
. Simbătă, 29 august a.c., 
la orele amiezii, în fața 
Palatului administrativ din 
Deva, a avut loc un miting 
de protest împotriva noului 
val de scumpiri și de de
gradare a vieții sociale, pe 
care guvernanții îl privesc 
cu neputință.

în jur de 200 de mani- 
festanți — angajați ai mi
nelor Deva, Muncel și Min- 
tla-Vețel, lideri de sindicat 
de la cele trei unități, de 
la exploatările miniere Bar
za, Teliuc șl Ghelari, pre
cum și de la S.C. „Siderur
gica" S.A. Hunedoara — au 
audiat cu calm, asistați în 
liniște și ordine de poli
țiști, alocuțiunile rostite de 
liderii de sindicat Nicolae 
Ciocan și Werner Schuller! 
— de la mina Deva, Petru 
Vaidoș — S.C. „Siderurgica” 
,S.A. Hunedoara, Gheorghe 
Gavrilă — E.M. Barza, E.

mii Herbei — E.M. Mintia- 
Vețel, Sorin Gostian — E. 
M. Teliuc, în care au fost 
subliniate greutățile prin 
care trec la această oră 
mineritul șl metalurgia, în
treaga economie româneas
că, pentru toate fiind răs
punzători guvernanții, ca 
și organele locale ale pu
terii, care nu fac nimic 
pentru ameliorarea acestor 
stări de lucruri. „Vrem o 
casă liniștită 7 Nu o viață 
chinuită" — se putea citi 
pe o pancartă purtată de 
mineri de la Deva,

La miting a fost prezent 
șl dl Eugen Tămaș, preșe
dintele Ligii sindicatelor 
miniere din România, ca
re i-a informat pe cel pre- 
zenți că în discuțiile avu
te la guvern li s-a amin
tit că se vor închide uni
tăți miniere nerentabile (că 
și din alte sectoare indus-

de pr
triale — n.n.), că mulți mi. 
neri vor îngroșa rîndul șo
merilor șl î-a invitat să 
participe cu toții la refe. 
rendumul pe care Liga 
sindicatelor miniere din 
România preconizează să-1 
organizeze, în vederea sta
bilirii căilor de urmat în 
acest important sector da 
materii prime al econo- 
mieL_naționale.

Mitingul a avut caracter 
apolitic, s-a desfășurat în 
liniște și ordine șl dacă nu 
erau două mici incidente 
— defectarea pentru cîte- 
va 'minute a stației de am
plificare și încercarea ne
inspirată a trei polițiști de 
a izola un im bătut în cap 
de soare și de alcool, care 
a zis clteva Morbe mai du
re •— ar fi putut’ fi impe
cabil.

DUMITRU GHEONEA Aspect din timpul mitingului de la Deva. Foto PAVEL LAZA
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■ In ziarul de miercuri 
publicăm

Hotărîri cu caracter... 
facultativ?

Discuție cit dl ing. MIHAI POENAR 
•director tehnic la S.C, „REVA” Simeria

I ÎN ZIARUL DE AZI: J

ANUL IV
NR. 696 

MARȚI, 1
SEPTEMBRIE

1992

4 PAGINI • 10 LEI

OGRADA NIMĂNUI

Prețurile 
valabile de la 
1 septembrie 

(HOTĂRÎRI ALE 
GUVERNULUI 
ROMÂNIEI)

— Die director, schim
barea statutului întreprin
derii dumneavoastră (ac
tuala S.C. „REVA” S.A. — 
fostă I.M.M.R.) a însem
nat și o schimbare de pro
fil ?

— Activitatea societății es
te axată, în procent de 80 la 
sută, în lucrări aferente căii 
ferate, terții ' reprezentând 
doar 20 la șută din tota
lul contractelor. Vom ră- 
mîne în principal consec
venți în lucrările de repa
rații vagoane.

— Blocajul financiar ră
sune un sindrom acut în 
economie. îr» situația de fa. 
ță, care' sînt motivele 
Ce nu antrenat întreprinde
rea in acest fenomen ?

— Blocajul în care sîntem 
și noi cuprinși s-a datorat, 
în primul rînd, terților ca
re nu și-au onorat lucră
rile «efectuate de întreprin
derea noastră. Deși, la 
sfîrșitul anului financiar 
1D91 (ianuarie 1992), s-a dis
pus de către Guvern O 
compensare generală, nu

toți agenții economici — 
beneficiarii lucrărilor noas
tre — au respectat preve
derile acestor hotărîri. Ba 
mai mult, nu au depus do
cumentele spre efectuarea 
compensării la bănci, situa
ție în care am rămas cu 
un-sold nefavorabil de 200 
de milioane de lei, pentru 
care întreprinderea a fost 
nevoită să apeleze la un 
credit cu 70 la sută dobîn- 
dă. Cu eforturi, societatea 
șl-a rambursat creditele, in
clusiv dobînzile, finalizînd 
primul semestru — în a. 
ceste condiții — cu un pro
fit de 9 milioane de lei.

— Revenind la acțiunea 
de compensare, die direc
tor, „REVA” Simeria și-a 
achitat datoriile față ■ de 
partenerii de afaceri ?

— S-au achitat integral 
toate debitele față de par
tenerii noștri, în schimb 
noi, după cum am men
ționat anterior, am rămas

CORNEL POENAR
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■ SIMPOZION NATIONAL DE 
ISTORIE ȘI RETRO LOGIE. Ieri, 
la Școala Normală „Sabin Dră- 
goi" din Deva s-a deschis Sim
pozionul Național de Istorie ți 
nefrologic Agrară a României. 
Intre organizatori — Societatea 
de Istorie ți Retfologie Agrară 
din România, in colaborare eu 
Academia Română, Academia de 
Științe Agricole și Silvice, Minis. 
ferul Agriculturii ți Alimenta
ției, Direcția Generală a Arhi

De la locatarii blocului tr-un cuvînt, o imagine de 
maidan, chit că spațiul este 
mai aproape cri centrul o- 
rașului decît de periferiile 
sale..

Barăcile sînt ale S.C. 
„Condor" S.A. „Organizarea 
de șantier" cum a denu- 

mit-o dl Mcise Tomuș, mais
tru, care este mai mare 
aici, nu se poate pulveriza 
cum ar dori vecinii. Și ia
tă care au fost argumen
tele : chiar dacă nu se mai 
construiește în jur, 
loc este mai aproape 
punctele de lucru 
depozitul societății: 
sarea unor barăci 
punctele de lucru, n-ar ga
ranta păstrarea în siguran
ță a materialelor care sînt 
foarte scumpe; aici bară
cile sînt așezate în careu, 
cu gard între ele, au un 
paznic dublat de cîine, pen
tru că anul trecut paznicul 
a fost lovit noaptea de cei 
venițî aici cu gîndul de a 
se „aproviziona" gratis. Din 
păcate, știm cu toții la ce 
cote s-a ridicat astăzi ho
ția, așa că trebuie să ad
mitem acest argument.

Discuția cu dl ing. Gheor
ghe Cărăbaș, director al 
societății, a evidențiat șl

VIORICA ROMAN

8 de pe Aleea Saturn, din 
Deva, am primit solicita
rea de a-i sprijini. Ea se 
referă la spațiul din spate
le acestui bloc, pentru ca
re ău făcut pînă acum se
sizări la S.C. „Condor” S.A., 
R.A.G.C.L., Primăria De
va și la Prefectură.

