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Chiar -fiaea a  început, «a 
■orice uniată, utapi tam- 
wsuifflEBssa Sitefe&Hi dte oră
«cădem ic de aşteptare şl a 
durat cu ceva peste cinci 
«ore, chiar dacă un punct 
importast ide pe ordinea 
ide zi a fost dezbătut două 
oue încheiate, ou aţgu- 
-.mente pro şi contra, «a* 
apoi soluţionarea lui să fie 

i amânată pentru o altă şe
dinţă, chiar dacă, pe alo
curi, s-a discutat contra
dictoriu şi violent — şe
dinţa Consiliului local De
va, din data de 15 iunie 
aţe., a părut interesantă 
şi chiar reuşită. Şi aceasta 
deoarece a întrunit o bună 
prezenţă (20 din 23), a a- 
vat © ordine de zi bogată, 
cu subiecte «majore din 
viaţa municipiului, s-a ca
racterizat -prin dezbateri 
ample, araâe de ridicată 
competenţă, aşa cum cant 
unii dintre membrii a- 
cestui consiliu: cadre de 
înalt profesionalism, eu ex
perienţă în funcţii de con
ducere, fndfîerent de cu-

tasnnări de la o şefinţâ a Consiliului local Deva
loarea lor politică. Sigur 
că «unt şi excepţii — In 
nici o pădure nu sunt toţi 
copacii sănătoşi —, dar a- 
ceatiM este o altă proble
mă „«re caracterizează de
mocraţia noastră actuală 
până la vârful piramidei 
de conducere.

Ca o primă constatare 
am sublinia pregătirea te
meinică şi competentă din 
partea factorilor adminis
trativi a documentelor su
puse dezbaterii, deşi un 
consilier a criticat cu jus
teţe anumite formulări de 
la punctele de pe ordinea 
de zi de genul „aproba
rea..." sa» ^respingarea..", 
motivându-şi observaţiile 
că se vine cu prspuneri 
anticipate de rezolvare a 
respectivelor laobleme. Un 
alt joazrffîor a  ptxpus, de - 
asemenea, ca depitaă în
dreptăţire, să se discute, 
mal întâi, acele puncte

care priveau situaţia unor 
cetăţeni prezenţi la lu
crări, pentru a nu-i ţine 
ore în şir la dezbaterile 
care nu-i interesau, ceea 
ce trebuia avut în vedere 
chiar la întocmirea ordi
nii de zi.

Sunt poate amănunte, 
însă consilierii le-au taxat 
ca atare, întrucât ele pot 
asigura sau nu operativita
te şi economie de timp, 
fluenţă dezbaterilor. Aces
tea .şi încă multe alte 
aspecte consumate :în tim
pul .şedinţei presupun cu
noaştere şi profesionalism, 
responsabilitate pentru me
serie şi pentru cei cu oare 
lucrezi şi -discuţi. Ferttru 
ci e$te inadmisibil ca un 
cunoscut Jurist — cai pre- 
tesffi de revoluţionar — 
trecător prin balconul Pa
latului «Culturii din Deva, 
în 22 decembrie 1289, ca 

i care a ratat

accesul la putere în ju
deţ, să folosească repetat 
în alocuţiunile sale „con
siliul judeţean al Prefec
turii'*, organism care nu 

-există, ori un altul să 
întrebe .dacă este corect 
să se aprobe în consiliu 
planul de urbanism al mu
nicipiului Deva, penţru o 
perioadă mâi îndelungată 
de. timp, ţinând cont că 
„noi nu avem mandat de 
consilieri decât pentru doi 
ani şi jumătate". ’

Un punct „fierbinte" la 
ordinea de zi a fost re
partizarea a 13 locuinţe 
dirîtr-un bloc de pe strada 
Dorobanţilor, din Deva, u- 
nor întreprinderi şl insti
tuţii din municipiu. S-a 
discutaft mult, prea mult, 
acest subiect. Două ore 
-bune. Unii consilieri au 
propus — Iii mod logic, 
«considerăm noi — ca res
pectivele locuinţe să se

aprobe, intr-adevăr, pentru 
unităţi, urmând ca acestea 
să decidă căror salariaţi 
le repartizează.

A fost, amânată, de a- 
semenea, aprobarea . buge
tului primăriei locale pe 
anul 1992. în schimb a 
fost aprobat cu majorita
te de voturi planul ur
banistic general al muni
cipiului şi s-a votat împo
triva contestaţiei unui «grup 
de locatari din cartierul 
Gojdu privind construirea 
unui bloc de locuinţe, care, 
după pledoariile a doi din
tre reprezentanţii respecti
vilor locatari, le-ar afecta 
spaţiile libere, le-ar obtura 
luminozitatea, ar accentua
fenomenul poluării prin 
tăierea unor -copaci.

Au fost apoi dezbătu
te şi aprobate atribuirea 
unor spaţii pentru- con-«

DUMITRU GBEONEA 

(Continuare în pag. a 2-a)

p u .a ^ O -T l£ H A N  'I M D E P E N D E N T

ANUL V 
Nr. 897 

ÎVIARŢI,
22 IUNIE 

1993
4 pagini — 20 lei

Vara, nevoia de răcori
toare este simţită din plin 
de noi toţi. Organismul *, 
cere o cantitate Sporită de 
apă, care trebuie să com
pleteze tot ce s-a pierdut ; 
prin transpiraţie. Deşi cea i 
mai mare parte din apa  ̂
necesară bunei funcţionări ’ 
a organismului o luăm din 
alimentele ce le consu
măm, în mod normal corpu
lui nostru .îi mai sunt zil
nic necesare 1500—2000 ml 
apă, nevoia de consum de 
lichide fiind în creştere 
„proporţional" cu tempera
tura mediului ambiant -De

; Ja 
răcoritoare
aceea, pahare şi păhărele, 
Sticle şi sticluţe cu sucuri, 
siropuri, apă «rece şi bere, 
«Hăţuri de tat felul de în- 
Jheţdte, •na reuşesc să stă
vilească frttotdeauna pofte
le «mar „„însetaţi".

Dar, dacă momentan se
tea a fost potolită şi în or- 

: ganism simţim o înviora
re, trebuie să ştim că abu
zul de -răcoritoare ne pro
voacă mai târziu o seric 
de neplăceri ce se mani
festă prin răguşealu, «tuse, 
mnigdalită, diaree etc. Li- 
dhidal -rece pătruns în sto
mac provoacă o descărca- 

! re râflexâ a  bilei, care, 
ajunsă instantaneu în in
testin in cantitate prea 
mare, are efectul unui 
purgativ, producând dia
ree Şi crampe intestina
le. Iată, aşadar, unde 
poate duce consumul exce
siv de băuturi răcoritoare. 
«Trebuie să înţelegem, însă, 

dă prin cele arătate nu 
am făcut o pledoarie îm
potriva răcoritoarelor, ei 
aste necesar ca ele să aibă 
temperatura acceptabilă 
consumului, sâ fie ingera- 
te (înghiţite) încet, în can
tităţi mici, Iar organismul 
nostru să nu fie prea in- 
călrit sau prea obosit (D.
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«Desen de CONSTANTIN GAYTRLLA

— TJiferenţa dintre aestaneant şi cantină 
este că la cantină mănâncă numai oamenii 
oare muncesc...

VARA SI AGENDA SA CULTURALĂ
Departe de a fi o pe

rioadă ştearsă, vara conce- 
diilor reuneşte, după cum 
ne spunea dl loan Sicoe, 
consilier şef al Inspecto
ratului Judeţean pentru 
Cultură, un însemnat nu
măr de manifestări cultu- 
ral-artistice, unele dintre 
acestea cu totul remarcabi
le. Astfel, în 4 iulie, ia 
Dupâpiatră (Buceş) va a- 
vea ioc o nouă ediţie a 
„întâlnirii moţilor cu isto- 
ria", prilej de aducere în 
atenţie a nepieritorului tre
cut istoric al meleagurilor 
moţeşti. Manifestarea va 
cuprinde evoluţii artistice 
«ale unor formaţii de presti
giu din judeţ şi din afara 
acestuia. Şi tot în Apusen-i, 
în 17—18 iulie, va avea 
loc tradiţionalul Târg al 
fetelor de pe muntele Găi
na, celebru In ţară prin 
ineditul său.

