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 sis CONCURS DE PESCUIT

Asociaţia H andicapaţilor 
f Neurom otori a  Judeţului 

H unedoara a  organizat de 
s curând un  concurs de 

pescuit sportiv  Ia B araju l 
M intia, de pe M ureş. Au 
partic ipa t persoane han 
dicapate din asociaţia 
noastră  şi asociaţia sim L 

/ Igră a  judeţulu i Arad. 
S-au în trecut 15 concurenţi, 
d in tre  care 6 copii.

Concursul a fost spon
sorizat de Consiliul N a. 

; ţional al A.H.N.R. şi F i
lia la  de Cruce Roşie a 
judeţulu i, care au acordat 
prem iile în bani şi o- 
b ie c te ; S.C. Polaris 
S.R.L. (patron dl Vaier 
Grozav) şi Societatea F a . 
mili'ală Tănase Costel

S.R.L., care au asigurat 
gustările, răcoritoarele şi 
îngheţata, o p lăcută sur
p riză pentru to ţi partici
panţii. 'E

Asociaţi^ noastră a p re . 
gătit surprize hazlii tu 
tu ro r concurenţilor. S-ar 
putea spune deci că au 
fost câştigători toţi con
curenţii. D ar s-au rem ar
cat la  copii Răzvan Bog. 
dan (premiul I şi prem iul 
pentru... cel mai mic peşte 
prins), Constantin Zotica 
(IX) şi M ădălina Lazăr 
(III). La seniori s-au im 
pus P etru  Sucilea (I), An
drei Şanta, d in  Arad 
(II) şi prem iul pen tru  p r i-< 
m ul peşte prins), Pupu 
Antoci, A rad (III). Gugu-

lean Comoreâ, Arad, a 
obţinut prem iul pentru  cel 
m ai ghinionist pescar, iar 
V aier Grozav, prem iul 
pentru  cel m ai fidel chi
biţ..

P en tru  clipele de destin
dere prileju ite de concurs 
m ulţum im  Asociaţiei Vâ
nătorilo r şi Pescarilor 
Sportivi şi conducătorului 
său, dl Calciu, pen tru  în 
ţelegerea dovedită, cât şi 
tu tu ro r celor care au fost 
a lă tu ri de noi, în tre  care 
o m enţiune aparte  pentru 
Televiziunea Deva. (Octa- 
vian Bogdan, preşedintele 
Asociaţiei H andicapaţilor 
Neuromotori Hunedoara 
— Deva).

Cil MÂŢA-N SAC iN AUTOBUZ
Acum câteva zile, la  se

d iul conducerii S.C. „Cor- 
v in trans" S.A. H unedoara 
s-a în făţişat o delegaţie de 

- la  P rim ăria  Cârjiţi, con
dusă de dl p rim ar Viorel 
Gaşpar. ; ■

M otivaţia acestei depla
sări e ra  rezolvarea unor 
problem e priv ind transpor
tu l de muncitori, m ai ' cu 
seam ă în zilele de sărbă
toare.

„Avem zilnic trei curse, 
dus-întors, pe traseul H u
n e d o a ra — Cârjiţi, m ai p u 
ţin  sâm băta — două curse , 
—, şi duminica, zi când 
nu se circulă", ne spune 
dl prim ar.

Din dialogul realizat cu 
interlocutorii noştri am mai 
reţinu t că traseul respectiv 
a devenit nerentabil, în 
prim ul rând  datorită  creş
terilor im previzibile ale 
preţurilo r la  combiistibili, 
piese de schimb, anvelope 

etc.

Nu mai departe decât 
în 28 iulie a.c., d l Costache 
Cojocea, realizând traseu l 
am intit, Tau fost găsiţi că
lători care nu  aveau bi
lete de călătorie sau abo
nam ent. în tre b a t de nere
gulile sem nalate, şoferul 
a ră sp u n s : „Unul îmi re
p a ră  ceasul, a ltu l îmi 
schimbă uleiul".

De asemenea, în 26 iulie, 
la cursa de 15,40, a fost 
sem nalată o altă situaţie 
necorespunzătoare : şoferul 
a eliberat bilete de 140 
de lei, deşi călătorii au 
achitat întregul bilet 
190 de lei.

în  urm a protocolului în 
cheiat joi, 29 iulie a.c., în
tre  P rim ăria  Cârjiţi 
conducerea „Corvintrans", 
s-a stabilit şi pentru  zilele 
de sâm bătă program nor
mal — trei curse pe zi —, 
iar pentru zilele de dum i
nică se află în atenţie gă
sirea unor posibilităţi.

CORNEL POENAR
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I Declaraţie solemnă
I , De, la  P artidu l A lianţei Civice —.F ilia la  D ev a ,) 
• am prim it spre publicare urm ătoarea „Declaraţie so- | 
|  lem nă“, în legătură cu respingerea de către Parlam en- , 
I tul Republicii Moldova a T rata tu lu i dc aderare la i 
I C.S.l. :

I

I

I

I

„în tr-un  mom ent m arcat de experienţa tragică a 
războiului din T ransnistria, de discordiile sângeroase 
dc la  frontierele României, de resem narea şi de ab 
dicarea. m ultora în fa ţa  com unism ului revanşard, vo
tu l compatrioţilor, de la  Chişinău, care au avu t cura
ju l să se opună forţei în  num ele dreptului sacru al 
fiinţei um ane la  libertate, consfinţeşte o incontesta
bilă întem eiere pe dragoste de adevăr şi dc patrie  a 
naţiunii române.

Dincolo de ataşam ente sau de. refuzuri conjunctu
r ile , ho tărârea Basarabiei de a-şi apăra  fiin ţa  naţio 
nală reprezintă o opţiune m orală. Există o singută 
explicaţie a acestei opţiuni : pen tru  orice om, nevoia 
de a  depăşi izolarea, îngrădirea, închistarea sau îm 
pilarea im plică asum area naţionalită ţii sale.

Refuzând ten ta ţia  oricărui compromis, hotărârea 
de acum a Basarabiei se înscrie cu strălucire ’ într-o 
istoric în care reperele m orale se înşiruie fără  în tre 
rupere. P rin  cu ra ju l Basarabcnilor, cultura rom ână 
s-a dovedit a  fi nu una a supunerii şi ă laşităţii, ci 
a adevăru lu i şi a libertăţii.

Dumnezeu să binecuvânteze fapta fraţilor noştri!"

I
I

Ambasadorul Indiei—în judeţul Hunedoara
Vineri, 6 august a.c., la 

P refectura judeţulu i Hu_ 
nedoara a .avut loc cere
monia prim irii am basado
ru lu i Indiei în ţa ra  noas
tră , dl. Julio  Francis Ri- 
bciro. Cu acest prilej, s-a 
purta t un dialog fruc
tuos în legătură cu mo
dalităţile de am plificare 

a relaţiilor rom âno-indie. 
ne în toate planurile.

După ce dl prifect, ing. 
Georgel Răican, a p re 
zentat în detaliu potenţia . 
Iul judeţului, precum  şi 

( greutăţile cu care se con

frun tă  în perioada de 
tranziţie, dl am basador a 
evidenţiat raporturile de 
colaborare, mai ales vi
zând domeniul economic, 
existente în tre  cele două 
ţări, precum  şi m odalită. 
ţile concrete de am plifi
care a acestora.

S-a reliefat cu preg 
nanţă faptul că există 
condiţii din cele mai fa
vorabile pen tru  ca jude
ţu l H unedoara să fie 
beneficiar nem ijlocit al 
bunelor relaţii existente 
între România şi India, 
în special ofertele oaspe-|  ( greutăţile cu care se con- în special ofertele oaspe- (N.T.)

ţilor vizând minereul de 
fier, orezul şi alte pro
duse. ("V-

Vizita efectuată şi dis
cuţiile pu rtate  la Deva 
şi Hunedoara, lim itate 
din cauza factorului tim p 
(delegaţia venind din ju 
deţul Timiş, şi deplasându- 
se spre Sibiu), au de. 
m onstrat cu p riso s in ţă  că 
există posibilităţi să fie 
am plificată colaborarea / 
rom âno-indiană. în  legă- 1 
tură cu aceasta, vom pre. 
zenta alte detalii în zia
ru l nostru de mâine. 
(N.T.)

