
• S.a înființat prima 
fundație din România pen
tru copii super.dotați. 
Fundația „Henri Coandă” 
Obiectul activității aces
tei fundații îl constituie 
organizarea unor acțiuni 
de susținere materială și 
morală a tinerilor care 
s-au afirmat în cadrul 
concursurilor internaționale 
ca fiind super.dotați. Pre. 
ședințele fundației, prof, 
dr. Iulian Creții; a decla
rat că, prin acțiunile sale, 
fundația va promova 
demnitatea, și civilizația 
unui popor. Fondurile pe 
care Ic are Ia dispoziție 
vor fi folosite pentru or
ganizarea unor' cercuri de 
studii și creație, pentru a- 
cordarea de premii și bur. 
se de studii în țară și 
străinătate.

• Sînt în curs de' expe
diere în China 400 t sub- 
ansamble (SKD) pentru ce. 
le două linii de montaj de 
camioane ROMAN din 
această țară. La o'a ac.

i tuală, în China se află în 
exploatare 100 000 autoca. 
mioane produse de RO
MAN S.A. O delegație a 
aceleași întreprinderi ’ de 

autocamioane ROMAN S.A. 
BRAȘOV a efectuat re;' 
cent, o vizită în Italia, o- 
cazic. cu care s.au semnat 
noi contracte pentru cxer.

, cițiul financiar în curs, 
dar și mai important 
— s.a decis înființarea 
unei societăți mixte ro
mâno.italiană.

• în urma analizei în
treprinse ' de Ministerul 
Lucrărilor Publice îm. 
preună cu Consiliul mu
nicipal București și cu or.

, donatorii de credite, s.a 
stabilit că, dintre cele mai 
mari obiective de construc
ții începute înainte de 
1989 in București, este 
oportun să fie finalizate 
doar Biblioteca Națională 
și Casa Academiei, pen. 
tru care ar mai fi necesare 
investiții în valoare de 20, 
respectiv 10 miliarde lei. 
în privința Centrului Na
țional de Cultură. a Mu
zeului Național și a Casei 
Republicii, s.a recomandat 
efectuarea unor lucrări de 
conservare, pînă la even, 
luala apariție a unor in. 
vestitori interesați în con
tinuarea lucrărilor.

• Guvernul a aprobat 
desfășurarea unei ' anchete 
statistice pe un lot de 
30 000 de familii pe o pe
rioadă de 3 luni, vizînd in
vestigarea nivelului de 
trăi în România, inclusiv 
jleterminarea pragului de 
sărăcie, prin sinteza da. 
(elor referitoare la veni
turi, cheltuieli, educație, 
sănătate, alimentație si 
ocuparea forței de muncă. 
Organizată de Comisia 
Națională pentru Statisti
că, ancheta se încadrează 
în programul de colabo. 
rare cu Banca Mondială, 
în vederea determinării 
necesităților de finanțare 
pentru România.

9

9

I
*

IN FAG. a til-a__

I
*

I
9

— De ce spuneți că-i ?
L un cor mixt ? Nu sînt 1 
’ dccît bărbați.
1 — Da, dar unii șl iu i
\ să cînte, alții nu...

r ■

/n orașul Nazaret, din 
ținutul GalHeii, tră
iau doi bătrîni, a că

ror viață era pierdută in 
negura trecutului. Bătrînul 
Ioachim se trăgea din nea
mul împărătesc al lui Da
vid, iar soția sa, Ana, din 
seminție preoțească și îm
părătească. Ei ajunseseră la 
adinei bătrinețe fără să se 
învrednicească să aibă 'to
pii. Se rugau mereu lui 
Dumnezeu, să ridice a- 
ceastă ocară de pe capul 
lor, pentru că trebuie știut 
că, la evrei, a nu avea co
pii însemna o rușine, o bat
jocură. Iată, însă într-una ' 
din zile, cînd era praznicul 
cel luminat la evrei, mer- 
gînd Ioachim și Ana la 
templu să ducă darurile lor

de jertfă pentru altar, a- 
cestea n-au fost primite, 
pentru că ei nu aveau co
pii. Simțindu-se umiliți în 
fața concetățenilor, au pă
răsit ținutul. Ioachim pleacă

Poarta Leilor (sau Ptro^la 
Sflntului Ștefan) unde și' 
ea avea o peșteră, lmpli- 
nindu-se cele patruzeci de 
zile de post și rugăciune, 
arhanghelul Gavril le va

-nului. Aid 
-Maria ,pînă

va adu 
nașterii . 
Hristos.

'sta Fecioara 
în momentul 

țăfigltelul Gavriil îi 
bunavestire" a 
îomnului Hsus

Nașterea Maicii Domnului
în Valea Hozeva și se as
cunde într-o peșteră, în care 
a trăit și Sfintui Ilie proo- 
rbcul. Acolo s-a rugat, timp 
de 40 de zile, cerîndu-i mi
lă lui Dumnezeu și ridica
rea ocării de pe casa lui. 
Sfînta Ana a rămas la Ie
rusalim, ,în apropierea de

aduce vestea cea mare că 
vor avea un copil. Astfel 
se va naște Sfînta Fecioară 
Maria, care, după cum pro- 
mlseseră părinții ei încă 
înainte de a se naște a- 
ceasta, o vor închina de la 
vîrsta de trei ani — Dom-

Maica Domnului are trei 
virtuți pe care nici un mu
ritor nu le poate avea. In 
primul rînd, ea, este Năs
cătoare de Dumnezeu, a 
născut pe Dumnezeu dîndu-i 
trup din trupul ei ■' A doua 
însușire a Maicii Domnu

lui este că ea a rămas Pu
rurea Fecioară. Trebuia ca 
Maica Domnului să nască 
mai presus de fire, pentru 
a corecta greșeala Ever 
care a născut prin dureri, 
datorită păcatului. A treia 
virtute, pe care n-o pot a- 
vea oamenii, este că ea se 
numește PANAGHI A. cu • 
vînt ce înseamnă ATOT- 
SFINT^TA. Printre cele trei 
virtuți ale ei, Născătoare 
de Dumnezeu, Pururea Fe
cioară și Atotsfințită, Maica 
Domnului a străbătut ce
rurile și i-a depășit pe toți 
oamenii și pe toți îngerii, 
ca devenind împărăteasa 
oamenilor și împărăteasa 
îngerilor.

Preot CORNEL. II.IC A

Aparent, chestiunea — 
spun unii — este minoră. 
Noi apreciem că, dimpotri
vă, este de mare - impor
tanță pentru actuala cam
panie electorală. Și acest 
lucru pentru simplul fapt 
că un afiș electoral „sare 
în ochi”, cum șe mai spune.

De.ci este vorba despre 
afișajul electoral. Mai con
cret, despre respectarea Le
gii 68/1992, care prevede 
clar ce se poate și ce nu se 
poate face. Un recent son
daj în municipiul. Deva a 
relevat însă că unele parti
de politice încalcă preve. 
derile acestei legi. Voit 
sau nevoit, o fac. Dar. iată 
concret, despre ce este vor
ba.

