
v i v*gim s l  ne faceţi cu»
• născute aspecte din viaţa 
Şi «cMatea Organizaţiei 
romilor din judeci Hu
nedoara.

— Mulţumesc ziarului 
„Cuvântul liber" pintni 
atenţia de care ne bucu- 
râm. Pot să vă spun — 
ea obiectiv ţ  iaeipai ne-atn 
propus realizarea deplină 
a integrării în societate, 
găsirea unor locuri de 
muncă, asigurarea locuin
ţelor pentru cei care au 
rămas fără case. La sfâr
şitul lunii mai, ne pregă
tim pentru conferinţa la 
nivel de judeţ a U.G.R.R. 
— organizaţia Hunedoara. 
Pin cauză că nu avem re
partizat un spaţiu pentru 
această uniune, nici ia ni
vel judeţean şi nici la fi
lialele din oraşele judeţu
lui, sunt nevoit să trans
form apartamentul meu 
In spaţiu pentru activităţi
le uniunii. Acest aspect ne
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împiedică In activităţile ce 
trebuie desfăşurate.

— Puteţi să ne precizaţi a- 
jutonsi dat romilor da că
tre administraţiile prlmă- 
riiler din oraşele şi co- 
nMmt« judeţului nostru î

— Aţi atins un punct sen
sibil şi am să răspund 
foarte deschis. Mai întâi, 
pot să precizez că In mu
nicipiul Deva conducerea 
primăriei arată multă bu
năvoinţă In rezolvarea u- 
nor cerinţe ale romilor din 
acest municipiu, având 
multă deschidere şi înţe
legere. Doresc să mulţu
mesc pe această cale vice- 
primarulul municipiului De* 
va şl nu numai iui. La fel pot 
să mulţumesc şi Consiliului 
Local Romos, în special dlul 
primar Cătănici, pen
tru Înţelegere şi sprijinirea 
în repartizarea unor supra
feţe de teren agricol râ

mase pentru romii din co
mună, iu IU şi pentru a- 
Sistenţa socială dată celor 
In drept, nefăcâhd nici o 
discriminare. în oraşul O- 
răştie, primăria s-a zbă-

fiind cerşetori. Conducerea 
primăriei manifestă griji 
pentru o asistenţă socială 
reală. U.G.R.R., organizaţia 
judeţului Hunedoara, mul
ţumeşte pe această cale

Convorbire cu dl ec. KKm.dE BOLOGA,
u Romilor, organizaţia ja.

tut şl a putut realiza un 
obiectiv major, şl anume 
cantina săracilor, care, re
cent deschisă, are un nu
măr de abonaţi de peste 
100 de persoane. Aici ser
vesc masa nu numai romi, 
persoane handicapate, bă
trâni, care au fost loviţi 
de greutăţile vieţii şi că
ror» soarta nu le-a adus 
noroc. Această cantină a- 
duoe o mângâiere fat sufle
tele acestor oameni, până 
nu de mult unii dintre ti

romi care nu au unde mun 
ci şi nu au dreptul nici la 
ajutorul de şomaj, ca şi in 
alte părţi ale judeţului. 
Sunt ameninţaţi cu scoa
terea din locuinţe, rămâ
nând atât copiii, cât şi pă
rinţii, fără un adăpost,

— Ce aţi întreprins pri
vind ridicarea

celor ce caută binele oa
menilor. Dar avem şl 
multe neînţelegeri cu a- 
numiţi primari, ceea ce ne 
determină să spunem eă 
tocă nu suntem înţeleşi şl 
ajutaţi de cel ce ne conduc. 
De exemplu: primăria 
comunei Geoagiu, unde sun. 
tem refuzaţi pentru apro
barea unor autorizaţii sau 
pentru acordarea asisten
tei sociale ; la blocul Pri- 
cax — fabrică, există un 
număr destul de mare de

romilor din judeţa] Hune
doara ?

— Cu ajutorul Direcţiei 
de Muncă şt Protecţie So
cială Hunedoara — Deva, 
am realizat pentru şomeri 
şi neşomeri cursuri de ea- 
lificare-recalificare, care 
au cuprins peste 200 de 
romi O parte din ei l-am 
putut repartiza in muncă. 
Avem tn vedere începerea 
unul nou curs de califica
re ia municipiul Hunedoa
ra, unde tinerii romi vor 
putea să înveţe o meserie

...jJBj*13iiâ**s***ti r
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u—. ug. omevenlur in 'lpl* 
jinul lor. fit lunariunie» se 
la te u  eumtft dte califica* 
re început in luna februa
rie cu gagiii şomeri din 
municipiul Hunedoara.

— An Inţelos ei ajutaţi 
pe cei ce doresc să înflin
te» societăţi comerciale şi 
asociaţii familiale?

— Doresc să dau răs
puns unor afirmaţii nega
tiv» la adresa noastră. A* 
nume că romii nu mun
cesc în agricultură. Men
ţionez că doresc deplasa
rea la faţa tocului â re
dactorului de la TV Româ
nă, delegaţi al Judeţului 
nostru şi, bineînţeles, de
legaţi din partea ziarului 
dv, ca să poată vedea S.Q. 
„AVRAM AGROPREST" 
S.R.L., In care peste 20 de

A consemnat 
G h. I. N E G R IA

(Continuare In pag. a *-af

ANUL V 

NR. 867
MARŢI, 11 

MAI 
1993

4 pagini — 20 lei

AAfirtAArtAAftWMAAAMAW

Din iniţiativa Consiliului 
Judeţean Cluj, de curând 
s-au întâlnit în municipiul 
de ia poalele Poleacului 
reprezentanţi ai diferitelor 
instituţii, agenţi economici 
sau. organisme guverna
mentale, ori neguverna- 
menstale, din judeţele al 
căror teritoriu este străbă
tut de frumosul şi legen
darul lanţ ai Apusenilor.

Reuniunea de ia Cluj urma 
altora pe aceeaşi temă, des
făşurate la Alba lulia şi 
Zalău, şi o precede pe cea 
care urmează să aibă loc 
în luna iunie, la Oradea.

De ce se întâlnesc aceşti 
oameni. In cea mai mare 
parte a lor specialişti, fac
tori de decizie reprezentând 
consilii judeţene, regii naţio
nale de electricitate, de tele
comunicaţii, ale drumurilor 
naţionale şi judeţene, pădu
rilor, apelor române, A- 
genţiei de Protecţie a Me
diului, agenţi economici eu 
activitate de turism, în 
agricultură, constructori de 
amenajări hidrotehnice sau 
hidroenergetice ? Numito
rul care-i uneşte : o şansă, 
mare şi unică, pentru 
localităţile înşirate ca per
lele pe versânţii ori chiar

pe crestele Apusenilor. în 
fond, toţi aceşti oameni 
caută împreună soluţii 
pentru a transforma lan
ţul Apusenilor Intr-o zonă 
proprie dezvoltării aşa- 
numitului agroturism —* 
dar căutările lor au o bă
taie mult mai lungă, vi
zând ridicarea gradului de 
civilizaţie al localităţilor

comunică a lor, creşterea 
potenţialului productiv al 
gospodăriei ţărăneşti, re
vigorarea meşteşugurilor 
tradiţionale, valorificarea 
tn scopuri economice şi tu
ristice a potenţialului hi. 
drografic, o mai mare sta
bilitate demografică, mi- 
graţia spre oraş sau spre 
zonele de câmpie devenind 
deja o realitate îngrijoră, 
toare.