între manifos .urile edu
cative, două aduc în prim- 
plan personalităţile de ex
cepţie ale tir. Aurel Viad, 
care şi-a dedicat întreaga 
viaţa emancipării şi unită
ţii neamului românesc, 
prilej efeteareia Orăştie şi 
Eapoltu asare se vor or
ganiza un simpozion ştiin
ţific omagial, o expoziţie 
documentară şi se va dez
veli o placă comemorati
vă ; şi prof. dr. doc. Oc- 
tavian Floca, cel care, zeci 
âe nni, alături de Con
stantin şi Hadrian Dai- 
covidiu, a cercetat la cele

două Sarmi/egetuse, la 
Micia, Densuş ş a. simbio
za daco-romană din care 
s-a născut poporul şi limba 
română. Acţiuni care se 
vor bucura de atenţie sunt 
şi Festivalul pădurenilor 
(Ghelari : 21—22 august),
festivităţile de la Ţebea 
(11—12 septembrie), sim
pozionul dedicat împăra
tului Traian (18—19 sep
tembrie).

Cea mai importantă ma
nifestare rămâne însă a 
doua ediţie a Festivalului 
internaţional de fol nor 
„Sarmizegetusa", organizat 
de Inspectorâtul Judeţean 
pentru Cultură, Centrul Ju
deţean de Cercetare şi Va
lorificare a Creaţiei Popu
lare, -cu sprijinul Consiliu
lui Judeţean şi al Prefec
turii, af unor sponsori. Fes
tivalul, ce se va desfăşu
ra in zilele de 10—15 au
gust a.c., se va bucura, 
fără îndoială, de un in
teres cu totul aparte prin 
lista impresionantă de par
ticipare a unor mari an
sambluri artistice de pe 
Mapamond. între acestea 
se cuvine a fi menţiona
te, antiiiţSndu-şi deja par
ticiparea, cele din Italia, 
Austria, Indonezia, Insu
lele Cook (Oceania), Ma% 
layezia, Rusia, China, Ko- 
rea, Egipt, Mexic, S.U.A., 
Belgia, Germania ş.a.

Î0DTNEL RODE A

P e cur 
în strad) 
nr. 14,

depozit pentru! 
te. Aparţine Societăţii Co
merciale mixte româno — 
germane „Cosmo —far“ 
S.R.L. Deva. Părerea umor 
farmacişti eu :,eare am 
luat legătura este că noua 
activitate vine în sprijinul 
unităţilor farmaceutice, sen- 
tindu-le de «prea numeroa
sele deplasări te scop de 
aprovizionare. „S-a rezol
vat astfel problema lap
telui praf pentru cei mici"

In
ajutorul

— spunea dl farmacist Za- 
vada.

— Aducem medicamente 
atât din import rât şi in
digene. Avem încheiate 
contracte eu fabrica de 
medicamente „Egis" «lin 
Budapesta — preciza dl 
farmacist Cărăuş, directo
rul depozitului. Am adus 
cantităţi suficiente de lap
te Robeby A şi fl, cât şi 
alte medicamente şi siro
puri pentru copii şi adulţi.. 
Aş dori să precizez că pri
mim comenzi, în • avans, 
prin telefonul 61 30 10.

Cum aflasem despre in
tenţia societăţii de : a în
cheia contracte şi cu alte 
firme străine, am aborda
t-o pe dna ing. CorinaiŞu- 
cin, preşedinta societăţii, 
care ne-a spus :

— Intenţia s-a trans
format în fapt. Am şi 
încheiat de curând con
tracte cu firmele Richter 
şi Biogal, situate de ase
menea în capitala ungară. 
Dar aprovizionarea o fa
cem şi din producţia in
ternă, prin deplasările ce 
le facem la Bucureşti, Târ- 
gu Mureş, Cluj, Iaşi.

— Cum vă asiguraţi va
luta necesară importului?

— Exportăm la rândul 
nostru produsele cerute de 
partenerul de contract, 
bineînţeles cu avizul or
ganelor de specialitate. 
Suntem cei mai mari im
portatorii de lapte praf. Am 
ajutat cu acest produs şi 
judeţele limitrofe — Arad, 
Timişoara, Târgu Mureş, 
Vâlcea. Am importat, de 
asemenea, pentru cei mici 
„Sumetrolim" şi „Peritel", 
siropuri solicitate pentru 
efectele liniştitoare şi pdl- 
tă de mâncare.

Având mulţumirea «ă 
fac ceva util şi necesar 
pentru oameni, mai ales 
pentru suferinzi, membrii 
societăţii „Cosmo-far" afa
ră să încheie Sn viitor con
tracte şi eu firme din 
Germania şi Elveţia spre a 
aduce în ţară, respectiv în 
judeţ, întreaga gamă de 
medicamente solicitate.

ESTERA "SĂMA

© BACALAUREAT. Ieri m 
debutat sub semnul măritor e- 
moţii examenul de bacalaureat 
pentru absolvenţii de Uceu. Pri
ma probă — limba şl litemtura 
română. Şi primele răspunsuri 
bum, dovada unei -temeinice 
pregăMri. Succes in continuare'!. 
(MB.). ;

0  SÂ FIE interzisă... Vân
zarea publicaţiilor pornografice.

Lăudăm hotărârea Consiliului 
local Delta de a interzice vânza
rea unor asemenea publicaţii. 
Socotim că ar trebui extinsa 
în toate localităţile judeţului. 
Pe mesele chioşcurilor mu au ce 
căuta asemenea reviste. Ele nu 
fac nici a  educaţie, ba strică 
acest vast proces. Şi tineretului 
şi mai Vârstnicilor. (NICU SBU- 
CHEA, pensionar).

Q CABANA VOIEVODUL, la 
cea 10 kilometri de Patrila, aşe
zată tntr-am mimmat cadru ma
turai, ofefâ oaspeţilor un atrac

tiv loc de odihnă. După cum ne 
spunea cabanierul Rudi Am- 
brxţş, In viitorul apropiat, .aici, 
pe o terasă se vor amenaja o 
masă pentru tenis, iar pe alta, un 
biliard. (S. C.).

© ZVON. Circulă zvonul că 
se vor scumpi, din nou, mcdica- 
mentale. Cu cât ? N-am aflat 
deoarece chiar şi celor care 
lucrează in domeniu — şi le-a 
trecut ceva pe la ureche — Ie 
vine greu să spună. Se _ zice 
„vom trăi şl vom vedea"... Dar, 
vine ştie, cu atâta stres... (E.S.).

©  „FRANC1SCOM". Pe bule
vardul Tudor Vladimirescu din 
Haţeg, dl patron Francisc Delin 
a deschis o unitate ^Alimenta
ra". Om cu multă experienţă in 
comerţ, dumnealui asigură zil
nic cumpărătorilor o gamă va
riată de produse alimentare, 
proaspete. In toate zilele săp
tămânii, chiar si duminica.
W.s.). ' ...
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Am să vă relatez o întâmplare 
care s-a petrecut în Crişcior, în 
după-amiaza zilei de 7 iunie şi până 
seara târziu. Auzind eu mare zgomot 
pe stradă în acea după-amiazâ, am 
ieşit să văd ce-i. Oameni cu căru
cioare cu butelii târându-le după 
ei strigau pe alţii anunţându-i să 
meargă la Gurabarza căci se schim
bă butelii de aragaz (butelii goale 
cu altele pline — n.n.). Asta o fă
ceau cei care se întorceau de aco
lo cu buteliile • pline. Cei care se 
întorceau cu ele goale le strigau 
altora să nu mai meargă la Gura
barza, ci la magazia fostului C.A.P. 
căci acolo se schimbă butelii. Co
media a continuat până târziu în 
noapte. A doua zi dimineaţa încă 
se mai comenta bâlciul din ziua pre
cedentă cu aluzii foarte colorate la 
adresa Primăriei Crişcior şi chiar a 
Prefecturii.

