală a mu

nicipiului Deva şi a loca
lităţii aparţinătoare —- 
Sîhtuhalm. ’v î  

Sînd se - vor întîm.pla 
toate acestea ? Răspunsul 
nu l-a dat, nici nu-1 poate 
da cineva. Şi aceasta, din- 
tr-un motiv pe cît de sim
plu, pe atît de acut: lipsă 
banilor. încolo -—. toate 
bune şi frumoase. Iar din 
alt unghi de vedere — 
merituoase aprecieri pentru 
specialiştii de la „TJcban- 
Proiect" Bucureşti, care 
s-au aplecat cu migală, 
competenţă şi interes asu
pra viitorului oraşului De
va.

I n  s c o p  u m a n i t a r

(Urmare din pag. 1)

iecte ambiţioase. între a- 
cestea şi inaugurarea noului 
sediu judeţean, pentru-care 
s-au cheltuit p în ă ' acum 
1,7 milioane de lei, şi se 
speră în obţinerea a încă 
8 milioane de_ lei de la 
forul naţional, necesare 
finalizării lucrărilor. Un 
ajutor substanţial în rea
lizarea sediului, mai ăles 
în dotarea lui, a dat şi 

Crucea Roşie germană, care 
sprijină înălţarea unui se
diu, tot în acest an, şi pen
tru subfiliala din Petro
şani. Şi pentru că sîntem 
la capitolul financiar al 
activităţii, trebuie menţio
nată preocuparea filialei 
de a realiza în acest an 
venituri mult mai mari 
decît în cel. precedent, atît
din__ cotizaţii, donaţii şi
sponsorizări, la care să'fie 
ariţrehaţi cît mai . mulţi 
agenţi economici, cit şi 
prin activităţi economice 
proprii.

Un loc important şi in 
acest'-an’ ii vor ocupa ac 
ţiunde cu caracter social, 
coptinuîndu-şe - ajutorarea - 
handicapaţilor,, cdpfflilor or -" 
fahi, îl unor per-soăne sin
gure, a celor fără venituri, 
iniţiindu-se sprijinirea ma

terială a activităţii de Cruce - 
Roşie dintr-un raion din 
Republica Moldova. Cre

dit şi ajutor vor fi date 
; şi grupelor de Cruce Roşie 
de tineret care se remarcă 
prin interes’ pentru mani
festările specifică, această 
vîrstâ dovedind mari dis
ponibilităţi pentru volunta
riat. Tot acestei virste, dar 
nu numai, îi vor fi desti
nate intîlnirile şi dezbate 
rile privind prevenirea îm
bolnăvirilor de SIDA. Se 
va pune accent şi pe do
nările de sîrige, care se 
află acum într-o nejustifi- 
cată suferinţă.

v  •  OMf în; holul Casei de bilete din Gara -Deva 
a fost găsit mort acest om. Poliţia aşteaptă oamenii 
buni să vină cu amănunte. Cine-1 cunoaşte? (Gh. I.N.).

1 ■ La nevoie,
\  ; >f ' .' ' ;>•
. -r In ziua de. 3 martie a.c., 
i  ora 16,30, la un control 
| de rutină privind circu-

I laţia pc ruta Brad Baia 
de Crîş, s-a petrecut un 

J eveniment ieşit din co- 
I mun. ,
' Echipajul poliţiei l-a 
|  oprit pe numitul Gheor- 
* ghe Oancca (39 ani) din 
1 satul Vidra, comuna Vîr- 
* futile, judeţul Arad. Cel

I în cauză nu are ocupaţie 
şi a mai fost condamnat 

( dc două ori pentru ultraj 
1 contra bunelor moravuri 
[ şi ultraj cu violenţă. El 
I conducea autoturismul A- 
.» RO 3 AR 1378. La cobo- 
I rîrea din autoturism, Gh. 
s O. i a aplicat unui sub- 
| ofiţer de poliţie trei lo-

\

vituri cu cuţitul în bra
ţul drept, după care a fu
git, cu autoturismul pentru 
a i se pierde urma. Fiind 
prins din nou în comuna 
Ribiţa, Gh. Oancea s-a: 
dedat din nou la violenţă.

