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Încercările uneori de-a 
dreptul dramatice ale gu
vernului de a tăia din 
poale ca să cârpească la 
piept sunt cea mai preg
nantă dovadă cam pe unde 
ne aflăm cu economia, cu 
protecţia socială. în ge
neral cu reforma. Romiini 
fiind, optimişti adică, noi 
continuăm să credem că 
şi în cazul nostru fie
care problemă are o solu
ţie. Din păcate, cele mai 
multe soluţii eficiente şi 
viabile depind de banii 
publici Sunt însă şi al
tele la fel de bune şi de 
viabile, care nu depind 
în exclusivitate de bani.

Liberalizarea tarifelor şi 
preţurilor concomitent cu 
eliminarea subvenţiilor 
pentru energie electrică, 
termică şi combustibil de

orice fel au transformat 
în coşmar pentru cele mai 
multe familii apropierea 
iernii. Ca să mai îndul
cească pilula, guvernul a 
adoptat măsura de a spri
jini familiile mai ne
voiaşe cu sume fixe. pen
tru a face faţă mai bine 
acestor cheltuieli. De unde 
se vor crea aceste re
surse, este treaba guver
nului şi n-o s-o comen
tăm. Există însă vreo 
garanţie că acel ajutor 
transpus ,ca un adaos la 
salariu, sau pensie va fi 
folosit exclusiv pentru 
plata încălzirii? Că â- 
ceastâ indemnizaţie alo
cată de guvern va con

tribui la diminuarea blo
cajului financiar, respec
tiv Ia plata datoriilor- 
prestatorilor de ase
menea s e r v ic i i  că
tre furnizorul de e- 
nergie termică; acela 
care atunci când datorii
le R.A.G.C.L.-urilor se 
accentuează. închide robi
netul căldurii ? Nu, o a- 
şr nea garanţie nu e- 
xistâ. Împins de nevoi din 
toate părţile, omul va 
astupa cu aceşti bani gau-. 
ra din bugetul familiei 
pe unde „trage" mai tare. 
Şi contul debitor la aso
ciaţie va continua să 
crească. Există soluţie la 
această problemă ? Există.

Se pot emite bonuri eu 
valoarea ajutorului dat de 
guvern, cu care să nu se 
poată face decât aseme
nea plăţi. Sau: asociaţii
le de locatari pot- pre
zenta lunar tabele cu per
soanele din asociaţie care 
beneficiază de asemenea 
ajutoare* le Înaintează 
prestatorului de servicii, 
care pe baza lor se de
contează cu bugetul.

Posesorii de certificate 
de revoluţionar (câţi din
tre ei sunt cu adevărat 
eroi ai revoluţiei din de
cembrie 1989 este altă po
veste) au dreptul să pri
mească unele suprafeţe de
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„Ticăloşie pe drumurile
a

A sosft iarna. A nins 
doar un pic. Şi a îngheţat. 
Pe drumurile judeţului au 
fost multe necazuri. De 
ce? '

— Cam aţi pregătit dru
murile pentru sezonul fri
guros?— l-am Întrebat pe 
dl ing. GHEORGHE BRÂN- 
ZAN, şeful Secţiei Drumuri 
Naţionale din Deva.

— De 24 de a ni nu a® 
fost Intr-o asemenea si
tuaţie. Este o ticăloşie. Ca 
unitate bugetară, nu am 
primit de la buget nici 
un ban să ne pregătim de 
iarnă.

— Pe dramuri nu este 
nisip, zgură, sare.

—» Aşa cum spuneţi. Nu 
am nici un gram de moto
rină. Am trimis inginerul 
şef la Ploieşti, Ia rafină
rii. Sperăm să căpătăm 
ceva ca să ne mişcăm uti
lajele. :

— Cum este posibil să 
intraţi în iarnă in aseme
nea situaţie penibilă?

— lipsa banilor ne-a fă
cut să rămânem fără ma
teriale antiderapante. Dar, 
după multe Insistenţe, am 
promisiuni că ne vor sosi 
două vagoane. Cu sare şi 
motorină. Insistăm în Con
tinuare la toţi furnizorii 
pentru a ne livra materia
lele contractate. Totul este 
să avem bani.

— Ce garanţii puteţi da 
celor ce folosesc şoselele 
judeţului?

r Ne este penibil să 
spunem că iarna ne-a prins 
aşa. Dar le d&m asigura
rea că ne zbatem pentru 

•ei...
GEL L NEGREA ,

N. R. De asigurări .este 
sătulă lumea, domnilor, tar 
că v-a prins -iarna total 
nepregătiţi nu este vina ei, 
ci â dvs. Materialele anti
derapante nu trebuiau a- 
duse acum. A fost timp. 
Cine să vă organizeze mun
ca, cine să vă mai aju
te ?!...

Număr sporit de accidente

f l Lumea interioarăr  i i

Meticulozitatea în pro
iectarea şi calcularea fie
cărei acţiuni, dublata de 
o memorie deosebită, sunt 
calităţi care nu pot trece 
neobservate. „Dumnea
voastră vă puteţi scălda 
mereu privirile într-o lu
me de culori. Trebuie să 
am şi eu lumea mea, in
terioară". a fost replica 

unui domn nevâzător, când 
i-au fost remarcate aces
te calităţi.

Semenii noştri cu pro
bleme de vedere au ca şi 
noi calităţi şi scăderi, dar 
mai. ales nevoi diferite de 
ale celorlalţi. Ce le ofe
ră azi societatea noastră 
spre a-şi realiza acea „lu
me-interioară" proprie ? 
In judeţul , nostru nu e- 
xistă o filială a asocia
ţiei nevăzătorilor. Aceştia 
sunt -membri ai filialei 
din Alba; în cele două 
judeţe vecine ei numărând 
peste 1500. Dacă ar be
neficia de fonduri şi dacă 
Primăria Deva îşi va o-, 
nora promisiunea de a le 
atribui spaţii, s-ar putea 
deschide şi în acest ju
deţ o subfilială. Deocam
dată există doar un club

în Hunedoara (str. Cerbu
lui, 12, bl. A 1, ap. 4, te
lefon 71 46 87).

Din discuţia cu dl Ioan 
Popa, preşedintele filialei 
Alba a Asociaţiei Nevăză
torilor din România, am 
mai reţinut şi alte date 
privind posibilităţile pe 
care le au cei cu pro
bleme de Vedere. în spe
cial am notat şansele o- 
ferite copiilor şi adoles
cenţilor nevăzători de a 
urma o şcoală, de a do
bândi o calificare. Sunt 
cunoscute, în cadrul me
seriilor, în primul rând, 
cea de maseur. Apoi de 
telefonist, confecţioner de 
mături, de perii sau de 
cutii din carton» Există 
şi în învăţământ rtevă- 

’zători, dar mai puţini, 
deşi tindrii dotaţi pot 
urma o facilitate. Dar până 
la învăţământul superior 
copiii pot urma şcoala ge
nerală şi liceul la Cluj, 
atât ambliopii (cei cu un 
rest de vedere mai bun) 
care studiază după pro
grama normală cât şi ne- 

VIORICA ROMAN
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De la Serviciul circula
ţie al Inspectoratului Ju
deţean de Poliţie aflăm că 
în ultimele zile, pe dru
murile judeţului s-au În
registrat un mai mare nu
măr de accidente decât 
în perioada anterioară. A- 
ceasta se datoreşte căderii 
zăpezii, dar şi unor cauze 
ce ţin de mai mulţi fac-* 
tori-

Bunăoară, cele 12 tam- 
ponări . au drept cauze, în

primul râod, neadaptarea 
la condiţiile de trafic ale 
iernii, dar şi neinterven
ţiei echipelor specializate 
de lucrători pentru întreţi
nerea drumurilor şi tmprăş-* 
tierea de materiale anti
derapante. Numai; în ul
tima săptămână, pe dru
murile judeţului au avut ■ 
loc patru accidente grave, 
în care şi-au pierdut viaţa 
trei oameni, alţi doi fiind 
grav răniţi. (V. N,).
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•  Au trecut 319 'zile f  
din an ; au mai- ră-1
mas 46; |