Pentru oamenii din Crişcior 
schimbarea buteliilor de aragaz fiind 
una foarte importantă, mult discu
tată la. nivelul comunei şi chiar al 

^autorităţilor judeţene, oamenii erau 
: nemulţumiţi de modul cum a fost 
. rezolvată. Mai întâi la Brad schim
batul unei butelii costă î  300 de 
lei, în timp ce la Crişcior costă 
1 870 de lei, Primăria justifică di
ferenţa aceasta mare de preţ prin 
aceea că la Crişcior buteliile se 

• aduc de la Timişoara cu mijloc de 
transport particular, care costă 
foarte scump. Oamenii pun întreba
rea oare de ce Crişciorul trebuie 
să fie tratat în felul acesta, de ce 
nu pot fi aduse şi buteliile pentru 
crişcioreni eh acelaşi mijloc de 
transport cu care se aduc pentru 
Brad. Ei au şi unele propuneri de 
perfecţionare a activităţii de schim
bare şi distribuire a buteliilor.

Magazia fostului C.A.P. este ori

cum în administrarea primăriei. Să 
fie amenajată ca punct de schimba-' 
re a buteliilor, sub supravegherea 
celor de la PECO. Astfel ar fi po
sibil ca oamenii să fie informaţi 
când anume şi la ce preţ se schim
bă butelii. Aceasta, bineînţeles cu 
condiţia ca şi buteliile pentru Criş
cior să fie aduse de la Timişoara 
cu acelaşi mijloc de transport cu 
care se aduc pentru Brad. (Gheor- 
ghe Duma, Crişcior, strada Moţilor 
65). -- .

DOAR CINCI MINUTE

De mulţi ani încoace, cei ce 
mergeau la tratament balnear în 
staţiunile de pe Valea Oltului — 
Călimăneşti, Olăneşti, Govora — 
sau la odihnă la Voineasa. aveau 
trenul accelerat nr. 222 Timişoara

Bucureşti prin Sibiu — Braşov. 
In Sibiu după câteva minute. a- 
veau legătura cu trenul accelerat 
nr. 336 care vine din Cluj la Sibiu, 
respectiv la Bucureşti, pe Valea Ol
tului.

în noul mers, robotul n-a mai 
ţinut cont de această legătură şi 
trenul accelerat nr. 336. pleacă din 
Sibiu (spre Călimăneşti) cu 5 minu
te înaintea sosirii în Sibiu a tre
nului accelerat nr. 222, care adună 
călătorii de pe un traseu important 
şi pe care îi obligă să continue că
lătoria spre staţiuni cu un tren o- 
bositor, personal. (Un grup de soli
citanţi).

POŞTA RUBRICII

•  Emil Glodean, str. Minerului, 
bl. 12, L2, ap. 9, Deva. Dacă aţi 
fost trimis de unitate la şcoala la 
care vă referiţi, pe perioada şcolii- 
aţi fost elev salariat şi s-au achi
tat cotele legale de C.A.S. de către 
unitatea în cauză, atunqi perioada 
respectivă este vechime în muncă 
valabilă la pensie. Procuraţi-vă

CONSEMNĂRI DE 
LA O ŞEDINŢA 
A CONSILIULUI 
LOCAL DEVA

(Urmare din pag. I)

, struirea unui bloc de lo
cuinţe al garnizoanei mi
litare şi un cabinet '  sto
matologic al unui între
prinzător particular, con
struirea unor garaje în 
cartierul Bejan şi parcări 
acoperite în cartierele Pro
gresul şi Dorobanţi şi a 
două pivniţe de adăpostire 
a populaţiei, în zona gă
rii. Au fost respinse soli- 
citările pentru construirea 
ungi case de modă şi a 

: Unei unităţi de presă şi 
alimentare în zona Cen
trală a oraşului.

Au fost abordate şi alte 
probleme vizând corupţia 
şi anumite nereguli din 
administraţia locală, pei
sajul pestriţ şi nu în tota
litate legal al unor chioş
curi şi tarabe, s-au dat 
răspunsuri la o serie de 
probleme ridicate în şe
dinţa precedentă, dar, din 
păcate, la expunerea unor 
realizări ale administra
ţiei locale, spre finalul 
şedinţei, unii consilieri 
şi-au manifestat verbal — 
curios lucru — dezinteresul 
şi plictiseala, evidenţiin- 
du-se, pe întregul parcurs 
al şedinţei acestui mini- 
parlament local, aşa cum 
susţinea Un distins medic 
şi consilier, şi „lipsă de 
civism, intoleranţă şi ten
dinţe partizane, acuze ne
fondate si apărări de or
goliu, violenţă de limbaj".

Aşa se aşază democra
ţia la noi. Şi nu doar la 
noi... . ----- ....

S. C. MARKET SERVICE S.R.L. 2 700 DEVA, cartier Oituz, bl. 15 I 
Telefon 095—621443 Orar : 10—14; 16— 19 j

VĂ OFERĂ PE COMANDĂ FERMĂ: !
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deci acte doveditoare în sensul 
celor de mai sus şi depuneţi-le la 
Serviciul pensii de stat Deva, îm
preună cu o cerere şi un cupon de 
pensie. (I. B.).

•  Ana Buderiu, Hunedoara, str. 
Republicii, nr. 16/4: In conformi
tate cu prevederile Legii nr. 3/ 
1977, fără a fi realizat o vechi
me îii muncă de cel puţin 10 ani, 
nu puteţi beneficia de nici un fel 
de pensie. Din scrisoarea dv. re
zultă că aţi lucrat doar în perioa
da 1. 03.1953 — 1.08.1956, realizând 
o vechime de numai 3 ani şi 5 luni, 
ceea ce, din păcate, nu vă ajută 
la nimic. (I. L.) .

•  Zehan Ioan, Ilăşdău, Topliţa. 
Problema încadrării în grupă su
perioară de muncă a unui loc de 
muncă sau a unei activităţi este de 
competenţa consiliului de admi
nistraţie din unitatea în care v-aţi 
desfăşurat activitatea. Adresaţi-vă, 
deci, în scris, unităţii -în cauză. 
(I.L.).

•  Paula Mihorianu, Hunedoara, 
str. Trandafirilor, nr.: 25/12. în 
conformitate cu prevederile legale 
în vigoare, în domeniul protecţiei 
sociale a şomerilor, cuantumul ve
nitului net în funcţie de care se a- 
cordă sau nu alocaţia de sprijin 
este cel din luna îrt care vi se des
chide dreptul la această alocaţie. 
Faţă de aceasta şi în funcţie de ele
mentele din scrisoarea dv. nu aveţi 
dreptul la alocaţia care vă intere
sează. (I. L.).

•  Ivdochimov Alexa, Deva, str. 
E. Varga, nr. 42 : Serviciul pensii 
de stat, căruia ne-am adresat pen
tru lămurirea problemei dv., a re
ţinut cele necesare, asigurându-vă 
că în limita posibilităţilor va acor
da prioritate soluţionării cererii pe 
care aţi depus-o. Acelaşi serviciu 
de pensii vă mai adresează dv., şi 
altor pensionari, rugămintea de a 
mai avea puţină răbdare. (I. L.).
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LICEUL TEORETIC „TRAIAN" DEVA
PLANUL DE ŞCOLARIZARE 

PENTRU ANUL ŞCOLAR 1993—1994 
LICEU CURS DE ZI (CLASA A IX- A) 
PROFIL REAL

— Matematică-Fizică (opţionalTnformatică)
60 locuri

— Matematică-Fizică (limba maghiară)
30 locuri

— Chimie-Biologie 
30 locuri
-PROFIL UMANIST

— Umanist — cu predare intensivă a limbii:
• Franceză 15 locuri
• Engleză 15 locuri

— (Cu probă de aptitudini pentru limba străi
nă după admiterea în liceu).
PROFIL SPORT

— Handbal — fete (pe profil umanist)
30 locuri

LICEUL ECONOMIC SERAL (CLS. A IX-A)
— Comerciant-merceolog 30 locuri
— Contabil-statistician 30 locuri

Pentru cursul seral se pot înscrie tineri
şi adulţi care au absolvit învăţământul gimna
zialei. a VlII-a) sau au studii echivalente.

Pentru toate profilurile, înscrierile se fac 
până la data de 30 IUNIE 1993, cu excepţia 
profilului SPORT, Ia care înscrierile se fac 
până la data de 26 IUNIE, pentru organizarea 
probelor de aptitudini şi â examenului medical 
eliminatoriu.

