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Ceea ce trebuia sd bs 

tntlmplo (in viziunea mul
tor parlamentari} s-a tn- 
timplat. Alegerile gene
rale au fost aminate. In 
pofida faptului ca majori
tatea liderilor politici au 
fost de acord, cu mai mult 
timp in urmă, ca alegerile 
parlamentare și preziden
țiale să se desfășoare la 
2—3 luni după cele locale
— din luna februarie a.e. 
—, deci in mai, iunie sau 
cel tîrziu in iulie, deși a- 
proape toți cei care an 
luat cuvântul In ședința co
mună a camerei deputaților 
și senatului de luni, 8 iu
nie, au apreciat declara
ția primului ministru Theo
dor Stolojan șl au optat 
pentru data de 26 Iulie ca 
zi a alegerilor, așa cum se 
hotărîse Intr-o ședință a 
camerei deputaților, s-a 
găsit modalitatea „optimă",
— votul secret cu bile

TIMP DE GlNDIRE ?
albe și negre — pentru 
anularea acestei date șl 
deci pentru amînarea ale
gerilor.

Perfidia șl demagogia, 
discrepanța între vorba în 
văzul lumii și gîndul as
cuns ale celor mai mulți 
dintre parlamentarii noștri 
s-au manifestat încă o da
tă, din plin. In acest fel, 
ei au reușit să „dribleze" 
din nou electoratul, să-și 
mai păstreze pentru 2—3 
luni portofoliile, salariile 
și privilegiile, să prelun
gească „boala" șubredei 
noastre democrații, să adln- 
cească neliniștile economi
ce și sociale.

Curios este că acest vînt 
al amînăril alegerilor a bă
tut de la nivelurile cele 
mai înalte — ale președin

telui țării, președinților se
natului și camerei deputa
ților, liderilor unor parti
de. Că interesele persona-

OBSERVATOR

le au prevalat asupra ce
lor generale, ale națiunii, 
este clar. Cel puțin, a- 
cum parlamentarii noștri 
au încă destul timp pen
tru meditație și pentru gîl- 
ceavă.

Cît privește electoratul, 
el nu are nevoie de prea 
mult timp pentru pregă
tire. Știe bine pe cine a 
ales la 20 mal 1990 și cine 
îl conduce acum, cine îi 
reprezintă sau nu îi re
prezintă interesele, are 
destulă capacitate, după

do| ani do democrație, da 
a distingă binele de rău. 
Și nu credem că va avea 
insomnii pînă în 27 sep
tembrie, la gindul alege
rilor. Pentru că II macină 
și așa destul grijile coti
diene ale vieții.

în sfirșit, momentul „26 
iulie" s-a spulberat. Zaru
rile au fost aruncate do 
către premierul Theodor 
Stolojan — om inteligent și 
echilibrat — pentru 27 sep
tembrie ca dată a alege
rilor generale. în întîlni- 
rea de la Palatul Cotro- 
ceni — la care au parti
cipat președintele țării și 
primul ministru, președin
ții senatului și camerei de
putaților, șefii grupurilor 
parlamentare și liderii par
tidelor politice — s-a a-

juns la consens privind 
această nouă șl. am vrea 
să credem, ultimă dată a 
alegerilor din acest an. 
S-a ajuns la o înțelegere, 
aproape unitară, șl asupra 
simultaneității acestora — 
parlamentare și preziden
țiale. Dar la un asemenea 
consens s-a mal ajuns o 
dată in acest an, de care 
unii parlamentari au uitat. 
Așa că și noua dată a ale
gerilor — 27 septembrie 
a.c. — și legile pentru or
ganizarea lor vor mai fi, 
cu siguranță, comentate, 
povestite, interpelate în 
parlament. Altfel nu le-ar 
tihni senatorilor și deputa
ților vacanța.

Oricum, din multe puncte 
de vedere, Ilomânia va 
avea, în mod cert, o lun
gă vară fierbinte. Măcai 
de-ar fi cald la iatnă...

DUMITRU GHF.ONE \
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Politica dobinzilor 
și monopolul caoitalului

La ce a dus liberaliza
rea precoce și necontrolată 
In nici un fel de către 
stat, inițiată de guvernul 
demisionat minerește, s-a 
văzut. Inițiatorii ei au 
mizat pe abundența de 
mărfuri și deci pe prețuri 
concurențlale. Șl a ieșit 
un monopol al produselor 
Pe care nu-1 mai sparge 
nici bunul Dumnezeu. Cît 
despre tăvălugul prețurilor 
In care se ascund de-a 
valma precaritatea dotării 
șl caducitatea tehnologii
lor de fabricație, risipa, 
nemunca, furtul și incom
petența managerială, ce să 
mai zicem 7 Rindurile de 
Cață nu slnt Insă destinate 
monopolului de produs, ci 
altui fel de monopol, acela 
al capitalului financiar.

Pe acesta II impune ni
meni altul decît cel mal 
mare bancher al țării. Ban
ca Națională a României, 
evident, sub oblăduirea 
Guvernului. Să fim mal ex
plic iți.

Nivelul dobinzilor apli
cate de bănci este unul 
deșănțat și spoliator. În
cepe de la 70 la sută. în
trebați pe orice inspector 
de bancă, fie el de la 
Banca Comercială, Banca

de Dezvoltare, Banca A- 
gricolă, BANKCOOP sau 
Banc-Post, sau oricare alta, 
de ce un asemenea nivel 
al dobinzilor ? Vă va răs
punde evaziv că acesta e 
nivelul care se practică în 
lume, sau, mai concret, 
că dobînda băncii sale este 
In concordanță cu nivelul 
transmis de Banca Națio
nală. De ce vorbim de 
monopol ? Pentru că toa
te celelalte bănci sint 
sărace in capital. Spre a 
credita, au nevoie să îm
prumute, la rtndul lor, de 
la Banca Națională și ma
rele bancher cere băncilor 
debitoare dobtndă de 65 la 
sută. Ca să trăiască, ori
care dintre acestea tre
buie să adauge ceva la 
dobînda pe care o plătește 
Băncii Naționale. Este ne
voie de explicații supli
mentare In privința mo
nopolului ? Provocațl în 
fața opiniei publice, spe
cialiștii B. N. dau o sin
gură explicație : aplicăm o 
politică a dobinzilor mari 
pentru descurajarea con
sumului, a traiului pe

ION CIOCI.EI

CONSTITUIREA 
ORGANIZAȚIEI 

JUDEȚENE A F.D.S.N.
Duminică a avut loc la 

Deva constituirea Organi
zației Județene a Frontu
lui Democratic al Salvă
rii Naționale. Iâi aduna
rea ce a marcat acest e- 
veniment au luat parte 
reprezentanți ai numeroase 
orașe și comune din ju
deț. Au participat, de 
asemenea, dnii senatori 
Mihal Chețan și loan 
Rusu. Pe marginea 
materialelor prezentate au 
luat cuvîntul numeroși 
vorbitori — Corneliu Du- 
șan, Octavian Munteanu, 
Georgel Răican, Ana Ar- 
m A; eseu, loan Cucu, Du
mitru Buhăiescu, loan Di- 
niș, Nagy Arpad. Traian 
Inulescu, C-tin Grădinaru, 
loan Rovinaru ș.a. care 
au subliniat caracterul so
cial-democrat al noii for
mațiuni politice și dorin
ța de a se implica pu
ternic în redresarea eco
nomică a țării, în pro
gresul el spre democrație.

Ca președinte al orga
nizației a fost ales dl ing. 
Georgel Răican.

Prețul
Un calcul simplu arată 

că 16 plus 16 este egal 
cu 32. Alt calcul mai sim
plu arată că 32 este mai 
mic decit 35. Și, ultimul 
calcul pe care sîntem o- 
bligați să-l facem este a- 
cela că 30 de monezi valo
rează mai mult dccît via
ța unui om !

Să ne explicăm.
Cifra 16 reprezinți vîrsta 

pe care o au (fiecare) Flo
rin Cercel și Iozscf Bara 
din Petroșani. Deci, 32 
de ani laolaltă. 35 repre
zinți vtrsta pe care o avea 
Rudolf Latkulik. inginer la 
UMIIIO’I Petroșani (fostul 
II'.’"’.. Tn sfîr-;t. cele 
30 de monezi reprezintă 
30 de lei.

Concluzie. Pentru 30 <le 
lei. un om în floarea vîrstci 
a fost ucis.