I

O£//(<* pe il
— Vă recomand rom anul „Eu şi soţia mea"!
— Mulţumesc, nu-mi plac memoriile dc 

război !...

.  PETROŞANI, (prin tele
fon). La sediul R.A.H. Pe
troşani se caută soluţii 
pen tru  stingerea conflic
tu lu i de muncă. Dl. Cozma 
şi liderii de sindicat au 
cerut un vot de încre
dere din partea greviştilor. 
Încadrându-se în sumele 
alocate, s-au luat în dis
cuţie noile grile de salari
zare, pe categorii de me
serii, acestea fiind egale 
pentru  toate minele.

Nu se confirm ă zvonu
rile potrivit cărora^ au fost 
agresaţi ziarişti său că 
s-a devastat piaţa munici
piului. Ca urm are a dezin
form ărilor practicate de o 
parte a presei, vin puţine 
produse la piaţă, un kilo 
gram  de cartofi ajungând 
la 450—500 lei. i
.*_*_*—

doara.
Aspect de la prim irea am basadorului Indiei la P refeetura judeţului Hunc- 

Foto : PA VEL LAZA

0  T ITLU R I - DE PROPRIE- 
; TATE. Intr-o atmosferă de săr

bătoare, duminică, la Baia de 
Criş, dl prefect Georgel Răican 
a înm ânat )ţ&ranilor o sută de 
titluri de proprietate asupra pă
m ântului. Printre prim ii care au 
prim it aceste titlu ri se numără  
dnii Traian Anqhelina, loan Lă- 

■ zăruf, Iulina Vuc ş.a. Acţiunea, 
va continua pentru  ca în  ecl 
m ai scurt timp_ să fie finalizată, 

lum ina Legii fondulu i funciar, 
'ubliniem  oă ţăranii d in  satele

m ai îndepărtate ‘ îşi pot ridica 
titlurile de proprietate de la 
consiliul local, în  ordinea stabi
lită. (Gh. I.N.j

©  CONCESIONARE:. Domnul 
inginer Nicolae Moga, prim arul 
oraşului Brad, ne-a făcut cunos
cut că recent s-a aprobat con
cesionarea de terenuri pentru  
construcţii. Acestea surit în  strada 
General Milea şi vor f i  destinate 
pentru construirea unui num ăr 
de 8 garaje proprietate particu
lară, (A U .)  : i

0  C L A SĂ  CU PROGRAM, 
SPECIAL DE H AND BAL. înce
pând cu anul şcolar 1993/1994, 
la Şcoala ■ Generală Nr. 5 Deva, 
o clasă a V-a va  f i eu program  

.special de handbal — fete. Se 
primesc eleve din toate şcolile

municipiului Deva, in  urma u- 
nui concurs de selecţie, ce va  
avea loc in  prim a jum ătate a 
lunii septembrie. Inform aţii su 
plimentare la secretariatul scolii. 
(P.L.)

O  SCHIMB DE EXPERIEN
ŢĂ. La Zam, Biblioteca Jude
ţeană, îm preună cu biblioteca 
comunală, au organizat un  schimb  
de experienţă pe tema m uncii 
cu cartea. A u  participat biblio
tecari d in  zonă. A  fo st lansată, 
in  prezenţa autorului, cartea de 

g .versuri „Eresse" de Trhian Fi- 
Umon. La căm inul cultural a 
fost deschisă o expoziţie de cartei 
(M.B.) ' • '

O  LEGEA 18/1990 se aplică. 
In  satul Uleş, comuna Gurasada, 
s-a finalizai aplicarea Legii fo n 

dului funciar. Toţi oamenii au 
prim it păm ântul la  care au 
dreptul, actele sunt întocm ite şi 
in curând li se vor înm âna ti 
tlurile de proprietate. (Tr.B.)

©  IN VITAŢIE . Filiala Deva 
* a Ligii Veteranilor de război, 
prin dl Octavian Bornemisa, roa- 

,gă m em brii ligii să se prezinte 
la sediul, din str l Decembrie, 
nr. 30. camera 8. Prezenţa lor la 
sediul indicat, începând cu data 
de 11 august a c. este necesară 
pentru a-şi ridica biletele de 
călătorie pe autobuz. (GH.'P

9  NAŢIUNILE UNITE. 
Secretarul general ol ONU, 
Boufros Ghali ,a atras a - 
ten ţia  asupra faptului că 
N aţiunile Unite traversează 
cea m ai serioasă criză fi
nanciară şi că, în cazul in 
care ţările  m em bre restnn- 
ţiere nu îşi vor achita da
toriile, organizaţia mon
dială se va afla în curând 
în  im posibilitatea dc a 
desfăşura operaţiuni de 
m enţinere a păcii. Bato- “ 
riilc către organizaţie se 
ridică la două m iliarde 
dolari, scrie agenţia Re- . 
uter, iar Associated Press 
m enţionează că Naţiunile 
Unite sunt- angaja te  în 
prezent în 13 operaţiuni de 
m enţinere a păcii. i

•  WASHINGTON. Con
trolul asupra exporturilor, 
institu it în perioada răz
boiului rece, a devenit « ,o 
piedică m ajoră în afaceri" 
şi trebuie slăbit în m ăsura 
cea m ai m are posibilă — ■ 
a  declara t m inistrul co~ , 
m erţului al SUA, Ron 1 
Brovvn, vorbind într-un 
subcom itet al Congresului. 1 
După ce a m enţionat că • 
fireşte există obiective le
gitim e ale unui control a- , 1 
supra com erţului, cum ar  | 
fi securitatea naţională, ori 
neproliferarca arm elor nu- 1 
cleare, Ron BroWn a  spus ; 
că actualul sistem este. însă ! 
birocratic şi greoi şi Ad- !■ 
m in istraţîa  procedează la , 
o revizuire a  întregului ' 
complex de problem e legate 
de acest control, relatează 
Associated Press.

•  MOSCOVA. In şedinţa j 
cu uşile închise de vineri, i 
C august, a parlam entului • 
Rusiei, preşedintele aces
tu i forum ,.R uslan Hasbu la 
to v, a cerut demisia şefii- : 
lui statu lu i şi a prim ului i 
m iniştrii Ş? a anun ţat j 
France Press», citându-l pe 
deputatu l reform ator Gleb 
Iakunin, In afară de Bo- 
ris E lţân şi V iktor Cerni)- I 
m ârdin, liderul pariam en- i 
tu lu i a mai cerut demisia 
preşedintelui Băncii Cea- i
trai o, V iktor Gheraşcenko ' 
şi a m inistrului dc fi
nanţe, Boris Fiodorov. în  ; 
context, el a criticat m ă
sura de la 24 iulie, pri- ; 
vind schim barea monedelor , 
im prim ate înainte de 1993, i 
pe care a  calificat-o drep t j 
„distructivă pentru econo- j 
m ia şi prestigiul iiitcrnaţio- 
nai al Rusiei". '

\
|  ; în  pagina a H l-a
|  S P O R T
ţ Din cuprins : ,
i * Pe gazon şi în afara I ,
i lui | i
1 •  Cupa României la i ! 
i fotbal 1;
|  •  Pregătiţi pentru  start f i



^  ‘ ' j \  -m n -in*.iuino . -

• V ■
—ijgmi 11, 1 zm&mikiiBm

LIMITA SĂRĂCIEI
A venit în  audienţă q,

femeie, jenată  vizibil de 
postura de ..reclam ant'1 în
care se' găsea. S-a adresat 
ziarului .eu speranţa că 
poare, poate o mai -fi o 
portiţă dc ieşire din situa
ţia disperată în care se 
află. Şi-n însoţit povestea 
cu acte doveditoare. Ne-- 
ştiind că poate prim i ime
diat răspunsuri la întrebări 
a  adus şi un plic (cât bun 
sim ţ la un om căruia abia 
daeă-i alung banii pentru 
m âncare, , dar nu vrea să 
pună o Institu ţie  la chel
tuieli !).