Specialiştii caută deo
camdată posibilităţile de 
a uni sub acelaşi nobil 

cât mal multe efor- 
şi preocupări. Este, 

prin urmare, perioada stu
diilor pentru marea şansă 
a Apusenilor. Pe noi nu 
ne Împiedică nimeni să 
visăm. Visăm la ziua când 
turistul obosit se va abate 
de pe marile artere ru
tiere ale Europei, pe dru
muri mai lăturalnice, tn 
căutarea naturii şi a na
turalului, a oazei de li
nişte şi pace de care su
fletul omului modem e 
atât de însetat; va căuta 
peisajul in care mâna o- 
mului n-a intervenit cu 
brutalitate, stricând ceea 
ce Dumnezeu i-a lăsat pur 
şi neîntinat, spre a-şi 
odihni pe el privirea. Un 
liman al acestor căutări ar 
putea deveni gospodăria 
ţărănească a moţului din 
Apuseni.

p e  z i-
—• Sora mea merge zilnic călare, ca să 

slăbească.
— Şi are vreun efect ?
— Calul a slăbit zece kilograme...

din zonă, dezvoltarea e-

0 şansă pentru Apuseni

DACĂ-I BÂLCI, BÂLCI SĂ FIE I
Despre piaţa din Brad 

am mai scris. La acea 
vreme am atras atenţia 
celor ce-i diriguiesc acti
vitatea că unele lucruri 
nu sunt aşa cum ar tre
bui. Credeţi că s-a făcut 

ceva de atunci ? Nu I Dim
potrivă, eie au evoluat în 
partea negativă. Dar, să 
fim mai concreţi.

Există aici 35 de ma
gherniţe (nu le putem 
spune chioşcuri decât la 
vreo două-trei), care de 
care mai simandicoase. 
Unele de-a dreptul in
salubre, transformate în 
WC-uri publice. Uşor de

presupus ce emană din 
ele Intr-un loc unde car
nea şl brânza stau pe 
mese. Şt, ca s-o spunem 
pe cea dreaptă. In judeţ 
nu prea am văzut o piaţă 
ca aceea din Beai. Ne 
referim la cele dio cen
trele urbane. Iar când o 
vezi într-o zi de joi, gus
tul amar ţi se accentuea
ză.

Lume mintă, do toate 
Categoriile, de culori di
ferite. „Parcarea.' ani
malelor se fa:e în partea 
dinspre Crişul Alb. N-ar 
fi mare lpcru dacă a;el 
s-ar mai face curăţenie.

. . . »

In lipsa ti, Insă... Sărma
nele patrupede imită pe 
cei eu două picioare, pe 
stăpâni adică. Aşa că: 
gunoi, mizerie, gropi, mo
cirlă. De fapt, partea as
ta a pieţei bate tot in 
materie de „curăţenie**.

Şi acum, câte ceva de
spre structura produselor 
propuse spre vânzare: Un
deva scrie mare : făină 
Se vede de la o poştă 
câ-i de pe vremea când 
făina era doar pe hârtie.

VALENTIN NEAGU 

(Continuare in pag. a 2-a)
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Mai zilele trecute, ia 

marginea (dinspre De- , j
va) a municipiului Hu- !
nedoara, putea fi vă
zut un ciobănaş mo
dern. Foarte tânăr, cu 
o Chică legată la spa
te şi cu ţinută de o- 
răşean, insolitul ciobă
naş işi purta oiţele, 
frezate şi ele Ia ulti
ma cerinţă a semnului, 
la păşunat Chiar dacă 
aspectul modern al

Un maestru al volanului — Roman Moţ, — trans
portă calcită din' cariera de la Vaţa de Jos.

Foto PAVEL LAZA
CIOBĂNAŞ 
CU BLUGI 
ŞI CHICA

O SPECTACOL FOLCLORIC. 
Ansamblul folcloric „Ardelea
na“ al Clubului „Siderurgistul" 
din. Hunedoara a prezentat în 
faţa publicului local spectacolul 
intitulat „Joc şi cântec româ
nesc". Iubitorilor de folclor i-au 
fost oferite suite de dansuri po
pulare din mai multe zone ale 
ţării, precum şi piese vocale şi 
instrumentale interpretate de 
soliştii: Sigismund Cîmpeanu, 
Lorena Istraie, Gheorghe Pur
cea, tea Pop, Gheorghe Aramă, 
Petrlcă Lupaş. Realizatorii spec
tacolului : Voicu Stănes'cu — di

rijor, Petrlcă Prunean —- core
grafia şi regia. Ica Pop — pre
zentator. (M.B.)

O ÎNTÂRZIERI.' La chioşcul 
de ziare, din Micro 15 (lângă co
fetăria „Magnolia"!, ziarele so
sesc, de cele mai multe ori, după 
ora 8, fapt ce determină vânza- 
rea lor parţială. Ne întrebăm : 
cine-i de vină, transportul sau 
alţi factori ? ! Aşteptăm un răs
puns. (V.B.)

O SĂRMANII COPII! Pri
ma noutate a fost pentru noi să 
aflăm că în oraşul Brad există 
strada „V.I. Lenin". Cel pu
ţin aşa scrie în mai multe lo
curi pe faţada blocului 2—S  din 
centrul urbei. Ceea ce vrem să

atragem atenţia este faptul că 
In spatele acestui bloc am vă
zut copii chinuindu-se să se joa
ce si să se dea pe hintă printre 
gropi, şanţuri şi grămezi de pă
mânt. Aici a fost cu certitudine 
un loc de joacă pentru copii, 
transformat acum intr-un peisaj 
lunar. Chiar nu se gândeşte ni
meni că este foarte probabil ca 
într-o zi, aici, să se întâmple o 
nenorocire, dacă vreun copil ca
de într-un şanţ ? (V.N.)

O LA DISPOZIŢIA CĂLĂ
TORILOR. Zi de zi, în cadrul u- 
hui program de lucru foarte ju
dicios întocmit, cetăţenii din De
va sunt tot mai bine serviţi la 
autobazele Regiei Autonome de 
Transport Persoane (R.A.T.P.)

Deva. A început sezonul esti
val. Dacă doriţi un autobuz pen
tru Geoagiu-Băi, Vaţa-Băi etc. 
R.A.T.P. Deva vă aşteaptă. Co
menzile dv. vor fi satisfăcute 
prompt. (Gh.I.N.)

O PĂCAT ! Două lucruri ne- 
au atras atenţia in parcul din 
Baia de Criş. Curăţenia din faţa 
bisericii (monument istoric) şi 
indiferenţă cu care este tratată 
statuia lui Avram Iancu. în fa
ţa bisericii sunt amenajate ron- 
douri cu flori; lângă statuie mi 
era dat de mult cu mătura. Şi pen
tru ca totul să fie clar, în faţa 
parcului există şi o altă statuie 
a Craiului Munţilor, înconjurată 
cu grămezi de pământ! Păcat! 
Mare păcat! (V.N.j

baciului asociat ances
tralei ocupaţii şo
chează, la o matură 
gândire această reali
tate nu poate decât să 
bucure. Este mai prac
tic şi mai sănătos, mai 
educativ, ca un tânăr 
să-şi petreacă timpul 
in tovărăşia mioarelor 
şi nu în baruri ori în 
bombe sordide. Adap
tând situaţiei cunos
cutele versuri din fol
clorul nostru contem
poran „Deputaţi în 
blugi şi geacă/ Habar 
n-au să mulg-o vacă**, 
ele ar putea suna aşa : 
„Ciobănaş cu blugi şi 
chică/ Ocupaţia nu-ţi 
strică". (V.R.)
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D E P U N E R I D E  C O R O A N E
Cu prilejul zilei de 9 

Mai, Ziua Independenţei 
de Stat a României şi a 
victoriei forţelor aliate îm
potriva nazismului, dumi
nică, la Cimitirul Eroilor 
Români din Deva au fost 
depuse coroane de flori în 
semn de adâncă cinstire a 
memoriei eroilor căzuţi 
pentru libertatea patriei. 
Cu prilejul acestei festivi
tăţi, au fost depuse co
roane de flori din partea 
Prefecturii Judeţene, Pri
măriei Deva, Inspectoratului 
Judeţean de Poliţie, Servi
ciului Român de Informaţii, 
Direcţiei Judeţene de Mun
că şi Protecţie Socială, 
Comandamentului Militar. 
Judeţean, Asociaţiei Ve
teranilor de Război, a unor 
formaţiuni politice. Au fost 
depuse flori la Cimitirul sol
daţilor ruşi. O gardă de o- 
noare constituită cu acest 
prilej a prezentat onorul.