în această situaţie, s-a 
tras un foc de avertisment, 
la care Gh, O. . nu s-a 
supus, obligîndu-1 pe po
liţist să facă încă o dată 
uz de armă, rănindu-1 la 
braţul drept pe răufăcă
tor, Acum Gh. O. se află 
în spital sub pază, unde 
primeşte îngrijiri medi
cale, urmînd ca după ex
ternare , să fie arestat.

Deci, nu trebuie uitat 
faptul că, ia nevoie, po
liţia trage. (N.T.)

I
V ■ ■ I

l V

!

S.C. PRODIMPEX — COM S.RX. DEVA 

Str. Libertăţii, bloc L 4, parter.

Vă oferă en gros şi en detaille :

! V 
I V
; V

n
plicuri de 5 grame, în cutii de 1000 plicuri;

mercial zero ;

•  case de bani import;

•  încălţăminte femei ;

•  pijamale bărbăteşti

•  bluze şi fuste negre femei ;

’ Ziarul „CUVîNTUL LI, 
BER“ merită nota '„10 cu 
plus“. Aceasta, deoarece se
sizează cu profesionalism 

.nuanţele vieţii politice, fă
ră a da foc la oala unora 
sau altora.

Dacă la interviul luat 
dlui senator Octavian Mun- 
teanu, deşi aveam multe 
de spus, probabil minat
şi de îndemnul biblic ....
iartă-i, Doamne...", m-arn 
abţinut, în Urma interviului 
luat dlui primar de Romos, 
Nicolae Cătănlciu, nu mai 
pot să tac. Sau mai bine 
zis,nu mai putem să tăcem.

Şi cum să tac, cînd dl 
Cătăniciu, înainte de ale
geri, se batea cu ghearele 
şi cu dinţii, numai să a- 
puce un loc cît mai sus pe 
lista FSN, listă care-1 a- 
vea vîrf de lance tocmai 
pe dl Caius Traian Dra- 
gomir. Vezi, Doamne, toc- ■ 
mai acela care a de’clan- 
şat, prin afirmaţia sa de 
la Deva, revelaţia prima
rului de Romos. Ei, aici 
vă întreb, dle Cătăniciu, 
cum stăm cu „prinţipu- 
rile“ ? Sau domnia voastră 
aveţi o percepţie individua
lă şi, mai ales, individua
listă asupra rolului omu
lui politic în societate ? Es
te indecent din partea dv 
să atacaţi un partid care

v-a scos dintr-Uri anoni
mat deplin,, v-a creditat pe 
baza unor „ziceri" foarte 
promiţătoare cu răspunde
rea ce' aţi avut-o şi de ca
re, conform legii şi statu
tului, nu aţi avut curajul 
să vă deziceţi. Conform ce
lor aflate din ziar, dum
neavoastră sînteţi în si
tuaţia omului angajat în 
două partide. Este ilegal, 
imoral şi total lipsit de 
fair-play.

Nu vreau să intru în po
lemică cu dl primar de 
Romos, în legătură cu ca
racterul de ce’ntru-stînga al

' • * • ♦ • * • * • * • *
*>", ' - 4 »  ■

FSN, deoarece domnia sa 
vădeşte o crasă necunoaş
tere a unor categorii ac
tuale ale poiitologiei. Vreait 
numai să-i spun dînsuiui şi 
altor „analişti", că alterna
tiva Ia guvernare — gu
vernul din umbră — este 
o prevedere statutară a 
FSN din 1991, pe care nu îmi 
aduc aminte să o fi cdn- 
testat, şi care se regăseşte, 
implicit sau explicit, îri 
toate societăţile contem
porane avansate. Nur cred 
că este „o nebunie" să 
propui soluţii alternative t 

Este o nebunie ■ să crezi 
că numai tu ai dreptate ! •

OVIDIU JURCA, 
vicepreşedinte al FSN —» 

