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• Intr-un interviu acor- 
. dat postului de Radio RO

MÂNIA ACTUALITĂȚI, 
premierul Theodor Sto- 
lojan a spus printre alte
le : „Fără un climat stabil 
pentru investiții și pentru 
activitatea' economică î„ 
Romănia (care 
realizat cit mai 
fiind un punct 
al guvernului, căruia i se 
subordonează 
lalte obiective ale 
mei) nu poate exista nici 
o șansă de relansare eco
nomică, de creștere a lo
curilor de muncă'*. „Gu
vernul dorește șă obțină 
stabilitate economică nu 
cu vechile mijloace, ci cu 
noile instituții și instru
mente ale economici de 
piață, care în majoritatea 
lor au fost creafe în scurta 
perioadă de doi ani și ju
mătate. Ma> sînt încă lu
cruri de făcut in elimina
rea unor tensiuni care se 
află pe piață între cerere 
și ofertă la diferite pro
duse, subvenționate sau 
nu. Nu trebuie să uităm 
că unii care pledează 
pentru încetinirea ritmu
lui reformei și care, în 
fond, reprezintă un opor- 

- tunism politic, nu doresc 
mersul înainte,. ci reîn
toarcerea la trecut sau la 
forme mai mult sau mai 
puțin apropiate de ceea ce 
a fost. Pentru noi este e- 
vident că atit timp Cît 
reforma nu »ste dusă pî
nă la capăt, nu există șan
se reale pentru a putea 
avea o relansare economi
că. După cc parcurgem a- 
ceastă etapă de transfor
mări radicale, structurale, 
sigur că si pentru Româ
nia și pentru a'lc țări ur
mează drumul dezvoiiirii 
economice care nu este 
simplu. Cel care reușește 
să realizeze cel moi repe
de structurile, cadrul le
gal, instituțiile, ca și oa
menii care lucrează la a- 
ceste instituții specifice e- 
conomiei de piață, sigur 
că reușește in această com
petiție".

în 
trebuie 
repede, 

prioritar
toate cele- 

refor-

La Filiala județeană
M.E.R. au sosit pentru o 
vizită de cîteva zile domnii 
IURIE ROȘCA, președinte 
executiv al Frontului Popu
lar Creștin Democrat din 
Republica Moldova, și AN- 

• DREI BAȘTOVOI, membru 
în conducerea F.B.G.D., de
putat în Parlamentul de 
la Chișinău și secretarul 
Comisiei parlamentare pen
tru Știință și învățămînt.

Împreună fac un turneu 
prin județele României 
pentru strîngerea de ade. 
ziuni în favoarea dlui 
Mircea Druc, propus să 
candideze la președinția 
țării de către M.E.R. Cu 
acest prilej, am purtat o 
discuție cu dl Iqrie Roșea, 
despre demersul politic pe 
care-l întreprind.

Scopul nostru ? 
Să explicăm 'de ce reîntre
girea este un deziderat i- 
mediat și de ce basara- 
benii trebuie să participe 
la viața politică a țării. 
Una dintre modalități o 
constituie participarea la 
actualele alegeri. Nu am

Basarabia a fost posibil, a- 
cest lucru, Imperiul So
vietic reușind să înghețe 
conștiința apartenenței la 
neamul romanesc. E im
portant să se înțeleagă că 
trebuie acționat rapid, în 
timp scurt. O felie din 
acest timp e campania e-

față de propriul neam. Nici 
noi, intelectualii, n-am rea
lizat încă In totalitate cum 
a fost posibil. Iar după ce 
atîta timp n-au avut con- 
tact cu țara, oamenii din 
Basarabia se apropie de 
eă cu timiditate și chiar 
suspiciune. Este un han-

praviețui ca un stat Înde- 
pendent. Trebuie să frîrr- 
gem pilonul 
din conștiința 
din structurile 
acest lucru e 
cu acordul și 
lor din țară. Unora acțiu
nea noastră li se pare o

antiunionist, 
oamenilor și 
oficiale. Dar 
posibil doar 
ajutorul ce-

„Singurul lucru care contează este 
UNITATEA ROMANILOR"
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• Referindu-se la activi
tatea personală preconiza
tă în viitor, primul mi
nistru român a spus „con
sider că dacă voi avea un 
răgaz de doi ani de zile

■ pentru a lucra într-o or
ganizație financiară in
ternațională, pot să fac un 
studiu aprofundat al țări- 
'lor care au avut succes in 
înfringerea stadiului de 
țară în curs de dezvoltare, 
prin cunoașterea bună a 
acestei experiențe și cu
noașterea pe care o am a 
economiei românești. Din 
această sinteză cred că pot 
să desprind idei și politici 
care pot fi folositoare 
rii mele". •

• In Franța a fost 
clanșată ieri campania 
ficială în vederea referen
dumului ce va hotărî a- 
derarea sau respingerea

' Tratatului de la Maastricht. 
Guvernul a numit o echi
pă guvernamentală spe
cială, avîndu-1 în frunte 
pe ministrul culturii. Jack 
Lang, căra rat desfășura o 
activă campanie în favoa
rea aderării. Ultimele son
daje de opinie arată că 
vocile ce se pronunță pen
tru aderare s-au redus ca 
număr, în prezent numai 
circa 53 Ia sută din popu
lație mai agreează ideea 
acceptării Tratatului. Re
zervele se datoresc în spe
cial ostilității crcscinde a 
electoratului față de poli
tica generală a guvernului 
socialist francez, transmite 
RFI.

ță-

de-
o-

venit să cîștigăm alegerile, 
ci să cîștigăm o teză . — 
simplă pentru cei din țară, 
greu de înțeles pentru cei 
din afară — și anume că 
sîntem același popor. Ar
delenii din fericire nu 
șî-au pierdut conștiința i- 
dentității naționale. In

lectorală din țară, care 
poate măcar să sensibili
zeze opinia publică din 
Basarabia, unde se dis
cută, pro și contra, de ce 
Mircea Druc participă la 
alegerile prezidențiale ? 
Școala și propaganda so
vietică au impus repulsie

dicap psihologic că la noi 
se vorbește altfel, oamenii 
simțindu-se jenați cînd trec 

e 
de 
că 
a- 
nu 
ru-

Prutul. Lucrul acesta 
speculat de conducerea 
la Chișinău, conștientă 
doar așa poate păstra 
ceastă republică, ce 
trebuie și nu poate

aventură pentru că nu cu
nosc realitățile de Ia noi. 
Am căfătorit în ultima vre- ] 
me în lume ți am ccnsta-

Discuție consemnată de 1
VIORICA ROMAN J

(Continuare în pag. a 2.a)
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încălțămintea „de Hunedoara"
cam strînge

Mai întîi, pentru cei 
pare nu știu, ori au uitat, 
să spunem eă în orașul 
Hunedoara ființează 
alături de marele 
binat siderurgic, 
ține pe umerii săi 
puternici aproape 
treimi din populația 
relui municipiu de pe 
na, alături de alte i 
prinderi economice, 
tuții, organisme adminis
trative, unități privatizate 
— și o fabrică de încălță
minte. Se numește S.C. 
„Corvin” S.A. șl produce 
încățăminte într-o gamă 
largă de sortimente, mo
dele și culori, pentru băr
bați, femei și copii.

înainte de revoluție ă- 
vea o activitate pozitivă, 
nivelul producției și des
facerea mărfurilor șituîn- 
d-o între unitățile de pro
fil apreciate în țară și 
în străinătate.