•  Sf. Apostol şi E-l
vanghclist Matei; £

1 SINDICATELE ÎN ALERTA Marş tte protest ia Deva

•  1864. VLADISLAVI 
I (cunoscut sub nume-ţ 
Ie de VLAICU VODĂ)» 
ocupă tronul Ţării» 
Româneşti; 1 *

o 1814. A murit, la I ţ
Săcărâmb (Certeju de f i
Sus), VASILE COLOŞI f f
(n. 1779), preot şi cfe-4 {
turar român. Paroh £ £
In Săcărâmb (18Q2 î 
1814); Inspector şco- (
Iar in protopopiatul I 
Bobâlna, Distra, Za-1' 
rând. ' ■■■%; • ţ

o 1816. S-a născut.»
Ia Bistriţa, ANDREI* 
MUREŞ ANU (m. 1863),' 
autorul poeziei „Deş-f 
teaptă-te române". f

Vineri după-amiază a 
avut loc la Deva un marş 
de protest, de la stadio
nul „Cetate" la Casa de 
Cultură, urmat cu un mi

ji ting organizat de către 
*■ Cartelul Alfa, prin sindi

catele afiliate din judeţul 
Hunedoara — Siderur- 
gistul Hunedoara, Sider- 
met Călan, sindicatele a- 
parţinătoare Ligii Solida
ritatea ’92 Deva.
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mişcări revendicative care 
privesc politica salariată a 
guvernului, scăderea ni
velului de trai al cetăţe
nilor, corelarea preţurilor 
cu salariile, asigurarea 
unei protecţii sociale rea
le. *

Alături de cei aproxi
mativ 2500—3000 de sin
dicalişti, la mitingul or
ganizat vineri la Deva au 
fost prezenţi dl Bogdan

iui, Ioan Feordean, pre
şedintele Federaţiei Sin
dicatelor Miniere. .

Pe parcursul mitingu
lui, pe lângă revendicări
le înscrise in program, 
s-au strigat lozinci anti
guvernamentale şi anti- 
prezidenţiale.

Izolat, demonstranţilor 
li s-au alăturat persoane 
în stare de ebrietate, dar 
nu s-au consemnat eve-

Acţiunea organizată de HosU; preşedintele Carte- nimente şi fapte deosebi- 
sindicate se înscrie în- lului Alfa, Romulus Niţâ, te. 
tr-un amplu program de vicepreşedinte al cartelu- CORNEL POENAR
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MULŢUMIRI I
Redacţia ziarului „Cuvântul liber“ Deva >Iadresează călduroase mulţumiri cititorilor, co- ; 

laboratorilor, tipografilor, lucrătorilor din do- I 
meniul poştei şi al difuzării presei, vânzăto- » 
rilor de ziare, tuturor prietenilor care ne-au | 
însoţit cu sufletul şi cu fapta la jubileul nu- > 
mărului 1000 al cotidianului nostru. |

© AL DOILEA TUR DE 
SCRUTIN. Duminică, 14 noiem
brie a-c., în comunele Brănjşca şi 
Veţeî au avut loc alegeri pentru 
desemnarea noilor primari. Pre
zenţa la vot s-a caracterizat 
.printr-un foarte mare absenteism. ' 
Astfel, la Brănişca s-au prezentat 
la urne doar 47,25 la sută din 
cei înscrişi în listele de alegători' 
iar la Veţel 36,37 la sută. In a- 
ceste condiţii, evident că nici 
unul dintre candidaţi n-a obţi
nut numărul minim de voturi 
înscris in Legea electorală — 
adică 51 la' sută din voturile ce

lor înscrişi în liste, de aceea se 
va organiza un al doilea tur de 
scrutin, în ziua de 28 noiem
brie a-c. (TR. B.).

© MISIUNE UMANITARA, 
începând de sâmbătă, 13 noiem
brie. In judeţ se află o nouă 
misiune umanitară franceză, des
tinată protecţiei sociale şi me
dicale, instituţionalizate a co
piilor. Grupul misiunii este. con
dus de dna dr. Jaqueline Lenoir, 
din Toulouse. Vom reveni cu 
detalii. (L C.).

© EXCLUSIV PENTRU DE
VA. Luni, 15 noiembrie, s-a 
inaugurat la „Casa vacanţei", 
m agazin  aparţinând S. C 
„Univers" S. A. Deva, un raion

specializat in desfacerea produ
selor Firmei ^Gufean" Timişoara. 
Raionul este reprezentativ şi în 
exclusivitate pentru municipiul 
Deva. (V. R.).

© MASLU DE PRIBĂJIE. 
Vineri, Ta Mănăstirea din Ghe- 
lari s-a desfăşurat, în prezenţa 
pr, iconom Stavrofor Oprea Cră
ciun. pr. Vasile Vlad, precum şi 
a măicuţelor mănăstirii, slujba 
Sfântului Maslu de pribăjie. La 
sfârşit, pr. iconom Stavrofor Oprer 
Crăciun a adresat numeroasei 
asistenţe un cuvânt de învăţătu
ră creştinească. (O.I.).

© „ÎN LUMEA LEGENDE
LOR". Secţia de copii a Biblio

tecii Judeţene a organizat o di
mineaţă de basm pentru cei 
mici. Au participat elevi din 
clasa a IV-a B, de la Şcoala Ge
nerală Nr. 8 Deva (învăţător 
Gheorghe Mihuţ). Tot eu acest 
prilej au fost prezentate Dicţio
narul de termeni literari şi Mi
cul dicţionar enciclopedic. O ma
nifestare similară a fost dedicată 
lui Tudor Arghezi, cu participa
rea elevilor din clasa a Il-a de 
la Şcoala Generală Nr. 1 (învă
ţător Delia Szanto). (M. B.).

În atenţia 
elevilor

Singura librărie * cu 
activitate de anticariat 
din Deva este „Ga
rant", situată la par
terul Teatrului de Re
vistă. In intenţia lu
crătoarelor acestei li
brării este repunerea 
în circulaţie a unor 
cărţi care momentan 
lipsesc de pe' piaţă şi 
care sunt foarte nece
sare elevilor (diverse 
culegeri). în sortimea- 
tul librăriei există un 
mare volum de carte 
apărută la Editura 
„Humanitas", cum este 
de pildă volumul lui 
Constantin Noica „Sim
ple introduceri ia bu-1 
năţatea timpului noş- ( 
tru". Autorul studiin- 
du-se în licee, figurea
ză în bibliografia pen- ( 
tru clasa a Xll-a. Ele- / 
vii şi nu numai ei gă- I 
sesc aici şi numeroase ţ 
albume de artă. (V, l 
ROMAN), 7

■
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trec carele pe uliţele satelor...
Pe uliţele satelor, scene 

rustice de toamnă târzie; 
trec care trase de boi, de 
vaci. Se opintesc din greu 
sub. povara greutăţii gu
noiului de grajd pe care 
oamenii il vor incorpora 
sub brazdă. E drept, mai 
trece şi câte un tractor —

Curge gârla 
ţu ica...

„Furnalele" — 
zice prin zonă

cum li se 
cazanelor 

de fabricat ţuică — func
ţionează fără întrerupere, 
la întreaga capacitate. Cert 
este că „activitatea" lor a 
pornit mai repede, iar trea
bă vor avea foarte multă, 
întrucât anul a fost deo
sebit de bogat în prune şi 
mere — materia primă a 
vinarsului — în aproape 
toate zonele judeţului. îm
bucurător este că oamenii 
vor avea ţuică din belşug 
şi vor putea închina un 
pahar cu diferite ocazii, vor 
avea ce pune pe masă la 
nunţi, botezuri ş.a. şi vor 
face un ban livrând-o la 
stat sau vânzând-o pe piaţa 
liberă.