EXAMENUL DE ADMITERE 
Sesiunea I -
— 28 iunie — examen medical (pentru

j...: profilul Sport)
— 29 iunie — probă de aptitudini — joc 

sportiv handbal
— 5 iulie — examen Ia Limba şi litera

tura română (scris)
— 7 iulie — examen la Matematică (scris). 
Sesiunea a Il-a
— 30 august — 6 septembrie 1993 (pen

tru locurile neocupate).
Informaţii suplimentare Ia secretariatul li

ceului, str. Minerului, nr. 30, telefon 62 09 75.
GRUP ŞCOLAR CONSTRUCŢII MONTAJ 

D E V A
PLANUL DE ŞCOLARIZARE 

PENTRU ANUL ŞCOLAR 1993—1994 
LICEU INDUSTRIAL — CURS SERAL 
Clasa a IX-a (Construcţii) 30 locuri
Clasa a Xl-a (Mecanică) 30 locuri
Clasa a Xl-a (Finisori) 15 locuri
Clasa a Xl-a (Instalatori) 15 locuri
ŞCOALA PROFESIONALA 
Clasa a IX-a — profil construcţii structuri

• zidari 15 locuri
• dulgheri 15 locuri

NOTĂ . Asigură contracte şi locuri de mun
că pentru această clasă S. C. „Condor** S. A. 
Deva, :

Clasa a IX-a — profil construcţii
• zidari 15 locuri
• dulgheri 15 locuri

NOTA: Se asigură contracte şi locuri de
muncă pentru această clasă dc către „Energo- 
construcţia** Mintia.

Clasa a IX-a — profil instalatori
• instalatori 30 locuri

NOTA : Asigură contracte şl locuri de mun
că pentru această clasă R.A.G.C.L. Deva.

Clasa a IX-a — profil construcţii
•  structuri 15 locuri
• finisori 15 locuri

Clasa a IX-a — profil instalatori
• instalatori 15 locuri

—  profil mecanic
• mecanici 15 locuri

Pentru cursul seral se pot înscrie tineri şi
adulţi care au absolvit învăţământul gimnazial 
(cl. â VlII-a) sau studii echivalente.

Pentru toate profilurile .înscrierile se fac 
până la data de 30 IUNIE 1993.

EXAMENUL DE ADMITERE 
Sesiunea I
— 5 iulie 1993 — Limba şi literatura româ

nă (scris)
— 7 iulie 1993 — Matematică (scris). 
Sesiunea a Il-a
— 30 august — 6 septembrie 1993 (pen

tru locurile rămase neocupate).
Informaţii suplimentare la secretariatul li

ceului, str. Minerului, nr. 30, telefon 62 0975.



SPORT * SPORT * SPORT
Divizia Naţională
STEAUA — NOUA CAMPIOANĂ A ŢARII

««curia victoriei la Arad, antaiaciunea înfrângerii 
la Cugir şi Satu Mare

Înainte de a se încheia 
ultima etapă a Diviziei 
Naţionale, Steaua avea ti- 
tiul asigurat In faţa su
porterilor săi, Steaua — 
in meciul cu Universitatea 
Craiova — le aduce acesto
ra bucuria unei noi victorii 
şi încă două puncte in cla
sament. Ilie Dumitrescu 
şi-a etalat din nou tehni
ca sa şi a mai adăugat două 
goluri la titlul de golgeter 
al actualei ediţii a cam
pionatului. A fost o parti
dă frumoasă, fără o miză 
deosebită, studenţii craio- 
veni jucând probabil cu 
gândul la finala Cupe i  
României ce şi-o vor dis
puta sâmbătă seara, la lu
mina reflectoarelor, cu 
Dacia Unirea Brăila. , 

Dinamo a învins destul 
de uşor pe studenţii lui 
Andone, în timp ce Rapid 
a cedat la limită, la Ga
laţi. Atât Petrolul, cât şi 
Progresul şi-au asigurat 
victoriile pe terenurile pro
prii, deşi la Ploieşti emo
ţiile retrogradării dispă
ruseră treptat, aflându-se 
evoluţia scorului la Ba
cău. Lipsiţi de motivaţie

— Selena avea un minus 
de 28 de goluri — dertiora- 
lizaţi după înfrângerea de 
la Sibiu, au abordat ne
încrezători partida cu Fa
rul, care n-a aşteptat in
vitaţii prea multe şi o în
scris gazdelor 2 goluri, a- 
jungănd pe un loc mai pu
ţin sperat în urmă cu câ
teva etape: locul nouă. în 
clasamentul final. Dintre 
echipele ce luptă pentru 
un loc în Cupele Europe
ne, Gloria Bistriţa, Elec
troputere şi Sportul Stu
denţesc, o victorie surprin
zătoare (la scor) — şi pen
tru fotbaliştii bistriţeni — 
a obţinut Gloria la Cluj, 
studenţii de aici asigurân- 
du-le vecinilor din nord 
„depăşirea" fotbaliştilor de 
la Electroputere, aceştia 
dispunând doar cu 3—0 de 
Poli. Timişoara.

O notă bună pentru fair- 
play-ul echipei C.S.M. Re
şiţa, echipă săracă, dar 
cinstită, nu s-a lăcomit, la 
arginţi şi deşi retrogradată, 
iese cu fruntea sus din 
prima ligă a fotbalului 
nostru.

Rezultatele etapei din 20 iunie (ultima a campiona
tului) : Dinamo — Sportul Stud. 4—2 ; C.S.M. Reşiţa — 
Dacia 2—0 ; Electroputere — Poli. Timiş. 3—0 ; Steaua — 
Univ. Craiova 3—1 ; Petrolul — P.C. Braşov 2—0; Oţelul 
— Rapid 2—1 ; „U“ Cluj — Gloria B-ţa 1—5 ; F.C. Selena 
•— Farul 0—2 ; Progresul Buc. — Inter Sibiu 4—2.

CLASAMENTUL FINAL

A 1
Rezultatele etapei din 20 iunie (Ultima a campiona

tului) : Flacăra Moreni — Chimia Rm. Vâlcea 2—0 i 
Foresta — Gloria Buzău 4—2} Portul C-ţa — Unirea 
Slobozia 7—1 1 Ceahlăul P. N. — C.S.M. Suceava 3—0} 
A.S.A. Tg. M. — Poli. Iaşi 1—0 ; Unirea Focşani — G.S. 
Olt ’90 3—0 (neprezentare); Faur Buc. — C.F.R. Galaţi 
4—0 s Steaua Mizil — Callatis Mangalia 3—0 ; F.C. Ar
geş — Autobuzul Buc. 2—0.

clasamentul final
I. CEAHLĂUL P. N. 34 20 7 7 54—24 47
2. Steaua Mizil 34 19 3 12 71—31 41
3. F.C. Argeş 34 16 9 9 64—32 41
4. Flacăra Moreni 34 19 3 12 48—41 41
5. A.S.A. Tg. Mureş 34 18 3 13 48—40 39
6. Unirea Focşani 34 14 9 11 44—34 37
7. Gloria Buzău 34 15 5 14 62—55 35
8. Callatis Mangalia 34 15 5 14 41—43 35
9. Faur Buc. 34 15 4 15 51—40 34

10. Portul Constanţa 34 15 4 15 57—53 34
11. C.S.M. Suceava 34 14 6 14 44—47 34
12. Poli. Iaşi 34 14 3 17 45—46 31
13. Chimia Rm. V. 34 13 5 16 56—62 31
14. Foresta Fălticeni 34 14 3 17 37—50 31
15. Autobuzul Buc. 34 12 6 16 42—49 30
16. C.F.R. Galaţi 34 12 6 16 39—49 30
17. C.S. Olt ’90 34 * 11 4 19 36—72 26
18. Unirea Slobozia 34 5 5 24 23—94 15

1. STEAUA 34 25 7 2 84—22 57
2. Dinamo 34 23 7 4 81—24 53
3. Univ. Craiova 34 16 10 8 50—36 42
4. Rapid 34 15 9 10 40—33 39
5. Gloria Bistriţa 34 15 5 14 45—41 35
6. Electroputere 34 13 9 12 35—32 35
7. Sportul Stud. 34 13 8 13 40—43 34
8. F. C. Inter 34 11 11 12 41—47 33
9. F. C. Farul 34 14 4 16 57—66 32