Aspect din timpul festivităţii de depunere a unor coroane de flori Ia Ci
mitirul Eroilor Români din Deva. Foto PAVEL LAZ A

„Romii pot fi tot mai 
mult şi mai bine 

integraţi în societate"
duc multe mulţumiri S.G. 
„Petrovici" Hunedoara şi 
celor care ne-au sprijinit 
cu ducerea lui la bun sfâr
şit. Avem în vedere, tot 
lă sfârşitul lunii mai, or
ganizarea unui concurs 
pentru alegerea celei mai 
frumoase românce din ju
deţ şi totodată din Ardeal. 
Mă folosesc de acest in
terviu pentru a anunţa te
lefonul la care pot fi con
tactat — 625613, după ora, 
20 — de către candidatele 
ce doresc să participe la 
concurs. La fel fac apel şi 
la judeţele Alba, Arad, Ti
mişoara, Bihor, Mureş, 
Cluj şi Sibiu. Eu cred că 
„Miss romanca” va fi' tot 
din judeţul Hunedoara. 
Vă mulţumesc.

(Urmare din pag. 1)

familii de romi muncesc în 
agricultură. După desfiin
ţarea C.A.P. şi I.A.S. a- 
ceste familii cu mulţi co
pii am înţeles că trebuie 
ajutate şi am hotărât îm
preună înfiinţarea acestei 
societăţi care, deşi nu a 
primit teren agricol, a 
luat în arendă teren de Ia 
bătrânii satului şi a orga
nizat şi o fermă pentru 
creşterea animalelor.

— Recent aţi organizat 
fn municipiul Hunedoara 
„Balul primăverii** şi aţi 
desemnat cea mai frumoa
să româncă din municipiul 
Hunedoara. Ce alte activi
tăţi mai intenţionaţi ?

— Pentru acest bal, a-
W A 1.  .  r t - A W .  « r . v A W W W i V O . .  .  .W /A W V ^ W

REGIONALA DE CĂI FERATE TIMIŞOARA 
SECŢIA L 5 DEVA

ANUNŢA
începând cu data de 11.05.1993 până în 

, 15.05. 1993, se anulează circulaţia trenurilor pe 
[distanţa Simeria — Brad, pentru lucrări urgente 

Transportul pe acest traseu va fi preluat de 
mi/toacele auto ale S.C. „Crişbus" S.A. Brad.

CONSILIUL MUNICIPAL DEVA 
Anunţă concurs pentru ocuparea postului de 
•  REFERENT ÎN CADRUL SERVICIULUI 

URBANISM ŞI AMENAJARE A TERITORIU
LUI, care va avea loc în data de 20 mai a.c.

Condiţii; •  Inginer constructor construcţii 
civile, industriale şi agricole

O vechime minimă în specialitate
5 ani

Informaţii suplimentare la sediul instituţiei, 
camera 14.

(338)

F. R. E. DEVA
INFORMEAZĂ ABONAŢII CASNICI 
începând cu data de 1 mai 1993, ca urma

re a eliminării subvenţiilor, preţul la ener-S 
gîa electrică livrată consumatorilor casnici? 
va fi de 28 lei/kWh.

Până în data de 15 mai 1993 se va face 5 
citirea Ia toţi' abonaţii casnici de către sa- 

S lariaţii RENEL —FRE Deva.
Facturile se vor calcula ţinându-se cont 

de consumul mediu zilnic rezultat in urma 
citirii contoarelor şi de numărul zilelor anterior 
datei de 1 mai 1993 (preţ 6 lei/kWh) respec
tiv după data de 1 mai 1993 (28 lei/kWh).
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Dacă-i bâlci,
(Urmare din pag. 1)

Acum se mai găseşte, dar 
nu în piaţa din Brad. A- 
cum şi aici, bişniţarii din 
Est şi cei autohtoni vând 
şireturi, chiloţi, alte şi 
alte produse de „marcă". 
Atât cei ce vând, cât 
şi cei ce cumpără sunt 
însoţiţi de muzică. Au 
grijă de acest lucru vân
zătorii de casete. De 
cord, trebuie şi aşa ceva 
la bâlci. Şi dacă-i bâlci, 
bâlci să fie !

La sectorul pentru a- 
limente se vând puţine 
produse. Ceva came şi 
brânză. Oferta este săra
că. în schimb se face 
bişniţă cu te miri.ce. Nici 
zona nu este prea bine 
întreţinută. Este neîngri
jită, cu prea multă mur
dărie pentru un loc un
de se vând sau ar trebui 
să se vândă produse ali
mentare. De fapt, 7 cele 
mai multe gospodine au 
plasele goale.

Dar, să mergem mai 
departe. Se mănâncă, se 
bea, se încearcă haine, se 
trage cu ochiul la unele 
produsa şi la buzunare. Se 
Vinde şi se cumpără din

bâlci să fie I
maşină, de pe tarabe ce 
stau într-o rână, de zici 
că la cea mai mică adiere 
de vânt se fac bucăţele. 
Oameni veniţi cu treburi 
dar şi foarte mulţi gură- 
cască. Mulţi tineri şi ti
nere îşi etalează vesti
mentaţia de import. Pes
te toate şi toţi — muzică. 
De toate genurile şi nu
anţele. Un numitor co
mun există insă: decibe
lii cu care ea este oferi
tă. Poate nu _ vă vine să 
credeţi, dar un tractor e- 
ra cât pe ce să zdrobeas
că piciorul unui tânăr 
care nu l-a auzit venind 
din spate. De ce ? Pen
tru simplul motiv că se 
afla în apropierea unu: 
vânzător de casete. O- 
mul îşi prezenta marfa 
la înalt nivel, din mo
ment ce un motor de trac
tor în mers nici nu se 
auzea I

Una peste alta, piaţa 
din oraşul Brad ne-a lă
sat un gust amar. Piaţă 
nu i se poate spune. Poa
te un fel de bâlci, şi as
ta cu mare îngăduinţă. 
Oare chiar nu se mai o- 
cupă nimeni de bunul ei 
mers ?

PANOURI

în faţa primăriei din To- 
meşti, există patru pa
nouri. Toate bune şi fru
moase, numai că aceste

panouri airată ca vai de e- 
le. Am putut vedea pe e- 
le doar ceva rămăşiţe de 
afişe cu importanţa pă
durii. Atât. De ce ? (V.N.)

S.C. „BADPS" S.A. DEVA 
CU SEDIUL IN DEVA, str. E- Gojdu, nr. 79 

IN  V I T A
AGENŢI ECONOMICI ŞI PERSOANE PARTICU-j 

LARE! . |
interesate a obţine prin magazinul de desfacere, ■  

situat la adresa sus menţionată, sau direct din de-| 
pozite, la preţuri avantajoase: ■

•  ANVELOPE — 1100x20 (garnitură completă) |
9  ANVELOPE — 1200x20 (cameră +  guler) * a
•  OŢEL BETON — 0  6, 8, 10 |
•  CORNIER — 40x40 ■
•  HUILA ENERGETICA, SPALATA, GRANU-I

LATA: 8, 10 I
•  CURELE TRAPEZOIDALE: 2000, 2240, 2500, |

2800, 3150, 4000x17x11 ; 2000, 2240, 3000, 4500 x 221 
X12 ' ' I

9  CUIE : 40, 50, 60, 70 I
•  APARATE DE UZ GOSPODĂRESC: ferăstrăul

cu circular, electropompă cu membrană pentru scosI 
apă din fântâni, teasc T 100, zdrobitor Z 92, râşniţăl 
de porumb, polizor electric, dispozitiv umplut câr-| 
naţi, aparat sudură *

•  STICLĂRIE MENAJ ; ÎNCĂLZITOR APA IN-I
STANTANEU ; RULMENŢI; PIESE AUTO ; SULFAT ■  
DE CUPRU ; CASE DE BANI CB 3 ; BOLŢ ARI ; CHE-1 
RESTEA CER ; CONFECŢII HAINE PIELE; COS* “ 
METICE; ŢIGĂRI. (4351) |

I L I C I T A Ţ I E

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
PETROŞANI

Organizează licitaţie publică în ziua de 31.05. 
1993, ora 9, la sediul Consiliului Local al municipiu
lui Petroşani, în vederea concesionării de terenuri in 
condiţiile Legii nr. 50/1991, pentru realizarea unor 
spaţii comerciale în zona de taluz a pieţei agroali- 
mentare „Central", după cum urmează:

1. ' Pentru celulele comerciale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
11, unde suprafaţa ce va reveni câştigătorului dreptului 
de concesiune va fi de 26 mp -

— taxa minimă de începere a licitaţiei este de 
450 lci/mp <

— garanţia de participare Ia licitaţie este de 
11700 de lei.