Til .IIÂRIA.
DOAR UN ÎNCEPUI'

La cel 16 ani ai lor, 
cei doi prieteni nu frec
ventau școala. Și nici de 
lucru nu căutau. Credeau

(Continuare tn tWS- ■ 8.a) I
ața pe 7?
Vorba dulce, mult aduce. \ minciună.

...uciderii
că-și găsiseră vocația — 
tâlhăria. O vreme le-a ți
nut. Fur.au tot rfi lc cădea 
in mină din mașini. Cu 
predilecție noaptea. Specia
litatea lor erau însă per
soanele întilnite pe stradă 
in stare de ebrietate. Azi 
unul, mîine altul...

Intr-o noapte se înțeleg 
să pornească din nou la 
„vânătoare". Cercel în.ar- 
mîndu-se și cu un briceag. 
Primul „client" va fi un 
chefliu, ce abia mai ținea 
în mină o plasă cu niște 
sticle de bere. Era în ju
rul orej 19, în apropierea 
restaurantului „Paring'1. îi 
iau omului sticlele, le go
lesc și, căpătînd curaj, o 
pornesc mai departe spre 
centru, pentru a sparge 
mașini. Dintr-una reușesc 
să fure scule și piese, pe 
carc le îndeasă într-o pla
să. Se făcuse de acum ora 
22 a acelei zile fatale pen
tru I.atkulik Rudolf, carc 
a avut nenorocul să iasă 
în calea celor doi.

UETIMUE PAIiMl

în aceeași zi, Latkulik, 
împreună cu cițiva colegi, 
colinda mai multe localuri, 
în jurul orei amintite pă
răsește ultimul bar, despăr- 
țindu-se de ultimul prie
ten. Inginerul se deplasa 
singur prin spatele blocu
rilor clin cartierul Dimi
trov. Avea să fie și ul-

VAI.EN1IN NEAGU

(Continuare în paj. a 2 a)
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S.C. „Electronica Ser- 
Dcva, str. Libertății, 

condusă de dl. Tibe- 
este încadrată 

și-a 
vreme

repara- 
termen de garanție la 

Panasonic,

HAUSM. 
vice" din 
bloc L2 
riu Ciora, care 
cu profesioniști de clasă,
diversificat in ultima 
activitatea, executind 
ții In 
produsele firmelor 
■IVG și Akay. In același timp, 
aici se execută lucrări, contra 
cost, la produse similare sau cm 
înalt grad de complexitate. Gel 
interesați pot apela pentru ser
vicii la adresa menționată sau 
la telefonul .956/22296. (N.T.)

o INSTRUIRE. Timp de o 
săptăminA, respectiv tn perioa
da 15—20 iunie a.c.. la Geoa- 
giu-Băi se desfășoară o instrui
re organizată de Ministerul 
Muncii și Protecției Sociale., pe 
tema forței de muncă și a șo
majului. Participă șefii oficiilor 
forță de muncă și șomaj șl in
spectorii care răspund de ges
tiunea locurilor de muncă din 
cadrul direcțiilor de profil din 
Zece județe ale țării: Hune
doara, Alba, Arad, Cluj, Caraș- 
Severln, Gorj, Mureș, Timiș. VII- 
cea și Sibiu. (E.S.j

rații auto. Amenajat într-o hală 
modernă, dotat cu aparatura ne
cesară, deservit de mecanici de 
înaltă calificare, noul service- 
auto aparține S.C. „General — 
Service" S.R.L. Proprietarul so
cietății, dl Antonie Iriga, ne-a 
vorbit despre posibilitatea de a 
extinde serviciile ati'o cu un a- 
teller de tlnichlgerlc. li dorim 
succes ! (GH.P.)

Dorina Irimciuc, cîștigdtoarele, 
tn ordine ale primelor trei lo- 
cu 1 Învingătoarelor II. s-au 
tribnit. premii fu dulciuri, 
cola etc. (C.P.)

a-
pepsl-

Q SERVICII AUTC>. Lingă 
stația de benzină din cartierul 
Viile Noi, Deva, s-a deschis de 
cltcva zile un atelier do repa-

O CONCURS „MISS DISCO
TECA". Desfășurat slmbătă și 
duminică în organizarea 
„Univers" Brrvl, împreună 
Cinematograful „Zarand", 
cursul „Miss Discoteca — , 
a fost o reușită, deopotrivă pen
tru organizatori șl pentru Pe- 
tronela Andron, Adriana Cuc și

S.G. 
i cu 

con- 
Brail"

© MUTAȚII. Magazinul 
te medicinale" de pe str. 
cembrie, din Deva, se va muta 
in spațiul Complexului Super- 
coop de pe bdiil Decebal. 
camdată, in ambele locuri 
începe lucrări de renovare,
va dura pină se ca redeschide 
sus-numitul magazin ? fS.C.)

„Plan-
1 De-

Dco- 
nor 
C.it

FLASH!
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■ ATENA. — Grecia va 
evita orice implicare mi
litară în Balcani, inclusiv 
în cazul linei intervenții 
internaționale împotriva 
Serbiei — s-a arătat iu 
cursul unei reuniuni a li
derilor politici greci, des
fășurată duminică la Ate-

I na, sub tutela președin- 
’ tclui republicii. Constantin 

Karamanlis.
■ PR AG A. — In săp 

tăminala declarație radio
difuzată dc duminică, pre
ședintele ( eho-Slovaciei, 
Vaclav Havel. a anunțai 
că iși va retrage candidatu
ra la funcția supremă dacă 
procesul de separare a ță
rii va deveni ireversibil. 
„Nu voi depune jurămin- 
tul pentru m» stat care 
peste o jumătate <le an iși 
va înceta existența".
| FRAGA. — De citeva 

zile in centrul orașului 
l’raga se desfășoară o ac- 

i țiune de Strîngerc de scin- 
I naturi pe o petiție care 
’ cerc organizarea unui re- 
I fereiiduni in Cehia privind 

proclamarea suveranității 
Republicii Cehe și spriji
nirea candidaturii lui Va
clav Havel la funcția de 
președinte. Pină dumini
că. petiția a fost semnată 
dc aproximativ 26 DUO de 
cetățeni, relevă Itar-Tass.

■ BRATISLAVA. — li
derul naționalist slovac, 
Vladimir Meciar. se opune 
cu fermitate unei realegeri 
a lui Vaclav Havel ca pre
ședinte al Ceho-Slovaciei, 
însă nu are nimic impo-

î trivă ca acesta să fie pre- 
! ședințe al Cehiei — rela- 
1 tează AFP.

■ TEI. A\ IV. — Exis- 
I tenta unui „acord tacit" 
, întic Israel șj Siria, menit
■ să permită aviației israe- 

liene să acționeze nettin-
■ glierită in Liban, a tost 
î evocată de comandantul 
1 forțelor aeriene ale Israclu- 
I lui, generalul Herzl Bodin- 
! ger, la o conferință de 
I presă organizată în apro

piere de Tel Aviv.
1 „Există un acord tacit 
i cu Damascul, pentru ca 
‘ aviația noastră să poală o- 
i pera liber în spațiul aerian 
i al Libanului și acest acord 
, nu a fost niciodată încăl-
■ cat” — a afirmat genera- 
; iul Hodinger. care a men- 
! ționat că „aviația israclia- 
I nă face tot cc-i stă în 
i putință pentru a evita con

fruntările cu forțele sirie
ne".

■ HEI.GRAI). — Biseri
ca ortodoxă sîrbă, împreu
nă cu o serie dc organi
zații pacifiste, au deschis 
duminică. Iu Belgrad, săp- 
lămina manifestațiilor îm
potriva războiului și a po
liticii duse de președintele 
Slobodan Miloșcvici.
| DAMASC. — Postul 

de radio Damasc a difu
zat o știre potrivit căreia 
Israelul ar pregăti un „a- 
tac de anvergură" în sudul 
lâbanuliii. avertizînd că 
Siria și Libanul ii vor face 
față.

■ MOSCOVA. — Pre
ședintele Boris Elțîn a 
emis un decret privind 
constituirea trupelor gră
nicerești ale Federației Ru
se, în scopul creării unui 
sistem unitar de securita
te, protecției frontierei de 
stat și a zonei economice 
maritime a Rusiei — in
formează Itar-Tass.

Potrivit decretului, tru
pele grănicerești, constituite 
pe baza actualelor forțe 
do protecție a frontierelor, 
vor fi subordonate Minis
terului Securității iar co
mandantul trupelor va fi 
în același timp și ministru 
adjunct al securității.