Punctul de afișaj electo
ral din fața Casei de Cul
tură are nouă panouri. Or. 
ceea ce se face aici încalcă 
articolul 47, alin. 6, din 
legea de mai sus-amintită,

I
■jr

Partidele politice și propaganda electorală
care stipulează clar că „pe 
un panou electoral fiecare 
partid, formațiune politică, 
coaliție a acestora ori can
didat independent pot apli
ca un singur afiș electo. 
ral". însă, pe un singur pa
nou. P.N-L. lipește, cu sîrg. 
nu mai puțin de 27 de 
afișe (!P). De ce ? întreba
rea este de ce nu respectă 
legea ? Dar legea nu o res
pectă nici alte partide. Bu
năoară, pe un alt panou. 
P.S.M.- are 6 afișe. Parti
dul Democrat. Agrar — 9, 
P.U.N.R. — 8, U.D.M.R. — 
9. C.D. face ceva mai 
mult. In nerespectarea le
gii, evident. Pe lingă fap
tul că etalează aici 12 afi
șe pe un panou, o parte 
dintre- ele intră sub inci-

«*•••••••••••••

dența art. 47. alin. 8, care 
spune că „sînt interzise a- 
fișele electorale care com
bină culorile, astfel îneît 
să evoce drapelul României 
sau al altui stat”. Oricum, 
nimeni nu ne poate con. 
vinge că numai din întîm- 
plare statuia libertății din 
S.U.A. a ajuns pe fondul 
Tricolorului românesc !

Pe bdul Decebal. în ime
diata apropiere a pieței, 
există un alt afișaj electo
ral. Sînt 10 panouri. P.N.L. 
atrage atenția aici prin 
mai bine de 40 de afișe pe 
un panou și alte 11 pe al
tul. Vine și U.D.M.R. cu 
7. inclusiv cu „icoana” lui 
Avram Iancu (!?) pe. fon
dul Tricolorului, O fi ea 
campanie electorală..'., dar 
••••••••«••••as

prea-i cusută cu ață albă. 
Nici P.S.M. nu se lasă și 
acoperă o parte dintr-un 
panou cu 16 afișe, iar al
tul cu 3. Vin apoi P.U.N.R. 
cu 8, S.N.D. cu 6, M.E.R. 
cu 4.

Și pe strada Mihai Emi. 
neșcu, cartierul Micro 13, 
am putut vedea un loc a- 
menajat pentru afișaj e- 
lectoral. Din cele 10 pa
nouri, două sînt „ocupate”. 
Pe unul P.S.M. are nouă 
afișe, iar pe altul. P.U.N.R.. 
două.

Cam asta este.
z Nu vom încheia fără a 
pune cîteva întrebări. Pri
ma. Dacă legea dă dreptul 
de utilizare a locurilor de 
afișaj electoral doar celor 
angajați în campania elec-

torală, de ce aid se pot ve. 
dea și alte afișe de genul : 
„Isus este viu”, „Al XII- 
lea Congres Național de”... 
sau că Inspectoratul pentru 
Cultură și Biserica Bab. 
tiștă organizează ceva ac
țiuni.

A doua. De ce poliția 
trebuie să apere ilegalită
țile partidelor politice ? 
(Efectiv, lingă punctele de 

afișaj electoral am găsit cile 
un polițist, «are potrivit le
gii, „asigură integritatea 
panourilor șj a afișelor".

A treia. De. ce în jurul 
sediului.. F.S.N. vitrinele 
sînt - presărate cu afișe e. 
lectorale, inclusiv cu- in. 
semnele drapelului de stat 
al României ?

VALENTIN NE\G1

P.S. Nu avem nimic cu 
nici un partid, formatiirie 
sate coaliție politică. dar 
legea trebuie respectata !
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Limbajul universal, 
extraordinar al artei

„Serbările latinității"

I

I
Vor avea devenii apâ caldă în

în urmă cu o lună. Fi
liala CTE Mintia a RENET 
împreună cu R.A.G.C.L, De-. 
va informau populația mu
nicipiului reședință de ju
deț că începînd cu data de 
10 august și pînă în 10-sep- 
tembrie sc sistează furniza
rea apei calde menajere 
pentru efectuarea unor lu. 
crări de pregătire pentru 
iarnă, care nu se puteau c- 
fe.ctua cu instalațiile sub 
presiune. Zece septembrie 
este aproape. Vor avea lo
cuitorii Devei apa caldă 
așteptată timp de o lună de 
zile ? Ne răspund la între, 
bare domnii:
• Economist GIIEORGIIE 

PARA, directorul R.A.G.C.L. 
Deva :

—• Din punct de vedere 
tehnic, toate instalațiile care 
aparțin regiei ndastre sînt 
gata pentru startul ‘ apei

IO septembrie?
despre care am anunțat 
încă de la începutul lunii 
august Consiliul județean 
și Consiliul municipal De
va : cînd soldul dcbitoi al 
R.A.G.C.L. va fi zero. Deo
camdată avem blocați la 
diferiți agenți economici 
265 de milioane de lei. Da
toria cea mai mare o arc 
însă R.A.G.C.L. Astăzi (luni, 
7 septembrie — n.n.) mă 
voi intîlui cu reprezentanții 
R.A.G.C.L., ai Primăriei 
municipale și ai Consiliului 
județean să vedem cc cale 
alegem.

Să sperăm că sc va alege 
cea mai înțeleaptă prin 
care se va respecta pro
misiunea făcută populației 
municipiului la sistarea 
vremelnică a acestui ser
viciu.

apartamente. 
<le rezolvat 

Noi 
furnizorului de e- 
termică — filiala 
BENEI. — 226 de 

de lei, pcdfru
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rat, atîtea lucruri comune, » 
mai cu seamă în domeniul 
artei. Și sum sîngele apă 
nu se face niciodată, spi
ritul care a dominat asu
pra manifestării a fost a- 
cela de înțelegere și stimă 
reciprocă, de apropiere și 
comparație permanentă 
intre obiceiurile populare

Timpul n-a fost prielnic 
cu o manifestare care ar 
fi trebuit să aibă o rezo
nanță extraordinară în 
sufletul spectatorului hu
ne doreau. Totuși, cu b pa
radă măi restrinsă a por
tului popular, dar cu un 
spectacol de toată frumu
sețea oferit pe scena Ca
sei de Cultură din Deva, 
am trăit senzația că noi, 
cei care „de la Rîm ne
tragem", avem, cu, aderă- (Conlinuăre în pag.' a 2-a)

MINEL BODEA
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ealde spre 
Mai răinîne 
problema financiară, 
datorăm 
ncrgic 
Mintia a 
milioane
ceea cc deja am consumat, 
tn același timp, avem de 
primit subvenții de la stat 
în sumă totală de 153 de 
milioane de Ici, iar de Ia 
asociațiile de locatari, 26 
de milioane de Ici. Datorii 
importante către noi inai 
au și unii agenți economici, 
Strînși ca și noi cu ușa de 
blocajul financiar. Așa că...

• Dr. ing. FLOREA.BE. 
REȘ. directorul FRiaici Min
tia a RENEL:

— Din punct de vedere 
tehnic, sîntem gata să re
luăm furnizarea de agent 
termic primar. Nu o vom 
face însă decît în condițiile

cru bun pentru oameni: primește 
sticle și borcane. (Gh. LN.j

ION (TOCI.EI

I 
I

0 CONVOCARE. Comitetul de 
inițiativă al „Asociației Evacu-ați- 
lor Abuziv" după decembrie 198!> 
convoacă pentru ziua de 10 sep
tembrie a.c.. ora 15, la Casa de 
Cultură, din Deva, pe cei ce au 
suferit, fie prin'acte administra
tive sau juridice, în vederea con
stituirii colectivului de inițiativă, 
alegerii organelor de conducere și 
prelucrarea programului asociației 
respective. Cei ce au primit ma
chete le vor aduce completate cu 
datele cerute. (N.T.)