Dacă nu apare numele 
cinci în acest articol e din 
respect pen tru  dorin ţa sa 
de discreţie. Deşi dispera
rea i se vedea in ochi şi 
în vorbe, am înţeles că 
vrea să-şi ducă sărăcia cu 
dem nitate, să-şi poarte cru 
cea fără prea m ulte la 
mentări. Dar iată povestea 
sa şi- a familiei sa le  Are 
50 de ani îm pliniţi în iunie 
şi aproape 30 de ani de 
muncă. Din octom brie a- 
nul trecut este în şomaj. 
Dacă a r  fi îm plinit 50»de 
ani înainte de 1 mai se 
încadra între cei cu drept 
de pensionare aşa cum a 
anun ţat G uvernul (dar pen
tru  care n-a apăru t încă 
nici o reglem entare legală). 
Solicitând alocaţie de spri
jin  (care urm ează aju toru 
lui de şomaj, după înche
ierea perioadei de acordare

a lui), i s-a spus că nu are 
dreptul. Deşi a re  3 copii, 
cel mai m are depăşind 18 
ani este m ajor, deci nu-1 
jna i în tre ţine familia. Asta 
conform legii, pentru  că 
în realita te  e altfel. Ter
m inând liceul în acest an 
şi neprim ind un toc de 
m uncă va fi şomer, d ar 
num ai din septem brie. Din
tre  fra ţii m ai mici doar 
unul mai beneficiază de 
alocaţie de stat. Aşa că 
5 persoane tră iesc  din pen
sia capului de familie. Să 
trăieşti 5 oam eni cu 40 000 
lei, când num ai pâinea pe 
luna august îi costă peste 
10 000 lei, este intr-acfevăr 
imposibil, mai ales că lo
cuiesc la  bloc şi s-au sta 
bilit la Deva venind din 
altă zonă a ţării, dedi n-au 
o grădină sau  nişte bătrâni 
pe aproape, pentru  sp ri
jin.

Căutând răspunsuri la 
problem ele femeii am  re
ţinu t sum a considerată de 
guvernanţi „suficientă11 
pentru supravieţuirea unei 
fam ilii de patru  persoane. 
Ea este de 39 523 lei. Deci 
mai puţin  de 10 000 lei 
pentru  p  persoană. Fireşte, 
acest cuantum  a fost. s ta 
bilit înaintea ultim elor ex
plozii ale preţurilor. Nor
mal a r  fi ca şi aceste ba
rem e să fie corelate cu p re 
ţu rile  şi indexările u lterl. 
oare de salarii şi pensii.

VIORICA ROMAN
* — *—* — ■*—*—¥ — *—*—* —*—»— *—■¥--4

SPĂLĂTORII DE 
PARBRIZE 

Ceea ce presa a sem
nalat că se întâmplă în 
Bucureşti, iată că a a- 
părut şi la D eva: spă
lătorii de parbrize. Cei 

mai mulţi dintre ei şi-au 
însuşit apucăturile „co
legilor11 lor bucureşteni 
»— năvălind pur şi sim
plu peste parbrizele ma
şinilor. Ei nu te întreabă 
dacă doreşti să-ţi spele

parbrizul, să-ţi facă * 
oferta, să-ţi spună cât 4 
costă. Pur şi simplu I 
„atacă11 parbrizul. cu | 
apă şi „scula11 de cauciuc * 
şi dacă nu protestezi i- * 
mediat, te vezi pus la * 
plată fără voia ta. Că 
de regulă, uirfftlă câte 
2—3 persoane. Să aibă 
„argumente11... Şi nimeni 
nu-i vede, nimeni (din 
cei în drept) nu-i bagă 
în seamă. (C.S.)

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BARU
Organizează licitaţie pentru execuţia o- 

bicctivului de investiţii:
•  înfiinţare distribuţie de gaze naturale 

în comuna Baru.
— Forma licitaţiei : publică, deschisă, fără 

precalificare.
— Obiectul licitaţiei: executarea lucrărilor 

de înfiinţare, de distribuţie gaze naturale,
— Investitor, finanţator şi organizator: 

Consiliul local al comunei Baru, telefon 095/ 
544482.

— închiderea licitaţiei: ofertele se pot de
pune până la data de 9. 09, 1993, ora 12, la se
diul Consiliului local al comunei Baru.

— Deschiderea ofertei: 10. 09. 1993, ora 
10, Ia sediul Consiliului local Baru.

— Documentaţia licitaţiei: se poate cum
păra de la sediul organiza torului, începând eu 
data de 14. 08. 1993.

I
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURDAŞ J
Organizează licitaţie pentru execuţia obiec-1 

tivului de investiţii: j
•  înfiinţare distribuţie gaze naturale în t 

comuna. Turdaş. . j
— Forma licitaţiei: publică, deschisă, fără ̂

precalificare. |
— Obiectul licitaţiei: executarea lucrări- * 

lor de înfiinţare de distribuţie gaze naturale. 1
— Investitor, finanţator şi organizator : * 

Consiliul local al comunei Turdaş, telefon 095/ | 
641694.

— ÎNCHIDEREA LICITAŢIEI: ofertele se |
pot depune până la data de 8. 09. 1993, ora 12, î 
Ia sediul organizatorului. h

— Deschiderea ofertelor : 9. 09. 1993, ora j
10, la sediul Consiliului local al comunei Tur- J 
daş. 1

— Documentele licitaţiei: se pot cumpăra î
de la sediul organizatorului, începând cu data | 
de 12. 08. 1993. (CEC)'
.  —  > —  *.»!- » *

Ce exprim ă această in 
directă invitaţie pentru 
cei care trec pragul ma
gazinului cu acest num e ? 
D orinţa sa laria telor de la 
S .C . „ R o d o  S f a r 11 
S.R.L. Deva de a ieşi din... 
obişnuit. De fap t de a ieşi 
din monotonie şi d in  ve
chile obişnuiţe se v rea 
întreaga activitate com er
cială de la magazinul „Pa
radis11.

„Obiectul de activ itate al 
societăţii — preciza dna 
Rodica Duma, asociat li

nie — este com ercializarea 
încălţăm intei, confecţiilor şi 
articolelor de galanterie 
pentru  femei şi bărbaţi. 
Magazinul nostru este vi
zitat de un foarte m are 
num ăr de persoane — cum
părători sau doar d in tre  
cei care vor să se infor
m e z e — şi avem satisfac
ţia că este apreciat. Am 
adaptat program ul — des
chis zilnic în tre  9—20; 
sâm băta 9—13 — pentru  a 
da posibilitate celor in 
teresaţi să găsească uşa 
noastră deschisă tn  cea 
mai m are parte  a zilei11.

Conştientă că în  condi
ţiile economiei de p ia ţă  — 
când • com erţ fac chiar şi 
unii care n -au  avu t „nici 
în  clin nici în mânecă cu

la... Paradis"
această meserie11 — exi
genţa a  crescut, dna Duma 
rtiânifestă la rându-i o spo
rită  exigenţă priv ind as
pectul spaţiului de vânzare, 
al v itrinelor şi rafturilor, 

ţinu ta vestim entară şi p ro 
fesională a salariatelor fir 
mei. Zilnic se ru lează atei 
un  volum însem nat' de 
m ărfuri, ia r salariile celor 
şase tinere sun t bune.

Societatea a găsit p a r 
teneri serioşi de afaceri — 
o firm ă din ţa ră  care asi
gură, exclusiv pen tru  m a
gazinul „Paradis11, cămăşi 
şi pantaloni bărbăteşti de 
o calitate ex cep ţio n ală ; 
preluând d irect m arfa, a . 
daosul comercial este de 
până la 30 la sută, iar p re
ţu rile accesibile. Există în 
spaţiul de vânzare ş i un  
raion de consignaţie, p rin  
care se prim esc spre v ân 
zare, de la clienţi, o gam ă 
diversificată de articole spe

cifice obiectului activităţii. In 
opinia dnei R. Duma un  bun 
com erciant trebuie să fie 
un  bun cunoscător ai p re 
ferin ţelor clientelei, în 
funcţie dc care să-şi aleagă 
ofertanţii, adică pe cei cal 
re-i asigură articole prac
tice, comode, elegant* şi... 
nu la p re ţu ri exagerate, 

ESTERA SÂNA

R.A.G.C.L. HAŢEG
Organizează licitaţie publică în vederea 

atribuirii în locaţie de gestiune a următoarelor 
activităţii'

•  Activitatea de întreţinere instalaţii;
•  Activiţatea de salubritate zone verzi, gu

noi menajer, întreţinere străzi, cimitir;
— Licitaţia va avea loc în data de 25 

august 1993, ora 15, la sediul regiei.
~  Licitaţia se desfăşoară în temeiul 

H.G. 1228/90 sl H.G. 140/91 modificate si com
pletate cu H.G. 279/92.