Hunedoara — Deva

SOCIETATEA COMERCIALA 
FARMACEUTICĂ „REMEDIA" S.A. DEVA

I

* Anunţă licitaţie pentru închiriere a urmă'
| toarelor farmacii: nr. 3 Hunedoara ; nr. 4 Hu-
* nedoara, nr. 5 Hunedoara ; nr. 7 Teliuc ; nr. 8 
I Ghelari; nr. 18 Lonca ; nr. 26 Brad ; nr. 33 Il*a; £ 
' nr. 48 Tciuş, nr. 50 Valea Lungă ; nr. 53 Ocna- î  
I Mureş; nr. 60 Deva ; nr. 61 Hunedoara; nr. 1 ~ 
j. Deva ; nr. 11 Călan ; nr. 12 Haţeg ; nr. 22 Lu- 
■ peni; nr. 23 Uricani; nr. 24 Orăştie ; nr. 31 Zam;
| nr. 49 Blaj ; nr. 58 Alba Iulia ; nr. 15 Petroşani;
. nr. 21 Lupeni; nr. 35 Alba Iulia ; nr. 38 Alba 
| Iulia ; magazin tehnico-medical Brad ; Punct.
» farmaceutic nr. 3 Simeria pentru magazin telino- 
t farm şi Punct farmaceutic Baru Mare pentru 
j farmacie.
I Licitaţia va avea loc în ziua de 5 aprilie 
| 1993, la sediul societăţii, str. Dorobanţilor, nr.
* 43 Deva. Înscrieri la licitaţie se primesc pină îri
|  31 martie- a.c. inclusiv. Ţ> "’j ,  ’ \ v
! -' Documentaţia şi condiţiile de participare la 
| licitaţie se găsesc la sediul societăţii, la oficiul 
.» juridic. - *

S.C. CBISTIRO COM S.R.L. DEVA

Bdul Decebal, bl. 111 V:
Vinde en gros produse din cristal (pahare,\

vaze). : ■ : ' ' ; . '
Informaţiiî— tel. 095/618801, între arde! 

10—18. ’ (321)1

i !

i j
V I

I I
V I 

I

! '

\ S.C. CONS — TOMMY HUNEDOARA

Str. Ştefan cel Mare, nr. 1, telefoane 095# ! 
715842,714001.

EXECUTA

•  şarpante cu ferme metalice, acoperite CU ] 
tablă cutată sau ondulată;

•  şarpante din lemn acoperite cu ţiglă ;

•  lucrări construcţii şi reparaţii de orice |j 
natură, la preturi de deviz fără regie de şantier, j!

(262) |

ţ •  zahăr presso pentru cafea, ambalat in i |

I
\ #  zahăr import Ceho-Slovacia, adaos co- \ |

i .

! !

i i
televizoare color ALFA (diagonala 61 cm). \ I

S.C. TIMPLARIE UNIVERSALĂ GÎTA S.R.L. 

din Deva, Aleea Crişului, nr. 3

Angajează prin concurs 10 croitori, din care 
un şef de secţie.

Salariul minim de încadrare va fi 35000 Iei/  
lună, cu eîştiguri în acord.

Informaţii la telefon 612145.
V
V
( I

I

Concursul va avea Ioc în data de 10 mar
tie 1993, ora 10.

Concurenţii vor avea minimum 5 ani ve
chime în producţie. ^

Relaţii la telefoanele : 621626, 027907, in
tre orele 7—15,30. (324)

i

fe
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i

a n iv e r sa r i
i

•  PENTRU Lenuţa Bu-
descu, din Orâstie, uri bu
chet de flori si un sincer 
„La m ulţi a n i!“ cu prile
jul 7ilei de naştere din 
partea nedespărţitei tale E- 
milia. <3723)

•  LA mulţi ani cu sănă
tate pentru Nicolae Lucaci 
din Ghelari din partea fi

icei Gina si nepoatei Bianca.
(2360)

CONVOCARE

•  Consiliul-de Adminis
traţie al CARP Deva con
voacă adunarea generală a 
membrilor săi pentru ziua 
de 26 martie 1993. ora 10.