După 1989, Intensitatea 
muncii s-a redus, produc
ția a scăzut, colectivul și-a 
restrîns efectivul. Dar oa
menii, și, în primul rînd, 
consiliul de administrație 
al societății, nu și-au pier
dut busola. Au măsurat cu 
discernămînt, au tăiat nu
mai atît și numai acolo 
unde a trebuit, au înnădit 
sărăcia ori de cite ori a 
dictat guvernul și au men
ținut fabrica pe linia de 
plutire. Au produs doar 
cît era necesar, au vîndut 
așa cum au putut, au cău-

parteneri de des- 
a mărfurilor și

I■
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com- 
care 
încă 

două 
i ma- 
: Cer- 
între- 
insti-

tat noi 
facere 
iată-i existînd, respirînd.

Unul dintre administra
torii cu cea mai mare răs
pundere din cadrul socie
tății, dra lolanda Hăn
cilă, inginerul șei al uni
tății, își face azi „mea 
culpa” deoarece „nu am 
fost mai direcți și mai 
fermi în reorganizarea ac
tivității, nu am aplicat la 
timpul potrivit măsurile 
de austeritate ce se im
puneau, în condițiile creș
terii amețitoare a prețu
rilor și accentuării infla
ției, ale blocajului finan
ciar și diminuării piețelor 
de desfacere a mărfurilor”.

S-a procedat însă cu 
înțelegere și echilibru. Co
lectivul s-a reajustat la 
circa 1000 de .salariați, u- 
nii aflîndu-se în șomaj 
temporar, vînzarea produ
selor a găsit noi canale, 
străinii s-au apropiat de 
această unitate cu oare-

cucare rezervă, dar 
speranță. „Știm, 
nu au bani destui, 
cumpără mai puțină ' în
călțăminte și vor marfă 
fot mai bună, subliniază 
dra lolanda Hăncilă, Au 
perfectă dreptate. Dar îi 
asigurăm pe cei interesați 
— și se poate convinge cu 
ușurință oricine — că fa
cem încălțăminte bună si 
nu o vindem chiar scump, 
în plus, ne-am căutat și 
ne-am găsit unele firme 
străine, cu care am per
fectat contracte de apro
vizionare tehnico-materia- 
lă și de vînzare a încălță
mintei. Este vorba despre 
două firme italiene, care 
aduc materie primă și ne 
iau marfa. Am stabilit, 
împreună, să retehnologi- 
zăm unele linii de fabri
cație, să sporim (Sroducti-

Și 
oamenii 

își

DUMITRU GHEONEA

(Continuare tn pag. a 2 a)

VIL Rugăciune 
la înmormîntarea 

Adrianei - Adina
Convorbire cu dl procuror NICOLAE PETRUȚ, 

de la Procuratura județeană Hunedoara — Deva

abia

. în vederea stabilirii cu cer
titudine a identității victi
mei și a odiosului criminal.

Care sînt concluziile, die 
procuror ?

— Exista părerea că-asu- 
pra cadavrului s-a acționat 
cu anumite substanțe chi
mice distrugătoare. Anali- ■ 
zele efectuate demonstrează 
contrariul. Părul adunat de 
la locul omorului, oasele 
pe care le-am mai putut 
recupera sînt cu certitudine 
ale fetiței Adriăna-Adina. 
S-a stabilit clar prin ex
pertiza ordonată în cauză 
că autorul crimei este E- 
nășescu Mihai — Cosmin, 
Adevărul este că părțile 
moi ale corpului fetiței au 
fost distruse de factorii de 
mediu biologic, conjugate 
cu agresiunile micro și 
macrofaunei cadaverice.

— Deci nu există dubii 
asupra făptașului bestia
lului omor ?

GII. 1. NEGREA

— Stimate die procuror, 
știm că v-ați ocupat de 
cazul omorului minorei A- 
driana-Adina Mihăilă. Ci
titorii noștri ne întreabă, 
ne scriu, ne dau telefoane, 
cer să Ie spunem ce este 
nou în cazul acelei fetițe 
nevinovate, dare a fost o- 
morîtâ bestia] cînd 
împlinise 9 ani.

— Am procedat la pre
darea rămășițelor cadavru
lui minorei Adriana — A- 
dina către părinții ei. Oa
sele pe care le-am mai pu
tut recupera, 
avut în ziua 
august a.c.) o 
creștinească.

— Am înțeles că la soli
citarea Procuraturii jude
țene, Inspectoratului Gene
ra] al Poliției, Institutul de 
Criminalistică a efectuat 
expertize asupra unor o- 
biecte și eșantioane ridicate 
de la locul omorului și din 
locuința criminalului, ex
pertize ce interesează con
tinuarea urmăririi penale.

Să aibă (și a 
de vineri. 21 
înmormîntare

(Continuare în pag a 2-a)

In plină desfășurare recol-

SFAT:
Ferește-te de omul prost. El are min

tea odihnită.I

I 
I 
I

0 LOCUL I. Copiii trimiși de 
Asociația Handicapaților Neuro- 
motori din județ în tabăra de la 
Balaton (Ungaria) s-au întors a- 
casă odihniți și bronzați. Dar mai 

ales fericiți pentru ca la concursul 
pe teme istorice organizat In ta
bără au fost cei mai buni, ocu- 
pînd locul I. Bravo lori (V.R.)

Băcia, deoarece locatarii nu și-au 
plătit taxele comune. Măsura, cam 
extremistă, ni se pare nouă, mai 
are și o altă explicație: cînd au 
apă locatarii de la etaj, are si ma
gazinul alimentar de la parter... 
în magazie. Din cauza instalații
lor interioare, defecte. (I.G.)

0 IN STRAIE NOI. De curtad, 
autogara din Brad a intrat in re
parație, devenind astfel o 'carte 
de vizită apreciabilă nu numai 
pentru S.G. „Crisbus*, .ci și pen
tru oraș. Iată, așadar, o „măsură" 
de bună gospodărire și cultivarea 
esteticului în orașul Brad. (C.P.)

0 MERE DE VARĂ. La ferma 
nr. 5 a Asociației din Geoagiu se 
află 
tarea merelor de vară. Din spu
sele dnei E. Voican, economista 
unității, am reținut că se preco
nizează obținerea unei producții 
de circa 15 tone mere de vară 
și circa 400 
(Tr. B.)

tone mere de toamnă.

funcționeazâ. Apa. frumos proiec- | 
tată se adună in două minl-lacuri. | " -----J-! |

I 
I 
I
I 
I

Dar ce se află aici este urlt; sti
cle, cutii în care a fost bere stră
ină cartoane în care au fost ți
gări, chiștoace, hîrtii, eoșulețe de 
înghețată etc.
v elope 1 Toate 
mtini rele, de oameni necugetați.
Este urît, este păcat... (Gh l.N.)

etc.. Pînă și... an- 
sini aruncate de

MUR- 
cînd. micuța 
dincolo de 

din Deva.

0 MINI
DARE. Din
fîntînă arteziană de
Complexul „Lido",

— LACURI
cînd în

0 rAPA. R.A.G.G.L. Slmeria ă 
sistat furnizarea apei la bl, 1 din
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„Singurul lucru 
care contează este 
unitatea românilor"

(Urmare din pag. I)

tat eă nu se știe eă mol
dovenii nu există ca etnie 
ci sîntem un singur popor. 
Prin demersul nostru vrem 
să înlăturăm confuzia. 
Chiar și în țară acțiunea 
noastră este văzută eronat. 
Sorgintea acestei viziuni 
se află în faptul că ni s-a 
pretins un comportament 
politic ca cel ce funcțio
nează în România, Dar 
demersul nostru politia 
depășește cadrul partinic. 
De aceea găsesc deplasată 
obiecția privind acceptarea 
de a merge în campania e- 
’ectorală împreună cu 
M.E.R., care este o forma
țiune controversată.