— Documentaţia se procură începând cu
data de 16 august 1993, contra sumei de 30 000 
lei. Taxa de garanţie reprezentând 10 la sută 
din preţul de strigare se achită conform docu
mentaţiei. (559880)

s COOPERATIVA STREIUL CÂLAN 
1 Cu sediul în Călan ON, str. Libertăţii, 5 A. |
* Organizează în ziua de 16. 08. 1993, ora 10, *
ţ licitaţia în vederea vânzării unui AUTOVEHT- f 
' CUL TIP TV—35 L j
^ f Dosarul re află la sediul unităţii, iar relaţii J
J se pot obţine la telefon 730031. (559882)|

S.C. CRĂCIUN & COMP. S.N.C.
COMPLEXUL BACHUS DEVA

Vinde cu amănuntul: i
•  MOCHETE DE TOATE NUANŢELE, le ţ 

calitate superioară, din import — BELGIA. ţ
Costul unui metru pătrat este de 3620 lei j 

pentru populaţie şi en-gros pentru societăţile ) 
comerciale — preţ negoeiabil. J

•  CAUCIUCURI 155/13, e ii dej
19 090 lei/buc. V4> \

1
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂCIA j J

Organizează licitaţie pentru execuţia o- S | 
blectivului de investiţii. i

•  înfiinţare distribuţie de gaze naturalei
în comuna Băcia. i

--- Forma licitaţiei: publică, deschisă, fără J
precalificare. ;

— Obiectul licitaţiei: executarea lucrărilor) 
de înfiinţare de distribuţie gaze naturale. \

— Investitor, finanţator şi organizator : ţ 
Consiliul local al comunei Băcia, tel. 095/672180. ţ

— închiderea licitaţiei: ofertele se pot de- i
pune până la dâta de 7. 09. 1993, ora 12. la se- < 
diul organizatorului. j

— Deschiderea ofertelor : 8. 09, 1993, ora 
10, la sediul Consiliului local al comunei Bă
cia.

Documentele licitaţiei se pot cumpăra de 
la Sediul organizatorului, începând cu data de 
12. 08. 1993. ' . (559881)

i
SOCIETATEA COMERCIALA 

„CASIAL“ S.A. DEVA — CHIŞCÂDAGA
ANGAJEAZĂ .' '

•  Şef serviciu contabilitate.
Condiţii:
— studii economice in specialitatea finan

ţe—contabilitate
— vechime minimă 7 (şapte) ani în spe

cialitate.
Salariul negociabil, fără limită superioară. 
Informaţii la telefoanele 613140, 613141, 

int. 194, 195. (621)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„CASIAL“ S.A. DEVA — CHIŞCÂDAGA

ANGAJEAZĂ
O mecanic pompe injecţie

cu vechime minimă 5 (cinci) ani. 
Informaţii la telefoanele 613140, 613141, 

— int, 194, 195, (629)

I
j REGIA AUTONOMĂ A CUPRULUI DEVA }
I Cu sediul în Piaţa Unirii, nr. 9. j

ORGANIZEAZĂ 1
j în data de 30. 08. 1993, ora 10, Ia sediul regiei, j 
J licitaţie publică pentru închirierea spaţiului |
I disponibilizat din cadrul Dispensarului Medical | î al regiei, situat în Deva, str. I. Creangă, bl. 29.
| — parter. |
» înscrierile se depun până la această dată, * 
t ora 9. . li
J Taxa de participare 5 000 Iei, precum şi j 
I garanţia de participare 21000 !c% se vor d e- I 
j pune la CEC în contul R.A. Ca. Deva, nr. j 
J 301208001, deschis la B.C. Deva. J
| Documentaţia licitaţiei se poate studia la |
; se d iu l regiei său se p o a .e  p r o c u r a  c o n tra  cosi. !
| Relaţii suplimentare la tel. 618040; 615922 |
* ■— interior 133, Regia Autonomă a Cuprului «
| Deva. (559881) J
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI -PE fRIL \ 
ORGANIZEAZĂ 

LICITAŢIE PUBLICĂ
în  vederea concesionării terenului din intravila

nul oraşului Petriia, pentru realizarea de garaje, pre
văzute în documentaţiile de urbanism aprobate în 
condiţiile Legii nr. 50/1991, art. 10 şi 15 astfel :
•  AMPLASAMENTUL NR. 1.

— Situat în strada Al. S ihia, iu gă Cantina E.M.
Petriia şi Spitalul oraşului Petriia. Pe acest ampla
sament ’se vor realiza un număr de 7. ea râie, în su
prafaţă de 117 mp. Taxa minimă a .uta ă e ;te de 259 
lei/mp, ■
•  AMPLASAMENTUL NR. 2. .

— Situat în spatele M agazinului Universal, în tre 
Popicărie şi blocurile nr. 01 şi 62. Pe acest am plasa
m ent se vor realiza un num ăr de 6 garaje, în supra
faţă dc 126 mp. Taxa m inim ă anuală este de 250 lei/ 
mp.
•  AMPLASAMENTUL Nlt. 6.

— Situat lângă C.T. 5. Pe acest amplasament se 
vor realiza un număr de 13 garaje, în suprafaţă dc 
273 mp.

— Situat lângă C.T. 7. Pe acest amp.asament se 
vor realiza un număr de 23 garaje, in suprafaţă de 
483 mp.

Taxa minimă anuală este de 250 lei/mp.
•  AMPLASAMENTUL NR. 8.

— Situat în strada Republicii în spatele blocului 
115. Pe acest amplasament se vor realiza un număr de 
15 garaje in suprafaţă de 315 mp. Taxa minimă anun-

I ţaţă este de 250 lei/mp. ■
AMPLASAMENTUL NR. 9.
— Situat în cartierul 9 Martie, In spatele blocului 

turn nr. 26, lângă Creşă. Pe acest amplasament se 
vor realiza un număr de. 2 garaje, in suprafaţă de 42 
mp. Taxa minimă anuală este de 250 lei/mp.

— Concesionarea terenului se face pe O perioadă 
de 99 ani.

— Ofertele se depun până la data de 26 august 
1993, ora 15, la sediul Consiliului Local al oraşului 
Petriia, la biroul urbanism şi sistematizarea terito
riului.

— Documentaţiile licitaţiei se vor ridica contra 
cost de la sediul Consiliului Local al «oraşului Pe- 
trila, biroul urbanism şi amenajarea teritoriului, în
cepând cu data de 16 august 1993.

— Garanţia de participare la licitaţie va li dc
5 500 lei. , '

— Informaţii suplimentare şi c-Onsultarca plan
şelor s« poate face zilnic la sediul Consiliului Local 
Petriia, biroul urbanism şi amenajarea teritoriului, 
între orele 8—11.