FAX
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LA CASTELUL CORVINEȘTILOR

Lucrările de restaurare și reparații 
mai necesare ca oricînd

c
Hunedoara 
in.ii imită 
de reparații și 
datorită 
entuate 

a altor 
monument istoric. Un pro- 
ie.-t pentru repartiții capi
tale, după cum ne spunea 
dna Hiena 
zc.vraf 
^littițiq 
f ••-tul 
Plastice 
eu" din 
prevăzind investiții de 5,5 
rriilioate lei. In 1989 au 
fost inaugurate lucrările 
de reparații la acoperit;, 
care tiu continuat și în 
1090, iar in 1991, șantierul 
s-a inchis din lipsă de 
bani. Problema deosebită 
a fost ;i este țigla spe
cială ce trebuie folosită.

La această oră, după 
numeroase intervenții, s-au 
•Minut 18 milioane re

partizați de Direcția Monu
mentelor Istorice din ca
drul Ministerului Cultu
rii. Contractul de execu
ție s-a făcut cu Societa
tea „Metal Expres" din 
Deva. Un sprijin deose
bit s-a primit din partea 
Primăriei Municipale Hu
nedoara, care a alocat fon
durile necesare pentru pro
curarea țiglei, s-a interesat 
«le executarea ci la fabri- 
■a din Sighișoara, in spe
cial dl primar care, perso
nal. j-a deplasat la Sighi-

■ ai Pînă nu vin ploiie

.11 C"i vinc;tilor din 
cunoaște de 

vreme lucrări 
restaurare, 

deteriorării ac- 
a acoperișului și 
părți ale acestui

Bugnariu, mu- 
;cf, la această in

s-a alcătuit de 
Institut de Arte 
„Xicolae Grigores- 
Cupitală în 1985,

șoara. Tot Primăria Mu
nicipală a asigurat repara
țiile la ferestre, pe unde 
s intui și precipitațiile pă
trundeau in voie, au fost 
construite rigole la pavaj 
șa.

în curind, firma „Metal- 
Expres" va începe lucră
rile la podul de acces în 
castel, principal obiectiv, 
intrucit pe aici se vor 
transporta materialele, șl 
apoi la acoperiș. Lucrările 
vor continua o perioadă 
mai îndelungată, mai ales 
la Turnul Ifuzdugnn, unde 
sint necesare 4 tipuri 
țigle, executate cu- 
mandă specială. E o pri
mă etapă. Se impun, apoi, 
lucrări de restaurare, de 
ornamente, vitralii, lemnă
rie, plus dotare in inte
rior.

Important este acum ca 
firma ce execută aceste 
lucrări de amploare, dar 
mai ales delicate, întrucît 
este vorba de un monu
ment istoric, să dovedeas
că seriozitate, să facă 
lucru de calitate, cu 
profesionalismul de 
sint capabili oamenii 
în același timp, trebuie 
să existe condiții ca mu
zeul să poată fi vizitat de 
un număr cit mai mare 
de oaspeți din țară și străi
nătate. I’cntru că, să nu 
uităm, instituția cunoaște 
un procent însemnat de 
autofinanțare...

MINEL HODE \

de 
co-

un 
tot 

care 
săi.

Dacă agricultorii doresc 
ploaia, există încă mulți 
locatari de la etajele su
perioare ale unor blocuri 
din Microraionul 15 —
Deva, care rostesc mereu: 
„numai de n-ar ploua“...

Iată cum arată unul 
dintre apartamentele situa
te Ia etajul IV al blocu
lui 34, scara 3, din strada 
Scărișoara : pereți fisurați 
pe alocuri și pătați de apa 
pluvială infiltrată prin te
rasa degradată, tavan în
negrit, in mijlocul căruia 
atirnă un cablu de care 
fusese cîndva atirnat un 
bec ori o lustră, miros in
suportabil de mucegai. Este 
apartamentul nr .20, locuit 
(adică 
locuit 
tate 
pe la 
cine) 
conașu, care a venit într-o 
zi la redacție, solicitîn- 
du-ne sprijinul. La fața 
locului aflăm mai multe 
amănunte. Instalația elec
trică nu mai funcționează 
de multă vreme, pentru că 
exista pericolul electrocu
tării. Pline de igrasie sînt 
și apartamentele de ală
turi, de la ultimul nivel. 
”Cind plouă — spune lo
catara Ileana Dineș (ap. 
18) — stăm in casă cu 
vase și borcane în care 
captăm apa, ¡ar mobila o 
acoperim cu nailon și ce
lofan".

„în urmă cu cinci ani, 
s-au făcut reparații. Dar 
probabil au fost făcute de 
mîntuială... Bucuria noas-

ar trebui să fie 
pentru că în reali- 

chiriașa se refugiază 
rude sau pe la ve
de dna Natalia Dia-

tră n-a durat decît o lu
nă" — spunea I. D. Aso
ciația de locatari nu se 
implică, spunînd că-i pro
blema cooperației. Dar a- 
ccastă stare de lucruri ge
nerează o seamă de neca
zuri și greutăți, cit și con
flicte între locatari. Pen
tru că de sus, de la patru, 
apa se strecoară în jos, 
fiind astfel afectate și spa
țiile de la etajul III. Cit 
despre uscătore, ce să 
mai spunem ? Este inutili
zabilă. Dar cinc-i vinovat? 
Nici într-un caz locatarii 
care, după cum am con
statat, doresc să-și creeze 
în interioarele în care-și 
duc viața zi de zi ambian
ță, liniște, comoditate.

„S-au întocmit cereri 
peste cereri” — spunea 
cineva. Cui au fost adre
sate ? O întrebare la 
care n-am mai primit nici 
un răspuns. Din dialogu
rile și cu alți ocupanțî al 
apartamentelor de la nive
lele inferioare, aflăm că 
întreaga scară aparține coo
perației meșteșugărești. A- 
dică locatari; sînt ori au 
fost angajați la diferite 
cooperative din Deva. Deci, 
cei care încasează chiriile 
considerăm că ar trebui 
să facă demersurile pentru 
începerea reparațiilor la 
terasa imobilului. Aștep
tăm, împreună cu locata
rii, un răspuns din partea 
U.J.C.M. Unul faptic. Dar 
repede, pină nu vin ploi
le toamnei.

ESTER \ SÎN A

(Urmare din pag. 1) Prețul
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SOCIETATEA COxMERCIALA

„ZARANDTRANS“ S.A. BRAD

• Execută transporturi de 
autocamioane, autodube, remorci, 
lantc de 16 tone, la prețuri deosebit 
tajoasc.

cumarfă 
autobascu- 

dc avan-

• Repară prin secția S.I.R.A. 
culc și agregate din familia ROMAN, 
vulcaniz.cază camere ctc.

autovebi-
ARO 210,

• Vinde din stoc punți față R 8, punți 
spate R8, R 19 215 DI K, cutii de viteză AK5 
și AI< 6, saboți frină, pompe apă, electromo
toare, comprcsoarc precum si alte piese din 
familia ROMAN și ARO 210.

!J*
IJ
'l 
'l

• Repară cu piese proprii sau ale clien- 
ților DACIA 1 300 și ARO 240.

ZARANDTRANS". |

(

*

Societatea Comercială
S. A. Brad anunță reluarea licitației mijloacelor 
fixe casate sau disponibilizate, începind cu data 
de 26 iunie 1992, ora 11, la sediul societății 
din

ora 11,
Brad, str. Goșa, nr. 41. Se tind:

care

un ARO 10
un ARO 320
autocamion R8 135 F basculabil 
remorci 2 RB 5 A și 2 RPF 7.•

Licitațiile se vor ține in continuare in 
vineri, orii 11, la sediul societății.

iic-

Informații la telefoanele 956/51698, 51310 
sau fax 50778. (699)

S.C. „TOPAZ" S.R.L. 
IIUNEDO A R A

iiinul pahar băut. Cei doi 
ibscrvâ s-arca in care vii

toarea victimă se află și 
hotărăsc l>e Ioc s-o atace. 
Abundone.iz.i sculele fu
rate doar tu puțin timp în 
urma i-i solicită omului 
țigări. Sint refuzați. în 
acel moment începe o lup
tă ce nu va dura prea 
mult. Bar;i lovește victi
ma :u piciorul in piept, 
iar Cercel cu pumnii. Cel 
atacat este insă foarte ro
bust ,a lovește la rindu-i 
pe cei doi. Văzind că nu 
le reușesc socotelile. Bara 
ii strigă lui Cercel să fo
losea1 ă briceagul. Cercel 
nu ezita nici un moment, 
scoate briceagul .și reușeș
te să aplice victimei două 
lovituri in partea stingă a 
toracelui și omoplatului 
sting. Prima lovitură este 
profi nda și afectează cor
dul, astfel că inginerul nu 
mal poate 
rezistență, 
buzunâri ui

si
...30 DE I EI

I N BRELOC DE ( HEI

opune nicî o 
Tilharii încep 
și se aleg cu...