In comuna Geoagiu func
ţionează 50 de? cazane de 
fabricat ţuică. In aproape 
toate cazurile funcţionarea 
lor este legală, s-au obţinut 
autorizaţiile necesare de la 
„Vinalcool" şi de la pri
mărie, s-au-plătit taxele a- 
ferente, respectându-şe toa
te ceririţele privind protec
ţia mediului ş.a. Dar asta 
nu înseamnă că nu există 
şi abateri. Iată două ca
zuri : Dna M. O. a pornit 
cazanul înainte de a avea 
toate aprobările necesare, 
lucru absolut interzis. A. 
Stanca din satul Bozeş de
versa drevele scoase din 
cazan într-o apă curgă
toare poluând-o. I s-a re
tras autorizaţia de către 
primărie până a intrat în 
legalitate. Nu la toate ca- 
zanele există o evidenţă 
strictă asupra cantităţilor 
de fructe aduse de fiecare 
cetăţean şi a ţuicii obţinu
te. Dnul Cofnel Igna, pri
marul comunei, spunea că 
astfel de nereguli, ca şi 
taxele mici ce se percep 
pentru autorizarea fabri
cării ţuicii, se datoresc 
vidului de legislaţie exis
tent. Aşa' este. dar soco
tim că nu este neapărat 
necesar şi pare puţin pro- 

• babil să se elaboreze, de 
la nivel central, acte nor
mative în acest domeniu. 
In fond. fiecare consiliu 
local poate hotărî şi adop
ta decizii pe această te
mă, fără să aştepte indica
ţii superioare . Autonomia 
teritorială permite şi pre
supune asa ceva.

TRAIAN BONDOR

două — sau chiar trei, cu 
remorcile pline de preţio
sul îngrăşământ natural. 
Cu mult mai puţine insă 
decât carele vechi la care 
obosesc bietele animale. 
Fiecare cu ce are. Fiind
că, cu toată vrerea ţăra
nului, a1 dorinţei sale de 
a lucra cum se cuvine 
pământul, nu are nici u- 
neltele agricole, nici ba. 
nit să le procure. Trac
tor ? Să fim serioşi ! Câţi 
se mai pot apropia de 
maşini agricole la pre
ţurile de acum? Şi te uiţi 
in jur şi vezi suprafeţe 
întregi ce. aşteaptă in 
zadar gunoiul şi lama 
plugului... Şi la anul in- 
cxpe din nou lamentarea: 
nu avem cereale, de unde 
şi cât ne costă să impor
tăm ? Ce perimată a a- 
jttns „lozinca" „Nici o 
palmă de pământ nelu. 
crat!“.

SABIN CERBU

„Lumea interioarăr  i i

Fireşte că un tânăr-spre 
a-şi putea împlini perso
nalitatea are neapărată 
nevoie de şcoli, pentru a 
se instrui şi a învăţa o 
meserie. Dar mai are ne
voie şi de asigurarea u- 
mii loc de: muncă în; care 

mese-

(Urmare din pag. U*

văzătorii care învaţă în 
alfabet braille. Există şi 
Ia Timişoara o şcoală ge
nerală pentru ambliopi, la 
Arad un liceu mixt (ne
văzători şi ambliopi) sau 
la Bucureşti un grup şco- să-şi perfecţioneze 
Iar complex (pentru toate ria aleasă, să-şi poată 
formele de învăţământ câştiga existenţa. Azi e 
preuniversitar). Celor care cumplit de greu <Je găsit 
urmează cursurile acestor aşa ceva chiar-şi pentru 
şcoli speciale li se , asi- tinerii fără probleme de 
gură gratuit, pe lângă ca- sănătate. f3ar nevăzăto- 
zare şi masă, echipamen- rii, handicapaţii In ge
te (haine, încălţăminte) şi neral, au şi mai multă 
rechizite. Ar fi bine ca nevoie de sprijinul unor 
părinţii copiilor cu pro- agenţi economici, care să 
bleme de vedere să nu le dea posibilitatea «ă fie 
mai aibă reticenţe atunci utili, să-şi construiască 
când medicii îi îndrumă acea „lume interioară**, 
spre asemenea şcoli spe- fără de care nu se pot 
ciale. E în interesul co- considera oameni lmpll- 
piilor. niţi.

S.C. COMSER S.R.L.
cu sediul in Hunedoara, bduî Traian, nr. 49 

9  Tinde case de marcat SAMSUNG cu 
TVA, model omologat.

Reiaţi! Ia tel. 095/716915, 716551, 716744, 
fax 716773. (833)

S.C. METRO —MOBILA S.R.L. 
Angajează:

' #  contabil şef (250 000 lei/lună)
•  operator calculatoare (120'000 lei/Jupă)
•  secretară (120 000 lei/lună)
•  casieră (120 000 lei/lună)
•  vânzătoare (120 000 lei/lună)
.9 femeie pentru curăţenie (100 000 lei/ 

lună) Y-y':
•  recepţioneră hotel (100 000 lei/lună) 
Înscrierile se fac la sediul societăţii din

Sântuhalm, nr. 31 A (incinta S.C. EUROVENUS), 
intersecţia cu Hunedoara. -/

(1060528)
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N O T I F I C A  R„E
PRIVIND INTENŢIA DE MAJORARE A PREŢURILOR 

ŞI TARIFELOR

I
Agentul economic care notifică: 

R.A,G.C L. DEVA

| Forma de proprietate: de sfat
• Forma juridică : regie autonomă
I Sediul: Deva, str. Libertăţii, nr. 6
* Nr. din Reg. Comerţ : J 20 R. 102/91 
I Cod fiscal: 2111749 
J Denumirea produsului
( serviciul 

Apă potabilă 
I Canal Deva 
I Canal Ilia 
|  Canal Dobra 
| Canal Certe)

Beneficiar:
Agenţii economi,ci din DEVA, 
ILIA, DOBRA si CERTEJ.

I
U/M

lei/1
lei/1

Preţ
actual

0.045
0,014
0,075
0,048
0,029

Motivaţia majorării: creşterea tarifelor la materiale, energie 
I bustibili şi indexările prevăzute de Guvern.
V'. .

I

Preţ
notificat

0,080
0,01965
0.612
0,43
0,086

electrică,
(1060543)

(Urmare din pag. I)

teren din -rezerva de stat 
în intravilan. Experienţa 
a arătat însă că statul 
nu dispune, în special la 
oraşe, de o rezervă de 
teren proprietate a sa, 
care să satisfacă în între
gime asemenea cereri. Pur 
şi simplu nu este teren, 
deoarece cel care a exis
tat în proprietatea statu
lui a fost atribuit ante- 
riojr pentru construcţii de 
locuinţe. Câţiva dintre 
cei cărora li s-a creat 
prin lege acest drept vor 
fi satisfăcuţi. Ar fi bine 
ca aceştia să fie cu ade
vărat cei care au posibili
tatea să-şi construiască o 
casă, nu dintre cel care 
doresc să speculeze acest

ţeren. Pot fi satisfăcute 
însă şi drepturile celor
lalţi ? Ale celor cărora 
nu li s-a putut da în pro
prietate teren în oraşe 7 
Da. Ei pot fi compensaţi 
eu acţiuni la societăţile 
comerciale agricole cu ca
pital majoritar de stat 
Pentru aceasta însă tre
buie stabilită cu exacti
tate valoarea pământului, 
ori această evaluare de 
referinţă nu există. Chiar 
şi tranzacţiile între per
soane se încheie deocam
dată fără acte notariale, 
pe sume uneori astrono
mice (10 000 lei pe mp). 
Ajunşi la acest punct, se 
pot spune multe, dar nu 
vrem să jignim amorul 
propriu al vreunui revo
luţionar, divagând prea 
mult pe această temă.