2. Pentru celulele 9 şi 10, unde suprafaţa ce va 
reveni câştigătorului dreptului de concesiune va fi 
de 22 mp 7.

— taxa minimă de începere a licitaţiei este de 
450 lci/mp

— garanţia de participare la licitaţie este de 
9900 de lei.

Informaţii suplimentare se pot obţine zilnic Ia 
sediul Consiliului Local al municipiului Petroşani, 
Serviciul de urbanism şi amenajare a teritoriului, în
tre orele 14—15,30, începând cu data de 13.05.1993.

Taxa de participare la licitaţie este de 5 000 de 
lei, pentrh fiecare ofertă.'

Durata concesiunii terenului este de 25 de ani.
Ofertele se depun la registratura Consiliului Lo

cal al municipiului Petroşani, până cel târziu 28.05. 
1993, ora 13.

La aceeaşi dată — 31.05.1993 — va fi reluată li- 
|  citaţia din 28.12.1993, pentru 10 spaţii comerciale — 
* tip. situate pe strada Venus, din Petroşani. (340)
| -------------------- *------------------------------------- -

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„BlfiLlGFOR" S.A.

D E V A
cu sediul în Deva, Piaţa Unirii, nr. 10 

Vinde prin licitaţie :
•  mijloace fixe disponibile (mobilier co

mercial, biblioteci furniruite şi melaminat, că
rucioare transport marfă, cărucioare pentru co
merţ stradal).

Licitaţia va avea loc la data de 26.05.1993, 
la sediul societăţii.

Lista cu mijloacele fixe se poate consulta la 
sediul societăţii. Informaţii la telefon 614455, 
irtre orele 8—16.

(339)

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ZAM 
Organizează In data de 26 mai 1993, ora; 10, 
concurs pentru ocuparea unui post de 

9  tehnician cu probleme de urbanism şi 
amenajarea teritoriului 

Condiţii: studii medii de specialitate în con
strucţii civile şi industriale.

Informaţii suplimentare şi bibliografia se 
obţin de la sediul Consiliului local Zam-, telefon 
108.

înscrierile se primesc până la data de 
23.05.1993.

(337)
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂ1ŢA 
Organizează în data de 21.05.1993 ora 10, 

concurs pentru ocuparea unui post de
#  tehnician cu probleme de urbanism şi 

amenajarea teritoriului 
Condiţii : studii superioare sau medii de 

specialitate în construcţii civile şi industriale, 
cu b Vechime de minimum 5 ani.

Informaţii suplimentare şi bibliografia se 
obţin de la sediul Consiliului local al comunei 
Băiţa, telefon 107.

Înscrierile se primesc până la data de 
18.05.1993.

(333)

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„METALOTEX" S.A. DEVA 

cu sediul în str. 22 Decembrie, bl. 4, parter 
Organizează concurs în data de 25.05. 1993, 

ora 10, la sediul societăţii, pentru ocuparea pos 
tului de contabil şef, sucursala Flora.

Condiţii: studii superioare cu vechime mi
nimum 5 ani în contabilitate — comerţ.

înscrierile se fac până la data de 2i.05.1993. 
Informaţii suplimentare Ia telefoanele 611854 

si 616725.
(341)



REZULTATELE etapei din 8 mai: Sportul Stud.
— Oţelul 1—0 ; Electroputere — „U” Cluj 0—0 ; Dinamo
— Petrolul 5—fi ; C.S.M. Reşiţa — F.C. Selena 2—0; 
Progresul — Univ. Craiova 0—0; Poli. Timişoara — Steaua 
1—1 ; Inter Sibiu — F. C. Braşov 0—0 ; Dacia — Rapid 
0—0 ; Farul — Gloria Bistriţa 2—1.

I j l ' J I M E B t K l t y

DINAMO A TRECUT PE PRIMUL LOC
Nereuşind să obţină de

cât un punct, Steaua a 
trebuit să cedeze primul 
loc echipei Dinamo, care 
a surclasat cu 5—0 pe Pe
trolul (scorul etapei), în- 
tr-o sâmbătă foarte săracă 
în goluri, cu patru meciuri 
terminate, fără nici un gol. 
După cum s-a anunţat, la 
Dinamo a revenit (dar ca 
director tehnic) Halagian şi, 

\  mai mult ca sigur, ambi- 
‘ l*’ţia şi tenacitatea sa se vor 

răsfrânge şi asupra echipei 
ce credem că nu va mai 
ceda cu uşurinţă primul 
loc, mai ales că Stema 
continuă să piardă teren, 
formaţia nemaireuşind să-şi 
găsească cadenţa.

Merită aprecieri pentru

apără culorile clubului 
C.S.M. Reşiţa. Până acum 
n-a reuşit să învingă pe 
stadionul din Valea Doma- 
nului nici Steaua — can
didată la titlu, dar nici 
Selena Bacău aflată în 
pragul retrogradării. Şi 

• cât ar fi dorit cele 2 
puncte ambele echipe !

Iată că în lumea fotba
lului, în care au loc (încă) 
destule aranjamente, o e- 
chipă rămâne credincioasă 
fair-play-lui.

în etapa următoare, me
ciuri de mare angajament 
se dispută între „U“ Cluj 
şi Dinamo, dar şi între 
Progresul — C.S.M. Reşiţa, 
Petrolul — Sportul Studen
ţesc şi Univ. Craiova — 
Gloria Bistriţa.

CLASAMENTUL

1. Dinamo 27 20 5 2 66-17 45
2. Steaua 27 20 5 2 61-16 45
3. Univ. Craiova 27 12 9 6 39-28 33
4. Rapid 27 13 7 7 34-27 33
5. Electroputere ; 27 11 7 9 25-22 29
6. Gloria Bistriţa v. 27 12 4 11 35-30 28
7. *U” Cluj 27 13 2 12 34-33 28
8. Sportul Stud. 27 11 6 10 33-32 28
9. Inter Sibiu 27 9 9 9 31-33 27

10. Oţelul Galaţi 27 11 4 12 26-31 26
11, F. C. Braşov 27 9 6 12 25-32 24
12. F. C. Farul 27 10 4 13 38-48 24
13. Dacia U. Brăila 27 8 7 12 25-33 23
14. Poli. Timişoara 27 6 10 11 24-38 22
15. Progresul Buc. 27 6 8 13 26-42 20 -
16. Petrolul Ploieşti 27 8 2 17 33-43 18
17. F.C. Selena 27 6 6 15 16-37 18
18. C.S. M. Reşiţa 27 6 3 18 28-57 15

ETAPA VIITOARE : F. C. Selena — Electroputere ; 
„U” Cluj — Dinamo ; Petrolul — Sportul Stud.; Pro
gresul — C.S.M. Reşiţa ; Steaua — Dacia ; Oţelul — 
Poli. Timişoara ; Univ. Craiova — Gloria; F. C. Braşov 
— Farul; Rapid-— Inter Sibiu.sportivitatea cu care îşi

CORVINUL, FOARTE APROAPE 

DE VICTORIE

tat clar în careu şi ar
bitrul a lăsat avantaj pen
tru hunedoreni (!). Nu am 
vrea să fie aşa, dar Cor- 
vinui pe lângă adversari 
mai are de înfruntat şi pe

unii cavaleri ai fluierului, 
încă nu e târziu ca pen
tru următoarele etape, hu
nedorenii să-şi Strângă rân
durile, să nu se lase pradă 
deznădejdii.