0 BINE AȚI VENIT! Lă Pri
măria orașului Hațeg ni s-â ofe
rit prilejul să trecem în carnețel. 
o> bucurie mare : 274 de nou-năs- 
cuți anul acesta. Așa întinerește 
orașul. Prin cei care vin pe lu
me sănătoși și dolofani. Cînd am 
notat noi abia... sosise Elena-Io- 
nela Galben, bucuria din. casa lui 
Elena și loan Galben. Pentru toți 
noii veniți,. pentru părinții lor. 
numai gînduri curate și ani în
delungați, eu bucurii si sănătate. 
(Gh. I.N.)

© ATELIER DE PLANNING 
FAMILIAL. Duminică, la S.C. 
„Vatramont" S.A. din Geoagiu — 
Băi s-au încheiat lucrările unui 
nou atelier de planning familial,

organizat de . Filiala Hunedoara 
a Societății 'Naționale dț. Educa
ție Contraceptivă și Sexuală, fi
lială condusă de medicul Sorin 
Cazan. La cursurile de pregătire 
au participat medici și specialiști 
din județele Timiș, Caraș.Severin 
și Hunedoara. In continuare, in
struirea continuă, timp de trei 
zile, pentru profesori din majori
tatea liceelor din județ. (M.B.)

0 PRODUSE DE BAZĂ. In 
zona gării din Deva. în apropie
rea restaurantului „Ardealul", în
treprinzătorul Mircea Pepenar a 
deschis o unitate mult căutată: 
vinde pîine, zahăr, orez, produse 
de bază și de mare căutare în 
zilele noastre. Și mai face un lu-

0 UN SPAȚIU CU GUST VA. 
LORIFICAT. Un spațiu, împrej
muit cu sîrmă împletită, aparți- 
nînd Casei de Cultură din 
Depa, unde se strîngeau apele u- 
zuale, a fost temeinic valorificai 
de doi întreprinzători — ton Le
pădata și Călin Laza, care. fă- 
cînd o investiție curajoasă, 
deschis un local amenajat
gust. Dotat cu' aparate moderne, 
aici consumatorii se: pot delecta 
cu mai multe sortimente de ca
fele, înghețată, bere, cacao cu 
lapte, țigări, băuturi fine, sucuri, , 
inclusiv „Tropicana” care și dă 
numele localului. (M.B.) •
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ție milenară a ținutului j 
pădurenilor. La rîndul său, I 
ansamblul din Catanzaro î 
— Calabria ‘(Italia) a va- I 
lorificat obiceiul „Culesul' 
strugurilor" cu întreg to- I 
rentul său de veselie, cînd » 
oamenii se înfruptă din | 
„roadele" noii recolte. Dar J 
ce a impresionat în mod k 
deosebit arfost dansul cu • 
bite și mascați, asemănă- • 
tor „Călușului* românesc, î 
un dans cu efecte tera- ! 
peutice. I

Ansamblul „Meriadec"' 
din Bretania (Franța) a I 
adus cîteva dansuri popu- J 
lare cu o mare varietate | 
a ritmurilor și desenelorI 
coregrafice,- lăsînd aceeași* 
impresie deosebită ca și I 
la paradă. O surpriză în J 
adevăratul înțeles al eu- | 
vîntului a produs ansam- »■ 
blul „Karmid dance î 
group" din Israel. Arta ! 
„poporului ales* al lui L 
Israel impresionează prin j 
dăruire și originalitate, | 
chiar dacă a suferit in- ' 
fluențe, fiind o „oază* în • 
lumea arabă. Despre an- I 
samblul mexican, care a I 
mai fost prezent odată în | 
județul nostru, vorbește» 
de la sine exuberanța, im- I 
provizația, unicitatea sa * 
scenică dată de costuma-1 
ția viu colorată a fetelor,* 
de sombreroul băieților. g

Cuvinte frumoase se cu- I 
vin ansamblului „Măgura J 
Codlei" (Brașov) și „Izvo- | 
raș de Vlașca" din Giur- • 
giu, cu cintece și dansuri |

I
♦

I

aduse în scenă, elemente
le de dans și desenele co
regrafice, elementele de 
costumație, izbitoare fiind 
modesta opincă. Să nu ui
tăm cu opinca, noi rOmânii 
am intrat în Europa, dar 
și italienii și atiția alții.

Parada de la Deva a 
fost deschisă de ansam
blul de obicei folcloric 
din Dăbîca — Hășdat cu 
minunatele sale costume 
pădurenești. Au urmat 
ansamblurile din Meriadec 
(Franța} cu o costumație 
sobră (pe un fond negru 
de rochii, broboade albe 
pe cap și șaluri pe umeri, 
albe, brodate); din Ca
tanzaro (Italia); „Con
juncta Falcloriko Magis
tral* (Mexic); „Măgura 
Codlei" (Brașov), „Floare 
de măr“ — Zăvoi — (Ca. 
raș-SeVerln); „lzvoraș de 
Vlașca" din Giurgiu.

Spectacolul propriu-zis 
a fost deschis în prezența 
dlor Ioan Sicoe, consilier 
șef dl Inspectoratului Ju
dețean pentru Cultură, 
Florin Ștefan, director 
general în cadrul Prefec
turii Deva, Ovidiu Ha- 
gea, primarul municipiu
lui Deva, Dan lonescu, 
directorul festivalului din 
partea Companiei Națio
nale de Turism pentru 
Tineret, organizatorul 
„Serbărilor latinității":

Așa cum spuneam, evo
luțiile formațiilor prezen
te au fost ifnpresionante, 
Obiceiul de „Nuntă* < 
Dăbîca, redînd poate 'cel 
mai important moment din 
viața omului, a umplut 
scena1 la propriu și la fi
gurat. înfățișlnd o tradi- 

lante, reprezentînd două zone ' 
de la folclorice distincte ale țării. | 

; 'cel Mai modest a evoluat an- ’ 
samblul din Zăvoi (Caras- g 
Severin) care, putem spu- I 
ne, nu a reprezentat bo- J 
gatul folclor bănățean. |

d 9 9 ^^.9 999^ 9 ^^9 9 9

fn Hunedoara, alături de 
Societatea Comercială „Cor
vin” S-A., a apărut, în ur. 
mă cu un an, și o societate 
mixtă româno-italiană, care 
confecționează, de aseme
nea, încălțăminte ; mai pre. 
cis — pantofi, ghete, cizme 
pentru femei, bărbi ți. co
pii. Se numește S.C. „No- 
vello” E.C. — S.R.L.