SOCIETATEA DETECTIVILOR PARTICULARI I 
. DIN ROMÂNIA S.R.L.,

FILIALA HUNEDOARA — DEVA 
2 700, Deva, bdul M. Kogălniceanu, bl. 14 

TeL: 095—615002 
OFERĂ URMĂTOARELE SERVICII: j

Prin gardienii particulari şi detectivii economici I 
particulari, asigură paza şi supravegherea societăţi- j 
lor comerciale, regiilor autonome, instituţiilor, maga- | 
zinelor, protecţia persoanelor particulare, a domicilii- * 
lor, însoţirea unor transporturi de valoare deosebită, I 
lichidităţi, valori artis'tice. *

La cerere, cu maximă discreţie, oferă informaţii I 
asupra bonităţii, seriozităţii şi competitivităţii parte- * 
nerilor de afaceri, din ţară şi străinătate. |

Societatea asigură, pe bază de contract, paza in * 
comun a magazinelor particulare şi de stat din toate > 
oraşele judeţului Hunedoara .precum şi în judeţele | 
limitrofe. J

Intermediem : vânzări-cumpărări, schimburi, inchi- | 
rieri de apartamente, case, terenuri agricole (construc- * 
ţii), spaţii comerciale —. depozitare, i în Deva şi in I 
ţară. Deţinem date exacte pentru vânzători—cumpă- , 
rători. Întocmim aote notariale în regţm de urgenţă. | 

La cerere, se oferă asistenţă juridică clienţilor care J 
pot fi atât persoane fizice cât şi persoane juridice, cu | 
întocmirea actelor necesare, în regim de urgenţă, Ia I 
preţuri avantajoase, negociabile.

Societatea este unica, in profil, membră cu drep- | 
tari depline a Asociaţiei Detectivilor din Europa. J

(1060525) |

corn- •

>;N O T IF  IC  A R E :
PRIVIND INTENŢIA DE MAJORARE A PREŢURILOR 

ŞI TARIFELOR
Beneficiar:I Agentul economic care notifică :

| R.A.G.C-L. DEVA
•b " V  ' ‘

| Forma de proprietate: de stat J Forma juridică : regie autonomă
I Sediul : Deva, str. Libertăţii, nr. 6 

Nr, din Reg.. Comerţ : J 20 R. 102/91 
j Cod fiscal; 2111{749 
I Denumirea produsului U/M
J - serviciul
I Apă rece Deva lei/litru
* Apă rece Ilia „
I Apă rece Dobra »* '
! Apă rece Certej »
I Canal Deva  ̂ ■

Canal Ilia » '
I Canal Dobra _ m

Canal Certej # „
| încălzire centrală Deva lei/GcaL.
I Idem Certej - . K „
* Termoficare Deva PT proprii „
I Idem PT terţi' »

Motivaţia majorării: creşterea tarifelor la 
| bustibili şi indexările prevăzute de Guvern.

Agenţii economici din DEVA, 
ILIA, DOBRA şi CERTEJ.

Preţ 
actual

0,125 
0,20 
0,30
0,30 -
0,0114 
0,075 
0,048 
0,029 
13870 
28000 
llf05 
9085

materiale, energie

Preţ 
notificat

0A78
0,35
1,162
0,50
0,01965
0.612
0,43
0,086

17890
37498
12641
9727

electrică, com-
(1060543)

I9 *

! !
I *
I I% *H* %
I I% *
I I% *
I I
I IV *
I I* r
I  I* *
I I 
I Ib *
I I

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 
AL S.C .„CORATRANS** S. A. DEVA

Convoacă, în baza «rt. 75 si 77 din Legea 
nr. 31/1990, '

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDI
NARĂ A ACŢIONARILOR

pentru data de 30 noiembrie 1993, ora 10. 
Adunarea se va ţine în sala S.C- „FEDE

RAL COOP. DEVA“ (fosta UJCC), str. 1 De
cembrie, nr. 14, având următoarea ordine de 
zl:

1. Validarea subscripţiei publice ;
2. Discutarea şi aprobarea propunerii de 

micşorare a capitalului social la nivelul subscrip- 
ţiei.

3. Prezentare  ̂ raportului privind vărsă- 
mintele în numerar şi respectarea proporţiei 
între capitalul subscris şi cel vărsat;

4. Aprobarea actului adiţional de modifi
care a contractului de societate şi a statutului ;

5. Desemnarea persoanelor ce vor repre
zenta societatea în ceea ce priveşţp autentifi
carea actului adiţional şi îndeplinirea tuturor 
celorlalte formalităţi necesare.

FACULTATEA DE INGINERIE HUNEDOARA 
- Str. Revoluţiei, nr. 5.

Scoate la licitaţie următoarele :
•  lucrări zugrăveli;
•  închirieri spaţii pentru lucrări multipli

care. Y-Y;:-
Ofertele vor fi depuse la secretariatul fa

cultăţii până, la data de 10 decembrie 1993.
Documentaţia licitaţiei precum şi alte in

formaţii se pot obţine de la sediul facultăţii.
(CEC)
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Handbal feminin
MÂINE, LA CARDIFF j

MECIUL ANULUI EENTRU ROMANI, î 
DAR ŞI PENTRU GALEZI J

întreaga suflare fotba- să alinieze formaţia cea I 
listică din ţară, toţisim- mai bună pentru acest J 
patizanţii sportului şi chiar moment ai adevărului pen- I
cei mai puţin atraşi de tru fotbalul românesc. At-J
mirajul balonului rotund mosfera in lot este bună, > 
sunt puternic conectaţi la fiecare jucător realizând I 
evenimentul anului, cel perfect importanţa acestui î 
mai serios examen- al a- meci hotărâtor pentru | 
cestor 2 ani din prelimi- prestigiul fotbalului nos- * 
nariile C.M. al rşprezen- tru, iar pentru palmare- | 
tativei noastre, întâlnirea sul lor ca jucători o vie- , 
de mâine seară dintre torie a României sau I 
Ţara Galilor şi România, chiar un egal, asigurân- J 
Este ultimul meci al fot- du-le participarea la vii- t 
baliştilor noştri aflaţi în toarea ediţie a Campiona-M 
grupa a IV-a a califică- tului Mondial — visul ? 
rii pentru CM. ce se va oricărui fotbalist de per- | 
desfăşura anul viitor în formanţă. [
S.U.A. Nouă ne este de Sigur, galezii au avan- f 
ajuns un egal pentru a tajul terenului propriu şi * 
ne asigura bilete pentru doresc mult victoria care 1 
America, pe când gazde- le-ar asigura calificarea, , 
lor le este necesară vie- dar tot atât de mult vor I 
toria. Vor izbuti băieţii să-şi ia revanşa după acel J 
noştri mâine la Cardiff usturător 5—1 administrat > 
să-i ţină în şah pe ga- de ai noştri in meciul I 
Iezi, îşi vor folosi ei la de la Bucureşti. Noi insă j 
adevăratul potenţial ,inge- credem în jucătorii noştri, | 
niozitatea şi tehnicita- că de această dată se * 
tea ce le posedă din vor mobiliza exemplar, că J 
plin ? apărarea, în frunte cu .

Iată şi pe cei 20 de fot- Prunea, Gică Popescu, D. I 
balişti ai noştri ce s-au Petrescu, Belodedici, îşi ! 
aflat în pregătire în Bel- va .face datoria, dând po- | 
gia, convocaţi de antre- sibilitatea strălucirii lui î
norul Puiu Iordăpescu H i Răducioiu sau a l
pentru aceasta istorică , . *
partidă: Prunea, Stînga- ..vulpoiului" Lăcătuş ş, j 
ciu, D. Petrescu, Belode- să-i mai îngenunchem pe J 
dici, Prodan, Selymeş, galezi. Ar fi atât de fru- I
Jvuhali, Kadar, Gică Po- mos sg trăim clipele su-»
pescu, Sabău, D. Muntea- . , . ... c, |
nu, Gâlcă, Panduru, Lu- Perbe ale calificăm! SăJ 
pescu, Hagi, I. Dumitrescu, ne ajute Dumnezeu să a- * 
lăcătuş, CraioVeanii, Rădu- jungem şi în America |  
cioiu şi Vlădoiu.. Deci, lor- după ce am intrat în... £ 
dănescu are posibilitatea Europa. |

U.T.A. NU SE DEZMINTE ţ

Bătrâna Doamnă se ţine bine... j
Aradul, suporterii echi- adevărat profesionist (Coco 

pei U.T.A. — adevărată Dumitrescu), ce a reuşit 
revelaţie a campionatului să contureze un „unspre- 
naţional — trăiesc vremuri zece" omogen, Cu oîor- 
fericite ca în perioada mulă stabilă de echipă, 
când' a eliminat-o din în care tactica preconizată 
cursă pe renumita forma- este aplicată cu discipli- 
ţie de atunci, Feyenoord. nă, în folosul fortnaţiei. 
Stadionul a fost neîncă- Fără „vedete" şi ifose, 
pător şi în meciul cu toţi jucătorii luptă cu o 
Steaua, de miercurea tre- dăruire exemplară pentru 
cută. Şi, după Dinamo, şi culorile eehipei de pe 
militarii au trebuit să în- Mureş. Cine nu şi-ar dori 
cline steagul în faţa ară- acum în formaţie pe Un- 
denilor. Iată ce înseam- gur, Donca sau Mutică? 
nă un director tehnic cu Bravo băieţi, ţineţi-o aşa!