Ce-i cu acest spațiu ? 
Impresia pe care ți-o la
să, Ia prima vedere, este 
de ogradă a nimănui. Mul
te gunoaie pe lîngă con
tainere și pe zonele verzi, 
de fapt niște spații năpă. 
dite de bălării; o puzderie 
de 
je. 
de 
iar 
tea 
drumul desfundat, o 
nalizare (pentru încălzire) 
doar parțial acoperită. In-

barăci și alături gara- 
chioșcuri sau mormane 
pămînt, fiare vechi și 
buruieni; iar pe par- 
dlnspre vile, alături de 

ca-

acest 
de 

decît 
pla- 

lîng^E

Tăticule, ce înseamnă snob?
Snobul e un tip care fumează „Carpați 

și scoate pe nări fdm de „Kent*.*...

velor Statului, Direcția Generală 
pentru Agricultură, ROmsllva, 
Muzeul Județean, Inspectoratul 
pentru Protecția Plantelor, Par
cul Dendrologio Simeria, Stațiu
nea Geoagiu. (M.B.) '

■ VERNISAJ. La Secția de 
grtă a Muzeului Județean din 

eva s-a deschis o expoziție co
memorativă dedicată aniversării 
centenarului Theodor Aman. Ex
poziția reunește lucrări ale ma
relui pictor român aflate în mu
zeele din țară. (M.B.)

■ LA DISPOZIȚIA CONSU
MATORILOR. tn localitatea Chiț, 
cădaga, localul PRODCOM JfA- 
OlNA'' SRL oferă consumatorl-

lor o gamă variată de gustări, 
sucuri, răcoritoare, bere, diverse 
băuturi. Prin ambianță ți bună 
servire, unitatea este zilnic vizi
tată de un însemnat număr de 
consumatori. Poftiți si dv. la 
„Nadina" SRL. (M.B.)

■ GOSPODAR DE FRUNTE. 
Dl Octavian Oană este șofer pe 
„Salvare" la Spitalul din Sime
ria. De peste 80 de ani. Fără 
nici o abatere. Iar acasă, în Ra. 
polt, are o gospodărie model. Ca
să ea o bijuterie, animale, gră
dină plină cu de toate, flori, 
multe flori. O mîndrețe de gos
podărie, așa cum numai oame

(Continuare în pag. a 2-a)

nii harnici și muncitori au. Toa
tă lauda I (Gh.I.N.)

■ AMENDAT, Noapte de vară 
liniștita. Oamenii din Rapolt se 
odihneau după o zi de muncă. 
Consăteanul lor, loan Vadas, în 
gravă stare de ebrietate, h-a 
avut altceva mai bun de făcut 
decît să conturbe liniștea oameni, 
lor. Pe fază la datorie, dl sergent 
major Gheorghe Pătruțiu, de la 
Postul de poliție din comună, a 
aplicat legea i amendă. (Gh.I.N.)

• „Blue Angels” vor c- 
volua la București, la 15 
septembrie. Pînă la so. 
sirea celebrilor piloți din 
formația de înaltă aeroba, 
ție aeriană a Marinei Mili
tare a Statelor Unite ato 
Americii, organizatorul de

monstrației, Comandamentul 
Aviației Militare, a invitat 
reprezentanții presei la O 
scurtă conferință. Alături 
de general-locotenenț Hoția 
Opruță, comandantul avia
ției militare, s-a aflat șl 
colonel Robert Kreps. ata
șatul militar al Ambasadei 
SUA la București. A fost 
Prezentată o casetă video cu 
cele mai spectaculoase e- 
voluții. ale piloților ante, 
ricani. Așteptând demon
strația, ce va avea loc 
la 15 septembrie, ora 13. la 
București — Băncasa, iată, 
in avanpremieră, cîteva da
te despre faimoșii „Blue 
Angels”: îngerii Albaștri 
au baza la Pensacola, Fio. 
rida și susțin în acest an 
60 de spectacole în SUA șt 
16 în străinătate. Misiunea 
formației este de _a sprijini 
efortul, de recrutare a ti
nerilor pentru aviația ma
ritimă a SUA. Din 1946, 
spectacolele de* înaltă acro
bație (sau coregrafie acro
batică) au fost urmărite di
rect de peste 239 milioane 
de oameni. Blue Angels este 
o echipă complexă; alcă
tuită din pilotii avioanelor 
F/A-18 HORNET, al avfo- 
nului de legătură și apro
vizionare C-130 Hercules 
(„Albert Grăsanul”), din o- 
fițerl de legătură și coor
donare, din personal teh
nic de ‘clasă, care iși aduc 
fiecare contribuția la rea- 
lizare^ spectacolului în con
diții do perfectă siguranță, 
în asigurarea logistică și 
tehnică sînt antrenate peste 
100 de persoane.

(Mediafax)
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Hotărîri cu caracter... 
facultativ?

. (Urmare din pag. 1)

cu cele 200 milioane de 
lei neîncasate. Situația crea
tă este anacronică, fiind 
de neînțeles ignorarea u- 
nor prevederi legale.

— De curînd s-a fina
lizat contractul colectiv de 
muncă. Cum aprcciați fe
nomenul ?

— In medie, după fina
lizarea negocierilor, s.a rea
lizat o creștere cu 10 la 
sută a-salariilor. Cit despre 
numărul angajaților, el ră- 
mîne oarecum constant.

• Nu întîmplător am 
realizat discuția de față. 
Motivele sînt lesne de în
țeles. A fost o hotărîre a 
Guvernului, ’ prin care s-a 
încercat o deblocare a con
turilor agenților econo
mici. Făcînd uz de cîteva

calcule simple — dobînda 
de 70 la sută aplicată la 
cele 200 de milioane — 
profitul ar fi fost altul de- 
cît 9 milioane. Dar... Mulți 
agenți economici au înțeles 
necesitatea acestei opera
țiuni, acționînd ca atare. 
Alții, dimpotrivă, au ră
mas pasivi, consecințele pa
sivității afectînd direct ba
lanțele întreprinderii. Cit 
despre măsuri de sancțio
nare pentru cei în culpă... 
Unii agenți economici, și 
din păcate nu_sînt puțini, 
acționează după bunul plac, 
ceea ce confirmă zicala cu 
stîna fără stăpîni. Cînd și 
mai ales cine va găsi so
luții la dezastrul economic 
care se .adîncește vizibil 
cu fiecare zi ? Sau incon
știența a ajuns un sindrom 
al puterii în pragul mile
niului trei !