Red. — S-ar putea spune 
că dv. faceți nu atît o cam
panie electorală, cît una 
unionistă.

I.R. — Sîntem union iști, 
și ne-am deprins să fim 
-Latestați de majoritate. 
Dar ne-am deprins si cu 
imperativul lui trebuie. 
Căci sîntem răzbunarea 
fried părinților noștri. Pă
rinții noștri n-aveau curâ
nd șă spună ca sînt ro
mâni. Tot timpul încercau 
să ne ferească de adevăr. 
Să ne preocupe doar grijă 
supraviețuirii fizice. De 
cînd eram studenți, pă
rinții și cunoscuții încer
cau să ne convingă că 
e riscant să te expui. Noi 
sîntem prima generație 
după război care am aban
donat frica. E cea mai" im
portantă realizare. Știm ce 
vrem și credința noastră 
nu poate fi tulburată de 
nimeni. Dar fără sprijinul 
concertat al țării am putea 
deveni niște oameni despre 
care s-ar putea spune ,au 

ut dreptate,-dar. lin pă
cate, n-au reușit",

Red. — Deci v-ați asu
mat misiunea generației bu

nicilor dv., care au înfăp
tuit Marea Unire ?

I-R. — Atunci ardelenii 
au spus „Vrem să ne unim 
cu țara”. Asta dorim și noi 
azi; dincolo de dorința sau 
nedorința unora de la noi 
de a se realiza acest lu
cru. De aceea vrem să for
tificăm curentul unionist. 
din Basarabia. Și asta pen
tru că acum se așeză fron
tierele în această parte de 
Europă și există pericolul 
formării conștiinței altei 
stabilități românești, ce va 
gravita în jurul Moldovei. 
Noi nu recunoaștem statu
tul unei astfel de republici 
bananiere. De aceea spu
neam că noi nu putem să 
cî.știgăm său să pierdem a- 
legerile. Putem doar să 
cîștigăm sau să pier
dem Unirea. Și singurul 
lucru care contează este uni
tatea românilor. Dar pen
tru asta trebuie, să înțele
gem că a simți românește 
înseamnă a acționa româ
nește. •

Red. — Abia ați sosit, 
deci n-ați avut timp să vă 
faceți o impresie despre ju
deț și oamenii săi. Ce ac
țiuni veți întreprinde ?

I.R. — Deja avem o pri
mă impresie. Intr-o singură 
oră, în timpul cît stăteam 
de vorbă, pe listele noastre 
s-au înscris cîteva sute de 
persoane. (Lri uri moment 
dat, s-au solicitat telefonic 
alte liste, cele cu care se 
ieșise în stradă fiind com
plete — n.n.). Dorim să în- 
tîlnim cît mai multă lume, 
eventual să avem și întru
niri publice. Și, desigur, 
vrem să pregătim și veni
rea în județ a dlui Mircea 
Druc.

Red. — Vă mulțumesc și 
să dea Dumnezeu ca visul 
dv și al nostru, al tuturor 

românilor, să se împlinească.

UCIGAȘUL Șl COPIII
(Urmare din pag. 1)

— Probațiunea în cauză, 
recunoașterea faptei au 
stabilit concluzia că sîntem 
în fața unui odios omor să- 
vîrșit de Enășescu Mihai- 
Cosmin. Greu de închipuit 
la un tînăr care nu mai 
săvîrșise fapte de violență. 
Deci avea capacitatea să 
disceamă asupra faptei, a 
consecințelor săvîrșirii ei.

— Dar expertiza psihia
trică asupra inculpatului ?

— încă nu avem toate 
datele. Dar cum spuneam, 
treburile sînt certe : crimi
nalul odios, care a frînt fi
rul vieții unui copil nevi
novat, este Enășescu Mihai-

Cosmin. Dacă îmi este în
găduit aș face Un apel la 
cititorii ziarului „Cuvîntul 
liber” să aibă încredere că 
le vom spune tot adevărul 
despre această crimă odi
oasă, fără asemănare în 
Deva, chiar în județul, nos
tru.

— Ca ziarist, eu nu pot 
califica o asemenea faptă...

— O va face justiția. Ca 
procuror, om și părinte a- 
sigurăm cititorii „Cuvîntu- 
lui liber” eă ii vom informa 
cu modul în care se va des
fășura procesul. Pentru 
fetița Adriana-Adina un 
pios omagiu.

Dumnezeu s-o odihnească 
în pace !

CONDIȚII OPTIME PENTRU DESFĂȘURAREA ‘ 
CAMPANIEI ELECTORALE |

Consiliile locale au în această perioadă o mulțime * I de treburi, iar printre acestea se -înscrie, la Ioc de ț 
(cinste, crearea tuturor condițiilor pentru buna desfă- « 
î șurare a actualei campanii electorale. O dovedește și I I discuția cu dl Păun Jura, primarul orașului Simeria. J 
» —- Die primar, cîți cetățeni cu drept de vot sînt în |I Simeria ? I

— în jur de 10 500. Listele electorale au fost reac- î 
| tualizate și urmează să fie afișate în locuri publice. | 

— Legea nu stipulează afișarea lor. *I — Nu, dar nici nu interzice. Noi credem că este I I bine să le afișăm. Și o vom face.
— Cîte locuri pentru propagandă electorală a sta-1 I bilit consiliul local din Simeria ?

treaba | 
le fo-1*

_____ _____ _______ __ „„„„„„ • î vom începe în curînd amenajarea lor, cu sprijinul a- | 
- — Simeria este un important nod de cale ferată. |I Cei ce se vor afla în ziua votului în trecere pe aiciJ 
» unde vor vota ? ,
| — Vom organiza o secție de votare în gară. Eu IJ personal, consiliul local din orașul nostru sîntem pre- î 
| ocupați pentru a asigura condiții optime pentru buna | I desfășurare a actualei campanii electorale, ca și a vo-* I' tării în ziua de 27 septembrie, cînd sîntem chemați să I 

alegem un nou Parlament al României și Președintele • 
» țării. i
f TRAIAN BONDOR

, ---- v-ikt XVUU11 pciiuu pxupagc
I bilit consiliul local din Simeria ? ;
; — Șase. Din păcate — dar asta nu este treaba *
• noastră — partidele și formațiunile politice nu I 
» losesc încă. De ce, nu știu.

— Cîte secții de votare vor fi în Simeria ?
, . — Șapte. Locurile acestora sînt deja stabilite și *I' vom începe în curind amer

genților economici din oraș.
* — Simprin un imn

încălțămintea „de Hunedoara *
cam strînge!

(Urmare din pag. 1)

vitatea muncii, să ridicăm 
ștacheta calității încălță
mintei „de Hunedoara". 
Sîntem mulțumiți. N-avem 
decît de cîștigat".

Și atunci de ce și cum 
„strînge" încălțămintea de 
Hunedoara ?f

Simplu. îi strînge la 
pungă pe cei care o cum
pără, pentru că nu este 
foarte ieftină — avînd în 
vedere și politica guver
nului de majorare nesă
buită a prețurilor —, ă- 
poi îi strînge tot Ia pungă 
— la punga propriilor cîș- 
tiguri —, pe cei care vînd, 
deoarece marfa nu prea 
are căutare, motivația fi
ind, de asemenea, prețu
rile mari.