10. Oţelul Galaţi 34 13 6 15 40—49 32
11. „U“ Cluj 34 14 2 18 43—51 30
12. F.C. Braşov 34 12 6 16 36—45 30
13. Poli. Timişoara 34 8 13 13 34—46 29
14. Progresul Buc. 34 9 11 14 38—53 29
15. Dacia Brăila ,34 10 9 15 36—51 29
16. Petrolul Ploieşti 34 12 3 19 47—50 27

17. F. C. Selena 34 8 9 17 24—44 25
18. C.S.M. Reşiţa 34 9 3 22 34—72 21

1. U.T.A. 34 20 4 10 64—33 44
2. F. C. Bihor 34 18 7 9 54—38 43
3. Jiul Petroşani 34 18 3 13 68—40 39
4. Gloria Reşiţa 34 18 3 13 42—35 39
5. Metrom Braşov 34 15 7 12 36—31 37
6. F.C. Maramureş 34 16 3 15 70—51 35
7. Tractorul Braşov 34 15 4 15 52—50 34
8. I.C.I.M Braşov 34 14 6 14 45—44 34
9. Unirea A. Iulia 34 15 3 16 49—52 33

10. Jiul Craiova 34 14 4 16 42—54 32
11. Metalul Bocşa 34 13 5 16 45—53 31
12. F. C. Corvinul 34 12 7 15 48—61 31
13. F. C. Drobeta 34 13 5 16 3»—46 31
14. Armătura Zalău 34 14 2 18 «7—54 30
15. C.F.R. Cluj 34 13 3 18 96—68 29
16. C.F.R. Timişoara 94 13 3 18 37—55 29
17.. Metalurg. Cugir 34 12 5 17 44—65 29
18. Olimpia S. M. * 34 14 4 16 55—57 28

* Echipă penalizată CU 4 puncte, 
-f

•  CEAHLĂUL PIATRA NEAMŢ şi U.T. ARAD s-au
clasat pe primele locuri în cele două serii şi vor
promova în DIVIZIA NAŢIONALA.
Pe locurile sortite retrogradării: UNIREA SLOBOZIA 
şi C.S. OLT ’90 (seria I) şi OLIMPIA SATU MARE 
şi METALURGISTUL CUGIR (seria a Il-a).

. UN FRUMOS SUCCES 
PARÂNGUL LONEA A PROMOVAT ÎN DIVIZIA B

In campionatul de fot
bal, ediţia 1992—1993, Di
vizia C — faza judeţeană, 
din primele trei etape 
s-a constatat că Minerul 
Ştiinţa Vulcan şi Parân
gul Lonea vizează clasa
rea pe primul loc şi deci 
promovarea în Divizia B. 
Turul campionatului a a- 
parţinut Minerului Ştiin
ţa Vulcan (antrenor prin
cipal Petre. Libardi), e- 
chipa sa dovedindu-se 
pregătită pentru acest o- 
biectiv. Apoi a apărut 
în luptă şi Constructorul 
Hunedoara rr cu Dumi
tru Gălan la timonă,, a- 
vând ca elevi şi mulţi 
jucători tineri veniţi de 
la Corvinul Hunedoara, 
formaţie ce a surprins 
plăcut pe terenurile care 
a evoluat şi care, de fapt, 
s-a şi calificat pentru fa
za superioară (pe judeţ) 
în Cupa României la fot
bal. Din etapa a 18-a, 
în retur, Parângul Lonea 
a preluat însă conduce
rea în clasament şi doar 
în etapa a 21-a a‘ mai ce
dat locul 1 Minerului 
Şt. . Vulcan, pentru o e- 
tapă, în rest a condus

până la sfârşitul returu
lui, calificându-se pentru 
baraj.

Barajul trebuia susţi
nut cu formaţia Minerul 
Moldova Nouă, sistem 
tur-retur. Şi după cum 
se cunoaşte, primul meci 
s-a disputat în deplasare. 
Atenţionaţi că Moldova 
Nouă are o echipă bine 
pregătită tehnic, tactic 
şi fizic, Parângul Lonea 
(C. Cătuţi, antrenor .prin
cipal şi Sălăjan, secund) 
s-a pregătit corespunză
tor şi mai ales a intrat 
decis pe teren, surprin- 
zându-şi adversarul prin- 
tr-un joc alert, în, viteză, 
pe atac, lăsând fără re
plică şi tribuna. Scorul 
de 1—1 era dătător de 
mari speranţe pentru ca
lificare, contându-se pe 
forma bună în care se a- 
flau fotbaliştii din Lonea. 
Deci, pentru retur se 
punea doar problema sco
rului. Prea încrezători în 
propriile forţe, au abor
dat partida de acasă mai 
puţin conectaţi. Din a- 
ceste motive, Movilă, Ni- 
chimiş, Creţu, Frâncu au

ratat situaţii incredibile, 
fierbăndu-i în suc pro
priu pe spectatori, antre
nori şi conducători ai 
asociaţiei şi secţiei de 
fotbal. De cealaltă parte, 
Minerul Moldova Nouă 
s-a arătat a fi cu totul 
altă echipă, luptând până 
la epuizare. Până la ur
mă, Stana, dovedindu-şi 
clasa şi experienţa so, 
chiar la sfârşitul meciu
lui a executat impecabil 
lovitura de la 16 m (în 
urma unui fault chiar a- 
supra sa) şi a adus Vic
toria pe deplin meritată 
a Parângului Lonea, ceea 
ce le-a şi asigurat pro
movarea în Divizia B. 
Felicitări echipei, con
ducerilor tehnice (Cătuţi 
şi Sălăjan), a asociaţiei 
(ing. Ilie Bălănescu), sec
ţiei de fotbal (ing. Vic
tor Cazacu).

Formaţia victorioasă în 
calificare i BÂZOIANU, 
MUNTOIU, BOTEZATU, 
SIMEANU, LĂZĂROIU, 
LELEŞAN, NICHIMIŞ 
(URSU), MOVILĂ, CRE
ŢU, STANA, FRIM'U 
(VARGA). ___. . ..■

■  HANDBAL FEMININ

IMPORTANT PENTRU 
ABSOLVENTELE 

CLASELOR A VIH-A

La Liceul „Traian" din 
Deva va funcţiona, înce
pând cu anul şcolar 1993— 
1994, o clasă a IX-a (li
ceu) cu program integrat 
de educaţie fizică şi sport 
(handbal fete, în profil 
umanistic). Probele de ap
titudini, eliminatorii, au 
loc în perioada 28—30 iu
nie 1993, la sediul şcolii. 
Pentru elevii din alte lo
calităţi se asigură condiţii 
de cazare şi masă, iar cla
sa respectivă va fi în
cadrată cu cei mai buni 
profesori.

Activităţile clasei, în do
meniul performanţei spor
tive, vor fi sprijinite de 
sponsorii echipei divizio
nare „REMIN“ Deva, în 
vederea asigurării unei 
puternice pepiniere pen
tru handbalul feminin de 
performanţă în municipiul 
Deva. Cine doreşte in
formaţii suplimentare poa
te să le ceară la secre
tariatul liceului, telefon 
62 09 75, strada Minerului, 
nr. 30.

.Ş-a încheiat ediţia 1992 
— 1993 a Campionatului 
Diviziei,. A şi la Arad mii
le de susţinători al „bă
trânei doamne"* au trăit şi 
sărbătorit marea bucurie a 
victoriei câştigării campio
natului şi a obţinerii pro
movării pe prima scenă 
fotbalistică a ţării. După 
11 ani, U.T.A. — o echipă 
simpatizată într-o mare 
parte a ţării — a revenit 
în prima ligă a fotbalului 
românesc. Felicitări şi. o 
prezenţă cât mai lungă în 
Divizia Naţională I 

Aşa cum era de aştep
tat, întâlnirea dintre C.F.R. 
Timişoara şi Metalurgistul 
Cugir, din ultima etapă a 
campionatului, a fost cea 
mai disputată din seria a 
Il-a a Diviziei A, ţinând

cu „sufletul Ia gură“ 
suporterii lor până în uF 
timele minute ale jocult 
prezenţi la meci sau 
transţnisia la radio. An 
bele formaţii aveau acelaş 
număr de puncte (28) îns 
ceferiştii beneficiau de un 
golaveraj mai bun (3(W 
54) faţă de metalurgişti 
(43*—64). Şi, iată, golaveg 
rajul le-a salvat pe gazde 
Fiindcă Metalurgistul 
dat o replică neaşteptat^ 
ceferiştilor, ce au fost mu” 
timp conduşi şi abia 
final au egalat. De faj 
e singurul punct obţinui 
de oaspeţi în ambele şerif 
ale Diviziei A. Din pi$| 
cate, pentru cugireni nu ar 
fost de ajuns să evite re
trogradarea.