/

Semănători 
de țara, 

culegători ‘

PÂRIiVuL DEMOCRAT AGW 
DIN ROMÂNIA

PUNE SI PROSPERIIAU 

Bwmsmomiie 
MJOMR SI ARMONII 
Rwm suiromu

„Un cămin cultural - Kaput"
Trebuie să recunoaștem 

că afirmația din titlu a 
unui locuitor al satului 
Peștișu Mare (acum o sub
urbie a municipiului Hu
nedoara) ne-a cam șocat. 
Kaput-kaput, dar e vorba 
de o instituție de cultură... 
O clădire care s-a făcut cu 
multă trudă, prin contri
buția oamenilor spre a fi 
cu adevărat reprezentativă 
pentru localitate. Iți era 
mai mare dragul să te uiți 
la ea acum cîțiva ani buni. 
Acum, acoperișul distrus 
adăpostește o. alimentară, 
un punct medical. Nici nu 
știam pe unde să in.trăm.în* 
căminul cultural propriu- 
zîs. Cu chiu-cu vai, am 
găsit intrarea. Nu speram 
să fie deschisă ușa, dar 
norocul ne-a surîs. Era 
deschisă! înăuntru — în
tuneric beznă. După un 
minut ne-am dat seama că 
din tavan, un tub cu neon 
lumina palid o masă de 
tenis unde jucau o parti
dă dbi tiheri și un al trei

lea chibița. Unul dintre ei 
era operatorul cinemato
grafului sătesc. Se numește 
Eugen Hintea și este un 
om inimos, care ne-a ex
plicat cum s-a ajuns la 
această degradare a cămi
nului. Dînsul, cu alți doi 
tineri, Ladișlau Kopetzi și 
Cristian Butu, au reparat, 
cît de cît, acoperișul, dar 
s-a deteriorat din nou. 
Scaunele sînt aruncate a- 
landala, cu praful de un 
deget pe ele. Spectacole nu 
au Ioc, scena fiind pe post 
de magazie. Discoteci nu 
se organizează. Filme, cînd 
și cînd, că biletele sînt 
scumpe și calitatea filme
lor și a proiecțiilor — e- 
xecrabilă. Cărțile unei bi
blioteci, ca vai de ea, stau 
aruncate pe jos — de la 
Lenin și Marx pînă la Bu- 
dulea Taichii, Literatura 
rusă, „Situația clasei mun
citoare din S.U.A.” etc.

Nunți se măi fac rar, 
ne-au spus cei de față, dar 
banii rezultați din chirie

intră la Primărie. „Nu 
poate fi plătită o femeie 
de serviciu, trebuie să mă
turăm noi. Spectacole n-au 
mai fost de acum cîțiva 
ani”, păcat de scena mare 
și dotată, asemănătoare li
nei case de cultură, de sa
la spațioasă, de perdelele 
din catifea folosite drept 
camuflaj la ferestre pen
tru posibilele proiecții de 
film.

Oameni buni din sat, sti
mați reprezentanți ai Pri
măriei din Hunedoara, să 
nu tratăm cu indiferență 
o instituție de cultură! E 
mare păcat. Cît de curînd 
ajungem să regretăm „Cîn- 
tarea României”, că atunci 
se făceau- lucruri frumoa
se aici! Acum, căminul 
cultural a ajuns o hrubă 
întunecată. Voit sau ne
voit ne degradăm singuri 
viața, cel puțin cea spiri
tuală. Unde vom ajunge 
dacă o ținem tot așa ? '

MINEL BODEA

Ograda nimănui
(Urmare din pag. 1)

alte motive pentru care ba
răcile Filialei 2 instalații 
nu sînt mutate în altă par
te. Și cu actuala și cu fos
ta conducere a Primăriei 
Deva s-a încercat găsirea 
unui alt amplasament. In
certitudinea privind ceea 
ce se va întîmpla în vii
tor in investiții face și mai 

dificilă această mutare. Căci 
constructorii au nevoie de 
o zonă unde există certi
tudinea că pot rămîne 5 
ani. Afirmația dlui Cără- 
baș, din finalul dialogului, 
„trebuie găsit un punct în 
care să ne adunăm” am 
reținut-o ca exprimînd in
tenția de a nu abandona 
căutările.

Dacă mutarea barăcilor 
pare puțin probabilă, cel 
puțin într-un viitor apro
piat, să vedem de ce pre
zența ei îi deranjează pe 
locatarii amintitului bloc. 
Nu voi da nume, pentru 
că cei cu care am discu
tat se tem să nu rămînă 
fără cauciucuri la mașini 
sau să aibă parte de alte 
represalii. Ei susțin ideea 
mutării organizării de șan
tier pentru că : nu se mai

justifică aici, neexistînd 
lucrări în jur, în schimb 
se poate fura mai bine ; 
aici este un fel de atelier 
de reparații auto, există un 
du-te-vino suspect „roman
tic” loc de întîlniri galan
te, n-ai ce zice !). se cresc 
porci ; zi și noapte este 
conturbată liniștea zonei.

Cum e și firesc, i-am 
prezentat dlui Tomuș re
proșurile oamenilor. La pri
ma obiecție am prezentat o- 
piniile interlocutorilor, așa 
că iată răspunsurile la ce
lelalte : „e drept, recunoaște 
dl Tomuș, ne mai reparăm 
cite ceva la mașini, pe ca
re tot pe șantier le folo
sim ; lucrătorii pleacă de 
multe ori cu materiale în 
mină, căci nu putem pre
tinde beneficiarilor plata 
transportului; porci nu se 
mai cresc”. A mai ținut 
să adauge că, locuind ală
turi, s-ar bucura ca a'ci să 
se construiască „o creșă, o 
biserică, orice, numai crîș- 
mă nu”. Sau să fie un 
parc. De altfel, lîngă ba
răci constructorii au adus 
niște pămînt; se vor înlă
tura fiarele vechi și se va 
amenaja un părculeț.

Peste drum de blocul 8

sînt vile. într.o curte am 
auzit voci și am vrut să 
aflu păreri despre zona în 
cauză. De la dna dr. Dă- 
ian am aflat că neacope- 
rirea canalizării se dato- 
rește neînțelegerilor dintre 
vecini (cine să suporte 
cheltuielile). Poate la iar
nă vor înțelege cît de mult 
costă asemenea neînțele
geri, dacă instalația în
gheață. Am mai reținut că, 
dacă nu mai sînt porci în 
curtea constructorilor, sînt 
în altele și cum stăpînii 
lor nu locuiesc aici, de 
multe ori bietele animale 
guiță de foame (poate pe 
ei îi aud locatarii blocului 
8). Dar nu numai ei con
turbă liniștea, ci și gate
rul unui proprietar, pentru 
care nu există program de 
odihnă.

Ar mai fi încă destule 
„amănunte” care dau a- 
cestei zone statut de ogra
da nimănui. Spațiul nu 
îngăduie prezentarea lor. 
Oricum, prin prezentarea 
celor mai grave elemente 
care fac ca locul acesta să 
fie așa cum este, am tras, 
sperăm, un semnal de a- 
Iarmă, inclusiv pe adresa 
celor care poluează fonie 
sau cu resturi menajere.

• *•*•*•*•••••*•*•••*•♦•*• *•*•*•*•*•*•*•

PROSPECT DE EMISIUNE
în vederea majorării capitalului social 

al Băncii Agricole - S.A. prin 
subscripție publică

BANCA AGRICOLA — S.A., cu sediul 
central în strada Smîrdan, nr. 3, sector 3, 
București, cu sucursale, filiale, agenții și 
reprezentanțe in toate județele țării, s-a 
constituit ca societate comercială pe ac
țiuni pe un termen de 99 ani prin Hotă- 
rîrca Guvernului, nr. 1196/1990, publicată 
în Monitorul Oficial, nr. 129/12.11.1990.

Banca Agricolă — S.A. este înmatri
culată în Registrul Comerțului al Muni
cipiului București sub nr. J 40/44/15.01. 
1991.

Capitalul social subscris și vărsat de 
stat integral in numerar pînă la data 
prezentului prospect este 6 000 000 000 lei, 
reprezentat printr-un număr de 1 200 000 
acțiuni nominative a cite 5 000 Iei fiecare.

La data de 28.11.1991, Consiliul îm
puternicirilor Statului, care în fapt exer
cită atribuțiile adunării generale, a hotă- 
rît majorarea capitalului social al băncii 
la suma de 9 000 000 000 Iei.