Pentru această sumă, 
Latkulik Rudolf avea să-și 
piardă viața. în momentul 
in care cei doi vor să-i 
ia ceasul de pe mină, ob
servă că vine cineva și 
fug. ncrcușind să fure și 
dți 2 200 de le; pe care 

victima ii mai avea.
Deși mai tirziu se întorc 

să ia sculele și piesele a- 
bandonate, nu-i interesează 
cîtuși de puțin soarta ce
lui înjunghiat. Pleacă li
niștiți acasă. în schimb, 
victima rămîne pină di
mineața la locul unde a 
fost atacat, cînd este ob
servat de o femeie. Ingi
nerul era mort, iar la 1G 
ani Cercel ajunsese cri
minal. La fața locului se 
găsesc briceagul șl o parte 
din piesele furate din ma
șină.

De remarcat faptul

și după săvirșirca omoru
lui cei doi au continuat 
tilhăriile. Au fost arestați 
după două săptămîni, ini
țial ncfăcjndu-se nici o 
legătură cu crima săvir- 
șită. După căutări asidue, 
poliția și procuratura le-au

dat insă de urmă, 
este recunoscută, dar 
om a fost omorit !

Două chestiuni mai 
vcm a spune pină a 
cheia aceste rinduri. Prima: 
în Petroșani asemenea fap
te nu au fost singulare. 
A doua : cei doi minori 
provin din familii dezor
ganizate, cu părinți care 
numai grija copiilor nu o 
au. Să luăm aminte !

Politica dobînziior 
și monopolul capita.ului

(Urmare din pag. 1)
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• BANANE, la prețurile cele mai 
tajoasc.

Informații la telefon 957/17982.

S. C. RELTON S.R.L.
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S.C. „ALDEXIM"“ S.R.L. 
CLUJ-NAPOCA

V I N D E :

Zilnir intre «irele 
delailli* :

10—18, en

• 1 It.ARl ;
— IA1 125 Ici
— Wave 100 Ici
— Bond 100 Ici
— Hi-Lit«- 100 Ici

• NESS 470 Ici
• (AIEA BOABE

250 gr 318 Ici
• (AIEA VIDATA

250 gr 335 l«'i
• SI ( I RI
• lit I.( IT’RJ

i-gros și cn-

(1611)

credit și pentru reduce
rea ratei inflației. în ce 
fel se reduce rata infla
ției printr-o politică 
bitoare a dobînziior, 
nu am auzit sau citit 
demonstrat vreunul, 
despre descurajarea 
sumului în favoarea i 
lui investitor in 
productive, un exemplu îl 
va lămuri pe cititor ce 

mare cacealma 1 se pune 
in față.

începind de anul trecut, 
Banca pentru Dezvoltare 
acordă împrumut pentru 
terminarea unor investiții 
începute. Unii sollcitanți 
au ajuns să la credite în 
timp util, cînd în con
stricții se mal putea face 
ceva. Alții au ajuns la 
credit abia la sfîrșitul 
toamnei ,cînd tot ce se 
mal putea face era aprovi
zionarea ■" ....
necesare, 
brie 1991, 
lie 1992, prețul materiale
lor a crescut de la 4 Ia 
10 ori. Un exemplu: o 
cadă de bale care costa în 
toamnă 3 600, In primă
vară costa 36 000 de le). 
Dacă la 1 noiembrie 1991, 
100 000 de ■ 
atare, la 
mal valora 
de Ia data 
Că<-I banca

ci

j

A
ț 
ț
i î 
i
I

16,00 \cluali
iG.io iy

au 
an

in ro- 
inca 

să fi 
Cit 

con- 
micu- 

scopuri

cu materialele 
De la 1 nolcm- 
pînă la 1 nprl-

lc! Viiloia
1 aprilie 
cît 20—25 000 
de comparație, 
nu împrumută

ca 
a.o.

tot capitalul deodată, 
în tranșe, cu un strict con
trol al modului cum 
fost folosite tranșele 
terioare, mă rog, c dreptul
ei. Și ca „tacimul’’ să fie 
complet, la 1 ianuarie ban
ca a dublat dobînda ne
gociată în toamnă, Iar de 
la 1 mai a.c. l-a triplat și 
încă ceva pe deasupra. în
curajarea micului investi
tor 7 Nu, spolierea lui. Cît 
despre descurajarea con
sumului, să fim serioși. Co
merciantul care împrumu
tă de la bancă pentru a se 
aproviziona cu marfă, as
tăzi împrumută șl peste o 
lună restituie creditul. îl 
înrobește dobînda de 80 
la sută a băncii ? Nici
decum. Ma; cu scamă că 
și pe aceea o adaugă ne
stingherit de nimeni la 
prețul mărfii. Alte comen
tarii, la ce bun ?

• jocul OPTIM I. Cu o cotizație d<- 1 500 lei și 
max. 10 cotizații (15 000 lei), puteți obține un ptciniu 
de 10 000 lei, respectiv 100 000 lei. Din aceste premii 
se reține o sumă egală cu cotizația inițială pentru o ț 
nouă înscriere.

Ciștigurilc se atribuie după o perioadă cuprinsă 
intre 3 și 6 săptămîni de la confirmare ;

• jocul OPTIM II RAPID — cu o cotizație <le 
1 000 Ici și maxim 10 cotizații (10 000 Ici) puteți ob
ține un ciștig de 3 000 Ici, respectiv 30 000 lei, plus 
o înscriere la jocul OPTIM I (intre 1 500 lei și 15 000 
lei).

Ciștigurilc se atribuie in termen de minim 
zile <le la confirmarea de primire. Nu se reține 
mision nici fond de risc, acestea fiind folosite în 
talitatc pentru premiere ;

• jocul OPTIM III RĂPII) CU GARANȚIE, «u^ 
o cotizație de 2 000 lei și maxim 20 de cotizații (10 000 i 
Ici) puteți ciștiga 40 000 lei, respectiv 80 000 Ici și o ’ 
înscriere la primele două sisteme OPTIM I sau OP- i 
TIM II RAPID.

Ciștigurilc sc atribuie după o perioadă 
3 săptămîni dc la confirmare.

l’articipanții la joc pot expedia sumele prin mau- \ 
dat poștal cu confirmare de primire în c a :: t ! • 
402300716128 pentru S.C. RELTON S.R.L. UANKCOOP 
BRAȘOV. |
I, OPTIM II, sau OPTIM III.
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de minim *

contul 1 
.. |J11VIIU .’.v. Il I ■ *-r 1-1 ......... ... ■ . , .... . I

pe verso sc va menționa sistemul OPTIM ) 
(690-2) ț
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CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A JUDEȚULUI I1UNEDOAR \ 
ÎMPREUNĂ CU STUDIOUL DE TELEXTZIUNE DEV A

Organizează in «lata «le 18.06.1992, ora 18, Ia Casa «le Cultură, spec
tacolul „PARADA MODEI“ pentru prezentarea potențialului «le creație 
al județului.

In spectacol va ciuta grupul CANON, Iluncdoarii.
Spectacolul va fi urmat de o expoziție cu vinzare «le carte, discuri, 

modele prezentate la paradă, precum și alte creații vestimentare.
Informații suplimentare la sediul Camerei «le Comerț și Industrie, 

Deva, str. 1 Decembrie nr. 35, telefoane 956/(2921, 14865. (684)
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Cronica etapei
Meciurile

etapă din Divizia .1 la 
fotbal au cam limpezit 
apele in prima parte a 
clasamentului, unde Di
namo este virtuală cam
pioană a acestei 
Steaua ocupind 
doi. In ultimele 
etape se fa da
intre Universitatea Cra
iova, Poli. Timișoara și 
Ulcctroputere. pentru o- 
norabilul loc 3 din cla
sament l’nul dintre 
..filtr. ” va fi Rapid,
care In penultima cta- | 
pă joa< a acasă la Poli. , 
Timișoara, iar in ultima ■ 
la Bu' uredi, u studen- I

din a 32-a
I
9

I

ediții, 
locul 
doua 

bătălia

I
*

I
I
*

I
I
I

RFZllȚAȚELE ETAPEI : F.C. Bacău 
Dinamo I—1 ; Elcctroputerc — F.C. Cor- 
vinul 1—0 ; A.S.A. Tg. M. — Sportul Stud.
1— 2 ; Oțelul Galați — F.C . Ploiești 2—1 ; 
Steaua — Gloria Bistrița 3—1 ; F.C. Ar
geș — Univ. Craiova 0—2; F.C. Brașov 
— Poli Timișoara 0—0; Rapid — F.C. Fa
rul 2—1 ; Dacia Brăila — Inter Sibiu 2—0. 
In partida restanță Poli. Timiș. — Inter
2— 1. Meciul Gloria — l'niv. Craiova 
(1—0) a fost omologat cu scorul de 3—0.