Cu toate acestea, S.C. 
„Corvin" S.A. Hunedoara 
trăiește și va trăi. Oame
nii din conducerea sa, 
care nu se bat cu cără
mida în piept, găsesc so
luții de conlucrare cu 
colectivul și cu partenerii 
de afaceri, se străduiesc 
să rezolve problemele pe 
care le ridică realitățile

'rit

dure ale economiei româ
nești și am credința — 
efectiv concretă și reali
zabilă — că numai prin 
angajament și disciplină 
productivă vor reuși să 
arunce punte durabilă spre 
mîine, din zbuciumul și 
durerile de azi. „Iar dacă 
se rezolvă și problema blo
cajului economic, dacă 
oamenii noștri vor înțe
lege pe deplin că numai 
munca stăruitoare, nivelul 
calității tot mai ridicat al 
produselor și desfacerea 
lor la' prețuri accesibile 
constituie cheia pentru des
chiderea pieței libere — 
atunci existența noastră 
va fi asigurată”- — a ținut 
să precizeze dl Florian 
Nițu, în calitatea sa de 
consilier juridic al unității 
și de secretar al consi
liului • de administrație și 
al consiliului împuternici- 
ților statului care, în ba
za modificării articolului 
112 din Legea nr. 31/1990 
privind societățile comer
ciale, are formularea „Îm
puterniciți mandatați să 
reprezinte interesele capi
talului de stat".

Un camionagiu neatent, care nu a respectat distanța legală, a lovit cu violență un autoturism nou 
(19 000 km la bord), care circula regulamentar pe .sensul său de/ mers. Nu știi la ce să te aștepți cînd por- 
£•>«« Ia drum.../ "■* - Foto PAVELx IAZA Jți

S.C. „IWEROPA" S.A. HUNEDOARA

(fosta Întreprindere de Tricotaje) bdul Tra
ian, nr. 9.

Angajează de urgență prin concurs:

• DIRECTOR ECONOMIC — economist, 
studii superioare, cu o vechime minimă in spe
cialitate de 8 ani

• ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL 
— economist, studii superioare, cu o vechime 
minimă in specialitate de 8 ani.

Înscrierile se fac la sediul societății — bi
roul personal, pînă Ia data de 1. 09. 1992.

Concursul va avea loc în data de 2. 09. 
1992, ora 10, la sediul societății. (985)

■

V

SOCIETATEA COMERCIALA „DACIA 
SERVICE * S.A. PITEȘTI

FILIALA DACIA, SERVICE DEVA

ANGAJEAZA

• REVIZOR CONTABIL

• ȘEF UNITATE VULCAN.

ț

l

Condiții de angajare:
• pentru revizor contabil — pregătire con- J 

form Legii 12/1970 și vechime 5 ani în specia- ) 
litate

* pentru șef unitate — studii superioare în ț 
profil auto și vechime în muncă minim 5 ani.

Informații si relații suplimentare Ia tele
foanele : 18840,’25840,'25841. ((986) j

UZINA MECANICĂ CUGIR

Vă face cunosc.it că în .data de 17. 09. 1992, 
ora 12, seva desfășura licitația publică pentru 
mașini-unelte și alte mijloace fixe rezultate din 
disponibilizări.

Lista acestora este afișată la sediul uzinei i
Xk . V.. . .. . X »   1 — Jiar informații suplimentare se pot obține de la i ~ -- ~ - *■- — — !

*
*
*

șoseaua ț

Serv. Mecano-Energetic. zilnic între orele 9— 
15. (984)

STIMAȚI AUTOMORI1 STI,

S.C; „EUROVENUS” S.R.L.

eu sediul in Sîntuhalm, nr. 1. pe 
națională Deva — Simeria

V A OFERĂ
• autoturisme și autocamioane

• remorci pentru autoturisme, inclusiv 
montarea eirftgului de remorcare;

• remorci pentru tractoare și autocamioane

• anvelope
i

• diferite tipuri de uleiuri (Castrol, Penn
zoil, Unocal, Texaco) pentru motoare și trans
misie.

<

lichid de frină și antigel

piese și accesorii auto

servicii auto-transporturi și remorcări

consignație auto

In 
automobile..

fiecare duminică se organizează tîrg de

PROGRAM ZILNIC 7—22

Relații — telefon 626294, fax 621386 
(980)

f
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DIVIZIA NAȚIONALA

Cronica
Cea de a doua etapă din 

Divizia Națională, in ciuda 
rezultatelor strânse, favora
bile gazdelor (cu excepția 
unui singur rezultat de e- 
galitate, Dacia Brăila — 
Dinamo, a fost agitată, a- 
cordîndu-se peste 30 de car
tonașe galbene și 5 roșii. 
Numai în meciurile Rapid 
— „U” Cluj și Poli Timi
șoara — Sportul Studențesc 
s-au acordat de către cava
lerii fluierului cite 1 car
tonașe galbene. Printre cei 
care au văzut cartonașul 
roșu se numără și C. Pană 
de la Dinamo și Sburlea 
de la Steaua, semn că ar
bitrii dovedesc o exigență 
crescută față de abaterile 
de la regulament, indiferent 
de blazonul echipei și e 
bine.

Printre cele mai frumoase 
partide disputate duminică 
pe prima scenă fotbalistică 
se poate aminti cea de la 
Craiova, unde studenții din 
bănie au administrat un 
sever 4—0 'echipei conduse 
de fostul lor coleg, Aurel 
Țicleanu. Dincolo de rezul
tat, gazdele au dovedit 
multă poftă de joc combi
nația, eficace, în care noii 
veniți Cioloboc și Gane 
pare că și-au găsit un loc 
bun.

Așa cum era de așteptat, 
Dinamo, cu cel mai valoros 
lot din Divizia Națională, 
nu putea să nu obțină mă
car un punct la Brăila și, 
astfel, să mențină cit mai 
mult. timp șirul meciurilor 
în care să nu cunoască în
frângerea. Insă, cel puțin 
pînă în etapa următoare, 
pe primul loc se află Glo
ria Bistrița, o, echipă bine 
pregătită și pentru noul 
campionat. După victoria la 
scor de la Bacău, sigur, 
nu putea scăpa prilejul de 
a mai adăuga 2 puncte in 
defavoarea Progresului.

Deși echipa bueureșteană, 
bine întărită cu jucători de

prima ligă, a jucat la un 
nivel apropiat gazdelor, nu 
a putut obține mult râvni
tul punct.

Steaua și Politehnica Ti
mișoara au dat multe pal
pitații suporterilor, atît Pe
trolul cit și studenfii bucu- 
reșteni evoluînd bine, la un 
moment dat conducînd pe 
gazde. Steaua, deși în 10 
oameni, a învins pînă la 
urmă, în schimb Sportul 
Studențesc fără Răsuță (e- 
liminat) era cit pe-aiei să 
ia un punct colegilor timi
șoreni, conducînd de 2 ori 
cu 1—0 și 2—1 echipa de 
pe malurile Begăi. ' Timi
șorenii au învins pînă la 
sfîrșit, dar greu. Și atenție.

în curînd la Timișoara va 
veni Real Madrid!

' Meciuri destul de echili
brate la Rapid București, 
unde studenții clujeni as 
dovedit ei tint deciși să-și 
apere locul cucerit fn pri
ma divizie a țării. La Sibiu, 
Silviu Lung s-a opus unui 
Scor mai mare, echipa sa 
fiind învinsă la limită. Nici 
brașovenii nu s-au putut 
desprinde, mal dar de bă
căuani, iar C.S.M. Reșița 
s-a apărat bine doar o re
priză, după care Neagoe, 
Canman și Bănică a* zbur
dat în careut oaspeților. 
Campionatul abia a înce- 

'put. Jocurile vor fi tot în
cinse. Depinde mult de ar
bitraj . pentru a nit se face 
nici un rabat ordinii și dis
ciplinei pe teren și în tri
bune.