Valoarea totală a acțiunilor ce se vor 
emite pentru majorarea capitalului so
cial este de 3 000 000 000 Iei.

Emisiunea se va realiza cu un număr 
de 600 000 acțiuni nominative în valoare 
de 5 000 lei fiecare.

în funcție de valorile subscrise și ope
rațiunile viitorilor acționari, banca poate 
emite și -titluri cumulative de cite 5, 10, 
20 și 100 acțiuni.

Acțiunile ce se vor emite sînt acțiuni 
de capital, indivizibile, negociabile, cu 
drept de vot pentru deținătorul acestora 
în adunările generale.

Subscripția a început la data de 1 ia
nuarie 1992 și se va încheia la data de

31. 12. 1992. Subscritorii ’ vor vărsa cu 
ocazia subscrierii:

— 50 la sută din valoarea totală a ac
țiunilor subscrise, iar restul de capital 
se va vărsa pînă la data de 31.12.1992.

Subscrierea și vînzarea de acțiuni se va 
face la sucursalele Băncii Agricole — S.A.

Dividendele ce se vor plăti acționarilor 
după încheierea subscripției se vor stabili 
în Adunarea Generală a Acționarilor, după 
aprobarea bilanțului anual, proporțional 
cu cota de participare In capitalul social, 
din profiturile nete, în cel mult 3 luni 
de Ia încheierea exercițiului financiar.

La sfîrșitul anului 1990 banca a plătit 
dividende unicului acționar, respectiv 
statului român, în șumă de 451100 000 lei. 

. Obiectul principal de activitate al băn
cii este :

— finanțarea în lei și valută a agenți
lor economici și a altor persoane fizice 
și juridice, care acționează în cadrul e- 
conomîei de piață, din țară și străinătate;

— mobilizarea resurselor bănești tem
porar disponibile, finanțarea prin credite 
pe termen scurt, mediu și lung, în lei și 
valută, a activității de producție, comer
cializare, prestări de servicii, comerț ex
terior, investiții, finanțarea investițiilor 
statului, potrivit convenției cu Ministerul 
Finanțelor;

— efectuarea tuturor genurilor de ope
rațiuni bancare și acordarea de asistență 
economico-financiară agenților economici 
și altor persoane fizice și juridice.

Subscrierile pentru procurarea de ac
țiuni se pot face la Sucursala din Deva, 
la filialele băncii din Călan, Hațeg și 
Orăștie, precum și la Agenția din Ilia.

(971)
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Cronica etapei
O etapă destul de ll. 

niștită în care nu s-au 
înregistrat surpriz j, vic
toriile Stelei la Cluj și a 
Rapidului la Bacău* fiind 

1 previzibile. Chiar și Glo
ria Bistrița s-ar fi putut 
întoarce cu două puncte 

de la Reșița unde, din nou, 
, a făcut un meci bun, ju- 

cînd mult la poarta gaz. 
’ delor, însă portarul Popa 

s-a opus multor șuturi, 
reușind pînă la urmă să 
obțină un punct.

Meciuri frumoase, cu 
faze palpitante și goluri 
pentru echipele gazdă 
s-au desfășurat la Bucu
rești (Dinamo — Inter), 
la Timișoara (Poli — U- 
niversîtatea) și Id Ploiești 
cu Oțelul Galați. După 
cum a început campio-

natul și forța de joc care 
o demonstrează Dinamo, 
va fi greu de învins. In 
partida cu li ter a obți. 
nut un scor lejer, în con
dițiile în care, a apăsat 
numai în anumite peri
oade de joa pe acclera- 
ție. O victorie prețioasă 
au realizat studenții din 
Timișoara în fața cole
gilor lor din Craiova, a- 
tît pentru poziția lor în 
clasament, cit și pentru 
moralul echipei înaintea 
dificilei partide cu Real 
Madrid în C 3. Ex-hune- 
doreanul Uleșan a făcut 
un joc bun, demonstrând 
că nu degeaba prof. Ion 
V.Ionescu l-a vrut în 
echipa sa. Se pare însă 
că fundașul Varga — 
jucător ce s-a afirmat și

REZULTATELE DIN ETAPA A III-A : Electro
putere — Farul 3—1; Dinamo — F.C. Inter 4—0; 
Sportul Stud. — Dacia U. Brăila 1—0; „U” Cluj — 
Steaua 0—3; F.C. Ploiești — Oțelul Galați 3—0; F.C. 
Bacău — Rapid 0—2; Progresul Buc. — F.C. Bra
șov 2—1; C.S.M. Reșița — Gloria Bistrița 1—1; Poli. 
Timișoara — Univ. Craiova 2—1.

CLASAMENTUL

3210 9—1 5 
3210 8—3 5 
3210 7—2 5 
3210 4—1 5 
3201 4—2 4

1. Dinamo
2. Steaua
3. Gloria Bistrița
4. Rapid
5. Electroputere
6. Poli. Timișoara
7. Univ. Craiova
8-9. F.C. Ploiești 

Farul C-ța
10. Sportul Stud.
11. Progresul Buc.
12. CS.M. Reșița
13. F.C.M. Brașov
14. „V Cluj
15. Inter Sibiu
16. Dacia U. Brăila
17. Oțelul Galați
18. F.C. Bacău

ETAPA VIITOARE

3201 5—7 4
3111 5—2 3
3111 6—5 3
3111 6—5 3
3111 3—3 3
3111 4—5 3
3111 4—6 3
3102 2—3 2
3102 1—4 2
3102 3—7 2 
3012 1—3 1 
3012 1—8 1 
3003 1—7 0

(miercuri, 2 sept, a.c.): O-
țelul Galați — „U” Cluj : Dacia Brăila — Poli. Timi
șoara ; Univ. Craiova — F.C. Ploiești; Steaua — F.C. 
Bacău; F.C. Brașov — C.S.M. Reșița ; Rapid — Pro
gresul ; Gloria Bistrița — Electroputere; Farul — 
Dinamo ; F.C. Inter — Sportul Stud.

recent în meciul România 
— Mexic — va fi trans
ferat la Dinamo, forma
ția de pe Bega pierzînd 
nu numai un apărător 
de nădejde, dar și unul 
dintre cei mai activi fot
baliști din formație. De
pinde și de schimb, dar 
și de suma ce o încasează 
Poli în caz de transfer.

Și la Reșița a fost un 
meci fierbinte oaspeții 
dorind victoria pentru a 
nu pierde contactul cu 
primele locuri. A atacat 
mult Gloria dar a și ra
tat, remarcîndu-se por
tarul gazdelor. Punctul 
obținut de oaspeți îi 
menține în plutonul ce
lor patru echipe situate 
în primele 4 formații în 
clasament.

Se pare că în acest 
campionat, F.C. Bacău 
nu se va mai putea sal. 
va, ceea ce a reușit ani 
de zile cu sprijin de 
pe la _ alți frați mai. pu. 
ternîci: să evite retro
gradarea. Echipa, lipsită 
de aportul unor juca, 
tori plecați pe la alte 
cluburi, disensiunile din 
conducere, grevează mult 
asupra jocului formației 
băcăoane. Foarte slab de
marajul echipelor de pe 
Dunăre — Dacia Unirea 
Brăila și Oțelul Galați. 
Amândouă echipele au 
primit, pe teren propriu 
vizita celor mai puter
nice formații din prima 
ligă a țării — Dinamo și 
Steaua, partide ce s-1* 
încheiat la egalitate — 
și apoi ambele echipe 
au avut cile două de. 
plasări in care n-au a- 
cumulat nici un punct, 
în schimb, gălățenii au 
încasat nu mai puțin de 
7 goluri, fără să mar
cheze nici unul! Grea 
viață pentru antrenorul 
A. Țicleanu. Partide mai 
strînse au fost între 
Progresul și F.C. Brașov, 
și Sportul Studențesc — 
Dacia Brăila, încheiate 
cu victorii la limită in 
favoarea gazdelor.