Cum s-a întîmplat ?
— Am venit în România 

în 1990, în luna mai, îm. 
preună cu cîțiva .prieteni, 
cu gîndul de a deschide u- 
na sau mai multe fabrici 
de încălțăminte — ne spune 
administratorul părții i. 
taliene, dl Cazzini Romano. 
Ne-am oprit la Oradea, am 
înjghebat acolo o filială, iar 
eu m-am orientat, la în
demnul unor amici, spre 
Hunedoara. Am început a- 
nevoios, după ce am fost 
ajutați cu o clădire de că
tre conducerea fostei coo
perative meșteșugărești 
„Drum nou”, căreia îi 
mulțumesc și pe această 
cale. (Este vorba despre 
complexul de pe magistrala 
orașului, din vecinătatea 
cinematografului „Flacăra" 
— n.n.). Apoi am echipat 
încăperea cu mașini aduse 
din Italia, am legat relații 
foarte bune cu o serie de 
unități furnizoare de ma
terie primă, de aici, din 
România — oameni drăguți, 
serioși, care.și respectă cu- 
vîntul —, am angajat mun
citoare foarte capabile, din 
Hunedoara, și am pornit la 
drum.

Dl Romano trece pe la 
mașini, dădăcește o lucră
toare, pune mina efectiv și 
corectează o operațiune, dă 
un telefon la „Clujana” Cluj 
— cu care colaborează foar
te bine — roagă să-i aducă 

la telefon, pe rînd, secțiile 
de la Bucovăț și de la Su
ceava, se interesează cine 
mai are de plătit marfa 
produsă și expediată de 
„Novello" Hunedoara și 
roagă să se insiste pentru 
intrarea banilor cît mai 
rapid, mai trage un gît de 
bere dintr-o sticlă, care 
s.a încălzit de mult pe i- 
mensa lui masă de lucru, și 
ne mai dă și nouă relații 
despre experiența lui cu 
prietenii hunedoreni întru

„Cizma" italiană și 
încălțămintea lejeră.»

• Concurența reglează piața;
• Problema e producția, nu desfacerea :
• Muncitorii eîștigă cît vor...

cizmărie. Cit privește ma
rea „cizmă” italiană, vă 
putem spune din proprie 
documentare; în urmă cu 
doi ani, la Roma și Na
poli, Verona și Florența, 
Sorento și Veneția; că are 
tradiție îndelungată fn, do
meniul încălțămintei, că 
dispune de meseriași de 
mare clasă, iar marfa sa 
are căutare și se bucură de 
apreciere în întreaga Eu
ropă și nu numai. Așa că. 

lucrfnd cu ei, angajant șl 
cinstit, românii nu au de- 
cît de cîștigat.

Stăm de vorbă și cu dra 
ing. Mthaela Bordean, care 
insistă pe un calculator 
pentru ordonarea unor o- 
perațiuni de execuție, de 
expediere a mărfii și de 
încasare a plăților. „Se lu
crează mai intens și mai or
donat decît într-o upitate 
cu capital de stat — ne 
spune interlocutoarea —, 
se pedalează foarte atent 

și dinamic pe productivitate 
și pe calitate și se eîștigă 
în mod corespunzător, du
pă realizările obținute. Este 
o experiență pozitivă care 

merită efortul”. „La mine, nu 
se lucrează normat, un anu
me număr de ore, ci fiecare 
lucrează cît vrea să cîș- 
tige", adaugă dl Romano. 
„Dar marfa cum o livrați 
pe piață?" Prin magazinul 
propriu de aici, de la fa
brica din Hunedoara, prin 
toate secțiile pe care le mai 

avem în țară — la Bucu
rești, Ploiești, Oradea, Su
ceava, Bucovăț etc. Dar nu 
desfacerea produselor este 
o problemă, ci producția în 
sine, deoarece nu avem spa
ții suficiente de lucru. Ur
mează să ne construim”.

Intr-o interesantă com
binație de italiană și ro
mână, interlocutorul ne mai 
spune că 90 la sută din ma
teria primă cu care lu
crează provine din între, 
prinderi din România și 
doar 10 la sută din import, 
că întreaga producție se 
desface în țara noastră, că 
prețurile sînt .accesibile, de
oarece se percepe un adaos 
comercial destul de redus, 
că cine nu muncește sau 
nu țină ritmul își pierde 
locul, iar cine se încadrează 
eîștigă și 60 000 de lei pe 

.lună, că are un proces eu 
un ziarist care l-a calom
niat și pe eare n-o să-l 
ierte și încă multe altele, 
intr-un debit în stil italian.

Ce ar mai fi de adăugat? 
Că existența a două fa
brici de încălțăminte în 
Hunedoara a dat naștere 
concurenței —> singura ca
re reglează piațj; că marfa 
realizată în cele două uni
tăți are căutare în țară, 
sporind prestigiul județului 
într-un important domeniu 
al industriei ușoare ; că se 
poate colabora și între oa
meni de afaceri care con
curează între ei; că este 
nevoie ca guvernul să' sus
țină deopotrivă eforturile 
unităților cu capital de 
stat, dar și pe cele ale în
treprinzătorilor particulari ; 
că sbcietatea trebuie să 
meargă dinamic pe noul 
drum pe< care și l-a ales.

DUMITRU GUEONEA

Mai înainte chiar ca 
toamna să se fi instalat, 
gospodarii se pregătesc pen
tru a aștepta sezonul rece. 
Gospodinele încearcă să-și 
umplă, pe cit posibil, că
mările. Din nefericire, în 
această toamnă avem din 
abundență doar sticle și 
borcane goale. Chiar dacă 
sînt din mediul rural, cum 
este Ilia, probabil puține fe
mei se vor putea lău
da cu conservele 
lor. Căci ce folos 
că la sat ai legume și fruc
te, dacă-ți lipsesc zahărul1 
și uleiul. Poate acum, eă 
nu se maț subvenționează, 
se va găsi zahăr. Pentru 
că, tot e mai ușor să iei cu 
o sută de lei Un kg de za
hăr la rație, decît eu 200— 
300 tei. sau mai mult, de 
la privatizați. Dar ceea ce 
este de neînțeles într-o 
țâră cu munți de sare, este 
că acest produs, fără de ca
re nu putem găti sau pune 
conserve pentru Iarnă, de 
mal multă vreme â devenit 
6 „rara avis" în magazinele 
noastre. E drept că am 
primit și explicații pe a- 
ceastă temă. Dar i.aș ruga

Dimineață răcoroasă de 
toamnă. Curtea unității mi
litare din orașul X era 
pregătită din vreme pen
tru festivitate. Se pre
gătea o zi deosebită. Ziua 
JUrămintului ostășesc. Ron
durile cu flori, încadrate 
de pietre văruite, trotua
rele, platforma incintei — 
totul emana prospețime. 
Rînd pe rînd își fac apari
ția părinții, rudeniile re
cruților. Forfota organizării 
încă n-a încetat. Băieții 
preiau ordinele superiorilor, 
fac ultimele retușuri ca 
totul să fie în ordine în 
cinstea acestui unic eveni
ment din viața lor. Aștept 
CU încordare, cu inima zvîc- 
nind de emoții, momentul 
solemn.

...Rînd pe rînd „văd” cu
oehii minții imagini tre- « iuțind - militărește.

CINO VINE TOAMNA
pe cei care ne aprovizio
nează cu „motivații" să le 
pună în bucate, în locul 
sării, și să vadă dacă se pot 
mînca.