CORVINUL — UNIREA ALBA IULIA 2—1

A 2
Rezultatele etapei din 20 iunie (ultima a campiona

tului) : Corvinul — Unirea A. lulia 2—1 ; I.G.I.M. Bv. — 
C.F.R Cluj 2—0 ; Met. Bocşa — F.G. Drobeta 4—0 ; F.G. 
Bihor — Gloria Reşiţa 4—2 î Metrom Bv. — Tractorul 
Bv. 2—0 ; Olimpia S. M. — Jiul Petroşani 3—1; U.T.A. 
Jiul Craiova 3—1; C.F.R. Timişoara — Metalurg. Cugir 
1—1 ; F.C. Maramureş — Armătura Zalău 6—3. 

CLASAMENTUL FINAL

Spectatorii (mai puţin ca 
la- alte partide susţinute 
de liUnedoreni la Brad) au 
urmărit un meci viu dispu
tat în care prima repriză 
a aparţinut mai mult oas
peţilor cu un joc elaborat 
şi legat, cu pase rapide şi 
precise, cu şuturi puterni
ce la poartă. Siguri pe ei, 
ocupau înaintea jocului lo
cul 8 în clasament, au ac
ţionat cu siguranţă, ca o 
echipă omogenă, ce In a- 
nul trecut luptase pentru 
titlu. In minutul 6 al 
primei reprize, din trei 
pase, S. Mărgineanu (un 
vârf activ, penetrant) a- 
junge în colţul careului 
de 16 m şi nejenat de ni
meni trage puternic, cu 
sete şi înscrie în colţul 
lung al porţii lui Ioniţă 
0—1. Acest gol a „tăiat” 
începutul promiţător al 
Corvinului. Pe acest fond, 
apar şi slăbiciunile mai 
vechi ale unor jucători şl

până la pauză nu reuşesc 
egalarea, deşi au avut 
câteva ocazii bune „e a 
înscrie. ■ 1 <

Imediat după reluare, în 
minutul 50, Tiţa ia o min
ge pe cont . propriu şi 
după un „slalom” ajunge 
în careu şi este faultat.. Lo
vitura .de la 11 m est# 
transformată impecabil de’ 
Bordeanu, 1—1. Nu trec 

-nici două minute şt Şumiî- 
dică aflat într-o situaţie 
ideală de şut, lângă linia 
careului de 16 m, nu 
iartă pe Seliuc, îrtscriinti 
pentru Corvinul : 2—
Deşi în continuare s-a jtfif 
cat deschis, cu faze 1$ 
ambele porţi, scorul n« 
s-a mai modificat. ‘ !

CORVINUL : Ioniţă, Far* 
tuşnic, Chira, Haîdiner, Tei 
tileanu, Chezan, MitricK 
(Gabor), Bordean, ŞumoSf 
dică, Tiţa (Păcurar), Boz- 
ga. '

A arbitrat satisfăcătojţ 
Petru Bogdan din Reghirfc

KARATE
TREI CAMPIONI NAŢIONALI PENTRU 

JUDEŢUL HUNEDOARA
La Iaşi a avut loc Cam

pionatul Naţional de ka- 
rate, competiţie organi
zată de Asociaţia de ka- 
rate — Do Tradiţional din 
România, sub preşedin
ţia maestrului „sensei“ 
Dan Stuparu 5 Dan, la 
care au participat peste 
650 de sportivi, copii, 
juniori şi tineret la pro
bele kumite, kata indi
vidual, kata pe echipe, 
embu şi embu mixt.

Deşi cu delegaţii redu
se, datorită preţurilor 
mari, cluburile judeţu
lui Hunedoara au obţi
nut rezultate foarte bune. 
Astfel clubul Ryu-Do — 
Deva, avându-1 instructor 
pe Teodor Telembici 1 
Dan, a obţinut două ti
tluri de campion naţio
nal, prin Ionel Popa la

kumite masculin la gru
pa de vârstă 16—18 aru.
5—4 Kyu şi Marius PeŞ̂ '- 
trescu la kata individuali 
masculin, la grupa da;, 
vârstă 14—15 ani 5—m 
kyu, precum şi doujU 
locuri 3 prin Maria o m  
la kumite fete, 11—12f 
ani 5—4 kyu şi Ioneli 
Popa, la kata individuali 
masculin, grupa 16—llf 
ani 5:—4 kyu.

Şi reprezentanţii A.S. 
Constructorul Hunedoara^ 
instructor Simo Ianoş, aSf ! 
obţinut un titlu de cam» 
pion naţional la Embţţ 
Mixt, un loc doi la ku- 
mite individual fete şi utî 
loc III la kumite ind& 
viduai masculin, ioatq Iar 
grupa de vârstă 16—18 
ani peste 3 kyu. (Pro 
Mircea Sârbu).

Rezultatele concursului 
Pronosport 0hi 20 iunie
DINAMO — SPORTUL STUD. 4—2 i
C.S.M. REŞIŢA — DACIA BR. 2—0 1
ELECTROPUTERE — POLI. TIMIŞ. 3—0 â
STEAUA — UNIV. CRAIOVA 3—1 i
PETROLUL — F.C. BRAŞOV 2—0 4
OŢELUL — RAPID 2—1 t
„U“ CLUJ — GLORIA B-ŢA 1—5 2
F.C. SELENA — F.C. FARUL 0—2 2
PROGRESUL — F.C. INTER 1—2 1
FORESTA — GLORIA BUZĂU 4—2 1
FAUR BUC. — GLORIA GALAŢI 4—0 1
METROM BV. — TRACTORUL BV. 2—0 1
OLIMPIA S.M. — JIUL PETROŞ. 3—1 — 1

Fond de câştiguri : 29 346 132 Ici
QMMi HM MW WSBB$ «SeEB ' «■naş—

P ag ină  rea liza ta  de SABIN CEKBU
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: Afoi VLRSAfil; ■

ţa 3La «Biţi ani, viaţă 
de bucurii şi noroc 

;g B W i Lavinra Răscoleam 
verişoar» Adina 

iR  pridtena Felieia.
(7167) ;

■ van zări

, -S.C. -ANIMJNIA S.R.L. 
i .en gros şi en detaille 

4et «notar Dacia 1390, 
«tip ©orgo, Piteşti, 

jprgţ amănuntul 40 959, 
garanţie « luni. Relaţii 
foiefen G27152.

(6953)
•  Vând Mercedes 200 D, 

stare bună, preţ convenabil. 
Telefoane 666543, 618585.

(6933)
# Vând Ford Tranzit, 

fabricaţie 1979, preţ a- 
vantajos. Telefon 629370.

(6939)

* Vând mobilier 
dormitor vechi, lemn 
de cireş, stare foarte 
toartă, Tblefon 623762, 
•după ora 15.

(6932)

i Vând caroserie Dacia 
re-şjjjşş, pentru piese de 
v -yautwh şi pungi polietilenă 
•-.-jfâ&XîW cm) Telefon ,622833. 
. . . . . .  (6931)

' Vând urgent aparta- 
fî ţmsnt 2 camere decomanda- 
f  -%, -etaj I, din cărămidă. 

(Telefon 62,1000.
(7482)

•  Vând maşină înghe
ţată jşi maşină cornete. Re- 
^gţii telefon 623221.

(7713)
. -• -Vând remorcă auto-
itarisra nouă. Telefon 612002, 
Deva. (6239)

■ 0  Vând televizor Dia
mant, telefon 629702. 

sw. ,  (6944)
: •  Cumpăr urgent loc da
freci in str. M. Emincscu, 
Deva. Telefon 625411, du
pă era 20. (6923)

m Vând aparat sudură la 
mgOV.. Informaţii telefon 
m s.’e t'k  Deva. ' (771?)