SABIN CERBU

DIVIZIA NAȚIONALĂ
REZULTATELE ETAPEI a Il-a : Dacia U. Brăila 

— Dinamo 1—1; Poli. Timișoara — Sportul Stud. 3—2 ; 
Univ. Craiova — OțeMI Galați 4—0 ; Steaua — F.C. 
Ploiești 4—2 ; F.C. Brașov — F.C, Bacău 1—0 ; Rapid — 
U. Cluj 1—0; Gloria Bistrița — Progresul Buc, 2—0;
F.C. Farul — C.S.M. Reșița 3—0; F.C. Inter — Elec-
troputere 1—0.

CLASAMENTUL
1. Gloria Bistrița 2 2 0 0 6—1 4
2. Dinamo 2 1 1 0 5—1 3
3. Univ. Craiova 2 1 1 0 4—0 3
4. F.C. Farul 2 1 1 0 5—2 3
5. Steaua 2 1 1 0 5—3 3
6. Rapid 2 1 1 0 2—1 3
7. F.C. Inter 2 1 0 1 3—3 2

8-10. Electroputcre 2 1 0 1 1—1 Z
„U- Cluj 2 I 0 1 1—1 2
F.C. Brașov 2 l 0 1 1—1 2

11. C.S.M. Reșița 2 1 0 1 3—5 2
12. Poli. Timișoara 2 2. 0 1 3—6 2
13. Sportul Stud. 2 0 1 - 1 2—3 1
14. Dacia U. Brăila 2 0 1 1 1—2 1
15. F.C. Ploiești 2 6 1 1 3—5 1
16. Progresul Buc. 2 0 1 1 2—4 1
17. Oțelul Galați 2 0 1 1 1—5 1
18. F.C. Bacău 2 0 0 2 1—5 0

ETAPA VHTOARE: Elcctroputere — F.C. Farul; 
Dinamo — F.C. Inter; Sportul Stud. - Daci (răila; 
U. Cluj — Steaua ; F.C. Ploiești — Oțelul Galați; F.C. 
Bacău — Rapid; Progresul Buc. — F.C. Brașov; C.S.M. 
Reșița — Gloria Bistrița; POli. Timișoara — Univ. 
Craiova.

DE LA CONDUCEREA 
CLUBULUI 

„CORVINUL"

Conducerea Clubului 
„Corvinul" anunță pe 
toți posesorii de legi
timații de intrare la 
meciurile echipei, pe 
suporterii fi susținăto
rii formației Kunedo- 
rcne din județ, să se 
prezinte la club pentru 
schimbarea legitimației 
sau primirea noii legi
timații valabile de la 
I septembrie a.c. de 
către cei -are doresc 
să devină susținători 
ai Corvinului.

Se așteaptă noi spon
sori, oameni de afa
ceri, patroni ai unor 
cunoscute firme de so
cietăți comerciale—din 
Hunedoara, Deva, Si* 
meria, Orăștie, C la 
și Hațeg. încurajați, 
sprijiniți echipa hune- 
doreană ! (S.C.)

REZULTATELE 
concursului

PRONOSPORT 
DIN 23 

AUGUST 1992 ’
Dacia — Din. Hue. X
Poli. Tim. —* Sp. Stud 1 
U. Craiova —• Oțelul 1 
Steaua —-F.C. Ploiești 1 
F.C. Bv___F.C. Bacău 1
Rapid — „U” Cluj 1 
Gl. B-ța — Progresul 1 
F.C. Farul — C.S.M. R. 1 
F.C. I. Sib. — Electropuf. 1 
Gloria Buzău — Fl. M. 1 
Gloria Gl. — F.C. Argeș 1 
C.F.R. Cluj — Corvinul 2 
Jiul Petroșani — U.T.A. 1

Fond de câștiguri lei: 
10 505 195 lei.

DIVIZIA A 1

" ----------------------------- ------------------- ■ ■ ............. .. ■ ■■■—1

DIVIZIA A 2

REZULTATELE ETAPEI a Il-a: Gloria Buzău — REZULTATELE ETAPB a II-a : C.F.R. Cluj —
Flacăra Moreni 2—1; Unirea Slobozia — Cmnua Rm. Corvinul 2—5 ; F.C. Drobeta Tr. S — Unirea AX 1—®î
V. 1—1; C.S.M. Suceava — Unirea Focșani 4—2; Gloria Kerița — Olimpia S.M. î—2 ; F.C. Bihor —
CeahiăuF P.N. — A.S. Electromurcș 1—0; Poli. laș» •• Metrom Bv. 0—0; Tractorul Bv. C.F.R. Timișoara
Steaua Mizil 1—0 ; C.S. Oh •90 — FAUR Buc. 2—0; 4—2; Jiul Petroșani — V.T.A. 3—0 Jiul Craiova —
Gloria C.F.R. Galați — F.C. Argeș 2—1; Callatis Mg. F.C. Maramureș 1—4); MetaUlH. Cugb — LC.I.M. Bv.
— Foresta Fălticeni 1—■1: Autobuzul Buc. — portul 3—2 ; Armătura Zalău Metalul Bocșa 2—1.
C-ța 3—4.

CLASAMENTUL CLASAMENTUL

1. Portul C-ța 2 2 0 0 8—5 4 1. F.C. Corvinul 2 2 • 6 3— 2 4
2. Politehnica Iași 2 2 0 0 4—1 4 2. Jiul Petroșani 2 8 I 9 4— 1 3
3. C.S.M. Suceava 2 1 1 0 4—2 3 3. F.C. Maramureș 2 1 • 1 3— 2 2
4. Foresta Fălticeni 2 1 1 0 3—1 3 4. Metalul Bocșa 2 1 0 1 4— 2 2
5. Ceahlăul P.N. 2 1 1 0 1—0 3 5. I.C.LM. Brașov 2 1 0 1 S— 4 2
6. F.C. Argeș 2 1 0 1 5—2 2 6. Unirea A.I. 2 ■ 0 l 3— 2 2
7. A.S.A. Electromurcș 2 1 0 1 2—1 2 7. Tractorul Brașov 2 1 0 1 4— 4 2
8. Steaua Mizil 2 1 0 1 2—1 2 8. Jiul Craiova 2 1 Q 1 2— 2 2
9. Flacăra Moreni 2 1 0 1 3—3 2 9. Metrom Brașov 2 0 2 0 1— 1 2

10. C.S. Olt '90 2 1 0 1 2—2 2 10. F.C. Bihor 2 0 2 6 0— 0 2
11. Chimia Em. V. 2 0 2 0 1—1 2 11. C.F.R. Timișoara 2 1 6 1 4— 5 2
12. Gloria Buzău 2 1 0 1 4—5 2 12. Gloria Reșița 2 1 9 1 4— 5 2
13. SI. C.F.R. Galați 2 1 0 1 2—3 2 13. Armătura Zalău 2 1 0 1 3— 4 2
14. Unirea Slobozia 2 0 1 1 2—3 1 »4. U.T. Arad 2 4 6 1 2— 3 2
15. Unirea Focșani 2 0 1 1 2—4 1 15. F.C, Drobeta Tr. S. 2 1 0 1 1— 3 2
16. Cal lat is Mangalia 2 0 1 1 1—5 1 16. Mctalurg. Cugir 2 1 0 t 4—10 2
17. Autobuzul Buc. 2 0 ' 0 2 3—6 0 17. Olimpia S.M. 2 0 1 1 2— 3 1
18. F.A.U.R. Buc. 2 0 0 2 1—5 0 18. C.FJR. Cluj 2 0 0 2 2— 8 0

ETAPA VIITOARE Portul C-ța — Callatis Mg; ETAPA VIITOARE: Metalul Bocșa — Metalurg.
Flacăra Moreni — Autobuzul Buc.; Chimia Rm. V« — Cugir ; Corvinul — Armătura Zalău ; Unirea A.I. —
Gl. Buzău; — FAUR Buc. — Ceahlăul P.N.; A.S.A. C.F.R. Cluj; U.T.A. -- F.C. Bihor; Metrom .Bv. —
Electro. — Unirea Focșani, Steaua M. — C.S. Olt ’90; Olimpia S.M.; C.F.R. Timișoara Jiul Petroșani;
F-€. Ărgeș — Poli. Iași; Foresta Fălticeni — Gl. C.F.R, F.C. Maramureș — Tractorul Bv. ; LC.lM. Bv, — Jiul
Galați; Unirea Slobozia C.S M. Suceava.