S. CERBU

Mîine, miercuri, ‘2 sep
tembrie, pe 3 stadioane 
din țară se dispută cea 
de a IV.a etapă din Di
vizia Națională de fotbal. 
Unele dintre partide se 
anunță a fi foarte dispu
tate, cum sînt Farul — 
Dinamo, Progresul — Ra-

Mîine, etapă 
intermediară

pid, OțelUl — „U“ Cluj, 
Gloria — Electroputere, 
Dacia Brăila —. Poli Ti
mișoara. Accidentarea u- 
nor jucători de la Farul 
dă mari probleme antre
norului Rădulescu. Ori
cum Dinamo nu va putea 
capota pe litoral.* La Brăila 
și Galați vor fi cele mai 
disputate partide. Gazdele 
trebuie să obțină cele 
două puncte. Altfel, îm
preună cu F.C. Bacău, vor 
consolida... subsolul cla. 
samentului. (S.C.)

prono

DIVIZIA C

REZULTATELE

CONCURSULUI

PRONOSPORT

DIN 30 AUGUST 1992 
Electroputere — F.C. F. 1 
Dinamo Buc. — F.C. Inter 1 
Sp. Stud. — D. Unirea 1 
„U” Cluj — Steaua 2 
F.C. Ploiești — Oțelul 1 
F.C. Bacău — Rapid. B. 2 
Progresul — F.C. Brașov 4 
C.S.M. Reșița — Gl. B.ța X 
Poli. Tim. — Univ. Cv. .1 
Faur Buc. — Ceahlăul 1 
Foresta — Gloria Galați 1 
U.T.Ă. — F.C. Bihor & 
C.F.R. Tim. — Jiul Petr. 1

Fond de cîștiguri lei 
11133 622 lei.

Faza județeană
Noua ediție a campio

natului diviziei G, faza 
județeană, a început pro. 
mițător, cu jocuri dis
putate, chiar din pri
mele etape. Noutățile 
față de campionatul tre. 
cut sînt cele 7 foste di
vizionare C din ediția 
91—92, toate plfeeînd la 
drum cu gînduri mari, 
obiectivul declarat fiind 
cîștigarea seriei, o serie 
O deosebit de competi
tivă, 13 din cele 16 e- 
chipe fiind pe parcursul 
anilor divizionare B și 
C !

Printre jocurile cu 
miză desfășurate în e. 
tapa a 3-a se înscriu cele 
de la Vulcan, unde Mi
nerul — Știința, într.un 
joc foarte disputat, a în
vins o. echipă mult schim
bată în bine, respectiv pe

Haber Hațeg, cel de la 
Simeria unde rezultatul»’ 
de egalitate reflectă va-, 
loarea și perioadele de 
dominare ale C.F.R.-uluî 
și Parîngul Lonea, jocul 
de la Brad, unde Aurul, 
cu Rudisuli antrenor și 
portar, învinge ia limită 
pe Minerul Certej șl cel 
de Ia Bărbăteni, unde, 
după o ""repriză albă, în 
care a jucat bine Mure
șul Deva, pierde din nou 
la repriza a II.a.

în general, rezultatele 
au fost cele scontate* a- 
vînd în vedere 7 victorii, 
ale gazdelor și un singur
rezultat de egalitate, în_., 
registrîndu-se un totali, 
de 27 goluri marcate, din
tre care 20 înscrise de.1 
gazde și doar 7 de oas
peți. T

MIRCEA SIRBU I

REZULTATELE ETAPEI A III-A din 20 august: 
Minerul Știința Vulcan — Haber Hațeg 2—0 ; Meta- 
loplastica — Min. Ghelari 3—1; Victoria Călan — 
Min. Aninoasa 2—0 ; C.F.R. Simeria — Parîngul Lo-
nea 3—3 ; Min. Teliuc — Favior Orăștie 5—2 ; Aurul 
Brad — Min. Certej 1—0 ; Constructorul HD. — Me
talul Crișcior 3—1; Min. Bărbăteni — Mureșul Deva 
1—0.

CLASAMENTUL
1. C.F.R. Simeria 3 2 1 0 10— 4 5
2. Minerul Șt. Vulcan 3 2 1 0 9— 3 5
3. Aurul Brad 3 2 1 0 3—1 5
4. Victoria Călan 3 2 0 1 11— 2 4
5. Constructorul HD. 3 2 0 1 11— 3 4
6. Metaloplastica 3 2 0 1 10— 6 4.
7. Min. Teliuc 3 2 0 1 8— 9 *
8. Min. Bărbăteni 3 2 0 1 3— 7
9. Parîngul Lonea 3 1 1 Jt 6— 6 »

10. Haber Hațeg 3 1 1 1 2— 3 3î.
11. Min. Certej 3 1 0 2 6— 4
12. Min. Aninbasa 3 1 0 2 3— 4 fi
13. Mureșul Deva 3 1 0 2 2— 4 2?
14. Min. Ghelari 3 0 1 2 3—12 I
15. Metalul Crișcior 3 0 0 3 3— 7 0
16. Favior Orăștie 3 0 0 3 3—18

ETAPA VIITOARE: Min. Aninoasa — C.F.R. Si-'
meria ; Mureșul Deva — Victoria '90 Călan ; Minerul 
Ghelari — Min. Bărbăteni ; Haber Hațeg — Metalo* 
plastica Orăștie; Metalul Crișcior — Min. Șt. Vul
can ; Min. Certej — Constructorul HD.; Favior O— 
răștie — Aurul Brad; Parîngul Ldnea — Minerul 
Teliuc.

! JI1 
l

DIVIZIA A 1
REZULTATELE DIN ETAPA A III-A! Portul 

C-ța — Callatis Mg. 3—2; Flacăra Moreni — Auto
buzul Buc. 3—0; Chimia Rm. V. — Gloria Buzău 
3—1; F-A.U.R. Buc. — Ceahlăul P.N. 2—1; A.S.A. 
Electromureș — Unirea Focșani 1—0; Steaua Mizil 
— C.S. Olt '90 12—0 (!); F.C. Argeș — Poli. Iași 3— 
0; Foresta Fălticeni — GL C.F.R. Galați 1—0 ; Uni
rea Slobozia — C.S.M. Suceava 2—0.