<• Vând două butelii a- 
mBgag Deva, telefon 612943.
• (7715)

— m  Vând butelie aragaz, 
« n w d ă . Telefon 612558.

(7716)
■ <* Vând apartament Orăş- 
ute. Telefon 642067.

- (6953)
- •  Vând IMS Diesel, sta- 
•Skfoarte bună, vizibil mier- 
*U*i âa faţa pieţei Deva şi 
jloi 4n faţa pieţei Brad.

_ (6952)
■m Viind Dacia 1 300. De- 

m , telefon 628355.
(7718)

fo Vând Audi 80, an fa- 
ifcpjenţie 1981, stare bună 

. sru piese de schimb, 
rWtkţ convenabil. Simeria,
: str. Progresului, nr. 37, te- 

lefon 661158, zilnic.
(7717)

»"Vând garsonieră uîtra- 
cu îmbunătăţiri şi 
confort I, preţ în 

valută'9 500 DM. Telefon 
614653. (6943)

•  Vând apartament 2 
Camere, etaj I, confort I, 
zona pieţei, preţ 7 000 do
lari. Deva, telefon 612780.

(6942)
.<*» Vând apartament 2 

camere, -parter (posibilităţi 
privatizare). Informaţii te
lefon 625533. (6946)

• 0  Vând calorifer fontă, 
3 r-bucăţi. Telefon 626531.

(6950)
>• Vând apartament 2 

camere, parter, ultracen
tral, posibilităţi amenaja

re spaţiu comercial. Orăş- 
tie, telefon 6.42929.

(7709)
a» Vând Toyota, piese. 

Simeria, telefon 660975.
: (69*5)

•  Vând TV românesc, 
Diesel, & Jocuri,'.pi^ te®»; 
venabîl şă Dacia I 3M. ah 
fabricaţie 4980. TMetea 
.627876.

m Vând pisici siameze 
(pui). Deva, str. iţanatuduj, 
nr. 5 (peste calea ferată).

, . m m
•  Vând loc casă seu şu- 

. ră, fundaţie casă şi livadă
în Cozia, «r. 12. Telefon 
W .  (892#

A Vând Ford Taunus 
1,3 l, an fabricaţie 1979 şi 
staţie Rx//Tx  Prezident Va- 
lery (40 canale). Informaţii 
telefon 627068, după ora
15. (6923)

•  Vând autocamion Ra-
ba, Saviem, ARO 10, mo
tocicletă MT10, 36 CP,
cu ataş, caroserii Dacia şi 
Oitcit recondiţionate. Te
lefon 770457, după ora 20.

(6922)
•  Vând Trabant 601, fa

bricaţie 1985, stare bună, 
preţ convenabil. Telefon 
622784. (6928)

•  Vând casă . mare şi 
grădină, Dacii 1310 break 
şi berline, an fabricaţie 
1987. Telefon 624011.

- (6925)
•  Vând urgent, Dacia 

1300, preţ convenabil. Te
lefon 730808, după ora
16. (7715)

«Vâ nd  apartament 2
camere, str. Transilvaniei, 
nr. 1, bl. V 5, etaj I, ap. 
5, Hunedoara — 5 500 DM.

(6912)
•  Vând biciclete semi-

cursiere, import, noi, preţ 
convenabil. Bobâlna, nr.
145. (6911)

•  S C. SUPER MARKET
S.A., bdul Decebal, bl. 5, 
parter, vinde urgent Audi 
80 Diesel, în stare perfec
tă si piese de schimb. Te
lefon 614246. (6921)

•  Vând apartament 2 
camere, decomandate, con
fort I, str. Zamfireseu, preţ 
negociabil, 5500 000 lei. 
Relaţii la telefon 627677.

(6949)
•  Vând convenabil Skoda 

100S. Telefon 731228.
(6907)

•  Vând materiale pen
tru construcţii : ţiglă, feol- 
ţari, lemne ruşinoase. Be- 
riu, nr. 63 A.

(7643)
•  Vând maşină fîngMţa-

tă, nouă. Haţeg, telefon 
770647. ' (7641)

•  Vând urgent aparta
ment 3 camere, cărămidă, 
parchet, gaze. OrăştiE, Pri- 
cazului, bl. 54/20, după ora 
18. (7085)

0  Vând motocicletă Minsk, 
nouă şi m o t o r  nou. 
Telefon 624328.

(6910)
•  Vând video Hyundai, 

recorâer eu feleceanândă, 
1993, plus 15 casete Înre
gistrate. Telefoane 623824, 
612412, după ora 20.
. (7721)

4» Vând parbriz VW 
Passat. şi cumpăt fulie 
dublă VW Passat Diesel şi 
suport cutie de viteză. Te
lefon 624254, după -ora 20.

(7708)
•  Vând casă în MâneEău.

Relaţii telefon 619209, după 
ora 18. (7700)

•  Vând butelie aragaz. 
Deva, telefon 629624.

(7647)
•  Cumpăr obiecte vechi: 

mobilier stil, tablouri, por
ţelan, sticlărie, argintărie, 
ceasuri, păpuşi cu cap de 
porţelan. Adresaţi-vă la 
hotel „Sarmis“, camera 612, 
zilnic după ora 20 sau în
tre orele 8—10.

(7317)

•  Vând Dacia 1300, fa
bricaţie 1978, în stare 
bună, preţ convenabil. Te
lefon 7280W. r '  v U - ■

(71®*)
•  Vând garsonieră, -con

fort 1, proprietate, Hune
doara, telefon 721731.

(7165)
m Vând .casă cu grădi

nă. Informaţii -satul Sfin
ţia, nr. 144. - (7166)

•  Vând urgent aparta
ment 2 eamere, ssenă ma- 
-gistală, apartament 3 ca
mere, zonă Dunărea, preţ 
convenabil, informaţii te
lefon 714314.

şi durere de când a plecat 
dintre noi pe drumul fără 
întoarcere , -cea cai® a fost 

M.VKTLENA LJLUVNA 
. ■ '* MAVtff :

Nu te vom uita niciaiia- 
tă. Rărir^ii, fratele, m m  
şi nepoţii. (6916)

0  Vând cuptor cu micro
unde, nou. Telefon 716928, 
orele 9—18. (7170)

•  Vând convenabil co
lor Funai, sigilat şi color 
Nordmende. Hunedoara, 
•telefon 729280. (7172)

•  Vând urgent Dacia 
1300, preţ convenabil. Te
lefon 730808, după ora 46.

(7715)
ÎNCHIRIERI

•  Xnchiriem prin licitaţie 
spaţii pentru altă. destina
ţie decât locuhfţâ, -la De
va, str. Libertăţii, nr, 9 
:şl la Orăştie, str. iŞtrandu- 
iui, nr. 1, licitaţia va a- 
vea loc în ziua de 8 iul ie 
1993, ora 10, în Deva, Str. 
Libertăţii, nr. 9. Belâţii 

.la telefon 095/615559, , zil
nic între orele 10—12.

(6906)
•  Căutăm garsonieră, pen

tru închiriat sau aparta
ment 2 camere, eventual 
preluare contract. Relaţii 
613350. (7712)

0  Ofer garsonieră pentru 
închiriat. Telefon 628781.

(7694)
•  Ofer spre închiriere

garsonieră. Deva, zona 
pieţei, 700 DM, anual. De
va, 626660. (7481)

SCHIMBURI 
D£ LOCUINŢE

•  Schimb apartament 3
camere, cu-apartament 2 
camere sau garsonieră con
fort I, bl. 8, zona Astoria, 
etaj 3, sc. 1. Telefon 
624035. (6917)

•  Schimb apartament 3
camere, Bâlcgfeu, cu două 
camere,” * centru: Telefon 
625321. '■ (7677)

OFERTE
DE SERVICII

•  agenţia „ina  tu-
RIST“ organizează lunea, 
miercurea şi vinerea trans
port persoane pe ruta De
va—Cluj (Carîtas) şi «re
tur. Informaţii -zilnic, -dapă 
ora 16. Telefon 6250B4.