■ r '

Craiova; FXX Drobeta Gloria Reșița.

i F. C. Corvinul a învins cu
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5-3 In deplasare pe 
F.R

După cum ne relatau la 
începutul campionatului 
dl Ioaa Petcu, președin
tele clubului „Corvinul», 
și antrenorii Romică Ga
bor și Virgil Stoiea, din 
strategia pregătirilor ce 
se efectuează pentru cla
sarea pe primul loc în se
ria a Ii-a a campionatu
lui Diviziei A face parte 
și începerea în forță, cu 
mult aplomb, a primelor 
jocuri, care să surprindă 
adversarii, jucînd, predo
minant, cartea atacului. 
Au trecut doar două etape 
și e prematur să tragem 
concluzii. Totuși, în pri
mele două etape, Corvinul 
a înscris 8 goluri și- a 
primit doar două. Sigur, 
a jucat doar cu Drobeta 
Tr. Severin și eu C.F.R. 
Cluj, nu cu echipe din 
prima ligă. Așa e, dar, 
oricum, Corvimil a înce
put foarte bine și se vede 
clar îmbunătățirea orga
nizării jocului, practicarea 
unor scheme de atac bine 
gîndite și aplicate cu in
teligența consacraților Ga
bor și Petcu, a căror pre
zență în teren stimulează 

pe tinerii hunedoreni. Con
ducerea clubului, echipa 
știu că primele etape sînt 
favorabile Corvinului. în 
primele 6 etape are jocuri 
cu echipe foste divizio
nare B, e drept cunoscute, 
dar fără pretenția de a 
promova, cu loturi mai 
slabe decît ale Corvinului. 
Urmează acum, acasă, cu 
Armătura Zalău și pe

o

I
9|
I

urmă deplasarea Ia Cu-ff 
gir, apoi din nou acasă,]! 
cu Jiul Craiova și o de-ij 
plasare la Tractorul Bra- II 
șov. Deci, se pot obține J 
și în deplasare puncte R 
foarte prețioase. Abia în* 
etapa a VÎI-a, 26 septem- M 
brie a.c., vine un examen 3 
foarte serios pentru Cor- ■ 
vinul, meciul cu Jiul! 
Petroșani la Hunedoara, 3 
principalul adversar, cel R 
mai redutabil In luptai 
pentru promovare a hu- R 
nedorenilor. Pînă atunci, 3 
sîntem convinși, Corvinul ■ 
va cîștiga un plus în J 
omogenizarea echipei șia 
cristalizarea ideilor tae-R 
tîce. Să sperăm că va fi 3 
primul meci al gazdelor ■ 
cu cea mai populată tri- i 
bună din ultima perioadă. ■ 

La Cluj, Corvinul a e- 3 
voluat în formația : lo- 
niță, Ba rd ac, Sterean, Tîr- 
noveanu, Heidiner, Bozga, 
Tița, Chezan, Gabor, Te- 
tileanu, Mitrică, dorea. 
E. Marian, Au -înscris : 
Bozga, E. Marian, Tita.i 
Mitrică de 2 ori, unul dfrU 
11 m. A fost un joc fru-i 
mos, cu multe faze de] 
poartă create mai ales de 
Corvinul, bine dirijat în 
teren fle Gabor. Neluțu*. 
Petcu 'n-a intrat pe gazon, • 
fiind accidentat. Poate, 
sîmbătă, la Hunedoara, cu
Armătura Zalău. Să mer-M 
gem la stadion să vedem 
tînăra echipă hunedorea- f* 
nă- i

S. CERBU

DIVIZIA C - FAZA JUDEȚEANĂ
REZULTATELE ETAPEI: Min. Aninoasa — Mu

reșul Deva 2—0; Metaloplastica Orăștie — Min. Băr- 
î băteni 6—0 ; Min. Ghelari — Min. Șt Vulcan 2—2; 
I Haber Hațeg —• Constructorul Hunedoara 2—1; Me- 
» talul Crișeior — Aurul Brad 1—2 ; Minerul Certei — 
I Minerul Teliuc 6—1; Favior Orăștie — C.F.R. Simeria 
> 1—5 ; Parângul Lonea — Victoria *90 Călan 2—1.1—5 ; Parângul Lonea — Victoria '90 Călan 2—1. 

CLASAMENTUL
J 1. C.FJL Sfaneria 2 2 O 0 7—1 4
1 2. Min. Șt. Vulcan 2 1 1 9 7—3 3
" 3. Haber Hațeg 2 1 1 8 2—1 9
| 4. Aurul Brad 2 1 I 6 2—1 3*9
' 5. Victoria CMan 2 1 0 1 9—2 2K
| 6. Constructorul Hd, 2 1 0 1 8—2 2 3Ș
1 7. Minerul Certej 2 1 6 1 6—3 2 M
J 8. Metaloplastica 2 I 0 1 7—5
1 9. Min. Aninoasa 2 1 0 1 3—2 2M
* 10. Parfngnî Lonea 2 1 0 1 3—3
III. Mureșul Deva 2 1 0 1 2—3
‘ 12. Min. Triiuc 2 l 0 1 3—7 2|
113. Min. Bărbăteni 2 1 0 1 2—7 2*3
114. Min. Ghelari 2 9 1 1 2—3 Îl
115. Metatnl Crișeior 2 • 0 2 2—4 •3
116. Favior Orăștie 2 9 0 2 1—13 ori
‘ ETAPA VHTOARE : Minerul Șt. Vulcan — Haber J 
I Hațeg; Metaloplastica Orăștie — Min. Ghelari ; Vie- Ș
* toria Călan — Min. Aninoasa; C.F.R. Simeria — Pa- ț 
I ringul Lonea ; Min. Teliuc — Favior Orăștie; Aurul 3
* Brad — Min. Certej ; Constructorul Hunedoara — Me. ■ 
t talul Crișeior; Min. Bărbăteni — Mureșul Deva. JiSCORURI MARI IN DIVIZIA C - 

FAZA JUDEȚEANĂ
După prima etapă din 

Divizia C — faza jude
țeană, cînd s-au înregistrat 
scoruri foarte mari, de 
8—0 (Victoria Călan — 
Favior Orăștie), 7—0 (Con
structorul Hd. — Minerul 
Ghelari), iată că și dumi
nică, Metaloplastica O- 
răștie a învins cu 6—0 
pe Minerul Bărbăteni și 
C.F.R. Simeria a cîștigat 
în deplasare la Favior 
Orăștie cu 5—1. Celelalte 
jocuri, așa cum arată re
zultatele, au fost echili
brate, Minerul Șt. Vul-

can cîștigînd un 
prețios la Ghelari.