Că aprovizionarea ma
gazinului din' Complexul 
„Mureșul" „suferă"
de abundență e drept. Dar 
tot atit de adevărat este și 
că cei ce gospodăresc acest 
complex nu„l lasă în voia 
soartei. Repararea acoperi
șului era pe sfîrșite la da
ta documentării. De la dl 
Mircea Bota, șeful com
plexului, am reținut că fn 
limita banilor disponibili 
se vor igieniza și unele spa* 
ții interioare, in vederea 
aprovizionării de toamnă, 
spațiile de depozitare au 
fost pregătite, iar pentru 
consumul iernii s-au pus ia 
murat castraveți. Deci preo. 
cupărj pentru soarta com
plexului există. Banii lip
sesc, care lipsă atrage du
pă sine cea a mărfii, și tot 
așa pînă cînd... Dar cine 
ar putea spune cînd se va

cute, momente’ ce nu se 
șterg niciclnd din existența 
noastră: ziua în care, îți 
sala de nașteri a materni
tății,, am auzit primul lui 
țipăt, urmat de cuvintele 
medicului ’ „e băiat?’; îi 
văd apoi ochii inundați de 
strălucire, din clipa în care 
a făcut primii pași, foii a- 
mintesc de prima zi de că
min, cînd nimeni n-a reușit 
să-i domolească pilosul, 
vreme de ceasuri, apoi de 
întîia lui zi de școală, de 
liceu.

...Anii au trecut. Cînd 
oare ? Copiii au devenit 
bărbați. Ii văd alintați, sa- 

Sînt

AMINTIRI. Inima lingă 
inimă

sfîrși această perioadă de 
criză ?

Dar nu numaj probleme 
cu aprovizionarea au locui
torii Iliej. Locatarii a două 
blocuri tfol au și alte ne
cazuri. Acestea au fost con. 
struite fără canalizare, așa 
că au subsolurile inundate 
din cauză că mizeria de. 
versează din fosele septice. 
„Ș-a făcut trei sferturi din 
treabă — preciza dl primar 
Valentin Ciobanu. Ar mat 
fi de -făcut citeva sute de 
metri de conducte și stația 
de epurare”. Dar lipsesc mi
lioanele necesare continu
ării și terminării lucrărilor 
în această toamnă. „Dacă 
mult trimbițata autonomie 
a primăriilor va deveni o 
realitate de anul viitor; 
altfel ne vom putea gos
podări" — susține dl pri. 
mar. Deocamdată, Insă, cu 
banii pe care-i are primi, 
ria se pot face puține lu. 
cruri. Și eînd te gîndești 
că un singur bec pentru.i»

drepți și frumoși, asemenea 
stejarilor. Doar clipe ii mai 
despart de rostirea solemnă, 
unică Inima lui îmi trans
mite la distanță emoția de 
care e cuprins :

„Eu... militar al Forțelor 
Armate, jur credință pa
triei mele. România.

Jur să-mi apăr țara, chiar 
cu prețul vieții.

Jur să respect legile țării 
și regulamentele militare".

...Privesc în jur. S-au în- 
tilnit aici, sub sălciile de
corative, Zeci și zeci de oa
meni, din toate zonele țării. 
O lume pestriță. Sînt femei 
de la țară cu baticuri în- 
florate, ttftgă tinere în ro- 

luminatul public costă 3800 
de lei...

Eără a avea pretenția u- 
nui inventar complet ai 
tuturor necazurilor oame
nilor din această frumoasă 
așezare, trebuie amintit în
că unui: gropile din dru
murile ce duc spre gară, 
atît cel care trece prin fața 
liceului, cît și cel care răs
punde în șosea, lh apro
pierea spitalului. Starea 
lor pune la grea încercare 
mașinile oamenilor, iar o- 
dată cu venirea ploilor — 
șf încălțămintea lor. Dar 
să încheiem această scurtă 
incursiune în viața comu
nei în mod optimist, ața 
cam este și primarul său, 
care crede sincer că „toate 
se pot rezolva cu răbdare, 
dar nu de azi pe mîine". 
Optimismul țL.1 insuflă cui. 
tqrile (mai ales de porumb), 
care par mai puțin afectate 
de seceta prelungită. Așa 
că, dincolo de necazuri, oa
menii de aici vor avea cei 
pqțin mulțumirea unor re
colte frumoase în această 
toamnă.

VIORICA ROMAN

chil elegante, cu clipsuri 
argintii, sînt bunici cu de- 
SSgi dar și bărbați mai 
tineri cu blugi sau com- 
pleuri sportive. Au dorit s& 
să fie lingă fhi, frate, ne
pot ori soț, în acest mo
ment important din viața 
lor de militari, fi văd în
tîia oară, dar parcă ne cu
noaștem dîntotdeauna. Ini
mile ne vibrează la unison. 
Sînt animate de aceleași 
trăiri, de sentimentul că a- 
cești minunați bărbați în 
uniformă Halci au dat țârii, 
odată cu Jurămîntul, o 
parte din tăria lor morală, 
au făcut legămînt de a-șî 
cinsti patria, asemenea «- 
nor adevirați și curajoși 
patrioți, gata oricihd s-0 
apere cu orice preț.

ESTE»A SfNA '

I

î
SOCIETATEA COMERCIALĂ „GERMISARA" ț 

S.A.

cu sediul în Geoagiu-Băi, str. Vilelor, nr. 7.1 
jud. Hunedoara |

Organizează LICITAȚIE PUBLICĂ deschisă 
eu strigare, conform Legft nr. 58/1991, H.G. nr. 1 
634^1991, și H.G. 758/1991, pentru vînzarea a^ț 
tivului. ț

• Hirtei „Dacia" din Orăștie, str. Nicolael 

Ifâlcescu, nr. 5, jud. Hunedoara, avînd prețul î 
de pornire a licitației de 28,2 milioane lei. |

Licitația va avea loc în data de 15 oetom- j ' 
brie 1992, ora. 10, la sediul societății. î

Dosarele de prezentare a activuhti și crite- J 
rHIe specifice pentru preselecția participanților ț 
la licitație pot fi consultate zilnic la sediul so l ' 
cietății, între orele 8—15. Alte relații prhdnd 1 
aeHvul ce urmează a fi vîndut se pot obține la î 
telefon 95/648124 — de contabilul șef. J

Pentru preselecția participanților la Heita- J 
ție, ofertanții vor depune la sediul societății, » 
nă la data de 5 octombrie 1992, documentele pre- ț 
văzute de H.G. nr. 758/1991. |

Lista cu ofertanții acceptați pentru a parti- j 
cipa la licitație va fi alișată la sediul societății ț 
pînă Ia data de 12 octombrie 1992. ț

Ofertanții selecționați v«- depune pînă la < 
Arta de 14 octombrie 1992, la casieria societății, 1 
următoarele:

— taxa de participare de 20 000 de lei;
— garanția de participare de 10 la sută din 

prețul de pornire a licitației.
fn prețul de pornire a licitației nu este in

clusă valoarea terenului, uimind ca acesta să 
ii fie vîndut cumpărătorului, conform prevederilor 
H.G. nr. 331/1992. '

In cazul neadjudecării, urmează a doua li
citație, în data de 30 octombrie 1992, sau a treia, 
la data de 6 noiembrie 1992. (CEC)
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I DIVZIA NAȚIONALĂ
REZULTATELE ETAPEI a V-a : Electroputere — 

F.C. Brașov 0—1 ; Dinamo — Gloria Bistrița 4—1; 
Sportul Stud. — F.C. Farul 2—1 ; „U” Cluj — F.C. 
Ploiești 2—0 ; F.C. Selena Bacău — Oțelul Galați 1—1; 
Progresul Buc. — Steaua 1—2 ; C.S.M. Reșița — Rapid

2—2 Poli.