— Incitaţia va avea loc în ziua dc 27 august 1993, 
ora 10, la sediul Consiliului Local at oraşului Petriia, 
din strada Republicii^ nr. 196, biroul urbanism şi a-

I menajarea teritoriului (telefon 550977). (628)
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CUPA r o m â n i e i  l a  f o t b a l

Constructorul Hunedoara - 

Minerul Lupeni 1-2
Meci specific de cupă 

în care (contează mai pu 
ţin  divizia din care face 
parte  una sau a lta  dintre 
com batante) am biţia, do. 
rin ţa  dc victorie a form a
ţiilo r din categorii inferi
oare au, în unele’ cazuri, 
câştig de cauză, Nu a fo st 
cazul în  în tâln irea d in tre  
Constructorul Hunedoara 
(Divizia C), şi M inerul Lu- 
peni (Divizia B), dar nici 
n-au prea fost departe de 

» un rezultat favorabil, gaz
dele luptând foarte muit 
pentru  a-.şi apropia victo
ria . Au avut însă de în
frun ta t o echipă m ult mai 
experim entată, solidă, cu 
câţiva juoătofi cu o bogată 
experienţă com petiţională. 
A ntrenorul principal de la 
Lupeni, Iosif Rus, a trim is 
fn  teren p rin tre  alţi cu
noscuţi fotbalişti de divizie 
p e  portarul G hiţan, f u n . 
daşii B uruntia şi Gaşpar 
(foşti până de curând la 
Jiul), pe mai vechile noas
tre  cunoştinţe, fra ţii Pă
una, Lum perdean, Frâncu, 
Spânu, Brăneţiu, în tim p 
ce Dumitru Gălan, cunos
cutul antrenor al construc
torilor hunedoreni, a opus 
adversarilor o tchipă mai 
tânără.

Cu toate acestea, hune- 
dorenii au lup ta t în unele
perioade alo jocului de ia 
eg.i! ia- eg d cu oaspeţii, 
l.i pruna repriză, am bele 
form aţii şi-au creat câteva 
oe i/ii bune de a marca, 
dar nici unii n-au reuşit 
să înscrie. A tacurile mi
nerilor erau însă mai la
borios elaborate, Spânii, 
Brăneţiu dar şi fundaşii 
centrali şi la terali trimi-, 
ţfind m ulte mingi înain
tării, unde extrem ele cen
trau  mereu în faţa porţii 
lu i Tiliban.

Ceea ce nu s-a - reuşit 
însă în prim a repriză,, s-a

înfăptuit la  3 m inute' după 
pauză, când la  un atac al 
gazdelor, mingea ajunge 
în interiorul careului la 
Toderiţa, răm as nem arcat 
şi acesta îl execută pe Ghî-

I
%
|  •  Biroul Federal a aprobat com-
I pletarea locurilor vacante în condu- 
J cerile tehnice ale echipelor naţio- 
I nale A şi de tineret. Astfel, la pri- 
j-m a echipă a ţă rii conducerea teh- 

. |  nică a ra tă  în felul urm ător ; An- 
* ghel Iordănescu, an trenor principal,

Pe gazon  ş i în  afara lu i
Al. Chebykio (Ucrăing) hj 

•  Dinamo, după un tu r-  JJ

I
ţa n :  1 - 0  Nu trec decât |  T*ti Dumitriu, secund, dr. -Pom-
I  . . .  .. _ “  D i l u i  P / i n o o m i  m o W î r ' i i l  A p h i T I P l  f f l f
2 m inute şi oaspeţii izbu
tesc egalarea p rin  N. P ă
una care, din apropiere, 
plasează o lovitură cu ca
pul şi scorul devine egal :

î  piliu Popescu, m edicul echipei, iar 
I masori — Dum itru Neagu, Mircea
‘ Popa şi Tiberiu Parcea. La lotul o. 
î  limpic, Sorin Cârţu îl va avea ca 
1 secund pe hunedoreanul Ioan An- 

done, iar ca medic al echipei pe dr.

care evoluează peste hotare, să sub
liniem p lăcuta surpriză a evoluţiei 
lui Dan Petrescu ia  Sampdoria, în 
meciurile de pregătire ce le susţine 
echipa sa. Aşteptăm  veşti îm bucu
rătoare şi de la Milan, de la Florin 
Răducioiu. Deocamdată „mecanis
m ul" echipei a  fost dereglat, după 
plecarea unor stele şi accidentarea 
lu i Lentini, urm aşul’ lu i G ulitt •  
S teaua luând foarte serios pregăti
rile pentru noul sezon, a  fost invi
ta tă  în  Portugalia şi a susţinut o 
p a rtid ă  cu Porto, echipă la care e-

Chikum şi 
— la linie
neu p rin  Olanda şi Belgia, în me
ciul susţinut în  com pania lui Cercle 
Bruges, bucureştenii au fost fu ra ţi y  
ca la uşa cortului de un arb itru  lo- jr  
cal (şi ia ei, ca la  noi), enervând la  V. 
culm e pe alb-roşii dar şi pe H ai»- *" 
gian care deşi s-a întors cu un  su 
perb Mercedes 200 D, n-a pu tu t să k  
se decidă încă la  form ula de e- 5 
chipă ideală pen tru  noul c a m p io n i  £  
Poate după tu rneul în Turcia... •  V  
Până ieri, n u  se ştia precis dacă **

torii beneficiază’ d e^o ^k C  I Petre Bendîu rf ca m a so r‘pe Boger voluează apreciatu l nostru Timofte prim ul derby, a l prim ei etape f e t i »
viiură liberă de la 16 m, 
însă Postolache ratează. Şi 
când toţi se gândeau la 
prelungiri, în min. 89, 
B răneţiu înscrie cu capul, 
p lasa tă  1—2.

Bun arb itra ju l brigăzii 
cu Radu A drian la centru, 
Eugen P alko (ambii din 
Deva) şi Vasile H riţac (Şi- 
meria), la  linie.

• Popovici •  Evenim ent .f otbalistic în- 
I sem nat la Cluj-Napoca, generat de
* prezenţa lui M ircea Lucescu cu e-

I chipa sa, Brescia, iubitorii fotbaiu- 
Iul de pe malul Someşului având 

! plăcerea de a-i vedea, pe lângă a- 
1 preciatul antrenor, şi pe Hagi, Sa- 
[ bău şi Mateiiţ. In! acest turneu, or- 
|  ganizat de „U“ Cluj, au mai parti- 
* cipat Sportul Studenţesc şi F.C. Bi- 
|  h o r m ,A m intind de fotbaliştii noştri

IX (nevăzut, necunoscut de fostul 
selecţioner Dinu, chiar în momen
tele de vârf ale formei sportive) şi 
unde steiiştii au m ai jucat şi în 
com pania altor echipe •  Apropo de 
Steaua. P en tru  partida  sa din Cupa 
cam pionilor din 15 septem brie cu 
învingătoarea din jocul prelim inar 
Croaţia Zagreb — Tofter (Insulele 
Feroe) a  fost stabilită brigada de 
a r b i t r i : V. Zhuk — la centru, O.

listiee din noul cam pionat (15 august 
a.c.), v a  fi transm is în d irect ia  TV, 
în tru câ t S teaua nu a fost de acord’ 
să se dispute meciul sâm bătă şi a- 
ţunci totul e ra  O.K., răm âne de 
văzut dacă conducerea televiziunii, 
poate schim ba program area pentru  
dum inică seara •  M uit aş tep ta ta  [ri 
partidă d in tre  Rapid şi In ter Milano 
va fi condusă de a rb itri d in O- 
landa, la  centru — J.H. Uiiembery.

, y Hai int dc la Constructorul respinge un atac al Mi
nerului Lupeni. Foto : PA VEL LAZA

*— * — • — * — * — *

IN DIVIZIA B
în  cam pionatul Di

viziei B la  fotbal, e- 
diţia 1993—1994, în 
seria a IlI-a  activează 
şi reprezentantele ju 
deţului nostru, M ine
ru l Uricani, M inerul 
Lupeni, A.S.A. Paro- 
şeni — Vulcan şi noua 
promovată. Parângul 
Lonea.

Iată  care sună, an 
trenorii acestor â r i^ p e : 
M inerul U ric a n i: 

C-tin M ăria (prftc ipal) 
şi Mihai MariUă^aSC» 
cund;. M inerul jŞişpehi 
— Rjsif Rus, ia r  Şa se
cunzi, Gh. L ixandru şi 
St. Colceag, A.S.A. 
Paroşeni — I. Belu, 
principal, M arcu Buz. 
duga. secund. La P a 
rângul Lonea acelaşi 
cuplu de a n tre n o ri: 
Cătuţi şi Sălăgean 
(S.C.)