CLASAMENTUL
1. Portul C-ța 3 3 0 0 11— 7 6
2, Foresta Fălticeni 3 2 1 0 4— 1 5
3. Steaua Mizil 3 2 0 1 14— 1 4
4. F.C. Argeș 3 2 0 1 8— 2 4
5. Flacăra Moreni 3 2 0 l 6— 3 4
6. Chimia Rm. V. 3 1 2 0 4— 2 4
7. A,SA. Tg. Mureș 3 2 e 1 3— 1 4
8, Poli, Iași 3 2 0 1 4— 4 4
9. Unirea Slobozia 3 1 * t 4— 3 3

10. C.S.M. Suceava 3 1 i 1 4— 4 3
11. Ceahlăul P.N. 3 1 t 0 2—2 3
12. Gloria C.F.R. Galați 3 1 0 2 2— 4 2
13. Gloria Buzău 3 1 0 2 5— 8 2
14. F.A.U.R. Buc. 3 1 0 2 3— 6 2
15. C.S. Olt '90 3 1 0 2 2—14 2
16. Un-rea Focșani 3 0 1 2 2— 5 I
17. Callatis Mangalia 3 0 1 2 3— 8 1
18. Autobuzul Buc. 3 0 0 3 3— 9 0

ETAPA VIITOARE: Unirea Focșani — F.A.U.R.
Buc.; Gloria Buzău — Unirea Slobozia; C.S.M. Su
ceava — A.S.A. Electromureș ; Ceahlăul P.N. — Steaua 
Mizil; Poli. Iași — Foresta Fălticeni; C.S. Olt '90 — 
F.C. Argeș ; Gloria C.F.R. Galați — Portul C-ța ; Cal
latis Mg. — Flacăra Moreni; Autobuzul Buc. — Chi
mia Rm. V.

F.C. Corvinul - Armătura 
Zalău 3-0 (2-0)

Armătura Zalău a venit 
la Hunedfiara cu ex-hune- 
dorenii Robert Cosmoc pe 
banca tehnică și pe teren 
cu Cojocaru, atacant cen
tral și Ortelecan, fundaș 
lateral stingă. Cu toate â- 
cestea, echipa oaspete n-a 
surprins pe Corvinul la 
Hunedoara. Chiar în primul 
minut, la un atac rapid al 
gazdelor, Chezan lobeazi o 
minge peste apărarea Ar
măturii și E. Marian sprin- 
tează, preia mingea și șu- 
tează puternic, portarul, 
ieșit să închidă unghiul, nu 
poate reține și același ju
cător înscrie 1—0. Specta
torii s-au așteptat să vadă 
multe goluri. N-a fost așa. 
Oaspeții se arată destul de 
periculoși pe contraatac, 
mai ales prin „spiridușul"' 
Iepure, extremă veritabi
lă și experimentatul Co
jocaru. în min. 19, Ioniță 
iși arată din nou clasa și 
scoate un gol gata făcut. 
Corvinul, cu Gabor la cîr- 
mă, dorește golul' și el vi
ne în min. 32, cină se ela
borează o nouă șarjă de a- 
tac de către E. Marian și 
acesta centrează, Sterean îl

execută pe Ene și era 2—0. 
Scorul putea fi majorat în 
min. 38, la o fază de toa
tă frumusețea, lucrată din 
nou de Gabor și E. Ma
rian, dar tînărul Păcurar 
ratează. La faza următoa
re, la poarta hunedorenî- 
lor, Ioniță apără din nou, 
față în față cu Pișcuță de 
la oaspeți. Prima repriză 
se termină în iureșul ata
curilor la poarta oaspeților 

și Tița, în min. 44, reia o 
cențrare a lili Bozga, în ba
ră.

La reluare, intră Petcu 
în locul lui Tița și jocul 
devine mai antrenant, u- 
nele faze încălzind tribu
nele din ce în ce mai popu
late la Hunedoara. In 
min. 68, la un atac, Gabor 
deschide pe vijeliosul E. 
Marian, care intră în ca
reu și marchează al trei
lea gol, al hunedorenilor 
3—0. în min. 73 Ioniță sal
vează la Iepure un alt gol 
șî în min. 83, Mitrică șu- 
tează în bară.

F.C. CORVINUL : Ioni
ță, Bardac, Bozga, Sterean, 
Haidiner, Chezan, . Metri
că, Rus (Păcurar), Cîa’ior, 
Tița (Petcu), E. Marian.

DIVIZIA A 2

REZULTATELE DIN ETAPA A III-A : Metalul 
Bocșa — Metalurgistul Cugir 4—1; F.C. Corvinul — 
Armătura Zalău 3—0 ; Unirea A.I. — C.F.R. Cluj 
1—0 ; U.T.A. — F.C. Bihor 2—0 ; Metrom Brașov — 
Olimpia S.M. 4—1 ; C.F.R., Timișoara — Jiul Petro
șani 3—2 ; F.C. Maramureș —Tractorul Bv. 2—0 ; 
I.'C.I.M. Bv. — Jiul Craiova 2—1 ; F.C. Drobeta Tr. 
S. — Gloria Reșița 1—0.

CLASAMENTUL
1. F.C. Corvinul 3 3 0 0 11— 2 6
2. F.C. Maramureș 3 2 0 1 10— 2 4
3. Metalul Bocșa 3 2 0 1 8— 3 4
4. I.C.I.M. Brașov 3 2 0 1 7— 4 4
5. Metrom Brașov 3 1 2 0 5— 2 4
6. Unirea Alba Iulia 3 2 0 1 4— 2 4
7. U.T. Arad 3 2 0 1 4— 3 4.1

8. C.F.R. Timișoara 3 2 0 1 7— 7 4
9. F.C. Drobeta Tr. S. 3 2 0 1 2— 3 4

10. Jiul ’Petroșani 3 1 1 1 6— 4 3
11-12. Tractorul Brașov 3 1 0 2 4— 6 2

Gloria Reșița 3 1 0 2 4— 6 2
13. Jiul Craiova 3 1 0 2 2— 4 2.
14. F.C. Bihor 3 0 2 1 0— 2 2
15. Armătura Zalău 3 1 0 2 3— 7 2
16. Metalurgistul Cugir 3 1 0 2 5—14 2
17. Olimpia Satu Mare 3 0 1 2 3— 7 1
18. C.F.R. Cluj 3 0 0 3 2— 9 0

ETAPA VIITOARE (5 sept.) : Olimpia S.M. —
U.T.A.; C.F.R. Cluj — Drobeta Tr. S.; Gloria Re
șița — Metrom Bv.; F.C. Bihor — C.F.R. Timișoa
ra ; Tractorul Bv. — I.C.I.M. Bv.; Jiul Petroșani — 
F.C. Maramureș ; Jiul Craiova — Metalul Bocșa ; Me
talurgistul Cugir — F.C. Corvinul ; Armătura Zalău 
— Unirea Alba Iulia.
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Orarul campaniei electorale prezidențiale la 
Televiziunea Română

r • Sîmbătă, 28 august a.c., TVR a publicat orarul 
, campaniei electorale prezidențiale care se prezintă ast

fel :

• Luni, 31 august, între orele 21—22,30, cite 15 
ininute în următoarea ordine : ION ILIESCU, GIIEOK- 
GIIE FUNAR, CAIUS TRAIAN DRAGOMIR, IOAN 
MÎNZATU, EMIL CONSTANTINESCU, MIRCEA 
druc.v* —

• Marți, 1 septembrie, orele 22—23: CAIUS TRA
IAN DRAGOMIR și EMIL CONSTANTINESCU

• Joi, 3 septembrie, orele 22—23 : MIRCEA DRUC 
și GHEORGIIE FUNAR

• Marți, 8 septembrie, 22—23 : IOAN MÎNZATU 
si ION ILIESCU

• Joi, 10 septembrie, 22—23 : MIRCEA DRUC 
și IOAN MÎNZATU

• Marți, 15 septembrie, 22—23 : EMIL CONSTAN
TINESCU și ION ILIESCU

• Joi, 17 septembrie, 22—23 ; CAIUS TRAIAN 
1 GOMIR și GHEORGIIE FUNAR

o Marți, 22 septembrie, orele 22—23 cile 10 mi
nute : CAIUS TRAIAN DRAGOMIR, ION ILIESCU, 
GHEORGHE FUNAR, IOAN MÎNZATU, EMIL CON
STANTINESCU, MIRCEA DRUC

• Joi, 24. septembrie, între orele 20,30—23,30 dez
batere cu participarea celor șase candidați.