DUEL APRIG, U.T.A.—- F.C. BIHOR
Cum Începuse jocul la . 

Brad (unde îşi va disputa 
Corvinul. meciurile „de a- 
casă” - timp de 6 luni, cât 
este terenul suspendat), se 
părea că hunedorenii vor 
obţine, fără dubii, victoria •' 
şi, deci, cele două puncte 
atât de necesare rămânerii 
în Divizia A. Deşi până 
în minutul 22 Corvinul s-a 
aflat numai în jumătatea 
de teren a oaspeţilor, nu 
au putut să-şî concretize
ze dominarea. Şi în acel 
minut, oaspeţii iniţiază un 
contraatac, apărătorii cen
trali de la Corvinul ezită, 
loviţă e nevoit să iasă şi 
să faulteze. Lovitura de la 
11 metri este finalizată de 
Decu şi 0—1. Hunedorenii 
se avântă In atac şi deşi

îşi creează câteva ocazii, nu 
marchează decât în minu
tul 49 prin Bordeanu: 1 
—1.

Toţi spectatorii sperau în 
golul Corvinului, în vic
torie, fiindcă Corvinul a- 
re mulţi simpatizanţi la 
Brad. însă hunedorenilor 
le-au lipsit omul de gol 
(Şumudică îşi exprimă sus
pendarea în etapa viitoare) 
iar atacanţii din teren 
Bordeanu şi Tiţa — n-au 
fost în zi prea bună. Şi 
cu toate acestea Corvinul 
putea să obţină ambele 
puncte, dacă arbitrul FI. 
Brînzoi (Buc.) ar fi acor
dat lovitura de la 11 m 
ce i se cuvenea pe drept, 
Corvinului, în min. 84, 
când Păcuraru a fost faul-

Cea de-a 27-a etapă a 
Diviziei A la fotbal, seria 
a Ii-a, a fost una dintre 
cele mai echilibrate din 
retur. &-au înregistrat nu 
mai puţin de 4 egaluri, 
puncte poate nesperate de 
Olimpia Satu Mare la U- 
nirea Alba Iulia şi oare
cum scontate de U.T.A. la 
Bocşa, F.C. Bihor, la Tur- 
nu Severin şi de Metrom 
la... Brad la Corvinul ca
re, -având terenul suspen
dat, ă trebuit să joace mai 
departe de casă. în frun
tea clasamentului U.T.A. şi 
F.C. Bihor se ţin destul de 
bine, reuşind mult dorita 
remiză pe terenuri de un
de oaspeţii ies, de regulă, 
învinşi. în schimb Jiul 
Petroşani, cu toate că es

te considerată printre ce
le mai bune echipe 'ale 
seriei a H-a, nu reuşeşte, 
în retur, să aducă nici 
un punct din deplasare! 
Şi, în timp ce U.T-A. a- 
goniseşte şi „afară”, iar 
F.C. Bihor tot urcă în cla
sament, Jiul a coborât pe 
locul 4 şi se spune că pe 
aici cantonează. Loc pe 
care, poate spune „la re-. 
vedere" primei scene fot- • 
balistice a ţării. Deocamda
tă, se prefigurează un duel- 
foarte strâns între U.T.A. 
şi F.C. Bihor — care sa pa
re are şi „îngeri" păzitori, 
îmbrăcaţi în negru — şi 
mai mult pe post de „ar
bitri”, pe C.S.M. Reşiţa şi 
Jiul Petroşani. Vom mai 
vedea.

A i
REZULTATELE ETAPEI din 8 mai: Chimia Rm. 

Vâlcea — Unirea Focşani 3—2 ; Portul — Faur 0—1 ; 
Flacăra Moreni — A.S.A. Tg. M. 3—1 ; Foresta — Steaua 
Mizil 1—2 ; F. C. Argeş — C.S.M. Suceava 3—0 ; Unirea 
Slobozia — Ceahlăul 0—2 ; Autobuzul — Poli. Iaşi 2—1 ; 
Gloria Buzău — C.S. OU ’90 2—0; Callatis Mangalia — 
C.F.R. Galaţi 1—1.

A 2
REZULTATELE ETAPEI din 8 mai: Unirea A. I. 

— Olimpia S. M. 2—2 ; Met. Bocşa — U.T.A. 1—1 ; Cor
vinul — Metrom 1—1 ; I.C.I.M. Bv. — C.F.R. Timişoara 
5—1; F.C. Maramureş — Gloria Reşiţa 3—1 ; F.C. 
Drobeta — F. C. Bihor 1—1 ; Armătura — Tractorul 
3—1 ; C.F.R. Cluj — Jiul Petroşani 3—1 ; Metalurg. 
Cugir — Jiul Craiova 2—1.

CLASAMENTUL CLASAMENTUL
1. U.T.A. 27 15 3 9 50-28 33

1. Ceahlăul P.N. 27 14 6 7 39-22 34 2. F. C. Bihor 27 14 5 8 37-26 33
2. Flacăra Moreni 27 15 3 9 40-30 33 3. Gloria Reşiţa 27 15 2 10 33-23 32
3. Gloria Buzău 27 14 4 9 54-37 32 4. Jiul Petroşani 27 14 2 11 55-31 30
4. F. C. Argeş 27 11 8 fl 40-25 30 5. Tractorul Bv. 27 13 4 10 45-37 30
5. Steaua Mizil 27 13 3 11 -52-30 29 6. Metrom Bv. 27 ii e io 26-26 28
6. Callatis Mangalia 27 12 5 10 32-32 29 7. F.C. Maramureş 27 12 3 12 49-33 27
7. C.S.M. Suceava 27 11 6 10 31-32 28 8. Unirea A. I. 27 12 3 12 37-44 27
8. Chimia Rm. V. 27 11 5 11 49-46 27 9. Jiul Craiova 27 12 3 12 34-43 27,
9. Poli. Iaşi 27 12 3 12 39-37 27 10. F, C. Drobeta 27 11 4 12 28-31 26

10. C.F.R. Galaţi 27 11 5 11 36-34 27 11. Armătura Zalău . . 27 12 1 14 38-39 25
11. Unirea Focşani 27 10 7 10 31-30 27 12. C. F. R. Cluj 27 11 3 13 46-53 25
12. Portul Constanţa 27 12 3 12 43-44 27 13. F. C. Corvinul 27 10 5 12 39-46 25
13. A.S.A. Tg. M. 27 12.3 12 33-36 27 14. Metalul Bocşa 27 10 5 12 30-39 25
14. Faur Buc. 27 11 4 12 33-33 26 15. Metalurg. Cugir 27 11 3 13 35-53 25
15. Autobuzul Buc. 27 11 3 13 39-41 25 16, I.C.I.M. Braşov 27 9 5 13 30-36 23
16. Foresta 27 10 3 14 23-37 23 17. C.F.R. Timişoara 27 10 2 15 28-48 22
17. C.S. Olt ’90 27 10 2 15 31-58 22 18. Olimpia S. M. * 27 10 3 14 46-50 19
18. Unirea Slobozia 27 4 5 18 20-61 13 * Echipă penalizată cu 4 puncte.