Ordinea de z i : Raportul 
de activitate desfăşurată tn 
anul 1992 de către Consi
liul de Administraţie şt Co-

rea bugetului de venituri 
ft cheltuieli pentru anul 
1893 Adunarea va avea loc 
In sala de şedinţe a UJCC 
Deva. Consiliul'de Adminis
traţie. <3456)

VINZARI-
CUMPARĂRI

: •  VlND apartament două 
camere, beci, în Alba Iu- 
|ia. Informaţii tel. 236, 
Şard — Alba. (3699)
' •  VlND apartament 2 

temere, bueătârie şl bal
con. Deva, str. Eminescu, 
bL 43, sc. 3, et. 1, ap. 48.

(3675)
•  VÎND sau schimb cu 

Timişoara casă din Hune
doara. str. Vîriătorului. nr. 
12, preţ informativ 80 000 
DM. Informaţii 0961/17061.

(2905)
SC Deva Comb SA 

Mintia (fost FNC) achi
ziţionează porumb la 65 
!el/kg, boabe stas. (3693)

•  VÎND casetofon Fis- 
her. Deva, tel. 621579.

(3694).
•  CUMPĂR urgent Da

cia 1300 parţial avariată 
pentru piese schimb. Tel. 
642070, Orăştie, după ora 
tt . (3695)
. •  VlND casă; grădină

■jrire, dependinţe. Brad, str. 
Golceşti, nr. 47. Deva, tel. 
623719. (3686)

•  VlND urgent aparta
ment 3 camere, proprietate, 
mobilat, persane,’zonă cen
trală, Gojdu, în valută. In
formaţii la te i 61608a

' • (3698)
•  VÎND convenabil a-

partament 2 camere. Deva, 
*tr. Scărişoara, bl. 34, sc. 
2, ap. 37 (spate frizerie) 
•ortodrom. Relaţii Intra o- 
rele 9—20. (3697)

•  VÎND casă Orăştie, 
str. Dealu Mic, nr. 109.

■V. (3709)
•  VlND remorcă auto

basculantă, 5 tone. Adresa: 
August tn Gheorghe, str. 
Rotarilor, nr. 121 F. Hu
nedoara (3708)

•  VtND aparat sudură, 
o* industrial, 380—220 V 
— 19,5 kwA. Tel. 626272.

„  (3461)
•  VlND casă Deva. str.

16 Februarie, nr. 11, 1000 
mp (strada cu baia sărată). 
Informaţii la domiciliu, o- 
Md* 10—20. (3706)
■ O VÎND videoplayer Fu- 

nai. sigilat, cu telecomandă. 
Deva. teL 625572, după ora 
M? - (3703)

•  VÎND videorecorder 
Goldstar, nou. Tel. 622034.

1 (3704)
•  VÎND Dacia 1300. mo

tor franţuzesc. Tel. 621257.
(3710)

•  VÎND vie! 'avere Fu-
nai (145 000 ,c») şi Akai
(150 000 lei), sigilate. Deva, 
Dacia. Al. Romanilor, bl. 
21, ap. 35, după ora 16.

(3711)
•  VÎND Lada 1200 cu

piese de schimb. Informaţii 
zilnic, după ora 15. Deva, 
teL 617324. (3713)

•  VÎND pavilion api
col, adaptabil comerţ, Ch!- 
tid, 128. V- (3438)

•  VÎND apartament 2 
camere ultracentral. Re
laţii tel. 621091 sau 617393.