DIVIZIA B2
—____a_____- - - - -

REZULTATELE ETAPEI : Gloria Reși
ța — Jiul Craiova 2—1 ; Chimia Rm. V. — 
F.C. Bihor 1—0 ; C.F.R. Timișoara — Jiul 
Petroșani 5—3 ; Metalurg. Cugir — Gaz 
Metan 3—0 ; Unirea A. I. — Astra Arad 
3—0 ; Șoimii Sibiu — Metalul Bocșa 4—1; 
Aris Arad — Metalurg. Slatina 3—2 ; U.T. 
Arad — U. M. Timi . 3—0; F.C Drobeta 
Tr. S. — C.S.M. Reșița 2—0.

ții din Bănie. Frumoasă 
■ -'raportarea echipei atu- 
dențești de pe Dcga ! 
•Se vede .ă la cirma a- 

■ <,tei formații se află 
un adct«ăraf profe 'ortist. 
prof. Ion V. lonescu | 
Cit de mult a lipsit a- , 
ce t pătimit m- ria: al 
fotbalului noj-u Ilune- 
d sarci '

Regretul no 'ru. 
.unedort ilor cite 
nici in „ultimul 
Coriinul nu a rwijit 
să-si retină. obținiud 
prima vi ’orie din retur 
in etapa a Jl-a. Că nu 

mai putea alva d- 
la retrogradare, o tiam 

u t'd'i- Dar ’nai grai 
c .te că tiu sc îndcuii- 
•i- '■ baremul de 21 d 
nun te. hi 'tizul că nu 
<• • ditmbă la 
mnete • um -• < 
f or inul (dacă i 
- : ige duminică i 
LiU' iu) poate să
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( F. A S A M E N T l’ L
1. Dinamo 32 20 12 0 70-21 52
2. Steaua 3° 19 8 5 61-27 16
3. Univ. ( raiova 32 13 11 8 37-26 37
1. Poli. Timiș. 32 11 9 9 35-30 37
5. Electroputere 32 11 7 11 39-26 35
6. 1 .( . Ploiești 32 1 1 f> 12 36-15 31
7. Dacia Brăila 32 13 7 12 31-33 33
R. Ilapid 32 12 9 11 32-36 33
9. Oțelul Galați 32 lt 5 13 35-11 33

IU. F.C. Brașov 32 12 8 12 50-16 32
11. Gloria Bistrița 32 13 5 16 11-38 31
12. Inter Sibiu 32 12 l 13 38-12 31
Ft. I . ( . Farul 32 13 1 15 36-39 30
11. I . ( . Bacău 32 10 7 15 30-51 27
15. Sportul Stud. 32 9 8 15 31-13 26
16. F.C. Argeș 32 8 7 17 36- 16 23
17. A.S.A. Tg. M. 32 7 5 20 28-51 19
18. T. C. ( orvinul 32 5 7 20 31-62 17

ETAPA VIITOARE: C orvinul — F.C. 
Bacău : Gloria Bistrița — Dinamo; Univ. 
( raiova — I ,C. Brașov ; Farul — Dacia 
Brăila ; Poli. Timișoara — Rapid ; Inter 
— A.S.A. Tg. M. ; Sportul Sluti. — Oțelul 
Galați; F.C. Ploiești — Elcctroputerc; 
Steaua—F.C. Argeș.

C L A S A M E N T U I
1. C.S.M. Reșița 33 19 1 10 51-26 12
2 li.T. Arad • 33 20 6 7 61-27 38
3. C himia Rin. V. 33 11 7 12 11-31 35
1. Jiul Petroșani 33 15 1 11 61-11 34
5. Gl. Reșița 33 11 6 13 50-15 31
6. C .F.R. Timiș. 33 15 1 11 10-19 31
7. Metalurg. Cugir 33 16 2 15 39-18 31
8. F. C . Bihor ” 33 11 6 13 65-39 33
9. Unirea A. I. ’ 33 20 1 12 59-33 33

10. F.C. Drobeta 33 13 7 13 16-17 33
11. Jiul Craiova 33 13 7 13 39-10 33
12. Met. Bocșa 33 1 1 1 15 16-51 32
13. Șoimii Sibiu 33 12 7 11 51-17 31
11. Aris Arad 33 13 5 15 11-57 31
15. Gaz Metan 33 12 7 11 18-59 31
16. Metalurg. Slatin.-ii 33 10 9 11 16-51 29
17. U. M. Timiș. 33 9 6 18 31-70 21
18. Astra Arad 33 5 1 21 31-95 11

• Echipe penalizate cu 8 puncte.
•• Echipă penalizată cu 11 punct.
ETAPA VIITOARE (ultima): F.C. Bihor 

— Gloria Reșița ; U.M Timiș. — Aris ; 
Jiul Craiova — U.T.A. ; C.S.M. Reșița — 
Chimia Rm. V. ; Astra — C.F.R. 'Timiș. ; 
Jiul Petroșani — F.C. Drobeta ; Gaz Me
tan — Unirea A.I. ; Met. Bocșa — Metal. 
Cugir ; Metalurg. Slatina — Șoimii Sibiu.
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LX PRIMUL MECI 
DI BARA I

MF I Al l RGISTUL SADE 
MI T II.OI’I.ASTK A 

OR \ȘTIE
1—0

Duminică, in primul meci 
de baraj pentru promova
rea în Divizia B la fotbal, 
Metaloplastic.d O r ă ș 11 c,
campioana județeană in
ediția trecută, a intilnit la 
Sadu (județul Gorj) pe
Metalurgistul. A fost un
meci specific pentru baraj, 
gazdele reușind golul vic
toriei în min. 80, la un 
contraatac, cind Dănălață 
a Înscris. Metaloplastica 
n-a făcut jocul său, bine 
legat, elaborat la mijloc, 
iar arbitrul Ștefan Petre 
din Craiova s-a dovedit a 
fi un bun „patriot”, acor- 
dind nu mai puțin de 4 
cartonașe galbene Jucăto
rilor din Orăștie. Miercuri, 
Inccpind de la ora 16, la 
Orăștie, gazdele vor întil- 
ni, tot pentru bara), pe 
Trrmoconstrucția Tr. Seve
rin. (S. <’.).

REZULTATELE ETAPEI : FEI’A "74 
Birlad — C.S. Olt-O—0; Flacăra Moroni 
— Autobuzul Buc. 0—0; Gloria Buzău — 
FAUR Buc. 2—2 ; F.C. Caracal — Portul 
C-ta 6—1 : Callatis Mg. — Petrolul Ianca 
3—1 ; C.F.R. Galați — C.S. T-viște 5—1 ; 
Sp. Comaico — Olimpia Rm.S. 1—3; 
Unirea Slobozia — Steaua Mizil 4—0;

REZULTATELE ETAPEI : Relonul Să- 
vinești — Min. Cavnic 1—3; Aerostar Ba
cău — Poli. Iași 1—0; C.S.M Borzești
— Tractorul Bv. 0—0; Armătura Zalău
— Electromurcș Tg. M. 3—1; ,,U“ Cluj
— Metrom Bv. 2—0; Foresta Fălticeni — 
Olimpia S. M. 5—4; C.S.M. Suceava — 
C.F.R. Cluj 4—1 ; T.C.I.M. Bv. — Chi-

Progresul Buc. —
( l. AS \

1. Progresul Buc.

Unirea Focșani 4—1.
Ml NT U I.