ETAPA VIITOARE : Steaua Mizil — Portul ; Faur ETAPA VIITOARE : C.F.R. Timiş. — Met. Bocşa;
Buc. — Flacăra Moreni ; A.S.Â Tg. M. — Chimia Rm. U.T.A. — F. C. Corvinul; Metrom — Unirea A. I. F.Q.
Vâlcea ; F. C. Argeş — Foresta ; Ceahlăul — Gloria Maramureş — I.C.I.M. ; F.C. Bihor — C.F.R. Cluj;
Buzău; Unirea Focşani — Unirea Slobozia ; C.S.M. Olimpia S. M. — F. G. Drobeta ; Gloria Reşiţa — Jiul
Suceava — C.F.R. Galaţi ; Poli. Iaşi — Callatis ; C.S. Craiova ; Tractorul — Metalurg. Cugir ; Jiul Petroşani
Olt '90 — Autobuzul Buc. — Armătura Zalău.

Divizia C - faza judeţeană
Un meci de toată frumuseţea

A.S.A. AURUL BRAD —
MINERUL ŞT. VULCAN

Cu o zi înainte (sâm- Brad un spectacol fru- 
bătă), s-a disputat la mos, cu faze electrizabile. 
Brad meciul de Divizia mingea trimisă de ata- 
A — Corvinul — Metrom canţii Aurului lovind de 
Braşov — în prezenţa u- două ori barele porţii I 
nui public numeros. Du- - De partea cealaltă, Mi- 
minică echipa brădenilor nerul Şt. Vulcan, condus 
A.S.A. Aurul a întâlnit de Petre Libardi, deşi fă- 
pe Minerul Şt. Vulcan, ră doi titulari — Topor şi 
clasată pe locul doi. Spec- Barbu — a contribuit, ho- 
tatorii ce au lipsit de la ţărîtor la calitatea par- 
această partidă pot re- tidei. 
greta că au pierdut unul Meciul a , început în- 
dintre cele mai frumoase tr-un ritm susţinut de 
jocuri din returul Divi- ambele părţi şi aşa ş-a 
ziei C, ce s-a ridicat bl- desfăşurat din primul pâ-- 
ne de tot peste calitatea nă la ultimul minut de 
întâlnirii dintre cele două joc, ambele echipe do- 
divizionare A, de sâmbă- vedînd o pregătire flzi. 
tă ! că foarte bună, fazele de

A.S.A. Aurul Brad (an- poarta abundând la cele 
trehor Troian Rudisuli) două porţi, spre satisfac-* 
se vede că îi prieşte noua ţia spectatorilor, 
titulatură — este mult A.S.A. Aurul Brad a 
schimbată în bine faţă de folosit formaţia : Rudisu- 
tur, lucru ce se observă li, Sas, Mag, Filipaş, Gro
şi din situaţia reliefată moi (Verdeş), Ţînţăreanu, 
în clasament, echipa (deşi Costar, Gavrilă (Bărăş- 
fără. primă de joc, clu- teanu), Mihăilă, Mureşan, 
bul fiind încă sărac), s-a Nan. 
mobilizat exemplar şi A arbitrat corect, au- 
în acest meci, oferind iu- toritar, A, Ambruş. (De
bitorilor fotbalului din va).

REZULTATELE ETAPEI din 9 mai: A.S.A. Au
rul Brad — Min. Şt. Vulcan 0—0; Min. Teliuc r* 
Metaloplastica 1—1; C.F.R. Simeria — Min. Ghe
lari 3—0; Victoria Călan — Haber Haţeg„ 3—4; - 
Mureşul Deva — Metalul Crişcior 2—1; Min. Ani- 
noasa — Min. Certej 4—41; Parângul Lonea — Fa- 
vior Orăştie 9—0 ; Constructorul — Min. Bărbiteni 
5—0.

CLASAMENTUL
1. Parângul Lonea
2. Min. Şt. Vulcan
3. Constructorul
4. Mureşul Deva 
5f Haber Haţeg
6. Min. Aninoasa
7. C.F.B. Simeria
8- A.S.A. Aurul Brad 
9. Min. Bărbăteni

10. Min. Certej
11. M in; G helari
12. Metahii Crişcior
13. Victoria ’90 Călan 
14- Metaloplastica
15. Min. Teliuc
16. Favior Orăştie

22 3 3 
19 4 4 
17 4 7 
13 4 11 

28 13 4 11 
28

28
27
28 
28

28

88— 26 47 
69— 29 42 
80— 47 38 
48— 39 30

-  __  45— 50 38
14 0 14 64— 48 28 
13 1 14 56— 43 27

28 11 4 13 44— 45 26
28 12 2 14 45— 6» 26
28 10 5 13 64— 56 25
28 9 6 13 47— 58 24
28 11 2 15 47— 60. 24
28 10 3 15 47— 47 23
28 10 2 16 59— 62 22
27* 8 4 15 35— 67 
28 6 2 20 27—120

16
14

* Echipă penalizată cu 4 puncte.
ETAPA VIITOARE: Favior Orăştie — Min. 

Aninoasa ; Min. Certej — Mureşul Deva ; Metalul 
Crişcior — Victoria ’90 Călan ; Haber Haţeg — 
C.F.R. Simeria; Min. Ghelari — Min. Vulcan Te
liuc ; Metaloplastica Orăştie — A.S.A. Aurul Brad; 
Min. Şt. Vulcan — Constructorul Hunedoara ; Pa
rângul Lonea Petrila — Min; Bărbăteni.

REZULTATELE CONCURSULUI I
P R O N O S P O R T I

DIN 9 MAI
ANCONA — MILAN 1—3 2
BRESCIA — ATALANTA 2—0 . 1
CAGLIARI — UDINESE 1—1 X
INTER — LAZIO 2—0 1
JUVENTUS — FOGGIA 4̂ -2 i
NAPOLI — GENOA 2—2 X .
ROMA — TORINO 4—5 2 [
SAMPDORIA — PESCARA 1—1 x ?
BARI — PADOVA 1—1 X 1
BOLOGNA — VERONA 1—1 . X : v
COSENZA — CREMONESE 0—1 2 1
LECCE — ASCOLI 1—1 X s
VENEZIA — REGGIANA 0—1 2 1

FOND DE CÂŞTIGURI : 124 479 478 lei.
X33t PWE- . i J

Pagină realizată de SABIN CEROU •ăk
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PUBLICITATE
VÂNZARI-

c«-..iparari

Vând Oltcit Club, fa- 
1989, stare perfec

ţi. Tel. 615090, 626-05,
812196. (6097)

•  Vând pat dublu cu 
saltele Relaxa, nou, tele
vizor Diamant. Tel. 610090.

' fiii», 612196. (6097)
•  Vând cazan încălzire 

centrală, combustibil so- 
Hd, arzător, cazan baie, 
combustibil lichid, 150 m 
cablu televizor coaxial, a- 
ragaz patru ochiuri tip 
vechi, butelie aragaz nor

mandă, frigider Fram 70 1,
8508 mp teren intravilan 
Dl Deva. Tel. 623102, după 
ora 16. (6073)

•  Vând două căţeluşe 
Oog german, culoare nea-

vârsta 5 luni, Criş- 
r, str. Zarandulul, nr. 
fel. 656018. (6040)
Vând maşină festonat. 

Tel. 615189, după ora 16.
(6011)

.» Vând Ford 5 Granada, 
(fabricaţie 1980 , necesită 
yopsitorie. Tel. 621198.

(6094)
•  Vând (închiriez) chioşc 

^imentaţie publică cu te- 
(fasS acoperită 60 mp şi

"(ţarsiwiieră confort I, Geoa- 
giu Băi. Tel. 648238. (6079) 

j ; •  Vând apartament 3 
! camere, două băi, balcon, 
i Orăştie, str. Mureşului, bl. 
.Sţ ap. 23, sau schimb cu 
' c a s ă  In Orăştie. (6083)

•  Cumpăr pistoane 
pentru Hanomag-Hen- 
chel Diesel. Informa
ţii Deva, tel. 613487, 
pra 16—23. (6071)

•  ■SC MARTECO Deva 
vinde en gros acid citric 
BP 80, hârtie xerox. Re
laţii tel. 618457, 613195.