DIVIZIA A F.C. Corvinul, la Cugir: 3-3!
de marcaj. >e remarcat 
că la 2—1 pentru sibieni, 

. Rosenblum a ratat o lo
vitură de la 11 metri. 
Ne pare rău pentru ti
mișoreni, pentru prof. I. 

[ Ionescu, dar sperăm să 
fie un duș rece, cu puțin 
timp înaintea primului 
meci cu Real Madrid.

Nici Electroputere n-a 
convins în partida cu F.C. 

’ Brașov care, profitînd de 
slăbiciunea gazdelor, le-a 
luat pe teren propriu, am. 
bele puncte, strecurînd a- 

; mărăciunea în rîndurile e- 
1 chipei craiovene și a su

porterilor săi.
Steaua rămasă în 10 oa. 

meni 'prin eliminarea lui 
Doboș, în prima repriză, 
a Învins greu, pe Progre
sul, la limită, păstrîndu.și 
(încă) primul loc în cla
sament. Echipa militară 
nu se ridică la valoarea 
lotului, antrenorul Puiu 
Iordănescu avînd încă 
mult de lucru.

Viață tot mai grea pen
tru F.C, Selena Bacău, 
Dacia Brăila și C.S.M Re
șița. Ele pierd puncte pre
țioase pe teren - propriu, 
care atîrnă de la început, 
greu, în balanța clasamen
tului.

Dinamo 
scor, 4—1 tuvii. 
trița, însă scorul a 
rotunjit de ex-bistrițeanul 
Moga, în ultima parte a 
meciului.

După ce studenții din 
Bănie conduceau cu 2—0 
pe brăileni, prin 2 goluri 
realizate de Gane, gazdele 
au un finiș puternic și 
egalează prin Brătianu II 

în minutele 8,7 și 89 ! Spor
tul Studențesc s.a aflat la 
egalitate 1—1 pînă Ia ul
timul minut de joc, cînd 
Ceaușilă a adus mult do
rita victorie.

SABIN CERBU

Un punct prețios au ob
ținut hunedorenii Ia Cu
gir în jocul cu Metalurgis
tul ! Au trecut doar patru 
etape de la începutul cam
pionatului și e prematur să 
tragem concluzii, dar ne 
bucurăm să înregistrăm că 
liderul seriei a Il-a a Di. 
viziei A își menține avan
sul de două puncte, acumu
lat din primele etape. Pen
tru Corvinul au marcat 
Haidiner și Mitrică (2).

DIVIZIA A 1
«

REZULTATELE ETAPEI : 
șani — FAUR Buc. 3—0 ;
— Unirea Slobozia 8—2 ; țl.S.M. Suceava
— A.S.A. Tg. Mureș 2—0 ; Ceahlăul P.N.
— Steaua Mizil 3—1 ; Poli. Iași — Foresta 
Fălticeni 2—0; C.S. Olt-’90 — F.C. Argeș 
1—2; Gl. C.F.R. Galați — Portul C-ța 5—1;. 
Callatis Mangalia — Flacăra Moreni 0—0; 
Autobuzul Buc. — Chimia Rm. V. 5—3.

Corvinul a aliniat formația: 
Ioniță, Bardac (Rus), Ste- 
rean, Haidiner, Bozga, Mi- 
trlcă. Chezan, Tițâ, Gabor, 
Petcu, Marian (Păcurar).

Sîmbătă, Corvinul întîl- 
nește pe Jiul Craiova, e-
chipă , care are libero pe 
Geolgău, ce a contribuit la 
organizarea unei apărări 
sigure, cu doar 4 goluri 
primite în patru etape. în
să, la Hunedoara, pînă a- 
cum nici o echipă n-a luat

mai puțin de 3 goluri în 
actualul campionat. Urmă
toarele două clasate după 
formația hunedoreană (Jiul 
Petroșani și I.C.I.M. ~ 
șov) își dispută cele 
puncte la Brașov — și un 
egal — coroborat cu o vic
torie (normală) a Corvinu- 
lui, ar da posibilitatea li
derului să mărească dife
rența și deci să-și conso
lideze poziția în clasament. 
(S.C.)

DIVIZIA A 2

X

Bra- 
două

In.

Unirea Foe. 
Gloria Buzău

» 9

a cîștigat Ia 
cu Gloria Bis-- 

i fost

• OlMm 9

începutul 
rcmarcîn. 
bună a 
Sibiu la 
F.C.’Bra-

confirmînd din nou 
sa, și sîhtefn com- 
că de măi mult 

Steaua regretă ple- 
lui din Ghencca,

CLASAMENTUL

HANDBAL FEMININ

1—1; Dacia U. Brăila — Univ. Craiova 
Timișoara — F.C. Inter Sibiu 2—3

CLASAMENTUL
1. Sieîxuâ 5 4 1 & 12— 4 9
2. Dinamo 5 3 2 0 15— 4 8
3. Gloria Bistrița 5 3 1 1 9— 6 7
4. Rapid 5 2 3 0 - 6— 3 7
5. Univ. Craiova 5 2 2 1 9— 4 6
6. F.C. Brașov 5 3 0 2 7— 3 6
7. Sportul Stud. 5 2 2 1 8— 7 6
8. Inter Sibiu 5 2- 1 2 9—12 5
9. Poli. Timișoara 5 2* 1 2 7—10 5

10. Electroputere 5 2 0 3 4— 4 4
11. F.C. Farul 5 1 2 2 9— 9 4
12. Progresul Buc. 5 1 2 2 6— 8 4
13. „U” Cluj 5 2 0 3 3— 5 4
14. C.S.M. Reșița 5 1 2 2 5—11 4
15. Oțelul Galați 5 1 2 2 3— 9 4
16. Dacia U. Brăila 5 0 3 2 3— 5 3
17. F.C. Ploiești 5 1 1 3 6— 9 3
18. F.C. S. Băcău 5 0 1 4 2—10 1

ETAPA VIITOARE (12—13 sept): Otelul Galati — 
Progresul Buc.; F.C. Ploiești — Selena Bacău ; Univ. 
Craiova — „U” Cluj ; Steaua — C.S.M. Reșița; F.C. 
Brașov — Dinamo ; Rapid — Electroputere ; Gloria 
Bistrița —, Sportul Stud.; F.C. Farul — Poli. Timi
șoara ; F.C. Inter •— Dacia Unirea Brăila.

CRONICA ETAPEI.
sine evoluînd foarte bine, 
după ce miercuri,>pe te
ren propriu, abia a putut 
să egaleze, fiind condusă 
în repriza a Il-a cu 3—1 
de către Sportul Studen
țesc. întreaga echipă a 
evoluat bine, dar jucăto
rul de excepție a'fost Ma- 
jearu, 
clasa 
vinși, 
timp, 
carea 
mai ales că noii veniți nu 
dau încă satisfacție. Evo
luția scorului a fost favo
rabilă oaspeților, avînd 
la un moment dat un 
avantaj de 3—1 pe tabela

Cea de a V-a etapă a 
Diviziei Naționale a fost 
una dintre cele mai dis
putate de la 
campionatului, 
du.se evoluția 
echipelo^ Inter 
Poli Timișoara,
șov la Electroputere Cra
iova și Steaua Ia Progre
sul București, formațiile 
în- deplasare obținînd vic
toria. Meritorii evoluțiile 
Oțelului Galați la Bacău, 
a Rapidului la Reșița și 
a Universității Craiova la 
Brăila care au plecat cu 
cite un punct valoros.