Rezultatele etapei a XlV-a : Dacia Brăila — Farul
1— 0 ; Poli. Timişoara — Oţelul Galaţi 4—6; Ceahlăul
— F.C. Braşov 2—1 ; „U“ Cluj — Gl, Bistriţa 3—2 :
U.T.A. — Steaua 1—0 ; Inter — Electroputere 2—0 ;
Univ. Craiova — Petrolul 0—1 ; Rapid — Progresul
2— 2'ţ Sportul — Dinamo 0*—4.

CLASAMENTUL
1. Steaua 13 9 2 2 21— 5 20 (final) 0—0 X
2. Univ. Craiova 14 7 3 4 28—19 17 Ancona — P.‘ Andria3. U.T. Arad 13 7 3 3 15—13 17 0—0 X
4. F.C. Farul 14 7 2 5 21—15 16 Bari — Brescia
5. Petrolul Ploieşti 13 7 2 4 14—10' 16 (pauză) 1—0 1
6. F.C. Inter Sibiu 13 6 3 4 17—15 15 Bari — Brescia
7. Dinamo 13 6 2 5 24—16 14 (final) 4—0 1

' 8. Dacia Brăila 14 5 4 5 14—14 14 Lucchese — Padova
9. Progresul Buc. 14 6 1 7 20—18 13 (pauză) 0—0 X

. 10. F.C. Braşov 14 5 3 6 14—13 13 Lucchese — Padova
11. Gloria Bistriţa 13 6 1 6 19—21 13 (final) 2—2 X
12. Rapid 14 5 3 6 12—14 13 Modena '— Fiorentina
13. Sportul Stnd. 14 5 2 7 15—22 12 0—1 2*
14. Electroputere 14 4 3 7 12—14 11 Monza — Verona 0—1 2
15. Oţelul Galaţi 14 5 1 8 13—22 11 Palermo — Venezia ,
16. Poli. Timişoara 14 5 1 8 16—27 11 0—0 X
17. „U" Cluj-N. 14 3 4 7 18—23 T0 Pcscara — Ascoli
18. Ceahlăul P. N. 14 3 4 7 11—23 10 (pauză) 0—0 X

t

ETARA VIITOARE (20-21*nov.) : Dinamo — Dacia; 
Electro. — Sportul; F.C Braşov —U.T.A. ; Steaua — 
Inter ; Farul — Rapid ; Progresul — Univ. Craiova; 
Petrolul — Poli. Timiş. ; Oţelul—  „U" Cluj-N. ; Glo
ria Bistriţa — Ceahlăul P. N.

REMIN DEVA — UTT 
24-

Victorie în extremis a 
gazdelor (24—23), golul vic
toriei fiind înscris cu 2-3 
secunde înaintea încheie
rii jocului, în aplauzele fre
netice ale unui însemnat 
număr de spectatori, iubitori 
ai handbalului, -prezenţi 
sâmbătă în Sala Sporturi
lor din Deva. Meciul cu» 
echipa timişoreană oare 
vizează primul loc în cla-

REZULTATELE 
CONCURSULUI 

DIN 14 NOIEMBRIE 
Acirealc — Coscnza 

(pauză) 0—0
Acircale — Cosenza

Pcscara — Ascoli
(final) 1—0 1

Viccnza — Pisa 2—2 x
Fond - de câştiguri:

73 933 814 lei.

D I V I Z I A

Şi de această dată, echi
pa hunedorenilor a domi
nat pe întreaga durată a 
partidei, dar n-a reuşit 
să înscrie decât up singur 
gol. Victoria înseamnă 
Insă două puncte (foarte 
preţioase) şi asta este im
portant. Păcat că se ra
tează din situaţii dintre 
cele mai clare, cum au 
fost fazele din minutul 45, 
când Oprea ajunge in faţa 
porţii părăsite de Turdca-

PUPA O DOMINARE COPIOASA

Corvinul - ICIM Braşov 1-0
nu, dar trage într-un a- 
părăfor al echipei din 
Braşov şi mingea iese a- 
fară şi din min. 63, când 
Bordeanu plasează mingea 
cu capul sub transversală, 
dar portarul scoate mira
culos. Deschiderea sco
rului a avut Ioc în ntfn. 
78 de către Bozga — un 
gol dat cu călcâiul de că
tre fundaşul .. hunedorean. 
Şapte minute mai târziu

are loc o altercaţie pe
teren şi Bordeanu cu
Achim văd cartonaşul 
roşu.

A arbitrat FI. Brănzoi 
din Bucureşti.
CORVINUL a aliniat for

maţia : Covaeiu, Bardac, 
Haidiner, Tetileanu, Boz
ga, Rus, Păcurar (Ungu
reanul, Bordeanu, Oprea 
(Fartuşnic), Mitrică, Şu- 
mudică.

DIVIZIA Al
Rezultatele etapei : Rocar — Faur Buc. 

1—0 ; Constr. Iaşi — C.S.M. Bucovina 1—1; 
A.S.A. Tg. Mureş — Chimia Rm. V. 2—1 ; 
Gl. Buzău — FI. Moreni 2—2 ; Selena 
Bacău — Poli. Iaşi 1—1 ; Met. Plopeni — 
Portul 'C-ţa 2—0 ; Gl. C.F.R. Galaţi — 
Callatis Mangalia 4—0 ; Steaua Mizil — 
Foresta Fălt. 3—1 ; F.C. Argeş — Acord 
Focşani 2—1.

DIVIZIA A 2 „
Rezultatele etapei: Armătura — C.F.R. 

Cluj 3—1 ; C.S.M. Reşiţa — Jiul Petroşani 
5—0 ; Corvinul — I.C.I.M. 1—0 ; Metrom
— Drobeta 4—0 ; Tractorul — Phoenix 
3—0 ; Gaz Metan — Gl. Reşiţa 2—1 ; Met 
Bocşa — C.F.R Timiş. 0—0; F.C.-Mara
mureş — Unirea A. I. 2—1 ; Jiul Craiova
— F.C. Bihor (amânat).

CLASAMENTUL
CLASAMENTUL 1. C.S.M. Reşiţa 14 10 1 3 .30-11 21 Constructorul 1—1; Met. Crişcior — Mureşul Deva

1. F.C. Argeş 14 10 3 1 30- 8 23 2. F.C. Maramureş 14 9 3 2 41-23 21 1—2.
2. Steaua Mizil 14 7 4 3 17-11 18 3. Unirea A. I. » 14 9 2 3 29-15 20 CLASAMENTUL
3. Acord Focşani 14 6 4 '4 27-14 16 4. Tractorul Bv. 14 8 1 5 23-13 17 1. Mureşul Deva 13 10 1 2 38- 6 21
4. Chimia Rm. V. 14 7 2 5 21-16 16 5. Gloria Reşiţa 14 6 4 4 25-15 16 2. Minerul Ghelari 13 A9 3 1 25- 8 21
5. Callatis Mang. 14 6 2 6 22-23 15 6. Gaz Metan 14 6 3 5 15-16 15 3. Minerul Certej 13 9 2 2 28-16 20
6. Flacăra Moreni 14 7 2 5 21-21 16 7. F. C. Bihor 13 5 4 4 20-11 14- 4. A.S.A. Aurul Brad 13 6 4 3 30-14 16
7. Poli. Ia.şi 14 6 2 6 22-10 14 8. I.C.I.M. Bv. 14 5 4 5 17-18 14' 5. Min. Bărbăteni 13 7 2 4 22-15 10
8. Met. Plopeni 14 6 2 6 18-13 14 9. Metrom Bv. 14 5 3 6 16-16 13 6; Min. Aninoasa 13 7 1 5 31-22 16
9. Selena Bacău 14 6 2 6 21-22 14 10. C.F.R. Timiş. 14 4 5 5 12-16 13 7. Constructorul Hd. 13 6 2 5 19-15 14