(6084)
•  SC OMEGA IMPORT 

, EXPORT SRL Deva, car
tier Oituz, vinde en gros 
ţigări BT, Royale, Win- 
chestor, Hollywood) Assos,

Monte Carto .şi cioco
lată, la preţuri avantajoa- 

Informaţii la telefon
(5965)

; •  Vând frigider Fram
«2. TeL 622130, după ora
12. (6101)

•  Vând Volvo pe moto
rină, armă IJ 16. Simeria,

| fcrt. «60947. (6103)
•  Vând Ford Sierra Die

sel (1985) şi dubă Renault 
Trafic izoterm (1987), în
matriculate. Tel. 717330, 
dlipă ora 21. (6124)

•  Vând apartament 4 
cfamere. Tel. 622705. (6123)

•  Vând apartament sau
schimb cu Braşovul sau 
CU Bucureştiul. Telefon 
«*9421. (6108)

•  Vând garsonieră con
fort I, gaz. Orăştie, tel. 
642858 sau 642783. (6114)

-• Vând 20 familii albi. 
ne. Deva, tel. 626547.

(6112)
•  Vând (schimb) casă,

anexe, grădină, Topliţa 
Certejului cu apartament 
Deva. Relaţii Deva, Gojdu, 
str. Zamfirescu, bl. A. 1, 
ap. 30. (6118)

•  Vând apartament 4
camere, confort I. Orăş
tie, tel. 647099, între ore
le 7—9 şi 19—23. (6117)

•  Vând' apartament 4 
camere, zona Dorobanţi. 
Tel. 628897, între orele i8 
—20. (6126)

•  Vând Ness Amigo en
gros,- preţ avantajos. Tel. 
716591. (6130)

•  Vând IMS M-461 Die
sel cu motor Câmpulung, 
stare foarte bună, sat» 
schimb AUO Mesei cu 
tractor 445 sau 650 urgent 
Deva, Streiului, bL 66, ap. 
14. (6128)

•  Vând măgar .{armă
sar tânăr). Hunedoara, tel. 
712504. ,5430)

•  Vând garaj demon-
tabil şi instalaţie satelit 
completă, preţ convenabil. 
Informaţii Hunedoara, tel. 
724616. (5434)

•  Vând Citroen Diesel, 
fabricaţie 1984, înscris în 
circulaţie, preţ 3800 mărci 
şi televizor color Grun- 
dig, preţ 150 000 lei. Hu
nedoara, tel. 718322. (5436)

•  Vând videoplayer VHS. 
Informaţii tel. 715230.

(5439)
• Vând urgent şi con

venabil videoplayer Fu- 
nai nou. Informaţii tel. 
716926, _ (5441)

•  Vând Audi 80 şi Ford
Granada, neînscrise. Tel. 
712336. (5444)

•  Vând microbuz Mer
cedes 207 Diesel Ford, mi-1 
crobuz, neînmatriculat, Sim- 
ea Talbot, Renault 18, ca
napea, două fotolii. Infor
maţii tel. 718810. (5449)

•  Cumpăr apartament 2
camere central. Hunedoa
ra, tel. 738108, după ora 
19. (5437)

• Vând. apartament 2
camere, zona gării. Tele
foane 612724 şi 617205, 
vând mobilă sufragerie  ̂co
vor persan. (4704)

•  Vând apartament 4
camere, zonă centrală (lân
gă piaţă). Informaţii te
lefon 628613. (4702)

DIVERSE
•  Cu autorizaţia 4151/ 

1991, emisă de Prefectura 
Judeţului Hunedoara, s-a 
deschis activitate de ali
mentaţie publică prin Bud- 
nee Margareta, din Deva, 
str. Crişan, nr. 27. (6088)

.PIERDERI
•  Pierdut iapă Murână, 

cu pată albă în partea 
dreaptă, în zona Sulighete- 
Târnava, în data de 9 mai 
1993. Bună recompensă. 
Informaţii Şoimuş, sat Be- 
jan, nr. 25, Goia Aurel.

(6100)
•  Pierdut legitimaţie

serviciu, eliberată de SG 
Matex SA Deva, pe nume
le Ciupei Titiana. Se de
clară nulA. (6077)

•  Pierdut eamet şomer, 
pe numele Chiorean Sorin. 
Se declară nul.

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

• Schimb două garso
niere confort I cu aparta
ment cĵ uă camere, exclus 
Micro 6—7. Tel. 724634.

(5433)
•  Schimb Dacia 1200

cu apartament două came
re sau garsonieră. Telefon 
625746. (6115)

ÎNCHIRIERI
•  Tineri căsătoriţi cău

tăm pentru închiriat a- 
partament ne(mobilat), cen
tral, tel. 617091». (6036)

• închiriez apartament 
2 camere, etaj 9. Telefon 
720751, orele 17—21.

(5442)
OI EK IE 

DE SERVICII
• SC COMTOUR 

LOWE SRL, cu se
diul în Sântuhalm, nr. 
1, angajează în condi
ţii avantajoase bucă
tari şi cofetari-pati- 
seri. Relaţii zilnic, la 
tel, 621077 sau 621113 

(6091)

•  CANTINA CONDOR 
(TCH) organizează nunţi, 
boteze şi mese festiva in 
condiţii foarte -.avantafe®*
se.-' ■ m m

•  ASOCIAŢIA DE LO
CATARI 61. Al. Crinilor, 
5, bL E. 12, Deva, caută 
persoană serioasă pentru 
funcţia de administrator. 
Doritorii se vor prezenta 
la comitetul de bloc in  15 
mai, ora 18. Informaţii tel. 
622095. (6074)

COMEMORĂRI
•  Pios omagiu şi aduce

re aminte la 3 ani de la 
despărţirea pentru totdeau
na de cea care a fost o 
minunată soţie, mamă, bu
nică şi străbunică,

FEHERVARI ROZALIA 
Familia. ■ (6122)

•  Familia Ştefan Radu 
şi Mihaela aduc un pios 
omagiu la împlinirea a 6 
săptămâni de la trecerea 
în nefiinţă a celei care a 
fost o bună bunică

VIZITIU MAR IA 
din satul Dumbrava de Jos, 
comuna Ribiţa.

Dumnezeu s-o odihneas
că în pace! (4703)

DECESE

•  Soţia Mărioara, co
piii Viorica şi Ovidiu 
cu familiile anunţă CU 
durere în suflet tre
cerea în nefiinţă vi
neri, 7 mu 1993, a 
drarului nostru

VIOREL FURDUI
din Brad, in vârstă de 
72 ani, şi mulţumim pe 
această cale tuturor 
celor care au fost a- 
lături de noi la ma
rea durere suferită. Nu 
te vom uita niciodată. 
Dumnezeu să te odih
nească în pace ! (6096)

•  Familia Ş îi ban
Voicu regretă trece
rea în nefiinţă a dra
gului lor cumnat şi 
unchi

VIOREL FURDUI
d'.n Brad. Dumr.ezeu 
să-i od Unească în pa
ce sufl t.i’l lui bun.

(6696:

•  Familia Bănii'.iu
şi copiii deplâng dis
pariţia din viaţă a 
celui care a fost un 
bun cumnat şi unchi 

VIOREL FURDUI 
Odihnească-se în pa
ce ! (6096)

• Un ultim rămas 
bun celui care a fost 
Un deosebit unchi şi 
naş

VIOREL FVRDUl
din Brad. Nu te rom 
uita niciodată. Orşa 
Cornel şi Minodora.

•  Colegii de la Mi- 
nexfor. SA Deva sunt 
alături de familia ing. 
Taloş loan la greaua 
pierdere pricinuită de 
trecerea în nefiinţă a 
tatălui

PETRU TALOŞ
Sincere condoleanţe !