La Timișoara, F.C. 
ter Sibiu s-a .întrecut pe

REZULTATELE ETAPEI: Olimpia S.M, 
— U.T.A. 4—1; C.F.R. Cluj — F.C. Dro. 
beta Tr. S. 3—2 ; Gloria Reșița — MetrBm 
Brașov 1—0 ; F.C. Bihor — C.F.R. Timi
șoara 2—0; Tractorul Brașov — I.C.I.NL 
Bv. 1—1 ; Jiul Petroșani — F.C. Maramu
reș 2—1; Jiul Craiova — Metalul Bocșa 
2—0 ; Metalurgistul Cugir — F.C. Corvi, 
nul 3—3 ; Armătura Zalău — Unirea Alba 
I. 2—1.

CLASAMENTUL
1. F.C. Argeș 4 3 0 1 10— 3 6 1. F.C. Corvinul 4 3 1 0 14— 5
2. Poli. Iași 4 3 0 1 5— 4 6 2. Jiul Petroșani 4 2 1 1 8— 5
3. Portul C.ța 4 3 0 1 12—12 6 3, I.C.I.M. Brașov 4 2 1 1 8— 6
4. Flacăra Moreni 4 2 1 1 6— 3 5 4. F.C. Maramureș 4 2 0 2 11— 4

5-7. C.S.M. Suceava 4 2 1 1 6— 4 5 5. Metalul Bocșa 4 2 0 2 8— 5
Ceahlăul P.N. 4 2 1 1 5— 3 9 6. Metrom Brașov 4 1 2 1 5— 3
Foresta Fălt. 4 2 1 1 4— 2 5 7-8. Unirea A.I. 4 2 0 2 5— «

8. Steaua Mizil 4 2 0 2 15— 4 4 . Jiul Craiova 4 2 .0 2 5— 4
9. Gloria Buzău 4 2 0 2 13—10 4 9. F.C. Bihor 4 1 2 1 2— 2

10. Gl. C.F.R. Galați 4 2 0 2 7— 5 4 10. Gloria Reșița 4 2 0 2 5— «
11-12. Chimia Rm. V. 4 1 2 1 7— 7 4 11-13. C.F.R. Tim. 4 2 0 2 7— 9

A.S.A. Tg. Mureș 4 2 0 2 3— 3 4 U.T.Arad 4 2 0 2 5— 7
13. Unirea Focșani 4 1 1 2 5— 5 3 Drobeta Tr. S. 4 2 0 2 4— 6
14. Unirea Slobozia 4 1 1 2 6—11 3 14. Armătura Zalău 4 2 0 2 5— 8
15. Autobuzul Buc, 4 1 0 3 8—12 2 15. Olimpia S.M. 4 1 1 2 7— »
1& Callatis Mangalia 4 0 2 2 3— 8 2 16. Tractorul Bv. 4 1 1 2 5— 7
17. F.A.U.R. Buc. 4 1 0 3 3— 9 2 17. Metaiurg. Cugir 4 1 1 2 8—17
18. CS. Olt ’90 4 1 0 3 3—16 2 18. C.F.R. Cluj 4 1 0 3 5—11

ETAPA VIITOARE Portul C.ța — ETAPA VIITOARE: Metalul Bocșa
Poli Iași; Flacăra ■ Moreni — Gl. C.F.R. 
Galați; Chimia Rm. V. — Callatis ; FAUR 
Buc. — A.S.A. Tg. M.; Steaua Mizil — 
Unirea Focșani; F.C. Argeș — Ceahlăul 
P.N. ; Foresta Fălticeni — F.C. Olt; Glo
ria Buzău — C.S.M. Suceava ; Unirea 
Slobozia — Autobuzul Buc.

„DEVA ’92“. UN REUȘIT TURNEU DE ȘAH
— Turneul de șah „Deva 
’92”, ediția a VI.a, a reu
nit la start 37 de șahiști, 
dintre care 21 beneficiind 
de categorii superioare și 
un coeficient valoric ridi
cat. Astfel, concursul s-a 
situat cu mult peste nive
lul edițiilor anterioare , eu 
toate că participarea a fost 
mai puțin numeroasă, 
concurat și 3 șahiști din 
Rt publica Moldova (2 cun . 
did ați maestru și 1 maestru 
cu un coeficient ELO de 
2430, nivel deținut de pu
țini șahiști din lotul națio
nal). Cîștigătorul turneului 
este maestrul Viorel 
fan, de la divizionara 
C.S.M. Drobeta Turnu 
verin cu 7 puncte, din 
posibile. Pe locurile 2 și 3
— departajați prin sistemul 
Buholtz — cu 6,5 p s-au 
clasat maestrul Fide Iuliu 
Hegedus — divizionar A 
la „Calculatorul” Bucu. 
rești și Flaviu Dăian — 
categoria I de Ia clubul 
de șah Deva. Premiantul 
locului 3, F. Dăian, cam
pion județean de juniori în 
ultimii doi ani, a constituit 
o plăcută surpriză pentru 
șahiștii. hunedoreni. Pe lo
curile următoare, cu 6 
puncte, s-au clasat: maes
trul Fise Vadim Cernov din 
Republica Moldova, legiti
mat la divizionara A — 
C.S.M. Cluj-Napoca, maes
trul Francisc Torok, I.P.A. 
Sibiu, maestrul Mihai Io. 
nescu — C.S.M. Drobeta 
Tumu Severin, C.M. Sonoo
— „Victoria” Călan, cate
goria I, Adrian Sîrbu — 
„Gloria” Reșița. Au fost

Au

Tri- 
A, 

Se-
9

acordate premii pentru pri
mii 6 clasați cît și pentru 
primii clasați, pe categorii: 
I, a Il-a, senioare, junioare 
și juniori. Gîte 3 'premii au 
cumulat Flaviu Dăian (cla. 
sament general, categ, 1 
și juniori) și C.M. Ira Bran, 
dîs — Republica Moldova, 
legitimată la Divizionara 
A — I.A.D.P. București. Au 
mai fost premiali jucători 
de categoria a îl-a : Ale
xandru Popovîci, „Victoria" 
Călan (campion județean la 
categoria 12 ani, juniori), 
Ionel Pătrașcu și Ovidiu 
Morar — ambii de Ia Clu
bul de șah Deva.

Turneul a constituit

Tricolorul Arad - 
Remin Deva 23—17 (12—11)

7
5
S
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
♦
3
3
3
2

Traetorul Bv.; Corvinul — Jiul Craiova ț 
Unirea A.I. — Metaiurg Cugir ; U.T.A. -• 
Metrom Bv.; C.F.R. Timișoara — Olimpia 
S.M.; F.C, Maramureș — F.C. Bihor; 
I.C.I.M. Bv. — Jiul Petroșani ; C.F.R. ChfJ 
— Gloria Reșița; Drobeta Tr. S. — Armă
tura Zalău.
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o 
bună verificare pentru par
ticiparea la campionatele 
divizionare din luna oc
tombrie a.c. și a fost spon. 
sorizat de: S.C. „Macon” 
S.A. Deva, Școala Normală 
„Sabin Drăgei" Deva, Fun
dația Județeană a Tinere
tului, S.C. Comaliment Gre- 
cea — Pui, R.A.G.C'L. De
va, Quasar Electro Deva, 
Agenția „Minerva” Deva, 
„Metcom" Deva și ziarul 
„Cuvîntul liber” Deva. Se 
așteaptă în continuare sprî. 
jinul material al sponsori
lor Filiala „Renel” Deva 
și „Casial” S.A. Deva, pen
tru a putea asigura pârtiei, 
parca echipei divizionare laz 
Campionatul național pe 
echipe din luna octombrie 
1992. |

Bun arbitrajul principa
lului Petru Bugnar, bine 
ajutat de Lazăr Plăcintă și 
Cornel iu Hotăran.