10. A. S. A. Tg. M. 14 6 2 6 17-18 14 11. F. C. Corvinul 14 6 1 7 14-19 13 8. Min. Şt. Vulcan 13 5 3 5 30-19 13
11. Faur Buc. 14 6 2 6 17-19 14 12. C.F.R. Cluj-N. 14 5 3 6 16-24 13 9. Haber Haţeg 13 5 3 -5 21-20 13
12. F.C. Bucovina 14 5 4 5 19-26 14 13. F.C. Drobeta 14 5 2 7 18-28 12 10. Dacia Orăştie 13 5 2 6 23-21 12
13. Constr. Iaşi „ 14 5 3 6 14-20. 13 14. Jiul Petroşani. 14 4 3 7 19-20 11 11. Vict. ’90 Călan 13 3 4 6 18-21' 10
14. Gloria Buzău 14 4 4 6 15-17 12 .15. Jiul Craiova 13 5 1 7 18-22 11 12. Minerul Teliuc 13 3 4 6 15-20 10
15. Rocar Buc. 14 4 3 7 10-19 11 16. Armătura "Z. 14 5 1 8 18-25 11 13. Metalul Crişcior 13 3 3 7' 20-23 9
16. Portul C-ţa 14 2 6 6 12-18 10 17. Phoenix 14 3 2 9 12-25 8 14. Jiul Petrila 13 4 1 8 14-39 9
17. Gloria Galaţi 14 5 0 9 23-34 10 18. Metalul Bocşa 14 2 3 9 9-34 7 15. p.F.R. Simeria 13 2 2 9 11-34 6
18. Foresta Fălt. 14 4 1 9 13-28 9 Etapa viitoare : C.F.R. Timiş. — Ar- 16. Cerna Cristur 13 1 1 11 6-58 3

Etapa viitoare : Callatis — Rocar; mătura ; Phoenix — Metalul; I.C.I.M. — ETAPA VIITOARE : Aurul Brad — Min. Teliuc:

r r n r r e i r a i

Cu excepţia meciurilor 
de la Simeria şi Vulcan, 
etapa a 13-a a fost echili
brată, oaspeţii (Mureşul 
Deva) realizând o victo
rie în deplasare, iar A.S.A.
Aurul Brad, Minerul Băr- 
băteni şi Constructorul Hu
nedoara obţinând câte 
Un punct de la gazde. Mi
nerul Certej, pierzând cele 
două puncte la Aninoasa, a 
coborât pe locul trei în cla
sament şi se află la nn 
punct de primele două cla
sate — Mureşul şi Minerul 
Ghelari. In următoarele 
două etape, devenii şi mi-

Rczultatcie etapei: C.F.R. Simeria — Cerna Cris- 
tur 5—1 ; Min. Şt. Vulcan — Haber Haţeg 8—0; Jiul 
Petrila — Min. Bărbăteni 1—1 ; Min. Ghelari — Da
cia Orăştie 1—0 ; Min. Aninoasa — Min. Certej 2—1 ; 
Vict. ’90 Călan — Aurul Brad 2—>2 ; Min. Teliuc —

Un nou lider: 

M ureşul D eva
ncrii din Ghelari au din 
două partide câte una grea 
în deplasare : Mureşul (în 
ultima etapă) la Vulcan iar 
Minerul Ghelari, dumini
ca viitoare la ortacii lor 
din Bărbăteni. în schimb. 
Mânerul Certej joacă in 
etapa următoare acasă şi 
se deplasează apoi la Te
liuc. Deci, un program mai 
uşor faţă de primele două 
clasate. Lupta e în conti
nuare strânsă intre echi
pele de pe primele trei 
locuri şi place spectatori
lor, admiratorilor fotbalu
lui.

Poli. Iaşi — Metalul; Faur — F.C. Ar
geş ; Acord — Steaua Mizil; Foresta — 
Constructorul ; Bucovina — Gl. Buzău ; 
Flacăra Moreni — A.S.A. Tg. M.

Gaz Metan ; Gloria — Tractorul ; C.F.R. 
Cluj — Jiul Cv. : F.C. Bjhor — F.C. Mara
mureş; Unirea A.I. — CSM. Ro-iţa ; Jiul 
Petro-an; —- Metrom ; F.C. Drobeta — F.C. 
Corvinul.

Min. Certej — Vict. '90 Călan ; Dacia Orăştie — Min. 
Aninoasa: Min. Bărbăteni — Min. Ghelari; Haber 
Haţeg — Jiul PetrUa ; /Cerna Cristur — Min. Şt.-Vul
can ; Mureşul Deva ; — C ” Simeria ; Mfet, Onş- 
cior — Constructorul Hunedoara.

1 IUNIE- TIMIŞOARA 
-23

sament a fost un adevărat 
spectacol handbalistic, a*; 
vând tot ce'îi trebuie pen-» 
tru a fi apreciat de spec* 
tatori, beneficiind şi de unÎ! 
arbitraj corespunzător (San-v'j 
du Stoica şi Z. Lucian din" 
Braşov), ' a încălzit şi la" 
propriu publicul - spectatori

Partida a avut un Htnd| 
viu, eu faze rapide la (V 
poartă şi la alta, în carţ̂ -j 
oaspetele au avut 9 lovi**! 
turi de la 7 m — trei avi: 
fost ratate —, iar gazdelê  
7 lovituri, din care tot tre^ 
au ratat.

Pentru REMIN Deva avi. 
înscris M. Hamza şi Monica 
Catană (câte 6 goluri), Me-* 
linda Toth_ (4), Anişoara  ̂
Dop (3), Ileana Bozşn ş£ 
V. Vranău (câte 2 golurljT 
şi Cristina Rotar (1). In urw; 
mătoarea etapă REMIN De*; 
va stă, urmând ca în ulS1 
tima etapă să se deplaseze; 
la Baia Mare, unde, după 
câte ne relata dl prof. Ion 
Mătăsaru, echipa se va pre» 
zenta la un nivel corespun
zător, pe linia bunelor e- 
voluţii avute în ultima pe
rioadă.

CONDUCEREA
PROGRESULUI
A ÎNCASAT-O

După:-meciul: Progresul —. 
Farul Constanţa, încheiat 
cu scorul de 2—3, condttţ 
cerea clubului bucuri 
tean i-a acuzat pe oaspe' 
că ar fi dat „gaură" ech£$ 
pei lor. C.C.N. după delî-' 
berare a respins sesizareaf 
ca nefondată şi' a hotărâC 
suspendarea pe un an ddj" 
zile a lui Cornel Dinu ş j  
Constantin Paraschivescu şm 
o amendă de câte 100 OCMKÎ 
de lei fiecare, iar VioreU 
Kraus. Jean Grama şi an-î. 
trenorul Ion V. lonescu arf 
fost suspendaţi pe câte vj1 
luni şi cu câte o amendă? 
de 50 000 Tei. Şi jucătorul! 
Progresului, Baicea, a fost' 
suspendat pe un an şi aţi. 
mendat. Ei se pot adresa’' 
Comisiei de Apel şi Birou
lui Federa!.
NORI GREI SI ASUPRA

JIULUI PETROŞANI
în etapa a XIII-a, Jiul 

Petroşani a iucat acasă cfl£: 
F.C. Maramureş (scor 2—îrf 
şi au fost oarecare discuţi»! 
cu arbitrul de centru, Geowj 
ge lonescu. care. după câte, 
s-a scris în presă, a fost, 
luat la întrebări şi de dfc 
lider Coama şi mai multf. 
unul dintre „paznicii" săi 
l-ar £i şi invit după meci;' 
la cabine-, ne arbitru. Drept 
urmare. Jiului i s-a sus»*; 
pendat terenul pe 3 etape, 
Şi după cum se prezintă 
echipa d"pă plecarea lui 
Marcu. J' 'l coboară me
reu în s"’—'ui clasamen
tului
* CLUBUL STEAUA

Ar*’” " ' '■ T DE FIFA
După ms> iul din retur,

îri „cun?". ■'! Monaco, când
unii spe?'■?.'ori au sfidat
apeluri!? ia - ate de craini-
cui < er’ - ■>> aruncând ca
artificii în teren.' iar ju*
căJtorn m-!"' >; au fost a-
cu zi ti rV ' '■■’oortare ne-
ebrespu- - nre. FIFA a
dictat ' . amenzi care
totali'-’"i 'ii mai "puţin
de H‘ franci ! Dec!,
Ste ’ •? i - -dut calificarea
’S-i. _ r, m-ios) şi pun-
fw-:V ■ •• •>- i\: ■:

-lizată de 
. CERBU, -M-



•  Vând juhincă gestantă. 
Informaţii Sintandrei. - nr.
48.