Antrenorii echipeior 
din Divizia Naţională

Iată ce antrenori (cu
noscuţi până la  această 
dată) au la  cârm a lor e- 
chipele din Divizia Naţio-

•  STEAUA — Emerich 
Jenei (antrenor principal), 
Tudorel Stoica, secund •  
DINAMO — Florin Hala- 
gian principal şi secunzi
— Ionel Augustin cu Ma
rian Stoichită •  UNIVER
SITATEA CRAIOVA — 
M arian Bondrea principal 
şi Nicolae Zam fir secund 
•  RAPID — M arcel P uş
caş şi Teofil Codreanu •  
GLORIA BISTRIŢA —, 
C-tin Cârstea principal ş i ' 
Ion B alaur secund •  £ - 
LECTROPUTERE — Nico. 
lae Tiiihoi principal şi O- 
vidiu Drânoeanu secund •  
SPORTUL STUDENŢESC
— Ioan Andone principal 
şi Com ei Juşcă secund •  
INTER SIBIU — Viorel

Hiz principal şi Jean  G a» 
v rilă  secund •  FARUB 
CONSTANŢA — Gh. Con
stantin  principal, Fiorii* 
M arian şi C-tih Gache se
cunzi •  „U“ Cluj — Remus 
Vlad principal şi Silviu» 
S tănescu , secund •  F.<X* 
BRAŞOV — Paul Hnaehe 
principal şi Ioan N aghl 
secund •  POLI TIMIŞOA
RA — Gh. Chimiuc p rin 
cipal şi Viorel Vişan se
cund •  DACIA UNIREA! 
BRAILA — Ion Sdrqbiş ' 
principal şi Ion luga se
cund •  PROGRESUL HUO. 
— Ion V. lonescu princi
pal şi Gh. Cristoloveantf 
secund •  PETROLUL — 
Ion M arin principat . ş i  j 
Eduard Juhaz secund #  j 
CEAHLĂUL P.N. — M ircea j 
Nede'.cu principal şi T oa- j 
der Steţ secund •  U.T. A_ 
RAD — Nicolae D um i- f 
trescu director tehnic. !

. ' .  VV.VV,V.V.V/ V.V.-iV.V.V/CAV«'iW/.V,V.V.V.V//UVvvvv.vVOOVV ’AVWW AW /iW W /JVW<V>VlNWV/AWlâ>WiWWW W W lmVAVZVAVJAV.VAW AW  i

J iu l  P e t r o ş a n i
Cu cea mai bună for-

Pregătiţi pentru start
m aţie in seria a II-a  a 
Diviziei A, Jiu l Petroşani 
n-a reuşit nici în campio
natu l trecut m ult dorita 
promovare. Câştigând de

fiecare dală acasă, de m ulte 
ori la scoruri concludente, 
echipa nu reuşea aproape 
nim ic în deplasare, p ier
zând, de regulă, la num aj 
un gol diferenţă, aducân'd 
in  re tu r doar două puncte 
din deplasare, de la Cu- 
gir. Era lim pede că unii 
băieţi nu trăgeau deloc 
în meciurile de afară, cul
m inând cu meciul de po
mină din ultim a etapă. De 
data aceasta, conducerea

clubului a decis cu ferm i
ta te ’: au t celor şapte ju 
cători consideraţi în „a- 
fara" echipei, fiind  puşi 
pe lista transferărilor, ia r  
cei mai bun, M ilîtaru, a  

v

prim it dezlegare pentru  
Dinamo.

Şi iată, c u . jucăto ri de 
a i săi Ia echipe d in  V. 
Jiului, cu unii veniţi de la 
alte form aţii să se afirm e, 
J iu l a reluat pregătirile cu 
aceeaşi pasiune şi dorinţă 
de a form a o echipă ade
vărată, omogenă, dăru ită  
culorilor clubului, cum  o

sa la  un meci cu g u r e ş u l  
Deva, M itică a  prezentat 
o form aţie în care „vechii" 
coechipieri Cioabă, Stoica, 
Huza, Stăncic, Stancu i-au 
asim ilat destul de repede 
pe mai noii veniţi şi au 
im presionat plăcut pe spec
tatorii prezenţi la  meci, 
cu un jete precis de pase, 
orientat mereu pe atac, ; 
care dau  valoare spectaco
lu lu i fotbalistic. „Obiecti
vul nostru  este form area 
unei echipe com petitive ; 
care să avizeze perfor
m anţa, să abordeze fie
care partidă (acasă sau în 
deplasare) cu aceeaşi am . 
biţie şi dorin ţă pen tru  un 
joc de calitate. Numai aşa 
pot veni şi punctele şî 
deci promovarea". Am no
ta t şi lotul din care an
trenorii po t alege uri 11 
v e ritab il: Anton, Ciobanu, 
Dodenciu, Cioabă, Szok, 
Lazăr, Stoica, T reistaru, 
Huza, Stăncic, Ştirbulescu, 
Stancu, Doros, Sorodi, Net- , 
eoni, Rezeanu, Frum oca,

Peste num ai cinci zile, 
Corvinui în râpe seria jo
curilor, în noua ediţie a 
Campionatului divizionar 
A la  fotbal. Dacă în  anul 
trecut, abordarea din p ri
ma etapă s-a făcut cu 
gândul la prom ovarea în 
Divizia ţ N aţională, In a- 
cest nou an com petîţional 
1993—1994 — hunedorenii 
trebu ie să  lup te pen tru  su
prav ie ţu ire  ! In condiţiile 
In care lotul s-a sub ţiat vi. 
zibil de jucători experi
m entaţi, cu -o  anum ită va
loare, când unii tineri ce 
prom iteau m ult şi dau mai 
puţin  în  teren, rân d  e- 
chipa se află în p lină trans
form are, făcută d in  mers, 
e destul de greu  să lupţi 
cu F.C. Bihor, F.C. M ara
mureş, J iu l Petroşani, G lo
ria  Reşiţa etc. Ca şi rân d  
n -a r fi de ajuns, după cum 
bine se cunoaşte, Corvinui 
având terenul suspendat, 
îşi va disputa în  continuare 
ş i . m eciurile de acasă în... 
deplasare ia  Brad. Unde 
„sorţii" d in  calculator (oare 
num ai ei) au  decis ca  în 
prim ele două etape să în 

do ieşte conducerea, antreno
ru l principal, -»D um itru 
Marcu. Prezent cu echipa

Repede, G ârleşteanu, Mi- 
tăţeJu, Cristescu. Multe 
nume cunoscute !

Preşedintele clubului Jiul 
PETRE DRAGOESCU 
Preşedintele secţiei fotbal 
Ing. PETRE TUDOR 
Vicepreşedinte al' clubului 
bag. MARIAN SPIRU
DUMITRU MARCU — antrenor principal; 
FLORIAN DUMITRESCU — antrenor secund 
Dr. NICOLAE CIUGULEA — medicul echipei 
RADU DRAGUŞAN, FLORIN MITRACHE — 
masori.

.Corvinui Hunedoara j
tâlneaseă pe F.G. Bihor tra i se pare, totuşi, că va 1 
şi F.C. M aram ureş! poposi la  Hunedoara.

Sigur, în perioada fe- Speranţele se leagă foarte 
b rilă a pregătirilor, con. m ult d e 'fo rm a  sjxwtiy» a  
ducerea clubului a  cău ta t mijlocaşilor, în  capacitatea, 
să în tărească lotul, să şi experienţa lu i R ardaeişî ’

Preşedinte, de onoare al F.C. Corvinui 1
Ec. MIRCEA ROŞCULEŢ
Preşedintele salariat al clubului
IOAN PETCU
Vicepreşedinţi :
DORIN NICŞA, C-TIN SCURTE 
Membru în Consiliul de conducere al dudului 

. Ec. CAIUS APOSTU il
Antrenor principal VIRGIl. STOICA, secuud 
M. IONIŢA
Medicul echipei — dr. IOAN \ Vii) \
Masor — BONE CSABA
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„umple" golurile lăsate 
prin plecarea jucătorilor 
Gabor, T iţa şi E. M arian, 
să întărească jocul echipei 
în apărare, unde existau 
destule goluri. Şi s-a re 
uşit, prin  aducerea porta, 
ruiui Govaciu (M. Ioniţă 
este an trenor secund), a 
stoperilor Păcleşan şi C ru . 
ceru, să se fortifice acest 
com partim ent. Este bine 
că la H unedoara a  venit mi j 
locaşul stânga Oprea, că un 
experim entat înaintaş oen-

Bordeanu. a vitalităţii şfc* 
creşterii eficienţei Jui Pă» 
curaru, Ciorea şi Costă»' 
chescu. in pregătiri, Co p* 
vinul li pasat bine, a u'pwft 
m ulte faze de poartă,. (Rw. 
n-a prea înscris goluri. S i l  
dea Domnul să o facă' &*' 
campionat !