S.C. „MARMGSIM" S.A. SIMERIA
Anunță că licitația organizată pentru data 

de 31 august a.c. se amină pentru data de 7 
septembrie, ora 12.

Dovada achitării taxei și documentele se 
vor depune pînă la data de 3 septembrie, ora 
10, la sediul unității.
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i PUBLItITBTE
• UN sincer „La mulțî 

âni" 1 pentru Angelica 
Marc din Deva, Mult noroc 
In viață. (7142)

• VÎND convenabil ă- 
rttatnent 2 camere, etaj 

Hațeg și autodubă SRD. 
Informații Hațeg. biilet 
jpifogară. ’7J81)

1 • VÎND bT.e’.ie aragaz 
tiormaJă. Deva. tel. 623201. 

(7164) 
• VÎND cuptor electric 

Mare pentru patiserie. De
va. tel. 619255 și Geoagiu 
>48179. (7165)

• VÎND casă cu anexe, 
tr/klii . 30 ari. sat To- 
5a, nr. 2, jud. Hunedoara, 
.jhfdrmații tei. 615506, preț 
'’fiegociabil. (7124)

• VÎND acordeon Weit. 
Jheister. 96 basi. orgă Hoh- 
.flfer, saxofon mib nou. In-

■jrmătii Liipeni, tel. 560282 
Iau 500128. . (7167)

ACUMULATORI auto 
jlw import 55 A. preț 
Jk):400 lei vinde Gmsigna- 
'ița ..întreprinzătorul”, bdul 
Jpecebal. Deva, lingă restau- 
Jtartul Miorița. Tel. 625350.

(7156)
• VÎND apartament 2 

Camere Tel. 626132. (7170) 
p VÎND casă cu grădină 

Iiăre fo satul Mintia, nr.
44, drttmti] tîrgu'ui. (7169) 

Ă • VÎND casă, curte, ga- 
gdepfowlințe grădină, 

metan, canalizare De- 
Călugăt-eni, 55, tel. 

110, după ora 17. (7171) 
’ • VÎND butelie aragaz.
'teL S23285. (7172)

• SOCIETATEA corner. 
, Cială „Magnet" SRL Ti- 
mișaara oferă zahăr en 
fre» eu adaos comercial 0, 
la 211 lei kg. Tel. 96/ 
138311. int. 174. orele 8.16 
j! 96/141290. oreje 21.23.

(7173) 
metalic 
i co.

(7160)
Hărău, 
anexe.
(7172) 
Deva, 
(7137)

• VÎND chioșc, 
1x2 pentru spațiu 
1 sial. Tel. 613079.
• VÎND casă în ; 

hr. 57, grădină și 
Informații zilnic.

• VÎND 'casă în 
'fel. 623680.

• VÎND BMW, an fa
bricație ' 1979, tamponat. 
Relații Deva, N. Grigorescu, 
nr. 14 (peste calea- ferată'.

i723D
• VÎND video player 

Supra, japonez. Informații 
Dacia, bl. 14/27, Deva.

(7241)
• CUMPĂR presă cără

midă Diesel. Hațeg. tel. 
770812. (72'42)

• ’VÎND garsonieră, con. 
fort I, în Deva. Relații ,tel. 
7223-10, Hunedoara. (7245)

• VÎND garsonieră con. 
fort I. Hunedoara, Relații 
95/660863, pînă Ia ora 13.

(7246)
• VÎND urgent garso

nieră, gaze, parchet. De
va, cartier Dacia, str. Al. 
Plopilor, bl. G 2. et. 1, ap. 
19, preț convenabil, zilnic 
între 9.20. . (72-17)

• OFER microbuz. Par
kas, fabricație 1988, pen
tru apartament 2.3 camere, 
proprietate. Deva, tel. 
616363, după ora 16. <7247)

• VÎND Skoda MB 1(0. 
cu piese schimb. Hune, 
doara, bdul 'Libertății .9/5.

(6491)
• VÎND mașină de cusut

Veronica. Hunedoara, teî. 
717436._ (.6492)

• VÎND garsonieră mo
bilată, cenfort 1, la intra
rea în Hunedoara. tel. 
711918. (6496)

• VÎND vitrină servantă, 
dulap, canapea, generator. 
Hunedoara, tel. 714467.

, * ■ <6497) 
. • VÎND apartament con., 

fort I, et. I. trei camere, 
bucătărie, 2 băi. două ho
luri, pivniță și garaj. Hu
nedoara, str. M. Viteazul, 
21 A, bloc 1, ap. 28 lingă 
stadion. (6498)

• VÎND Mercedes- 200,
Diesel, înmatriculat. Tel. 
718720, orele 13-17 ți după 
ora 20. (6499)

• CUMPĂR apartament
2.3 camere, zonă centrală. 
Tel. 715294. (6182)
• VÎND microbuz . VW, 

9 locuri și marfă sau 
schimb Dacia. Mercedes, și 
diferență de lei sau valu
tă, stare foarte bună. In. 
formații Deva, tel 618992 
sau Spini, nr. 54 Preț 
foarte convenabil. (7250)

• SCHIMB garsonieră 
confort sporit, proprietate;

parchet, gaz, cu aparta
ment. Orățtie, tel. .642329.

• (7064)
• SCHIMB garsoniera 

proprietate, Timișoara (zo
na spital județean) cu a- 
partament 2 camere, Hu
nedoara. Tel. 714823. după 
ora 20. (6193)

‘ • SCHIMB apartament 
2 camere Hunedoara, cu 
apartament 2-3 camere Deva 
(exclus Micro 15). Tel.
627232. (64941

• S.C. TERMOREP 
SA Hunedoara. str. 
Ștefan cel Mare, nr, 1. 
angajează prin, concurs 
contabil șef. Condiții s 
studii superioare eco
nomice și vechime de 
12 ani în funcții eco. 
nomice, salariu nego
ciabil. Exa.rrțenul are 
Joc în data de 21 sep
tembrie 1992, la sediul 
societății. închiriază 
pentru persoane juri
dice șl fizice sphțiu — 
eamere, în căminul șo- 
cletății, situat In’ Hu
nedoara, str. Mureșu
lui,- nr. - 3. Relații 
tel. 95/715842. 712338.
714001. (7058)

Brad. Relații Brad, tel. 
650662. (7175)

• CAUT pentru închi
riat în Deva, garsonieră 
sau apartament 2 camere 
Tel. 651841. după ora 16.

(7239)
• PIERDUT cartelă ali

mente pe numele Topli. 
cean Marioara, eliberată 
de Alimentara din. Ghe. 
lari.- O declar nulă. ,7163)
• PIERDUT legitimație de 

handicapat pe. numele Por
carii Gheorghe. eliberată 
de Asociația Handicapați- 
lor Deva. O declar nulă.