62-20 1633 20 6 7
2. ( I R. Galați 33 18 8 7 62-3 1 II

lutobuzul Buc. 33 l‘i 1 10 19-33 12
1 C. S. 1 1UR 33 17 6 10 66-39 10
5. Callatis Mg. 33 15 8 10 15-29 38
6. I 1. Moreni 1 1 1 1 8 11 18-31 36
7. - oirea Slobozia 33 15 6 12 52- 15 36
8. ( . S. Olt ’90 33 16 1 13 51-11 36
9. GL Buzău 33 12 11 10 53-33 35

10. Portul ( -ța 33 11 6 13 53-12 II
11. Steaua Mizil 33 15 1 1 1 13-37 11
12. Unirea locș. 33 12 8 13 11-38 32
13. Petrolul Ianca 33 12 5 16 17-16 2'1
1 1. Olimpia Rm.S. 33 11 7 15 32-16 29
15. ( .S. T-viște 33 11 1 18 37-52 26
16. 11 PA ’71 33 11 1 18 29-55 26
17. F.C. < aracal 33 6 6 21 10-91 18
18. Sp. < omaico 33 5 3 25 23-112 13

ETAPA VIITOARE (ultima): Autobu-
zul Buc. — FEPA •74 ; Steaua Mizil —

mica T-veni 0—0 ; F .c M arainureș —
Ceahlăul I’. Neamț 2—1• 1

GLAS A M E N T U L
1. „U" Cluj* 33 25 7 1 77- 9 55
2. F.C . Mai am. 33 22 ii 5 7 1-21 50
3. C eahlăul P. N. 33 20 5 8 61-33 ■15
1. < s.M. Suceava 33 15 6 12 13-11 36
5. Metrom Bv, 33 15 5 13 18-38 35
6. Iiaeloru 1 Bv. 33 15 5 13 53-16 35
7. L( LM. Bv. 33 11 7 12 12-51 35
8. I'oresia 1 fill. 33 1 1 G 13 11-39 31
9. C J R. C luj .33 1 1 5 1 1 62-51 33

10. Poli. Iași 33 12 9 12 10-35 33
11. Irmăl. Zalău 33 12 9 12 51-50 33
12. Olimpia S. M. 33 11 5 1 1 16-16 33
13. ( biinica T-veni 33 11 7 15 11-50 29
1 1. Electro. Tg. M. 33 10 G 17 37-19 26
15. Min. C avnic 33 9 G 18 11-63 21
16. Aerostar Bacău 3.3 9 1 20 17-76 22
17. Relonul Săv. 33 8 1 21 33-78 20
18. ( .S.M. Borzești 33 2 10 21 17-77 11

Sjxirtul Comaico ; C S. Olt — Unirea Slo
bozit! ; Unirea Focșani — Flacăra Moroni; 
Petrolul lanca — Gloria Buzău ; FAUR 
Buc. — Progresul Buc.; Portul C-ța — 
Callatis Mg. ; C.S. Tirgoviște — F.C. Ca
racal ; Olimpia Rm.S. — C.F.R. Galați.

* Echipă penalizată cil 2 puncte.
ETAPA VIITOARE (ultima): Poli.

Iași — Relonul Săvincști ; Chimica T-vcni
— C.S.M. Suceava; Min. Cavnic — I.C.I.M. 
Bv. ; Ceahlăul P. N. — Aerostar Bacău ; 
Metrom Bv. — C.S.M. Borzești ; Tractorul 
Bv. — F.C Maramureș; Electro. Tg. M.
— „U* C luj ; Olimpia S. M. — Armătura 
Zalău ; C.F.R. Cluj — Fore-Ja Fălticeni.

REZULTATELE

( <>N( l.RSULl I

)’ R O N O S P O II T

DIN II IUNIE 1992:

Otelul Gl. — F.C. Ploiești 1 
F.C. Argeș — l’niv. Cv. 2 
A.S.A. — Sportul Stud. 2 
Ancona — Uilinesc 2 
Cascrtana — Bologna I 
Cesena — Brescia x

I.cccc — Cosenza I
Modena — Messina 1 
Palermo — Lucchesc 1 
Pescara — Padova x
Piacenza — Tarnnfo 2 
Pisa — Reggiana 1
Venezia — Avellino 1

Fond de ciștiguri 1

16 215 666 leî.

Mureșul Di va umilii 
la Oradea : î—6 !

PROMO\ ARE \ 
IN DIVIZIA li 

a fost R vr vrA 1

| Greu le-a venit supor- 
I terilor deveni, tuturor cc-
I lor care au urmărit cu 
I mult interes desfășurarea 
‘ ultimelor partide din se- 
| rla a Xl-a din Divizia C 
» la fotbal, să creadă că
I Mureșul a pierdut In ho- 
. t'iritorul meci pentru pro-
I movarcă in Div. B la
1 Oradea, cu scorul de
)' 7—0 ! După partidele bu

ne de acasă cu Metalul 
' Aiud, Aurul Brad ți Șoi-
I mil Lipova, și meciul din
» deplasare la Mecanica A.
I Iulia, toți vedeau echipa
’ In Divizia B. Exista unI singur „hop", cel din

ultima etapă, la înfrățl- I* rea Oradea, aflată pe
locul li In clasament, din

* 14 echipe I

Scuze .sint. Din echipa , 
au lipsit doj titulari, • 
C'irstoiu și Ardeleanu (cu- | 
mul de cartonașe gal be- , 
ne), dar suporterii, tare | 
necăjiți, iși puneau du- ; 
minică și luni zeci de în- > 
trebări ți lor, dar mai I 
ales conducerii clubului J 
și a celei tehnice, echipei, | 
cum au reușit .să „pre- ' 
gătească" așa bine parti- | 
da de la Oradea? Dar. 
pe teren a intrat cehi- I 
pa. Șj dupa spusele u- , 
nor martori oculari, for- ] 
mația deveană a jucat Ia- I 
mentabil ! Să vedem ce o J 
să ne spună și conduce- I 
rea clubului. Iată for- ' 
mația care a intrat pe | 
teren cu un bun renume, » 
dar a Ieșit șifonată rău, | 
cu 7 goluri la activ, cît ' 
n-a luat în zece meciuri i 
din deplasare !: Rus — ' 
Tănase, Lavu, Nacu, Giț, > 
Toth, Zaharla, Manolache, I 
Albu, Rado'», Marinescu. * 
(S. Cerbii). |

........... .. ...................................... ..  *»»»■
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S.C. CRESUS S.R.L. ;

BRAȘOV
SOCIETATEA DE ÎNTRAJUTOR ARE * 

FINANCIARA J
Vă invită să participați la jocul de intra-k 

jutorare financiară rapidă, prin care în aproxi- „ 
niativ 3 săptămîni puteți cîștiga 120 000 Ici, I 
cu o înscriere dc doar 30 000 ........,J-—
încă 630 000 Iei în 5 rate.

Puteți cotiza cu minimum 
6 000 Ici) sau orice multiplu 
(2 100,

lei, iar ulterior* 
. II 

1 200 lei (ciștig ■» 
al acestei sume | 

3 600,...) nedepășind 30 000 lei.
înscrierile se vor face prin mandat poștal j 

cu confirmare de primire, pe adresa : „CRE- Z 
SL'S‘“ S.R.L., Piața Sfiitului, nr. 17, 2 200, Bra- I 
șov, cont 4072502129 B.C.R. Brașov. j

Relații suplimentare și regulamentul com-J 
piei la telefon: 92/14 35 15. |
„CRESUS" — GAR\NȚIA SUCCESULUI ! | 

(690-1) *

S.C. PRIMOTEHNICA S.R.L. „ALECS"
AVEȚI PROBLEME MATERIALE? > 

DORIȚI SĂ VA COMPLETAȚI BUGETUL ’ 
FAMILIEI ? |

AVEȚI ÎNCREDERE IN NOI! '
Societatea comercială „PRIMOTEHNICA" | 

S.R.L. Brașov prin sistemul de întrajutorare u- ' 
manitară „ALECS“, înmatriculată la Registrul | 

iComerțului Brașov sub nr. J08/517 și D.G.F.P.
nr. 280, vă oferă această po ibilitate.

Orice persoană posesoare de buletin 
identitate care va vira în contul nostru suma 
minimă de 750 lei (contravaloarea unei acțiuni) 
va avea un beneficiu de patru ori mai mare 
decit. suma investită, după numai 30 zile lucră- | 

! toarc de la data depunerii.
în funcție de banii de care dispuneți pu- 

« tcți participa cu ciștiguri cuprinse intre 3 000 
| lei și 60 000 lei.

i

!
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I
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lei |
Investiții Beneficii Investiții Bcnelicii

750 Ici 3 000 Ici 8 250 Ici 3.3 000
1500 0 000 !) 000 .30 000
2250 !) 000 9 750 l i 000
3000 12 000 10 500 ■ ’ 000
375(1 1 5 0.10 1 1 250 15 000
4500 III 1'00 12 000 000
5250 ‘H noi) 12 750 >l 000
|0O0 24 000 13 500 >1 000
(i7.)0 27 000 1 4 250 ■ )7 000
7500 30 000 15 000 00 000

Doritorii se pot înscrie la sediul firmei din 
Brașov, str. Mureșenilor, nr. 25 (fosta 7 No
iembrie). Program zilnic 8-18, simbata 8—12. 
Telefon 92/14 40 27.