Piighlă realizată de 

S \131N v UUH



VANZĂRI-
CUMPĂRARI

•  Vând grâu. Inform aţii 
la  tel. 619476.

•  Vând I'ord Tranzit 
autodubă, an fabricaţie 

. 4979, înm atriculat, preţ 
*950 000 lei şi com bină m u. 
Zicală cu compact disc. 
In form aţii la tel. 629370, 
orele 16—21. (920367)

•  Vând in valută (schimb 
cu Bucureşti) garsonieră In 
C eva , u ltracen tra l, confort 
Sporit cu telefon. Tel. 

"1Ş60874. (920352)

' •  Vând Volkswagen Golf 
iieînm atriculat, stare func
ţionare, 600 DM. Tel. 626013.

(920362)

•  Vând (schimb cu auto 
4plus diferenţă) apartam ent 
;-fl camere, parte r Tel.
: 625533. (9203,75)

m Vând VW Polo, preţ 
Convenabil. Inform aţii De
va, tel. 621097. (920361)

i - •* Vând T rabant combi 
4,985, Audi 100 C.P., 1577 
[-cmc, segmenţi VW, motor 
>41000 cmc. Deva. tel. 624935.

(920364)

, •  Vând frigider Bosch 
',440 1, m aşină spălat Auto. 
iernatic. Tel. 618676, după 
dra 17. (920348)

•  Vând Ol leit Club, an 
tfabricatie 1989. Tel. 623085.

(920325)

•  Vând afişă cu grădina 
i  Deva, pe str. Horea. 

yTel. 618514. (920333)

Şjj •  Vând apartam ent 2

Sam ere cărăm idă, Gojdu, 
1. A 10, ap. 69. Inform aţii 

-Intre orele 16—18." (920365)

n Vând comodă gen col- 
â r  1,5 x  0,78 m. Deva, 
el. 623535. (559673)

Ql; •  Vând tractor U 445
«stare foarte bună. Relaţii 
ftel. 094/729989, după ora
48. (920301)

Vând, sufragerie, ea-
[arjapea, bicicletă, boiler pe 
% az. Tel. 617602. (559992)

•  V ând .m aşin i de cusut 
Deva, Aurel Vlaicu 

(559993)

i •  Cum păr Audi 80 ne- 
inm atriculat. Tel. 625237. 

f ; .  (920378)

•  Vând Opel Record 
înm atriculat. Inform aţii tel. 
>12028. (920372)

•  Vând Oltcit 12 TRS 
euloare albastru  metalizat, 
15 000 km, fabricat în luna

m ai 1993. In form aţii la  tel. 
624504, după ora 20.

(920338)
* Vând D a d a  1300 stare 

bună. R ela ţii tel. 614345, 
orele 8—20. (920328)

•  Vând caroserie corn. 
pletă, motor cu cutie de 
viteză (în stare de func

ţio n a re ) , punte fa ţă  com
p l e t ă  de Skoda S 100. In- 
j fo rm aţii telefon 95/611803, 
(O eva, după orele 16.

•  Decontez pe loc 
A.F.A. şi cum păr ARO 
320 D avariat. Deva, 
telefon 621543, seara şi 
dypineaţa. (920318)

V .W W .V JV .V .W A W .V

•  Vând apartam ent 4 
i cam ere, cartier Gojdu, 
ţs t r .  AL Păcii, bl. B5, ap.

după ora 18 sau tel. 
"611807, în tre orele 10—16.

(920373)

.’ •  Cum păr apartam ent 2 
cam ere centru, Gojdu, P ro 
gresul, Deva. Tel. 612908. 
; (920374)

•  Vând garsonieră Deva 
şi casă în  Orăştie. .Orăş- 
tie, telefon 641783.

(920310)
•  * Vând apartam ent 3 

cam ere central, e taj 4. 
Deva, tel. 618189. (920329)

•  Vând apartam ent 2
cam ere în valută. Deva, 
Lei. 614003. (559987)

•  Vând piese schimb
motocicletă Simson. Tel 
613376. (920343)

•  Vând instalaţie Hieo- 
mat, înlocuitor am breaj 
deosebit. Inform aţii Brad, 
tel. 656141. (920345)

•  Vând la jum ătate  pre- 
; ţu l actual corpuri de în 
călz ire (radiatoare) din 
fontă si tablă. Tel. 619113.

(920368)

• •  Vând 2880 mp — 29* 
a ri păm ânt Bretea S tre iu . 
lui. Inform aţii 613479.

(920355)

•  Vând apartam ent 2 
camere parter. Deva, Mi
cro 15 bl. 73, ap. 1.

(920346)

•  Vând ARO 244 D . cu 
remorcă şi motor ARO Bra
şov sigilat. Tel. 770115, H a
ţeg, (920381)

« Vând casă _ locuibilă în 
Silvaşu de Sus, nr. 62. F a 
milia Dragomir. (559713)

•  Vând rulotă tip m aga
zin, convenabil şi, Ford 
camionetă. Inform aţii

Sebeş, tel. 0967/34005. după 
ora 20. (559720)

•  Vând birou 623, uşă 
completă, stânga, spate. Da
cia 1300. Tel. 717373.

(359721)

•  Vând apartam ent 2 
camere, p re ţ convenabil, 
relaţii Hunedoara, tel. 
716212. (559724)

PIERDERI

•  P ierdut carnet .şomaj, 
pe flumele Otvos Ş tefan’ e- 
libernt de Forţele de 
Muncă Hunedoara. Il de
clar nul. (559722)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb 2 apartam ente 
a 2 şi 3 cartiere zonă cen
trală  cu casă în Deva. Tel. 
623081. (920376)

ÎNCHIRIERI
•  închiriez (vând) imo

bil spaţii com erciale libe
re în localitatea Păuliş, 
comuna Şoimuş, judeţul 
Hunedoara. Oferte post 
restan t oficiul poştal De
va, Toma Slisabeta,

(920332)

•  Ofer spre închiriere 
apartam ent trei camere, 
ultracentral, pentru  sediu 
societate. Telefoane 629836, 
618898, orele 16--20.

(920333)

•  Caut gazdă sau garso
n ieră pen tru  închiriat. Re
la ţii tel. 625360, in terior 20, 
Macovei Ileana, orele 7-— 
14. (920371)

•  Caut pen tru  închiriat
garsQnieră sau apartam ent 
2 cartiere (mobilată) în  De
va. Relaţii tel. 620076, o- 
rele 8—10. (920344)

•  Caut apartam en t pen
tru  închiriat, un apartam ent 
cu 4 cam ere sau două a- 
partam ente cu 2 camere.

Inform aţii la tel. 622651, 
dc la orele 19—21- (559829)

OFERTE 
DE SERVICII

•  Romatsa Arad — Ra- 
diofar Deva, cu sediul în 
oraşul Sim eria, str. G. 
Brâncoveanu, nr. 1, orga
nizează concurs pentru  o- 
cuparea unui post de elec
tronist (electromecanic). 
Condiţii, bărbat, stagiul 
m ilitar satisfăcut, studii 
medii plus calificare, do
m iciliul stabil Deva sau 
Simeria. Relaţii la tel. 
660028 sau Ja  sediul Ra- 
diofarului. înscrieri până 
la data dc 30 august 1993.