•  Vând en gros morcovi. 
Deva. telefon 622137.

•  Vând apartament patru 
camere. Oituz, pentru locuit, 
privatizare, birou, depozi
tare. Tel. 616885.

(1061030)
•  Cumpăr masă maşină 

(Je cusut manuală. Relaţii 
telefon 660008.

(1061040)
•  Vând apartament trei

camere etaj I. Telefon 
615024, (1061027)

•  Vând mobilă cameră
combinată, furnir nuc. Tel. 
617543. (1061031)

•  Cumpăr mobilă anti
că, bijuterii antice, tablouri 
şi sticlă, por'elan, argint 
şi ceasuri antice. Telefon 
611912 (1061028)

•  Vând apartament două
camele, zona Bălcescu. Tel. 
629446 -(1061020)

•  Vând două Dacia 1310
break înscrisă şi avaria
tă. pentru piese de schimb 
şi remorcă auto. Informaţii 
614720. (1061018)

•  Vând casă şi fân.
Sat ‘'înpetru, nr. 111. lângă 
Hatee. (1061024)

•  Vând garsonieră Călan, 
parter. Tel. 730888.

<1061037)
•  Vând apartament şi

garai str. Minerului, bl. 26, 
ap. 42 (1061036)

•  Vând BMW 520 neîn
matriculat. preţ negociabil, 
400 DM, pentru piese de 
schimb. Tel. 611162, N. Gri- 
gorescu. 14, Deva.

(1061050)
•  Vând Volkswagen Pas-

sat. model 1979. Telefon 
623085. (1061046)
•  Vând Dacia 1400 şi ARO 

camionetă, zero kilometri, 
preţ negociabil. Brad, tel. 
650365 după ora 19.

(1061052)
•  Cumpăr garsonieră in

Deva. Tel. 620610. după ora 
16. (1061051)

•  Vând rulotă. Relaţii 1a 
telefon 621902. până la ora 
14 şi 617094. după ora 14.

(1061047)
•  Vând (sau schimb) a- 

partament patru camere, 
et. 2, zonă centrală. Infor
maţii tel. 625267.

(1061053)
•  Vând Dacia 1310 break 

(Ungaria), stare perfectă, 
convenabil. Tel. 621585.

(106104Ş)
•  Vând urgent şi con

venabil 2880 mp şi-7612 
mp pămânţ Bretea Streiu- 
iui (Ia şosea) şi Warttburg 
cu motor Golf Polo. In
formaţii tel. 613479.

(1061048)
•  V'ând Dacia 1300, sta

re de funcţionare. Telefon 
618159 prele 7—14.

... . (1061058)
•  Vând apartament tn 

Gojdu, maşină Alfa Romeo 
şi maşină de Îngheţată.

Relaţii la tel. 627391.
(1061059)

•  Vând maşină spălat 
Automatic — Super, sigi
lată' Tel. 612322.

. (1061081)
•  Vând medicamente 

.Germania : Dusodril. Luivac 
(Bronhovacson), calciu San- 
dos, magneziu. Isoket. anti- 
aritmice, herpes. zoster, 
Psoriazis, ulcer, fiere, prosta
tă, astm. bronşită, tiroidă, 
reumatism, varice etc. Tel, 
095/713080.

(922338)
• Vând urgent Fiat Uno 

Diesel, fabricaţie ‘86, alb, 
impecabil, vamă achitată, 
58 000 km, unic proprietar, 
preţ 3800 mărci, şi Lancia 
Prisma, Turbo Diesel, fa
bricaţie ’87. 74 000 km. în
chidere centralizată, gea
muri electrice, vamă achi
tată, 4500 mărci. Tel. 711442.

(922347)
•  Vând 'foarte con

venabil utilaje carmange
rie. Lada 2104 break, În
matriculată. Infprmatii teL
712339. după ora 15.

(922348)
•  Vând apartament 2

camere, garaj, zona auto- 
moto. Tel. 720681. după 
ora 18. (106902)

•  Vând Dacia 1300. sta
re bună. preţ convenabil. 
Hunedoara, Carpaţi. 144.

(1060901)
•  Vând apartament două 

camere, etai 2, Gojdu. Tel. 
620959 după ora 16.

(1061009)
•  Vând televizor Philips

color, stereo, telecomandă. 
Iadă frigorifică 300 1, con
gelator 6 sertare, videore- 
corder. frigider Arctic, insta
laţie ultraviolete Sauna. 
Tel. 612463. (1060957)

•  Pierdut permis intrare 
nr. 601, pe numele Tomuţa 
Marinela, eliberat de B.C.R. 
Hunedoara. îl declar nul.

, (922344)
•  Organizaţia ,,Medecins 

du Monde" caută de închi
riat un apartament mobi-

, lat, cu telefon, în Deva 
Deva, telefon 613871.

(1061045)
• Schimb apartament 3

camere, zonă centrală. Hu
nedoara, cu similar Deva, 
exclus Micro 15. Informa
ţii Cristur, 671549. după 
ora 14. (1061054)

•  Caut femeie pentru în
grijit copil şi menaj la 
Bucureşti. Asigur cazare. 
Telefon 612054 sau 660607.

(1061023)

•  S.C. Gigi Prod- 
comimpex SRL, distri
buitor unic al produse
lor firmei Polaroid, e- 
xecută poze color tip 
buletin sau paşaport în 
numai 90 secunde, de 
calitate excepţională : 
vinde toată gama de 
produse Polaroid (apa
rate foto, filme color 
35 mm. dişkete calcu
lator 3,5 şi 5.25), toa
tă gama de casete spe
ciale pentru aparatele 
Polaroid. Informaţii
tel. 095612165 sau 095/ 
624234. (1060954)

I
CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI 

D E V A ■
a n u n ţ a  .

începând cu data de 10. XI. 1993, oferă I 
tuturor agenţilor economici 
particulare: ■*/'.> y .

41 multiplicări documentaţii
•  xeroxat acte de tot felul, cu posibili 

tăţi de măriri sau micşorări
•  servicii fax.
Program zilnic, mai puţin duminica.