Persoanele din alte localități pot participa 
la listcmul nostru de întrajutorare Irimițind 
sumele cu care \or să participe prin mandat 
poștal cu confirmare dc primire pe adresa •

S.C. „PRLMOTEIINICA“ S.R.L. „ALECS",

I
w

I
• ........
| Oficiul P.T.T.R. Nr. 1 Brașov, cod 2 200, cont

i*
I
w

I

bancar nr. 4072510129 — B.C.R. Brașov.
Cîștigurilc vor fi trimise in aceste situa

ții prin mandate poștale pe adresa dumnea- 
voast ru.

ÎNCREDERE -- Cl.ȘTIG RAPID
(682)• » * ~ * —- • Mi # HM • AM »
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cu toata seriozitatea. Do- I 
vada ? La campionatul ’

i 
ăi

nc-a I 
d. : 

la (.n.iia campio- | 
națiun.d de sc- * 

ce

CAMPIOANĂ NAȚIONALA LA JUDO

Clubul Sportiv Școlar 
Deva ,c poate mîndri, 
pe bună dreptate, cu sec
ția sa de judo feminin 
— junioare și 
Iată, mai mult 
cui sport judo 
tat și de sexul
Și la acest club c privit

> * 9 9 9 9 flK 9 9 MW 9

tineret, 
bărbătes- 
este cău- 

frumos.

național de juniori ce a 
avut loc la Cluj, junioa
rele de la Deva au obți
nut 2 medalii de aur, 1. , 
de argint și 3 de bronz ! ♦ 
Recent, după cum 
relatat 
Sap ta, 
natului 
ni oare 
la Brașov, 
sescii (posesoare a două 
titluri de campioană na
țională la juniori și unul 
la I'
llul <lc campioană națio
nală la individual < 
nioare, (alegoria 61 kg. 
Un titlu ce ii aduce < 
meritată răsplată pentru 
talentul său, pentru tena
citatea cu care se antre
nează și se pregătește J 
aceasta sportiva cu care I 
Deva, clubul său, se pot * 
mfndri. Felicitări și noi | 
succese ! (Sabin C'crbu)* «

4»

dl |

sc- ,
• I desfășurat | 
i laudia Ur- • 

a.i
...... *•’ unul »
tineret) a obținut ti- |

.s,?l
°i‘11 ’

i
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Vacanțe pentru copii basarabeni de pe Nistru in județul Hunedoara
în aceastâ vară, citiri 

frații noștri basarabeni 
de pe Nistru se confrun
tă cu mari greutăți in 
lupta cu separatiștii ru- 
suloui, județul Hunedoa
ra se oferă să găzduias
că. in tabăra de la Lă- 
puțnic. mai multe serii 
dc copii din zona in ca
re se desfășoară luptele.

Din inițiativa Asocia
ției Internaționale pen
tru Protecția Orfanilor și 
I iga Apărării Drepturi
lor Omului Timișoara, 
filiala Deva, cu spriji
nul Inspectoratului Șco
lar Județean și Admi
nistrației Taberelor s-a 
declanșat această acțiu
ne, care este sponsoriza
tă de Consiliul Județean 
Hunedoara. Primăria Di 
va. S.C. „Coratrans" S.A. 
(care asigură transpor
tul). S.C . „Di ccbal" S A., 
S.C „(etate- S. \„ 
Zsok A N.igv. S.C.

S.( . 
„Cră-

PUBLICITATE
VlNZARI— 

CUMPĂRĂRI
• VÎNl) casă in Grăș- 

tic Informații Deva, 956/ 
28035, 28710. 141GS. (3^'8)

a VtND motocicletă M.Z. 
250 < mc și Scuter Mr.net. 
Sic. Carp >ți, bl. 34. sc. D, 
ap. 5. Deva, cartier Da
cia. (.;9‘Jb)

• VINO Trabant 601, 
cu piese schimb. Deva, 
tel. 25413. (4517)

• VÎND garsonieră, con
fort I, in Hunedoara. In
formații Deva. tel. 18202

(4518)
• VÎND apartament două 

camere, proprietate, par
ter. cu telefon. Deva, Goj- 
du. Informații tel. 935/ 
43718, orele 18- 20. (4410)

• CUMl’Alt apartament 
3—1 camere, parter, etaj 
I. zonă centrata. Hune
doara. tel. 957/15621. ore
le 19—21. (499 b

• VÎND urgent casă, zo
nă centrală, gaze. Deva, 
O Dens’>>»ianu, 2. (1496)

• VÎND video player 
„O r i o n‘ , telecomandă, 
75 000 Iei. Deva, tel. 22750 
sau 28059. (1502)

• VÎND camionetă 
Men edes Diesel, 3,5 
tone, acoperită, stare 
foarte bună, preț ne
gociabil 1 200 000 lei. 
Deva. tel. 13187, ore
le 15 -23 (1523)

• OFF.it Dacia 1310. sta
te nerfectă. contra contract 
apartamen’. exclus Dacia, 
Micro 15 Deva, tel. 28167.

(4522)
• VÎND butelie aragaz. 

Deva. Al. Păcii, bloc turn 
10.3. ap. 30. (4519)

• VINDEM Cnla-Gol- 
den. Austria. 1.5 I. prețuri 
avantajoase, la tel 15053, 
11862 Deva. (4523)

• S.C MUI.T1 SUPER 
SF.ltVICE Import Export 
SRL vinde: camioane Mer
cedes Man. Magirus, mi
crobuze, trailer, piese pen
tru O pel, Volkswagen, 
Auzii, Ford, Mercedes, Re
nault 18. 9!ț§l32.21. (1524)

• VÎND urgent 50 ca
pre. Riu Mir. nr 52, corn. 
SălrfJ (1530)

• VÎND video recorder 
Panasonic, cumpăr video 
player „Szdron". Deva, tel. 
95G/168'1 I, dtipii ora 15,30.

(4528)
• (>l El! muri i. Deva, 

'el 12605, orele 15—20.
(1527)

cărij spre Basarabia.fn imagine — autoca
rul aparținîml „Cora- 
trans" S.A. înaintea plc- l oto BAt EI. LAZ A
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SOCIETATEA COMERCIALA 
HIDROCONSTRUCȚIA S.A. BUCUREȘTI 

SUCURSALA RÎU MARE-RETEZAT

Disponibilizcază prin vînzare mijloace fixe 
propuse la casare. Listele acestor mijloace pro
puse pentru casare și scoatere din funcțiune 
se găsesc la sediul sucursalei Riu Mare-Rctezat, 
în localitatea Brazi, comuna Riu de Mori.

Informații suplimentare la telefon 957/70951, 
interioare 163, 140. (519)

• VÎND apartament 3 
camere. Deva, Mară.ști, 
bl. 1 (unu) B, ap. 9. (4525)

• VÎND Opcl Record 
1900, fabricație 1980, con
sum 8 la sută, cîrlig, hll- 
blou aerisire. Deva. tel. 
14635, după ora 16. (152G)

• VÎND garsonieră con
fort I. Deva, Mărățti. bl. 
23, ap. 8, orele 17—20.

(4532)
• VÎND mașină cusut 

SINGER. Deva, Mineru
lui. bl. 37, sc. 2, ap. 40.

(1534)
• VÎND mobilier dor

mitor, bucătărie, mașină 
cusut „Ileana". Deva, tel. 
17180, după ora 17. (4536)

• VÎND motor Opel Die
sel, cutie viteze, stare per
fectă. piese schimb motor. 
Te! 956/51458, 956/51564.

(4537)
• SCHIMB garaj meta

lic. tablă derapată 1.5, 
dcinontabil 6/3, unicat, 
multifuncțional, cu Dacia, 
sau mic litraj. Deva, tel. 
23535, sau 041<'9, orele 
10—14. (4538)

• VÎND Skoda S-100, 
motor nou, stare ireproșa
bilă, preț negociabil. Tel. 
957/17369. (4546)

• VÎND video player, 
joc electronic, drujbă elec
trică, moară cereale, bor- 
mașină, motor barcă. De
va, tel. 20063.(4540)

• VÎND apartament 4 
camere, două băl, bucă
tărie mare, parchetat, lin
gă piață. Deva, bduî D© 
cef'al. bl 8, sc. A, ap. 23.