(6121)

•  Cu inimile zdro
bite de durere, soţia 
Aureli» şi Rol Rau) 
anunţă dispariţia ful
gerătoare a celui ca
re a fost cel mâi bun 
soţ şt tată

GHEORGHE
MARGAN

în vârstă de numai 48 
ani. înhumarea va a- 
vea loc în 11 mai 19.)3, 
la ora 14, la Cimitirul 
Ortodox Bejan. Dum
nezeu să-l odihnească 
în pace I (6107)

* Suntem alături de 
vecina noastră Aurelia 
şi fiul Râul la marea 
durere pricinuită de 
decesul soţului 

GHEORGHE 
MARGAN

Amintirea lui o vom 
păstra vie în sufletul 
nostru. Sâ-i fie ţărâna 
uşoară. Lucia şi Petre.

(6107)

•  Colegii din Uni
tatea de Frizerie blo
cul Turn Deva deplâng 
pierderea fulgerătoare 
a celui care a fost 
un bun coleg

GHEORGHE 
MARGAN (GHIŢÂ) 

Condoleanţe familiei 
îndurerate. (6111)

"• Colectivul de ca
dre -militare şi sala
riaţi civili ai UM
01864 Băcia sunt ală
turi de colegul lor, 
cpt. Stanciu loan, Ia 
greaua pierdere suferi
tă prin decesul soţiei 
LEN’UŢA STANCIU 

Sincere condoleanţe 
familiei îndurerate.

(6109)

•  Un ultim pios o- 
magiu celei care a fost 
o minunată colegă 

ZELENYAK 
LELIOARA 
MARIANA

dispărută prematur 
dintre noi. Colegii de 
la Atelierul de proiec
tare RAGCL Deva. Nu 
te vom uita niciodată.

(6133)

•  Colegii de la RAGCfi 
Deva prestări construcţii 
deplâng pierderea fulgeră
toare a celei care ( fost 
o bună colegă

LIA ZELENYAK
(6129)

•  Cu durere în suflet, 
mama Rafila, soţul Ariş- 
totel,, fratele Nîcu, fiica 
Ariadna, ginerele Iulian, 
nepoţii Aligria si Alin a- 
hunţă încetarea din viaţă 
a minunatei

DOINA RADU 
de 49 ani. înmormântarea 
miercuri, 12 mai 1993, ora 
13, la Cimitirul Popa Şap
că Hunedoara, de la do
miciliu. Dumnezeu să-i o- 
dihnească sufletul bun şi 
blând. (6135)

• Un ultim omagiu • a- 
dus celei care a fost o mi
nunată prietenă

DOINA RADU 
Familia Necşa. (6119/20)

•  Suntem alături de co
lega noastră Ariadna Pe- 
trescu îa marea durere pri
cinuită de decesul mamei 
sale

DOINA RADU
Sincere condoleanţe. Co
lectivul Filialei CEC Hu
nedoara. (6119/20)

•  Regretăm dispariţia 
prematură a biiriei noastre 
prietene, prof.

ANGELA OLARU 
şi suntem alături de fa
milia îndoliată. Familia 
Varga. (6116)

S.C. „RODIPET" S.A. DIN BUCUREŞTI 
Piaţa Presei Libere nr. 1, sector 1

publicului cititor reluam» in Ro
mânia a importului de presă franceză «I engleză 

Se pot contracta abonamente trimestriale, 
cu servirea din luna iulie 1993, prin toate fili
alele şi subfilialele judeţene ale RODIPET, In
clusiv sucursala societăţii din municipiul Bucu
reşti. Abonamentele se contractează cu plata in 
valută : DM, FBF şi dolari USA.

Pentru relaţii suplimentare, doritorii se pot 
adresa Filialei Judeţene RODIPET din Deva, 
str. M. Viteazul nr. 32 sau telefonul 093/613007.

COMPLEXUL EXPOZIŢIONAL DE MAŞINI 
Şl UTILAJE AGRICOLE 

Organizat de SC. EUROVENUS S.R.L. din 
Sântuhalm, vă stă la dispoziţie In fiecare zi, o- 
ferindu-vă o gamă largă de unelte, gospodăreşti, 
maşini şi utilaje agricole (stropitori manuale 
pentru pomi. pluguri, semănători, freze, moto- 
cultoare, prăsitoare, mori, motopompe...), pre
cum şi 10 modele de :

9 REMORCI pentru autoturisme DACIA 
1300, OLTCIT si ARO. Se asigură montarea 
dispozitivului de cuplare la cumpărare.

•  SEMIREMORCI şi remorci pentru trac
toare şi autocamioane de diferite capacităţi, cu 
şi fără prelată.

Informaţii la telefoane: 095/626294 sau 
) 095/621386. ’
\ (305)

V

*
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s
\
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A N U N Ţ  
In conformitate cu Dispoziţia nr. 215/1993 

emisă de primarul Municipiului Hunedoara, a- 
vându-se în vedere numărul mare al unităţilor 
cu profil dta alimentaţie publică cu desfacere de 
bău .uri alcoolice, cu implicaţii directe asupra 
cetăţenilor, se sistează autorizarea acestor uni
tăţi, în baza Legii nr. 3/1972 art. 44, lit. ,,c"

încălcarea Dispoziţiei nr. 215/1993 devine 
contravenţie la Legea nr. 12/1996 din M.O, 
133/1991 art- 1, lit. „a" şi se sancţionează în 
consecinţă.

(342)

, BANCA AGRICOLA S.A. DEVA
> In ziua de 20 mai 1993 ora 10, la sediul 
) Băncii Agricole S.A., Sucursala judeţeană Deva, ■ 
\ se va desfăşura vânzarea prin licitaţie a 3 bu- j 
l căţi autoturisme de teren ARO 244 D cu nume- i 
l rele de circulaţie 3 HD 724, 3 HD 725 şi 3 HD ( 
 ̂726. Pot participa persoane fizice şi juridice in- , 
/ teresate. ,
! Condiţiile şi modul de desfăşurare a licita 
J ţiei sunt afişate la sediul Băncii- Informaţii su- 
\ plimentare la telefon 613596.
\ (343) I

S.C. RIAL S.R.L. DEVA j
str. G. Barlţiu, nr. 1AA, telefon 612829 ■
•  Produce şl comercializează băuturi ră- j

coritoare de Cola, portocale si Kiwi, la sticlei 
de 1 1. 1

•  Adaos comercial 0 la sută. (4547) i

SOCIETATEA COMERCIALĂ „MACON“ — 
S.A. DEVA

Cu sediul în Deva, str. Sântuhalm, nr. i, 
judeţul Hunedoara, telefoane 095/613930, 
612333, int. 112, fax 626060, telex 72249.

Vinde în condiţii avantajoase cu preţuri 
negociabile :

#  Cărămizi refractare CA—75 şi C—71 de 
diverse tipuri (normale şi speciale), cât şi cără
mida silică;

•  Utilaje pentru industria materialelor de 
construcţii (ventilatoare de diverse tipuri; des- 
prăfuitoare hidraulice; moară cu blindaje, fără 
bile, 0  1250 x 1250; diafragme; pompe diverse 
tipuri; vagoneţi cu rafturi, ecartament 600 mm; 
transportoare cu bandă; elevatoare cu cupă; ba
terie rezervoare etc.).

Se poate negocia şi plata în BARTER în 
cazul unor produse care sunt necesare societăţii 
noastre comerciale. (330)

Ziar editat de S.C. „CUVÂNTUL LIBER" S A. J/20'618/1991. Cont 30 70 50 601 B.C. Deva. Deva, 2700, str. 1 Decembrie, 35. jud. Hunedoara. 
Telefoane: 611275, 612157, 611269, 625904. fax 618061. Întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor publicate o poartă autorii acestora.

Tiparul executat la S.C. „POLIDAVA" S.A. DEVA -