•  Caut garsonieră de 
închiriat. Simeria, even
tual Deva, convenabil. Tel. 
612648. (1061008)

COMEMORĂRI
• •  Au trecut 4 ani de 
când ne-a părăsit pentru 
totdeauna

* GHEORGHE ŞUTAC
Lacrimile noastre şi flo

rile iţi veghează mormân
tul dragul nostru. Fami
lia. (1061022)

•  Doi. ani s-au împlinit, 
la 16 noiembrie, zi de neui
tat, tn care s-a stins din 
viaţă

SAVULESCU 
ALEXANDRU 
(nea Sandu)

Cât a trăit l-am iubit/ 
cât vom trăi îl vom plân
ge. ,

Florile şi lacrimile vor 
încălzi mormântul tău. 
Dumnezeu să te odihnească 
în pace ! Norica, soţia şi 
fiica Sanda. (1061033)

• V . ■ i ; •„ ■ ; ■'} -;••• -V.-■
•'Astăzi Se împlinesc 3 

ani de la despărţirea de 
iubitul nostru soţ, tată şi 
bunic

IOJICA MOGA
(922346)

DECESE «
•  Profund îndureraţi, 

sora Victoria, . cumnatul 
Ioan şi nepotul Nicu re
gretă încetarea din viaţă a 
surorii, cumnatei şi mătuşii

FLORICA PEMIAN,
din Hârţăgani,
Sincere condoleanţe 1 

(1061041)

•  Cu durere în suflet, a- 
nunţăm că s-a stins din 
viaţă, la numai 62 de ani

FLORICA DEMIAN,
Copiii Ileana şi Costei, 

nora şi ginerele, Viorica şi 
Ioan. nepoţii Nicu, Niciţ şi 
Neluţu.

înmormântarea astăzi, 16 
noiembrie 1993, orele 13, în - 
satul Hârţăgani.

(1061041)

•  Cu adâncă durere 
, în suflet, nora Valeri- 
ca, nepoţii Aurel, Ma- 
nuela. Radu şi străne
potul Sergiu anunţă 
încetarea din viaţă a 
celei care a fost 
AFINIA LAPUJEAN, 
în vârstă de 66 ani. 
Nu te vom uita nici

odată.
înmormântarea va 

avea loc azi. 16 noiem- 
. brie 1993, ora 14, la 
cimitirul din comun., 
Unirea. (1061044)

•  Familia Lăscuş a- 
nunţă eu durere trece
rea în nefiinţă a celui 
care a fost preotul

MIRON LASCUŞ
Trupul neînsufleţit 

se află depus la bise
rica din Zlaşti. înmor
mântarea va avea loc 
miercuri. 17 noiembrie 
1993, ora 10.

Nu te vom uita nici
odată. Dormi în pace!

(1061034)

•  Un ultim omagiu 
celui care a fost

preot paroh 
MIRON LASCUS

Sincere condoleanţe 
familiei Îndurerate. Fa
milia Căciulaţi Florin 
şi Scurt Ioan.

• : (1060903)

•  Comitetul Judeţean 
al Partidului Social 
Democrat Român este 
alături de familia în
doliată. când bunul 
nostru coleg şi prieten

LIVIU VASIU, 
din comuna Veţel, a 
trecut în eternitate. 
Dormi. în pace suflet 
bun. care toată viaţa 
ai fost un om activ şi 
de un caracter deose
bit. (1061029)

•  O moarte fulgeră
toare a răpus la 72 
ani viaţa celei care

TASNADISUSANA
Plâng trecerea ei în 

nefiinţă fiica Olga. fiul 
Mişi. ginerele Petru, 
nora Doina, nepoţii : 
Corina, Dana, Cristi şi. 
Tiberiu.

înmormântarea va 
avea loc azi. marţi, 16 
noiembrie, oreie 14, în 
Rapoltu Mare. ,

(1061035)

•  Aducem un pios 
omagiu regretatei noas
tre prietene

ILEANA SZEKELY, 
trecută prematur în lu
mea veşniciei. Condo
leanţe celor rămaşi. 
Familia Răcoiu.

•  Familia Miheţ mul
ţumeşte din suflet foş
tilor colegi de serviciu 
şi colegilor fiului de 
ia Termocentrala Min
tia, colegilor fiului de 
la Filiala Reţele Elec
trice şi Electroconstruc- 
ţia Deva şi tuturor 
celor care au fost a- 
lături de familia greu 
Încercată la despărţirea 
de cel drag 
GHEORGHE MIHET
. . ♦  ."
•  Mulţumim tutu

ror celor pare au fost 
alături de noi prin pre
zenţă şi flori la greaua 
despărţire de scumpul 
nostrti soţ, tată şi bu
nic , >
TP.AIAN NECHIFOR.

72 ani, din Simeria. 
Cornelia. Liana. Nelu, 
Radu şi Răzvan. Fie-i 
ţărâna uşoară !

(1061062)

SC TRADE 
OENTER SRL.Oradea

caută societăţi comerciale cn gros, 
parteneri pentru distribuirea produselor

de dulciun a firmei FERRERO  Italia

•  OUĂ de ciocolată, KINDER, cu surprize

•  bomboane TIC-TAC 

•  crema de ciocolată NUTELLA

•  ciocolată DUPLO şi KINDER COUNTRY
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Tel. 99/16-38-75,99/16-38-76 
Oradea, str Cazaban nr 31. bl Z7, paner

PATRONATUL ROMAN U.E.R.LP. 
FILIALA DEVA

Organizează:
•  Curs de eontabilltate — marketing, cu 

durata 3 luni, in zilele de vineri şi sâm-
. bâtă _ _ .

•  Limba germană (pentru cei ce doresc să 
lucreze în străinătate).

înscrierile şi informaţiile la sediul Filialei 
U.E.R.I.P. Deva, str. Şaguna 2, tel. 611339, iar 
pentru Hunedoara, la tel. 724492 — domnul 
Fara Matei. Pentru Orăştie, la Liceul de Chi 
mite. ' ■:

Cursurile încep la data de 19 nov. 1993.

S.C. MARKET SERVICE S.R.L. DEVA 
Vă oferă

La sediul din str. Oituz, nr. 15, telefon 
621443, între orele 10—18, un bogat sortiment 
de mobilă:

•  Bibliotecă Luceafărul de 4 sau 5 corpuri.
•  Sufragerie Venedig din lemn de cireş

sau nuc. .
•  Hol Inge.
•  Hol Dulcinea, Tango.
•  Dormitor Tuşnad.
•  Bufet sau vitrine pentru bucătării şi su

fragerii, ' , ^
•  Colţar Straubing bucătărie.
•  Comode video-TV. ‘ ̂  /
•  Mese rotunde si măsuţe Târnava.
•  Fotolii.
•  Bucătărie Covasna.
•  Scaune ergonomice.

INSPECTORATUL DE STAT TERITORIAL i 
PENTRU HANDICAPAŢI HUNEDOARA — * 

DEVA
Anunţă Intenţia de ă organiza lieitaţia pen- J 

tru stabilirea unui furnizor unic In aprovizio-l 
narea unităţilor de asistenţă socială. Relaţii su-j

(CEC) J| plimentare la tel. 619451.
* '
I

şi persoanelor j ^
*
I

I%
I

'  RANSI REISEN SIBIU j
i Efectuează transport de persoane în Ger- ţ 
/ mania, cu autocare şi microbuze confortabile, ţ- 
> în fiecare miercuri. . I
) Informaţii la telefoanele 092/47118, sau j 
ţ 092/413922. (D.P.). /
i ‘
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S .C . M AG IKA —  IMPEX S .R .ţ . B R A ŞO V

PR O G R A M U L PLĂŢILOR IN CA DR UL  

SISTEM ULUI D E  ÎNTRAJUTORARE

V I T A L
•  marţi, 16 noiembrie, chitanţele nr.

3784—3811.
•  miercuri, 17 noiembrie, chitanţele nr.

3812 — 3889.
Precizăm că circuitul nostru de Întrajuto

rare asigură câştiguri de 8 ori suma depusă.
Depunerea minimă — 10 000 iei. Plata 

după 3 luni. - v
Plăţile se efectuează la Hanul „Bucura* 

din Haţeg. <_

Ziar editat de S.C. „CUVÂNTUL LIBEP“ S.A. DEV A J'20/6!8'1991 Cont 30 70 50 601 BC Deva. 2700. str. I Decembrie. 35. Jud Hunedoara. 
Telefoane 61)275. 6)2157. 6)1269. 625904. fax 61R061 Consiliul de administraţie - Dumitru Gheonea — preşedinte. Minei Bodea. Vlrgii 
Crişan, Tiberiu Istrate, N icoiae Târcob — adm-niviratori • In* reâtţ/â răspundere pentru conţinutul articolelor publicate o poartă autorii acestora

Tiparul executat la S.C. „PULiDAVA” S.A. DEVA