(4542)
• A’ÎND mașină TV 12, 

motor Brașov, stare per
fectă. Bucuroși i, tel. 59168, 
Brădcan Simion. (4544)

• VÎND Dacia 1100, sta
re perfectă, piese schimb. 
Deva. tel. 22037. (4539)

• VÎND aragaz, pick-up, 
stabilizator tensiune, lus
tră. Deva, tel. 15288.

(4547)
• VÎND toner șl telefax, 

nou. Hunedoara, tel. 18109.
(4274)

• VÎND făină albă, cal. 
I, en-gros. Timișoara, tel. 
96/163072 sau Hunedoa
ra, tel. 957/13759, orele 
10—21. (1275)

• VÎND Dacia 1300, alb 
13, rnoflel 1979. Hunedoa
ra. tel. 20530. (1276)

• VÎNZAR1 cn- 
gros cafea boabe, pa
lincă Barack, Csercsz, 
dulciuri variate, pre- 
țtirj extrem de avan
tajoase. S.C. Comcx 
Bccom SUI Hunedoa
ra, str. N. Bdlccscu 
nr. 11. tel. 957/13369.

(1277)

• VÎND televizor color 
Philips, telecomandă, preț 
convenabil. Hunedoara, 
tel. 17841. (4279)

• VÎND Moskvici 408, 
stare bună. Hunedoara, 
tel. 16308. (4281)

• VÎND vitrină, ser
vantă. două dulapuri, ca
napea. Hunedoara, tel. 
17877. (4283)

DIVERSE
• CU autorizația 6011/

1991, emisă de Prefectura 
județului Hunedoara, s-a 
deschis activitatea inde
pendentă reprezentată prin 
domnul Csobot Francisc, 
avînd ca obiect de activi
tate reparații și întreține
re obiecte uz casnic. (4540)

• CU autorizația nr. 
6471/1992. emisă de Pre
fectura județului Hune
doara, s-a deschis activi
tatea independentă repre
zentată prin Istrate Lenu- 
ța-Nicoleta din Hunedoa
ra, str. A- Russo. 6-1, avînd 
ca obiect de activitate 
croitorie cu desfacere.

(1520)
• CU autorizația 6866/

1992, emisă de Prefectu
ra județului Hunedoara, s-a 
deschis activitatea inde
pendentă reprezentată prin 
Istrate Viola din Hune
doara, str. Al. Russo, nr. 
64, avînd ca obiect de ac
tivitate producere și co
mercializare vată din za
hăr, produse zaharoase, 
floricele din porumb. (4521)

• CU autorizația 5355/ 
1991, emisă de Prefectura 
județului Hunedoara, s-a 
deschis activitatea inde
pendentă reprezentată prin 
Stoian Gheorgho din Hu
nedoara, bdul Traian 12/ 
36, avînd ca obiect de ac
tivitate comercializarea 
mărfurilor alimentare și 
nealimentare. (4531)

PIERDERI

• PIERDUT chitanțier 
nr. 112—161, eliberat do 
E.M. Vcțel. Se declară 
nul. (4543)

• PIERDUT cartelă de 
alimente, eliberată de Ali
mentara nr. 73 Hunedoa
ra, pe numele IJutaru 
Victor. Se declară nulă.

(4278)
• PIERDUT cartelă a- 

limcnte nr. 05587, pe nu
mele Marcu loan. Se de
clară nulă, (4280)

• PIERDUT cartelă a- 
limente, eliberată de Ali
mentara nr. 110 Hunedoa
ra, pe numele Szabo Ale
xandru. Se declară nulă.

(4282)

• PIERDUT legitima
ție serviciu, eliberată de 
F.E. Deva, pe numele Mă
năstire Ionel. Se declară 
nulă. (4548)

OFERTE 
DE SERVICII

• S.C. TRASBOD SRL, 
cu sediul în Deva, tel. 
20323, face transport in
terurban la preț negocia
bil (auto izotermă de 10 t). 
Informații zilnic, după ora 
16. (3997)

• FII.MzARI video de 
calitate, jocuri pe calcu
lator. Deva, tel. 27G69.

(4119)
• S.C. MULTI SUPER 

SERVICE Import Export 
SRL organizează excur
sii în Grecia (cu asigura
rea vizei) și Turcia. 92/ 
413324. (4524)

• ÎNTOCMESC eviden
ță financiar-contabilă, e- 
ventual angajare. Hune
doara, tel. 1541G. (4273)

ÎNCHIRIERI

• CAUT garsonieră de 
închiriat, pe perioadă în
delungată sau preiau con
tract. Deva, tel. 29411, du
pă ora 16. (4198)

• SOCIETATEA Agri
colă „Cerna“ Peștișu Ma
re închiriază spații pen
tru depozitare fostele graj
duri ale C.A.P. (4483)

• SCS BRUTĂRIA 
NEAMȚ Deva închiriază 
mașină transport la un 
preț accesibil (camion 0,3 
tone, dubiță 2 tone). Te
lefon sediu 14647, întro 
orele 7,30—14,39, sau 22290, 
între orele 16,30—22. (4535)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament 
3 camere, decomandate, 
cu casă în Slmeria. Tel. 
61577, după ora 19. (4541)

DECESE

• CU durere în suflet, 
anunțăm dispariția din 
mijlocul nostru a. scum
pului nostru naș

GHEORGHE ROȘGA
îți vom păstra vcșnla 

chipul tău. Finii. (3999)

• GOLEGTIVUK de 
muncă al Sectorului uno- 
dclărlc din cadrul U.U.M.R. 
Grlșclor îți va păstra o 
veșnică amintire pentru 
sufletul tău bun, care u 
foot

GIICORGUE) JIOȘGA 
(4Q00J

SOCIETATEA COMERCIALA 
„METALOTEX" S.A. DEVA 

sediul în str. 22 Decembrie, bloc 
ORGANIZEAZĂ CONCURS

J
l

1 în data de 30 iunie 1992, ora 10, la sediul so- 1 
icietății, pentru ocuparea următoarelor posturi : j

• 1 economist pentru funcția de șef-birou • 
aprovizionare-desfacere-export-administrativ;

• 1 economist pentru funcția de șef-birou 
financiar-contabilitate ;

• 1 inginer pentru funcția de șef-birou 
tehnic-producție ;

• 1 inginer pentru funcția de șef-atelier 
prestări-construcții.

Actele necesare și relațiile privind condiții, 
le de încadrare și participare la concurs se pot 
obține de la sediul unității, biroul personal, te
lefoane : 16725 sau 26009.

Dosarele cu actele se primesc pină la data ț 
de 26 iunie 1992. (705) I
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• contabil șef — Policlinica cu plată Deva )

• director adj. economic — Spitalul Orășe. j
nesc Vulcan ț

• director adj. economic — Spitalul Orășe. ț
nesc Lupeni. ț

ț
Concursul va avea loc in data de 13 iulie i 

1992, orele 9, la Direcția Sanitară, iar înscrieri- i 
le se fac pină la 3 iulie 1992. !

Condiții de participare : studii superioare > 
economice. J

Relații suplimentare la Direcția Sanitară — ț 
biroul resurse umane. (704) |

1

DIRECȚIA SANITARA 
A JUDEȚULUI HUNEDOARA

Organizează concurs pentru ocuparea urmă 
toarelor posturi :

COOPERATIVA „CONSTRUCTORUL” 
HUNEDOARA

cu sediul pe strada Carpați, nr. 20 
încadrează responsabil unitate tîmplărie și 

tîmplari mobilă categoriile III și IV. (703)

S.Cz „ALIMENTARA" S.A. DEVA 

organizează, la sediul societății licitație, in data 
de 9 iulie 1992, ora 9,00, pentru vînzarea mij
loacelor fixe disponibile.

Listele privind fondurile fixe se află afi
șate la sediul societății din Deva, bdul 1 Decem
brie 1918, nr. 30, etajul II. (702)

IMPORTANT
FILIALA DE EXPLOATARE ȘI DIFl ZARE

A FILMULUI HUNEDOARA

Atrage atenția persoanelor fizice și juridice, 
ce se ocupă de multiplicarea, închirierea și or
ganizarea dc spectacole cu filme înregistrate pe 
casetă video, că în conformitate cu art. 16 din 
Decretul-Lege nr. 80/1990, nu pot desfășura a- 
ceastă activitate fără autorizația Consiliului Na
țional al Cinematografiei. (1615) \

Mr.net