(920350)

COMEMORĂRI

« Au trecut 3 ani 
de dor si tristeţe de 
ia despărţirea de 
dragul nostru soţ şi 
cum nat

CORNELII!
IACODESCU.

(559833)

•  Vând casă, etaj, gaz, 
grădină, anexe, Aleea Chi_ 
zid, nr. 12. Inform aţii Hu- » 
nedoara, str. Eroilor, nr. 
12, bloc 24, ap. 74.

(559726)
» Vând casă, grădină. 

Hunedoara. Sarmizegetusa, 
22 A. (559727)

•  Cum păr Ford Fiesta, 
avariat sau eventual talon. 
Inform aţii tel. 729192.

(559723)

•  Readucem în 
memoria tu tu ro r celor 
care l-au cunoscut şi 
iubit, chipul celui care 
a fost

CORNELII.
IACOBESCT

de la a . cărui plecare 
în eternitate se îm 
plinesc 3 ani. Daniel.

(920340)

•  Trei ani de lacrimi, 
dor şi durere nem ărginită 
de când inim a scumpului 
nostru fiu si frate 
CORNEUU IACOBESCl; 

â încetat să bală la numai 
35 ani. A plecat îm preună 
cu dragostea noastră lă-

sându-ne pe toţi îndure
raţi. P ărin ţii şi fraţii.

(920359)
•  Cu adâncă durere în 

•i le t oţia Eugenia anim 
ţă  îm plinirea a 6 luni de la 
trecerea în nefiin ţă a so
ţu lu i drag

CORNEL DINGA 
Com emorarea va avea loc 
dum inică, 15 august 1933, 
la  Biserica din satul Zei- 
cani.
Când credeam că vei tră i/ 
M oartea inim a-ţi op ri/P e 
cea dragă ce-ai avut/A l 
lăsat-o-n tr-un  m inut/N u voi 
uita niciodată/C-ai fost 
m âna m ea cea d rea p tă / 
Domnul Dumnezeu cel 
sfânt/Să-ţi dea odihnă-n 
p ăm ân t/Ia ră  Maica Iui cea 
bună/Să-ţi dea m ultă lu 
mină. (920336)

•  Cum natul Victor, so
crii Victor şi Susana a - ,  
nun ţă  îm plinirea a 6 luni 
de la despărţirea de d ra 
gul lor cum nat şi ginere

CORNEL DINGA 
Odihnească-sc în  pace.
Ai plecat de lângă noi/ 
Făr-a spune un cuvânt/ 
Ne-a răm as durerea-n su
f le t /  O cAiee şi un m or
mânt. (920336)

•  Cu durere în suflet, 
anunţăm  că azi se împlinesc 
7 ani de la m oartea fulge
rătoare. la numai 28 de 
ani, a fiului şi fratelui 
nostru

S.C. INTERNAŢIONAL BUSINESS AGENCY j 
- ■ S.R.L. ALBA IULIA

\
\
}

\
\
s
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Efectyează înscrieri pentru cumpărarea dc
•  AUTOTURISME SKODA FORMAN, FA

VORIT, PICK-UP.
Acestea pot fi vizionate la expoziţia des

chisă de societate în holul Casei dc Cultură a 
Sindicatelor din Alba Iulia.

Pentru judeţul Hunedoara, înscrierile se 
fac la Alba Iulia, între orele 10—18.

Contactaţi-ne cu încredere, deservire 
promptă ! (559883)

\ DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR 
PUBLICE SI CONTROLULUI FINANCIAR DE ] 

STAT HUNEDOARA — DEVA

Str. 1 Decembrie, nr. 80, tel. 619544.
Vinde prin licitaţie publică, în data de i 

80. 08. 1993, la ora 10, Ia sediul direcţiei, ur- l 
mătoarele bunuri: casetofoane, radiocasetofoanc, i 

. drujbe, aparate foto, televizoare color şi alb- j 
1 negru, maşini de spălat, aspiratoare, râşnite de > 
\ cafea, aparate de detectat metale, maşini clec- i 
ţ trice .cuptoare electrice. \

\
OFERTĂ SPECIALA 

S.C. TUTUS TRANSPORT S.R.L. 
D E V A

î

il
\str. Kogălniccanu, 10 ţ

O Vinde tricouri noi, import Turcia, cu i
mici defecte 

Preţ 300—500 Iei. Telefon 6188 14.

\

1

DIRECŢIA DE POŞTĂ 
HUNEDOARA — DEVA

ÎN ATENTIA ABONAŢILOR RADIO-TV 
DIN MUNICIPIUL DEVA 

SI ORAŞUL BRAD s
s
\

IANC ADRIAN
Ai plecat de lângă noi 
Făr-a spune un  cuvânt. 
Ne-a răm as durere-n suflet 
O cruce şi un m orm ânt. 
Bunul Dumnezeu să te 
odihnească. (559830)

\
i că

DECESE \
m Colegii de serviciu de 

la A.S.I.M. Deva sunt a . 
lătui ■ de t iosc ar Vasile 
a d ispariţia fulgerătoare 

a fiului său
PLOSCAR SORIN 

la num ai 16 ani. Colegii 
de echipă. (920360)

•  A nunţăm  cu adâncă 
iui u  mo i zte fulg îi'ăt ire 
« vărului nostru 
, GODEANU EUGEN 

A trecu t în nefiinţă în lo
cuinţa fiului săli V ladim ir 
din W ashington, în seara 
zilei de 20 iunie 1993. A 
lăsat în< urm a lui multe 
lacrimi, durere şi tristeţe. 
Nu te vom uita niciodată 
>uflet bun şi blând. F a
milia Ionescu. (920366)

I

l
I

Urmare apariţiei H.G. 328/5.07.1993, în
cepând cu luna iulie 1993, taxele de abonament 
radio-TV. se încasează lunar prin timbre cu 
valoare de 180 lei pentru radio, respectiv 280 
lei pentru televizor.

Odată cu încasarea taxelor prin timbru, 
salariatul poştal va înmâna abonatului şi talo
nul dc încasare, cu care acesta face dovada 
că este în evidenţa oficiului poştal.

Pe talonul de încasare va fi menţionată 
perioada pentru care s-a achitat taxa de abo
nament.

Neplata Taxelor la termenele stabilite a- 
trage majorarea cu 30 la sută a sumelor dato
rate.

Cerem scuze abonaţilor cărora li s-au în
mânat taloanele de încasare şi nu s-a menţio
nat luna pentru care s-a făcut achitarea taxe
lor de abonament. (627)

l
s
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s e. "KUMKAYA CUPTOR s.r.i.
TEL/FAX : 0 1 -3110229 TEL. 01-6198082

Vinde in Iii,la  c i l i  mai mici preturi din Iară

E H M H Z M E
♦  transportul la destinaţie
♦  montajul
♦  UN AN GARANŢIE
♦  service post^arantie

S.C. CHRIS PROD COM S.R.L. 
NOJORID — BIHOR

Telefoane 099/165230; 099/165501.
Livrează la cerere 1
•  20 dc sortimente de prafuri de îngheţată 

Ia preţuri convenabile.
Informaţii suplimentare la tel. 650812, 

Brad. (559889)

\
\
\

1 S.C. CRIPE S.R.L. TIMIŞOARA
Calea Buziasului, nr. II A, telefoane : 961/ 

90812, 961/90964.
Angajează
#  Cu contract prestări servicii persoane 

fizice.
#  Cu contract de comisionare persoane i

. juridice J
|  pentru distribuirea produselor importate ţ 
1 de societate. ţ
 ̂ Condiţii financiare avantajoase. j

| ' Relaţii la sediu sau la telefon, între orele l
\  8—10, 15—17. - (631) l

Ziar editat de S.G. 
Telefoane: 611275.

„CUVÂNTUL LIBER* S.A. J/20/618/1991. Cont 30 70 50 601 B.8. Deva. Deva, 2700,'str. IDecembrie, 35, jad. Hunedoara, 
612157. 611269, 625904. fax 618061. întreaga răspundere pcntruconţlnutul axialelor nublicale o poartă autorii acestora.- 

Tiparul executat Ia S.G. „POLIDAVA“ S.A. DEVA