(3460)
•  VÎND VW Passat, ne

înmatriculat, ţuică de casă. 
Boşorod, tel. 169. (3466)

•  VÎND garsonieră, zonă
centrală. Deva, tel. 611618, 
după ora 16. (3670)

•  VÎND Talbot, dispozi
tiv centrat roţi — elevator. 
Deva, tel. 623035. (3676)

•  VÎND 10 tone fin şi
500 kg lucerna. Sat Tătă- 
răşti, corn. Burjuc, Lugojan 
Marin. (3678)

•  CUMPĂR mobilă an
tică, secretalre, tabernacol. 
Orăştie, tel. 642729. (3000)

•  VÎND casă cu gră
dină în Simerla sau schimb 
cu apartament tn Deva (ex
clus Micro 15). Informaţii 
Deva. Micro 15; bl. 65, ap. 
27. VW; : (3406)

•  VÎND casă cu grădină
mare şi anexe în comuna 
Vălişoâra. Tei. 624612, după 
o ra le , > (3343)

•  ÎNCHIRIEZ spaţiu co
mercial ultracentral, Deva. 
Tel. 616160, Intre orele 16— 
18- (3404)

•  ANGAJEZ femeie se
rioasă pentru menaj uşor 
în Cluj. Tel. 095/153212.

•  INtOTA Atlas Reisen 
Sibiu efectuează transport 
persoane şi pachete pe ruta 
Sibiu — Deva — Praga — 
Nurnberg — Heiibronn — 
Stuttgart, în datele de 10, 
17, 24, 31 martie şi pe ruta 
Sibiu — Deva — Frankfurt 
— Dortmund din 31. 03, 7, 
14 aprilie. Informaţii, în
scrieri ; tel. 618882, orele 
16—21. (3457)

•  EXCURSIE în Polo
nia, cost transport 14000 
+  20 DM. Perioada 10—14 
martie 1993. Informaţii la 
tel. 624033 -şi 718788. (3433)

•  VÎND videopiayere Fu- 
nai şi Elekta sigilate. Hu
nedoara, teL 715818.

fot 619387, orele 0—15.
(3T20)

•  VÎND combină muzi
cală nouă. TeL 612827.

(3729)
•  SC Mario Service vinde

combine frigorifice şi fri
gidere .garanţie 2 ani. TeL 
716282, Al. Trandafirilor, 
bl. 18, ap. 39. (3733)

•  VÎND Opel Manta,
vopsea auto roşie, import 
Deva, tel. 618347. (3734)

•  VÎND casă, sat Cin- 
ciş şl apartament 3 camere 
OM, valută. TeL 714513.

(3469)
•  VÎND parbrize, uşi, a- 

ripj motor, accesorii VW 
Passat. TeL 711426. (2363)

•  VÎND urgent aparta
ment 2 camere, Hunedoara, 
tel, 728292, între orele 18— 
21. (2364)

•  VÎND teren (loc de 
casă); Brad, tel, 611179,

• (3736)
•  VtND teren intravilan. 

5800 mp, Uroi (lîngâ şcoală). 
TeL 616181, orele 18—20.

. _  (3692)
,•  VÎND Wartburg tip 

nou, break, preţ convena
bil. Tel. 721231. , (2365)

•  VÎND 2 iepe, Peşţişu 
Mare, 255, f»e 3 şl 5 ari*.

(2727)
! #  VÎND Dacia 1310, nouă 
şi televizor color Telefun- 
keti. Deva, 615672. (2729)

PIERDERI

0 PIERDUT carnet şo
mer, pe numele. Iovescu 
Rodica. Se declară hui 

. (3682)
•  PIERDUT legitimau® 

serviciu, pe numele Rupă 
Tozefina Daniela, eliberată 
de Benei Hunedoara/ Se 
declară nulă. (2362)

« PIERDUT ştampilă cu 
inscripţia Asociaţia Fa
milială Ursa Tîmava, 
com. Brănlşca, Jud. Hune
doara. Se declară nulă.

. (3732)

OFERTE 

DE SERVICII

•  CUMPĂR aparta
ment central. Deva, 
tel. 614543, zilnic, după 
ora 16. (3730)

•  SC Sirius Hune
doara, teL 716591, vinde 
en gros Ness Atnigo, 
Adaos comercial 6 la 
sută. (3721)

•  TRADUCERI formulare 
pentru migrare Argentina. 
Deva, str. E. Văcărescu, nr.
20, - v ':

•  CAUT femeie pentru 
îngriilt copil Ia domiciliu. 
TeL 613684,. după ora 16.