De acum se observă di
ferențe mari între unele 
echipe ce nu au avut po
sibilitatea nici să-și întă
rească loturile, nici să 
efectueze pregătirile ne
cesare (jFavior, Minerul 
Ghelari). Și toate acestea, 
datorită lipsej de fonduri. 
Nici restul echipelor din 
Divizia C — faza jude
țeană, nu stau strălucit Ia 
acest capitol. Suporterii, 
sponsorii, mai pot , face 
ceva în această privință. 
(S.C.)

punct

L' ÎS.
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VÎNZARI-
CUMPÂRÂRI

• VÎND VW pasatt, sta
re excepțională. Deva, tel. 
619351, ’ (6902)

• VÎND urgent aparta
ment 2 camere, convenabil, 
IBălcescu. Deva, tel. 620692.

(6892)
• CUMPĂR apartament 

2 sau 3 camere, decoman-
'date, etaj 1, 2, zonă cen- 
.'trală. plata în D.M., De- 
*»a, tel. 621181. după ora 16.

(6973)
• VÎND VW Bus, stare 

.motor foarte bună și bun 
la caroserie, model 1977. 
Informații Hunedoara, tel. 
712671. după ora 20.

(6985)
• IMPORTATOR di

rect vindem cu adaos 
comercial 0 ulei mo
tor din import pentru 
toate tipurile de auto
vehicule (Diesel și ben
zină) la cele mai avan
tajoase preturi: Relații, 
tel. 623488. 625193,
625017. (6986)
• VÎND apartament, con- 

•țort I central, 4 camere de
comandate, etaj I, 100 mp. 
An atenția firmelor par
ticulare. Deva. tel. 612243. 

(6989)
• VÎND apartament 4 

camere, etaj I. negociabil, 
■str. Liliacului. Deva, tel.
$25494. (6990)

• VÎND urgent O- 
pel Rekord 20 E, preț 
negociabil, stare irepro
șabilă.

• VÎND urgent a-
partament 2 camere, 
ultracentral (lingă Ca
sa de Cultură). Deva, 
tel. 614975. (6993)

• VÎND 80 capre și Da-
eia Break avariată. Tel. 
$12679. (6995)

• VÎND Trabant Combi.
Hunedoara, tel. 721438. în- 
■tre orele 20—23. (6449)

• VÎND urgent aparta-
«■lent 3 camere ultracentral, 
•mobilat. Hunedoara tel. 
1113135. (6451)

• VÎND apartament «3 
ț camere central. Hunedoa- 
*fra. str. A. Iancu. 3, bloc 
^137, ap. 31, pînă miercuri.

(6453)
• VÎND casă, 3 camere, 

^bucătărie, garaj, curte. 
‘Hunedoara, tel. 721450.

(6454)
< VÎND Skoda S 100. 

(Hunedoara, str. Mureșului, 
^bloc- c46, ap. 26. (6456)

• VÎND VW Bus, ben- 
ufcinfi cu piese schimb, 
'■ret. 716641, 728433. (6458)

VIND duș boiler In
stant cu încălzitor rezer
vă. Crișcior, Valea Arsu
lui, nr. 1. (6422)

• VÎND apartament 2 
camere, sobă teracotă, ga
ze Deva, sau schimb cu 
similar Arad. Tel. 613964.

(6998)
• VÎND motocicletă

Manet și multe piese re
zervă. Tel. 626248. (7000)

• VÎND apartament 3
camere, ultracentral. De
va, tel. 618294, orele 12— 
18. ’ (7001)

• VÎND Dacia 1100 pen
tru piese de schimb. De
va, str. Al. Streiuluî, nr. 
8, bl. 70, ap. 24. (7003)

• VÎND casă Simeria.
Informații Piața Unirii, 
bl. 2, sc. A, et. 3, ap. 12, 
Simeria. " (7002)

• VÎND Fiat 600 pentru
piese de schimb. Informa
ții, Boholt 120. (7004)

• VÎND loc de casă în
Deva, str. Crîngului, nr. 
4. (7005)

• VÎND apartament 2
camere decomandate ultra
central Deva. Telefoane : 
661499. 660214. (7007)

• VÎND Moskviei 408,
stare bună, preț negocia
bil. Vălișoara. nr. 84, Mun
tean. (5894)

• VÎND urgent două
autoturisme Trabant. 601, 
Simeria, str. 1 Decembrie, 
bloc Al, sc. B, ap. 13, du
pă ora 19. (5896)

• VÎND motocicletă IJ 
și schimb garsonieră par
ter, Mărăști, cu aparta
ment 2 camere. Deva. tel. 
629543, după ora 16.

(5895)
• VIND casă cu anexe

și grădină. Simeria, Ko- 
gălniceanu, 9. . (7008)

• VÎND apartament 2
camere Hunedoara, bdul 
Dacia, nr. 10, bl. B3, ap. 
93. Informații zilnic, în
tre orele 18—21. (7011)

• VÎND apartament 3
camere Brad, str. Cuza 
Vodă, bl. 16, ap. 21, tel. 
655092. (7014)

• PREIAU contract gar
sonieră, apartament, bu
nă recompensă. Deva, tel. 
625522. (7015)

• OFER Dacia 1300, con
tra cedare contract ■ apar
tament sau garsonieră. De- ‘ 
va. tel. 622481. (7019)

• TVS RECOM IM-
PEX S.R.L. Deva anga
jează depanatori radio TV 
tel. 625522. (7016)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament
2 camere, cu garsonieră. 
Hunedoara, bdul. Dacia, nr. 
12. ap. 1. (§457)

SCHIMB apartament 
3 camere, gaze, proprieta
te București, cu similar o- 
raș Brad. Relații tel. 90/ 
805021, 95/656506. ț7Q13)

ÎNCHIRIERI

• OFER spre închirie
re apartament 2 camere, 
nemobilat. Tel. 620957.

(6999)

PIERDERI

• PIERDUT autorizație
nf. 223, pe numele Vasi- 
liu Lenuța, eliberată de 
Primăria jud. Hunedoara. 
O declar nulă. (6450)

• PIERDUT legitimație
de serviciu, pe numele Ion 
Ion, eliberată de „Casial“ 
Chiscădaga. O declar nu
lă. ’ (6997)

• PIERDUT permis CFR 
și carnet CFR', eliberate 
de Regionala CF Timișoara, 
pe numele Sorinca Drago- 
mir. Le declar nule. (6994)

COMEMORĂRI

• SOȚIA Lumini
ța, fiica Claudia, cum- 
nații Cati și Cornel, 
nepotul Mihăiță, cu 
adîncă durere în su
flet. anunță împlinirea 
a doi ani de la dis
pariția fulgerătoare 
dintre noi a celui ca
re a fost

ENE FLOREA
Dumnezeu să-1 odih
nească în pace l 

(6831)

*

ț

REGIONALA DE CAI FERATE TIMIȘOARA j

ANUNȚĂ ./
începînd cu data de 1. 09. 1992 la SNCFR ) 

se introduce francare obligatorie la toate expe-J _i_ w r • * _  X _ _____ ______*—• j
( 
J
!» 
I

dițiiie de mărfuri încărcate în vagoane, contai
nere de mare capacitate și coletărie, excepție 
fac transporturile derulate pe bază de conven
ție Itu SNCFR. (994)

COOPERATIVA DE CONSUM DEVA
} licitează cu chirie

„COMPLEXUL STADION" 
RESTAURANT HUNEDOARA 

ț (Restaurant + Bar de zi).
Licitația va avea loc în data de 29 au

gust 1992, ora 10, în sala restaurantului.
Taxa de înscriere este de 10 000 Iei, care 

se va depune la casieria cooperativei, din 
str. 1 Decembrie nr. 14, de unde se pol ob
ține informații suplimentare Ia telefon 14530, 
interior 16. (975)

■

- • AZl, 25 august, se 
împlineso 6 săptă- 
mjni de Ia trecerea în 
eternitate a celui ca- 
țe a fost un bun și 
iubitor soț, tată, so
cru și bunic,

ARON ȘTAIER
Comemorarea du

minică, 30 august, la 
Biserica Ortodoxă din 
Vețel. Nu te vom uita 
niciodată. Dumnezeu 
să te odihnească în 
pace! Fiica Mariana. 