•  l'irma vă
oferă excursii în -Siria, .pe 
10 zile, excursii în Turcia 
pe 4 zile, cu 2 nopţi caza
ne şi intermedieri vize 
pentru Grecia, Israeţ, «Ger
mania. Irifoimaţii hotel 
„Timişoara", telefon 096/
190357, Timişoara.

(6813)

COMEMORAM .

•  Azi, 22 iunie, se
nesc 9 ani de la 
sa despărţire de iubita 
noastră -
LES5UŢA FLDREA VASIU

De '0 ani privim -pe geam 
să o mai vedem o dată 
venind că aşa devreme ai 
hotărât Lemiţa să ne pără
seşti, să laşi în urma ta  pe 
cea mai scumpă floare Adi
na, necunoscându-te. La
crimi şi flori pentru su
fletul tău ales. Vei -rămâ
ne veşnic în -amintirea 
noastră. Mama, fiica Adi
na, fraţii Silvia, lonuţ, 
cumnaţii Neluţu, Viorica, 
nepoata Mihaela. (7680) 

4» Azi, 20 Iunie, se Îm
plineşte 4 an de lacrimi

•  Cu neţărmurită 
durere, Verona şi Cos- 
tel, părinţi, Violeta 
şi Vlădul, ş#ie şi fia, 
anunţăm stingerea ItiJ- 
gerăteare drn viaţă a 
scuwfpuhri nostru

mg. D AN VICOL 
în vârstă de 28 ani, un 
fiu, soţ şi tată excep
ţional. înmormântarea 
va avea loc miercuri, 
23 iunie 1993, ora 14, 
la Cimitirul -Ortodox 
din str. M. Eminescu, 
Deva. Corpul neînsu
fleţit este depus la 
Casa mortuara Deva. 
în veci nemângftiaţi.

(6941)

•  Socrii, cumnata, 
unchii, mătuşile şi 
verişorii anwiţâm ca 
adâncă durere- stinge
rea din viaţă a  dra-

"■ gului «astru
ing. DAN VLCOL’ 

un om de mare ome
nie. Amintirea ta va 
rămâne veşnic în me
moria noastră.

(6941)

•  întreaga noastră 
compasiune familiei 
greu încercate în in
credibila dispariţie a 
dragului nostru

ing. DAN VICOL/
Finii Ionel şi Laura 

»0|a. (694G)

• Un ultim omagiu 
celui care a fost

ing. DAN VICOL* 
din partea familiei 
Jurcău. Sincere con
doleanţe familiei în
doliate. (6948)

•  Familia Badea este 
alături de familia Vi- 
col la dureroasa pier
dere a fiului său

BAN.
Dumnezeu să-I odih

nească în pace!
/cream

0 Cu adâncă dure
re, colegii de ■serviciu 
din secţia Turnătorie 

. m flEMMÎS Deva a- 
mwrtţ* dispariţia itil- 
ger&toare, după o scur
tă şi grea suferh^ă, 
în urma ţinui tragic 
accident, a  celui care
A -buc*

ing. DAN VICOL,
tânărul şi dragul nos
tru coleg şl prieten. 
Nu te vom uita nici- 
odată. Sincere condn- 
teanţe familiei îndure
rate. (771# ’

m ‘Colectivul Uzinei 
Mecanice Orăştie «Ste 
fflături tde -familia ing. 
froiKtarttin -m
narea -durere prici
nuită de moartea fiu
lui drag şi-t transmi
te pe această cale sin- 
eere conftăeante.

' (6471)

•  Cadrele didactice şi 
Studenţii TJniversîtăpi 'Eco
logice Deva, consternaţi de 
moartea fulgerătoare a 
dragului nostru student şi 
coleg

DAN VICOL,
prezintă sincere condo
leanţe familiei îndoliate. O 
lacrimă şi D floare este 
tot ce-ţi mai putem oferi.

. (7740)

•  Letiţia şi Adela, 
soţie şi fiică, deplân- 
g n  moartea fulgeră
toare a netei case a 
foSt iubitul nostru soţ 
ăî tată

AIAStANDSI
MERBAN,

in vârstă de ®  ani.
InBHsrmâatarea -axe 

foc azi, 22 iunie 1993, 
ora 14, la  Teliuc. Nu 
te mm «ha tnictodată.

•  Colegii de Ia Mu
zeul judeţean' Hune
doara—Deva. sunt a- 
Iături de Adela la. 
dispariţia fulgerătoare 
a  tatălui ei

ALEXANDRU

Dumnezeu să-l odih
nească! (6936)

•  Familia Firczak 
este alături de Adela 
ia dispariţia fulgerâ- 
toare a tatălui ei

Sincere condoleanţe. 
___________ (6937) _

•  Familiile Darie, Stei.
Bălan şi Siriteanu sunt
alături de familia ing.
Vicol, în grelele momente 
pricinuite cte dispariţia 
prematură a fiului dor

: DAN VWCOL.
Sincere condoleanţe.

(6925)
. *  caegii de fa CARME-
TARLAST 33eva sunt a- 
lături de dl Cismaş losif, 
la marea durere pricinuită 
de moartea tatălui său, 

AUREL CISMAŞ
Sincera condoleanţe fa

miliei îndoliate.
(6S34)

•  Bersonalul sanitar al
“Maternităţii Hunedoara ia- 
’greta sincer “trecerea în 
nefiinţă a mamei medi- 
cuhli şef de secţie, dr. Cră- 
ciunescu Mihai. Sincere 
condoleanţe familiei în
durerate. (7168)

» Conducerea Spitalu
lui municipal Hunedoara 
este alături de di doctor 
Crăciun eseu Mihai la tre
cerea în nefiinţă a soacrei 
sade. Sincere condoleanţe.

(7171)

S.C. „EURGATSNUS" S.R.L. BE\ A
Angajează prin concurs tinere Intre 18—28 

ani, eu aspect fizic deosebit, cunoscătoare a cel 
puţin 2 limbi de circulaţie internaţională, jyentru 
ocuparea a trei posturi de recepţtener in botei 
privat, categoria 4 stele.

Relaţii suplimentare la tel. 612243, saii 
direct la recepţia Hotelului, str. Emincscu, nr. 
18. ’ {469)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„ULFIA“ S.A. DEVA

Organizează concurs pentru ocuparea postu
lui de

m CONTABIL ŞEF,
în data de 7 iulie 1993,

: . Condiţii:
— vechime în activitatea financiar-conta- 

bilă minimum 8 ani;
— studii economice superioare.
Relaţii la compartimentul personal al S.C. 

„ULPIA“ S.A. Deva.

' * !■

!

:

SOOETATEA COMERCIALĂ 
„FAVIOR“ S.A. ORĂŞTIE 

Efectuează, prin casa de comenzi din 
Orăştie, următoarele operaţii:
■  vânzarea în lunile iulie — august a.c, de 

articole din păci cu blană, fără schimb 
p h â î

■  argăsirea de piei vânat — animale de 
erescătarie;

■  curăţirea de haine din pici velurate;
■  vopsit haine din piei nappa.

Informaţii suplimentare la sediul Societă
ţii comerciale „FAVfOR" S. A. din Orăştie, str̂  
GheorgTie Lazăr, nr. 2, telefon 641566, lut. 
3SQ, BW sau 383. (475) '

BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE 
■ Angajează urgent .

■  doi economişti,
din care unul (bărbat) la Sucursala 
Deva şi unul Ia Agenţia Haţeg. 

Cererile se depun personal la Sucursala 
Deva, respectiv Agenţia Haţeg. (474)

1

CONSILIUL NAŢIONAL 
AL LNTREPRINDERILOR PRIVATE MICI 

SI MIJLOCII DIN ROMÂNIA
FILIALA JUDEŢEANĂ 

HUNEDOARA — DEVA
Anunţi membri i săi şl toţi întreprinzătorii 

privaţi (societăţile comerciale, asociaţiile fami
liale şi Independenţii), că sediul provizoriu al 
organizaţiei se află în Deva, str. Andrei Şa- 
guna, nr, 1 (sediul S.C. „Garant" S.R.L.), având 
telefonul 695/611592, Deva.

Se pot obţine relaţii direct la sediu sau 
prin telefon, zilnic, de luni până Inclusiv vi
neri, între orele 9—17.

Vă aşteptăm I
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