. y ■ . ; : ■ (3718)
•  ORGANIZAM excursie

In Ungaria cu microbuz 9 
locuri, săptămtnal, în zilele 
de luni şi Joia in Polonia. 
Intermediem vauchere la 
cele mai avantajoase pre
ţuri. Tel. 611856. (3715)

•  AMIRAL laşi organi
zează excursii In Polonia, 
numai în lei. TeL 711470, 
,720516, 711391. (2361)

•  SOCIETATE comer
cială cumpără autocamion 
dubă 3,5—6 tone. închiriez 
autocamion fără şofer. De
va, tel. 625325, (3728)

•  VÎND urgent aparta
ment două camere confort 
I. Deva, tel. 625308. (3727)

•  VÎND apartament 3 
camere ultracentral, Ur
gent. Schimb casă Leşnle 
cu apartament Deva. Tel. 
622126. (3726)

e CUMPĂR apartament 
sau garsonieră ia stradă, 
central. Deva, 612908. (3725)

•  VÎND en gros fire
PNA, acumulator, cabluri 
izolate, conductori neizo- 
laţi. Tel. 0990/15240, după 
ora 16. (3724)

«  VÎND Aro Diesel ca
mionetă, an fabricaţie 19% 
vizibil pe str. Dragoş Vodă, 
nr. 18 Deva. (3722)

•  VÎND autodubă frigo
rifică Raba, 16 tone. Deva,

0  SC Szusan Prod- 
com. SRL Hunedoara, 
str. Cteţrâţ, ’:»UV a, an

gajează umpleri de mo
bilă şi binale (specia
lişti), salariu net 33 000 
lei. Tel. 715762, 718123.

(2366)

e CASETE video înre
gistrate, ultimele noutăţi,
toate genurile, calitate ma

triţe, închirieri, schimburi 
— găsiţi permanent la vj- 
deprim Deva. Informaţii
6Î2908. (3725)

DECESE

•  A încetat din viaţă 
în 5 martie 1903, după 
o lungă şi grea sufe
rinţă, cea care a fost o 
minunată mamă, soa
cră şi bunică 
FLORENTINA STAN
din satul Poiana — ' 
Balşa. Noi toţi nu te 
vom uita niciodată. 
Dumnezeu să-ţi odih
nească In pace sufle- 
tu-ţi bun şi blind. Fa
milia. (3739)

«  FAMILIA îndure
rată anunţă toate ru
dele şi cunoştinţele că 
in ziua de 7 martie 
1093 a tecetat din 
viaţă. In Deva,

LEFKO ANA 
în vbrStă de 82 ani.

înhumarea va avea 
ioc în 9 martie 1993, 
oral# 14, In cimitirul 
ortodox din Lupcni.

li  vom păstra o vie 
amintire. (2730)

I S.C. „SCELIF** S.A.
I cu sediul în Deva, str. Depozitelor, nr. 6, orga- | 
|  nizează în ziua de 8. 04. 1993, ora 10,00, la se- * 
i diul unităţii I
! LICITAŢIE j
| pentru vînzarea unor mijloace fixe din dotare J 
* Listele mijloacelor fixe ce sc licitează stat j 
| afişate la sediul unităţii.

Informaţii la telefon 623421. v (144) |

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

«  SCHIMB apartament 2 
camere proprietate perso
nală, achitat, cu similar 
Bucureşti. TeL 612705. (3370)

«  SCHIMB apartament 
2 camere, pivniţă, balcon 
închis, zonă centrală Gojdu, 
cu garsonieră confort I şi 
diferenţă. Tel. 616089 De
va. (3698)

•  SCHIMB garsonieră
proprietate cu apartament 
2 camere. Deva, tel. 625306, 
după ora 16. (3332)

•  SCHIMB (vînd) apar
tament 3 camere In Hu
nedoara cu apartament Ti
mişoara. Informaţii tel. 
713009. (2348)

ÎNCHIRIERI
0  CAUT garsonieră de 

închiriat central. Deva, tel. 
617940, după ora 15,30.