(6996)

DECESE

• SOȚUL, , fiica, 
ginerele și cuscrii a- 
nunță cu adîncă dure
re încetarea din viață 
a scumpei lor 
NICOLIȚA GALEA 
care a fost o devota
tă soție, și mamă, în- 
mormîntarea azi, 25 
august, ora 15, de la 
Casa Mortuară Deva. 
Te vom păstra veșnic 
în memorie. Dumne
zeu să te odihnească!

(6991)
* • UN ultim omagiu 

celei care a' fost 
NICOLIȚA GALEA 
și sincere condolean
țe familiei îndurerate. 
Colegii I.C.P.M. Deva.

(7018)

• SOȚIA Vera, fiii 
Sorin și Marcel a- 
nunță cu adîncă' du
rere moartea ; fulge
rătoare ă celui mai 
bun soț și tată 
SERGIU COSTACKE 
înmormîntarea are 
loc azi, 25 august 1992, 
în Cimitirul Ortodox 
Deva. Nu te vom uita 
niciodată! (6992)

• REGRETAM dispari
ția fulgerătoare a bunului 
nostru coleg și prieten

SERGIU COSTACIIE
Transmitem condoleanțe 

familiei îndoliate.' Cole
gii din CEPROMIN De
va. (7017)

I SOCIETATEA COMERCIALĂ „SARMISMOB" j 
S.A. DEVA I

cu sediul în Deva, bdul 1 Decembrie, nr. 24. * 
ANGAJEAZĂ I

• ECONOMIȘTI în specialitatea finanțe — j 
contabilitate, inclusiv absolvenți promoția anu-J 
lui 1992. (992) j

I* 
Iw
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N 

I 
9i

CTT-SA BUCUREȘTI 
BTT HUNEDOARA-DEVA 

ORGANIZEAZĂ 
în perioada 5—6 septembrie 1992, 

la COSTEȘTI, 
„FESTIVALUL LATINITĂȚII* 

care participă formații folclorice

Societățile comerciale' și agenții econo-1

dinIa _ _
țări străine și din România.

mici care doresc să participe la sponsoriza- j 
rea acțiunii se pot adresa la BTT Deva, tel. t 
95-627586, 95-627587. (981) j

*
S.C. COMSER S.R.L. HUNEDOARA I 

Cu sediul în Hunedoara, str. Revoluției, nr. |
5, distribuitor autorizat al firmei RANK XE-' 
ROX, vinde din stoc cu livrare-instalare la se- |J diul beneficiarului în max. 24 ore de la lansa- * 

| rea comenzii, copiatoare, imprimante cu laser, | 
' faxuri, mașini electronice de scris, copiatoare î 
| de planuri, hîrtie format A3, A4, hîrtie fax etc., I 
» toate produse ale corporației RANK XEROX, ț 
| liderul mondial în domeniu. Relații Ia telefoa- J j nele : 95/711919, 717148. j

*4.' ' . ■ f ■

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

organizează pentru anul universitar 1992—1993. 
concurs de admitere la următoarele facultăți:

I. FACULTATEA DE LITERE ȘI 
a. UNIVERSITARI

1. Limba și literatura română 
o limbă și literatură străină 
(engleză, franceză, germană, rusă)

2. Limba și literatura engleză 
limba și literatura română sau 
o limbă și literatură străină 
(franceză, germană, rusă) 
Istorie — geografie 
Matematică — informatică 
Matematică — fizică 
Educație-fizică 
Kinetoterapie

II. FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE 
ȘI JURIDICE

ȘTIINȚE

20

20

locuri

locuri

3.
4.
5.
6. 
7.

40
20
20
20
20

locuri 
locuri 
locuri 
locuri 
locuri

1.
2.

b. ECONOMIȘTI
Marketing
Management în industrie

3. Turism și servicii
c. JURIȘTI

25
25
40

1 
£

1

l
I
I 
ț 
îlocuri 

locuri . 
locuri ț

4. Drept ‘
(din care 10 locuri pentru fără frecvență)

III. FACULTATEA DE MEDICINĂ
d. MEDICI

Medicină generală
Stomatologie 1

IV. FACULTATEA DE MECANICĂ 
e. INGINERI

i 1. Țehnologia construcțiilor de mașini
2.
3.
4.

40 locuri

1.
2.

75
25

• 20
20
20
20

locuri 
locuri

Mecanică fină
Utilajul și tehnologia sudării
Roboți industriali

V. FACULTATEA DE ELECTROTEHNICA
f. INGINERI

1. Calculatoare
2. Automatică și informatică industrială
3. Electrotehnică generală
4. Electronică aplicată
5. Electromecanică

20
25
20
20
25

locuri 
locuri 
locuri 
locuri

locuri 
locuri 
locuri 
locuri 
locuri

i

VI. FACULTATEA DE ENERGETICĂ
g. INGINERI

1. Elecfroenergetjcă
Energetică industrială
Mașini și echipamente termice !

VII. FACULTATEA DE TEOLOGIE
h. TEOLOGIE

Teologie ortodoxă pastorală . 40
(din care 15 locuri pentru fără frecvență) 
Teologie ortodoxă — litere 20
(limba și literatura română)

VIII, COLEGIUL TEHNIC-ECONOMIC 
ȘI ADMINISTRATIV

2.
3.

i

20
20
20

locuri 
locuri 
locuri

1
1.

2.

1. Electronică
2. Instalații electrice
3. Conducerea unităților comerciale și de tu

rism
4. Administrație locală și secretariat

25
25
25
25

locuri

locuri

locuri 
locuri
locuri 
locuri 

înscrierea candidaților la concursul de admitere, 
se face în perioada 31 AUGUST — 6 SEPTEMBRIE ( 
1992, la secretariatele facultăților : str. Armata Română,,1 
nr. 5 ; tel. 99/13 28 30.

La profilurile filologie, educație-fizică, și sport, 
teologie ortodoxă, înscrierile se fac în perioada 27 AU
GUST —■> 1 SEPTEMBRIE 1992. dîndu-se și unele pro
be eliminatorii din 3 septembrie.

Universitatea dispune de o cantină studențească 
și două cămine, asigurînd, contra cost, în limita po
sibilităților masa și cazarea candidaților la admitere.

Metodologia desfășurării examenului de admitere 
poate fi consultată la afișierul universității. (993)

SOCIETATEA DE ASIGURARE ROMĂNO- 
GERMANĂ „UNITA" S.R.L. i

' SUCURSALA DEVA p

Caută urgent agenți generali și ocazionali 
pentru încheierea asigurărilor facultative Și în
casarea primelor de asigurare în toate localită
țile județului.

De asemenea, angajează inspectori de asi
gurare în localitățile: Deva, Hunedoara, Petro
șani, Lupeni, Hațeg, Orăștie, Brad.

Informații zilnic la telefoanele : 625945 De
va, 715842, interior 54 Hunedoara, 544830 Pe
troșani, 651836 Brad. (989)

. Ziar editat de S.G. „CUVÎNTUL LIBER” S.A. J/20/618/1991. Cont 30 70 50 661 8.6. Deva. Deva 2700, str. t Decembrie, 35, jud. Hunedoara. 
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