(.7243)
• ' PIERDUT ștampilă

nr. 86 S.C. „Mercur Cor. 
vinex" SA Hunedoara. O 
declar nulă. (6490)

• PIERDUT cartelă ali
mente pe numele Maria 
Maria, eliberată de Ali
mentara, nr. 65 Hunedoara. 
O declar nujă. (6495)

• PIERDUT cartelă ali-
mcnle pe nunlele Rihadi 
Francîsc, eliberată -de Ali
mentara nr. HO Hunedoara. 
O declar nulă. (5906)

■leiddisine
• Coafurile moderne ale 

ăCestei veri împrumută ;î. 
te ceva din experiența iie- 
cărei epoci. Au revenit în 
MAdă cocurile stil [hlgiite 
Bardot, părul lung și drept, 
dar este în continuare „șic” 
părul scurt și trudi, aran
jat în diverse moduri. Pă
rui lung depășește lungi
mea umerilor, este drept, 
iar bretonul, destul de 
lung, este orientat înti.o 
parte, acoperind una chnlre 

sprinccnc; dacă nu este lăsat 
liber, poale fi prins într-o

coaclă de cal sau un coc 
pe vîrful capului, clin care 
scapă șuvițe care athnă pe 
lingă urechi. Părul scurt si 
midi se potrivește întot

deauna cu breton din „fran
juri”. Dacă nu este foarte 
scurt, părul se coafează ast
fel îneît să fie mai mare în 
spatele capului, pe zona o 
pusă bărbiei. Tapat și fixat, 
părul poate rezista în aceas
tă formă aerodinamică cel 
mult o jumătate de zi, dar 
uneori este de ajuns. Dacă 
este foarte scurt, sigur pre

• FILMĂRI video de 
calitate, jocuri pe calcifia. 
for.-Deva, țet 627689. (7244) 

... "•.ORGANIZAȚIA uma- 
'lîtară „Medeclns 'du Mpnde” 
eautâ pentru închfeât .uri 
apartament de trei ca
rii ere. mobilat, cu telefon, 

abil, începînd cu 
prima, decadă a lunii sep
tembrie' ]992. Răspunsuri: 
Deva, tel. 613871. între p. 
rele 9-16 sau în șcr’î... pe 
adresa „Medecins du 
Monde", Mission -Hune
doara. str. Cetății, nr. 31. 
2700 Deva. (7102)

• CAUT pentru închi
riat în Deva spațitf pen; 
tru magazin; și depozit, 
preferabil : zonă centrală. 
Timișoara. tei. TȚ167094

- ■ (7092)
6 CAUȚ.de închiriat ca

să său apartament mobilat; 
în Deva. Informații tel. 
6245Î4. 625246. <7174)

• CAUT de închiriat a- 
partament 2-3 camere, pe 
termen lung, în orașul

r.is

zintă „gheruțe” pe lîngă 
urechi, ca o replică la per
ciunii lungi și din ce în 
ce mai lăți ai tinerilor mo
derni. La spate părul este 
tuns băiețește. în continua, 
re getul este foarte utilizat, 
fie pentru păr lung, fie 
pentru cel scurt.

• Un malaiczian care a 
fost mușcat de un șarpe a 
mîncat șarpele care l.a 
supărat. Acum el este in
ternat în spital plîngîndu- 
se clc dureri de burtă. Doc. 
torii din orașul Șeremban 
au afirmat că analiza cu 
raze X a arătat că șarpele, 
în lungime de 30 centimetri, 
este mort, dar „posesorul”

• S AL scurs 11 ani 
de- cînd m-am despăr
țit de buntil tneu fiu 

IOAN MAIEft 
RUDOLF.

-Ia numai 25 ani 
Nu te va uita ■ nici
odată, mama .ta în
durerata. Emilia.

J7237)

• „Dacărsufietul meu 
. Doamne.

Prea din vreme tu l-ai 
vrut 

. Mîngîie tu. Doamne
sfinte 

Pe cei care m-au
. . pierdut”.

Soția Virginia, fiica 
Teodora, părinții și so
crii amintesc că au tre
cut șase luni’ de cînd 

.ne-a părăsit pentru 
, totdeauna, la numai 26 
de ani, dragul și ne
prețuitul nostru

TtÎDOR coste. 
lăsîndu-ne în Suflete 
durere nemărginită.

(5905)

lui nu este sigur de aceas
ta, transmite REUTER.

• La o licitație a obiec
telor care au1 aparținut lui 
Elvis Preslej', automobilul 
său a rămas nevîndlit, de
oarece nu a reușit să ob. 
țină nici măcar prețul de 
început al licitației. Cadilla- 
cul din 1971, cu placa de 
înmatriculare ELVIS I, a- 
vea ca preț de început al 
licitației suma de 98 000 de 
dolari. Un costum de cu
loare crem, purtat de Elvis 
în 1972 la Las Vegas a 
fost adjudecat Muzeului 
din Memphis, Tenessee, 
pentru suma de 25 000 de 
dolari, relatează REUTER.
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S.C. PRODIMPEX — COM SRL DEVA 
str. Libertății, bl. L4 ; parter ; Telefax 612145 

VINDE EN GROS
• z'ihăr
• țigări Viceroy, Flash Winchester
• ciocolată — Ungaria
• camere— autol65—13 Horea
• Mori — cereale. China, 180 kg/h
• pantofi damă Siria
• mese si scaune din plastic Italia.

CAUTA
închiriere de apartament et. 1—2, parter 

sau casă 2—3 camere in Deva, zonă centrală, cu 
destinație birouri. (CEC)

de a-

S.C. „INTERCONSULT" S.R.L. DEVA 
Str. M. Kogălniceanu nr. 4 
Telefon : 95/616465, 616714

Fax: 95/616465
Vinde din stoc, la prețuri deosebit 

vantajoase:
• Imprimante MANNESMANN tip MT 81 

și MȚ86
Imprimante SANYO 
Calculatoare IBM — PS/2 
Diskette pentru, calculator 
Hîrtre pentru imprimante 
Incubatoare pentru 70 ouă 
Mori de uruială eleetrice

; •

ROMCEREAL RA DEVA 
PRODUCĂTORI AGRICOLI !

începînd cu data de 29 august 1992, s au 
majorat prețurile de preluare la următoarele 
produse agricole:

.• porumb 30,00 le
• fasole soiuri = 80 lei
• fasole amestec = 70 le:
Preluarea produselor se fa 

recepție a cerealelor din județ.
La cantitățile preluate se plătesc și cheltu

ielile de transport. (6941)

STAS 
STAS 
STAS 
bazele de

FILIALA ELECTROCENTRALE HAȚEG
- Încadrează prin concurs inginer în spe

cialitatea hidroenergetică și ciberneticăinfor- 
inatică,în următoarele posturi;

• hidroenergetică — 1 post
• cibernetică-informatieă — J post
Condiții de prezentate la concurs: absol

venți din promoția 1992 ai invățămîutului su
perior cu minim 8 Ia examenul de stat.

Con cursul, se organizează la sediul filialei 
din orașul Hațeg, strl Progresului, nr. 38 bis 
în 15 septembrie 1992 (marți), oră 9.

înscrierile se fac la sediul filialei în in
tervalul 1-10 septembrie 1992, la comparti
mentul PIS. (1018)

Execută pentru dumneavoastră 
uși de garaj rabatabile (UGREX) 
la mărimi și din materiale după 

preferința beneficiarului.
Informații la țelefonțl7127 • DEVA

Ziar ediiai <fo S Q. „CUVÎNTUL LIBER” S A. J/20/6I8/I991. Cont 30 70 50 601 B.C. Deva. Deva 2700, str. I Decembrfe, 35, jud. Hunedoara, 
'leiefoane : 611275, 612157, 611269, 625904 Fax 618061. înlrpaza răspundere pentru conținutul articolelor publicate o poartă autorii acestora.

Tiparul exeiuiat la S.C. „POLIDAVA” S.A. DEVA, "

CAU%25c8%259a.de