(3677)

MATRIMONIALE
•  VĂDUV pensionar, 60 

ani, caut doamnă serioasă, 
60—65 ani, In vederea că
sătoriei. Coman Ioan, sat 
Ociu, nr. 123, corn. Vaţa 
jud. Hunedoara. (3462)

A

\
COMEMORĂRI

•  SE împlinesc şase luni 
de la ■ moartea fulgerătoare 
a scumpului nostru soţ, tată 
şi bunic .

M1BAI RUS
Nu te vom uite niciodată.

(3467)

DIRECŢIA GENERALA PENTRU 
AGRICULTURA ŞI a l im e n t a ţ ie  

HUNEDOARA — DEVA

Organizează concurs în data de 25.03.1993 
pentru ocupanta postului de

#  revizor contabil şi economist.
Condiţii de participare : studii economice 

superioare. Tematica de concurs este afişată h 
sediul unităţii.

Angajăm doi paznici.
Relaţii suplimentare la telefon 618555.

<1451

S.C. „CONDOR" S.A.
Vă aşteaptă
Absolvenţii promoţia 1993, februarie, a 

şcolii profesionale în meseria de finisori, sunt 
invitaţi în perioada 9. 03. —* 12, 03. 1993 la 
centrala S.C. „Condor** S.A. .Deva, str. Avram 
Iancu, bl. H 3, în vederea angajării In echipe de 
zidari, mozaicari, zugravi, tîmplari.

Relaţii suplimentare Ia telefon 616207, in
terior 22.

LICITAŢIE

în ziua de 12. 04. 1993, ora 10,00, la sediul 
U.M. 0812 Orăştie, str. Armatei, nr. 6, telefon 
095/642294, se desfăşoară vînzarea prin licitaţie 
a următoarelor bunuri materiale:

— 1 autocamion SR 114;. *
— 1 autospecială stins incendii A.P.C.T. — 

SR 114, la care pot participa persoanele fizice 
sau juridice interesate.

Lista bunurilor materiale respective, pre
cum şi instrucţiunile licitaţiei, se pot consulta la 
unitatea organizatoare.

SOCIETATEA COMERCIALA „HABER“ S.A.
HAŢEG

ANUNŢA
în data de 15. 03. 1993, ora 10,00, se va or

ganiza licitaţie pentru vînzarea unei linii de 
imbuteliere bere tip Tehnofrig. Informaţii su
plimentare la tel. 770540. (146)

S.C. „DECEBAL“ S.A. DEVA 
Angajează prin concurs economist pentru 

abatorul Haţeg.
Condiţii:
— vechime 5 ani ; /

, — specialitatea, finanţe contabilitate.
Informaţii la sediul societăţii din Deva, 

Piaţa Unirii, 8, telefoane 611760, 611762. (147)

începînd cu 1.03.1993, 

S.C. DIMPEX S.RX.

Vinde en gros detergenţi, prin depozitele
deschise zilnic intre orele 9—17 Ie Deva, str.
Libertăţii, bloc A, scara C parter (te spatele 
restaurantului Union) şi în Orăştie, str. G, Coş- ‘
buc nr. '//y .o.v 'l, j

SUCURSALA JUDEŢEANĂ BANCPOST S.A. j
d e v a  *' , : j

1

Anunţă agenţii economici din Deva că în
fiinţează CASIERIA SERALA, care asigură pri
mirea numerarului acestora după orele de pro
gram, In cursul serii precum şi in zilele nelu
crătoare.

Agenţii economici care doresc să depună 
numerar în asemenea condiţii la sucursala noas
tră sint invitat! la serviciul tezaur-casierle a! 
sucursalei în zilele de 10 şi l l  martie, Intre 

ţ orele 9 şi 13, pentru a încheia convenţii cu ca- 
|  re ocazie se vor da toate relaţiile necesare.
I
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