CORNET.TU HOTÂRAN 
colaborator

. Duminică, la Arad a a- 
vuț loc jocul de handbal 
feminin între echipele Tri
colorul Arad și Remin De
va, arădencele fiind cu ce
le mai mari șanse să aspire 
la promovare în Divizia A. 
Jocul în ansamblu a fost 
de o factură tehnică ridi
cată, mai ales în prima re
priză. Pentru echipa devea- 
nă au marcat: Hamza, De- 
tneny. Dop, Popa, Varodi 
și Luca.
în etapa a cțoua, duminică, 

ora 10, la Sala sporturilor, 
echipa deveană va întfini 
pe Universitatea Cluj-Na
poca, sperînti să realizeze 
un joc frumos, spre satis
facția sponsorilor și a 
spectatorilor. (N.T.)
' A prono

PRONO

Dacia B. — U. Craiova 
P. Buc. — Steaua 
Sp. Stud. — F. C-ța 
Atalanta — Parma 
Cagliari — Juventus 
Fiorentina — Genoa 
Milan — Foggia 
Napoli — Brescia 
Roma — Pescara 
Sampdoria — Lazio 
Tnrino Ancona 
Udinese — Inter 
Reggiana — Verona

Fond de cîștiguri:
21 251037 tei.

Suporterii echipei Mu
reșul Deva, puțini cîți sint, 
'au așteptat cu nerăbdare 
răni Unirea eu echipa fa

vorită, după două deplasări 
la Ăninoasa și Bărbăteni 
unde, se știe, nu se iau 
puncte. Venea, după multi 
ani, Victoria Călan la 
Deva. Deci se , prefigura 
un meci bun. Ce a ieșit ? 
Gazdele au pierdut cu 

după, o repriză . 1 
bună, dar au cedat în a 
Il-a, cînd condiția fizică 
precară a unor jucători 1 
și-a spus cuvîntul. Curios, 
înaintea partidei, întreaga 
formație s-a angajat față 

_ de conducerea clubului că 
‘ va obține victoria. Și iată 
| o formație cu nume cu

noscute : Rus, Ardeleana, 
SpătarU, fiacu, Cirstoiu, 
Gîț, Bavu, Tănase, Dan- 
ciu, Rădos, Petrie, care, 
din nou a părăsit terenul 
cu rușinea înfrîngerii. 
Oare nici de data aceasta 
conducerea clubului 
va face ordine ? 
fost cazul.' după, 
de pomină de la Oradea! 
Dar acum, e mai necesar 
ca aricind. Sau se dorește 
ca la anul Mureșul să 
joace cu Victoria Dobra? 
O victorie frumoasă a ob
ținut în deplasare șl Mi

nerul Șt. Vulcan, o preten. 
dentă la primul loc. Cam 
tot așa se poate aprecia și 
victoria realizată de Ha
ber Hațeg în fața Metalo. 
plasticii iraștie la un
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______ _________ Cer
tej ; Metaiopîastica — Metalul Crișcjor ; Minerul 
Ghețari — Raber Hațeg ; C.F.R. Simeria — Mureșul 
Deva ; Min. Vulcan — Minerul Ăninoasa ; Autul 
Brad — Paringul Lonea; Const*. Hunedoara — Fa- 
vior Orăștie ; Minerul Bărbăteni — Victoria ’90 Că
lan.

mult în voia sorții, acu. 
zîndu-se doar lipsa fon- 

’ ~ • mat
celelalte

or
ii

scor care ne scutește de 
comentarii : 3—9., Așadar 
Haber confirmă că s-a pșis 
serios pe treabă, in schimb 
mare decepție ța Orăștie. 
De fapt, e uimitor pentru 
noi modul cu totul ne^ 
corespunzător în care e- 
chipe de tradiție (Aurul 
Brad, Mureșul Deva, Me- 
taloplastica Orăștie și al
tele) s-au pregătit pentru 
actualul campionat! Lu- 

prea
ETAPEIMin. Ăninoasa — 

Victoria Că. 
___ _______ ‘ " 1; Ha

ber Hațeg —. Metaiopîastica 3—0; Metalul Crișcior 
— Min. Șt. Vulcan 1—2 ; Min. Certej — Constructor, 
rul Hd>. 3—1 ; Favior Orăștie — Aurul Brad 
Patîhgul Lonea — Mii». Vulcan Teliuc 3—0.

CLASAMENTUL

durilor, fără să se 
aibă in vedere 
probleme cum sint : 
ganizarea, pregătirea 
desfășurarea 
încă nit e tîrziu 
revizuiască, prin

partidelor, 
să se 
părțile 

esențiale, pregătirea for
mațiilor pentru viitoarele 
meciuri.

I SABIN (ERBUcrurile s-au lăsat
rezultatele

C.F.R. Simeria 2—1; Mureșul Deva 
lan 0—2 Min. Ghelari ~~ Min. Bărbăteni >1—1 
bor Hațeg — 1

3—1;

1. Min. Și. Vulcan 4 3 1 0 11— 4
2. Victoria ’90 Călan 4 3 0 1 13— 2
3. C.F.R. Simeria 4 2 1 1 11— 6
4. Paringul Lonea 1 2 1 1 9— 6
5. Haber Hațeg 4 2 1 1 5— 3
6. Aurul Brad 4 2 1 1 4— 4
7. Constructorul Ild. 4 2 0 2 12— 6
8. Minerul Certej 4 2 0 2 9— 5
9. Metaiopîastica 1 2 0 2 10— 9

10. Min. Ăninoasa 4 2 0 2 5— 5
11. Min. Teliuc 4 2 0 2 8—12
12. Min. Bărbăteni 4 2 0 2 4—10
13. Min. Ghelari 4 1- 1 . 2 6’—13
14. Mureșul Deva 4 1 0 3 2— 6
15. Favior Orăștie 4 1 0 3 6—19
16. Metalul Crișcior 1 0 0 4 4— 9

ETAPA VIITOARE: Mii», Șt. Vulcan — Min.
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2ona gării. Deva, tel. 613784, 
614024. (7499)

• VÎND casă, gaze, apă, 
Deva, str. Crîngului, nr. 4. 

(7492)
ANIVERSARI

• DIN partea părinți-, 
lor „La tnulți ani" pentru 
ANA-MARIA și FLAVIUS 
clin Deva, cu ocazia ani
versării zilei de naștere.

(7456)
• BUNICII Teodor, A- 

iexandrina, Nicolae și Va
leria urează dragilor lor 
nepoți ANA-MARIA . și 
FLAVIUS, cu ocazia zilei 
de naștere, ani mulți aureo. 
lati de bucurii și împliniri.

(7156)

• S.C. „SIRIUS" Hu
nedoara, tel. 716591, 
vinde en gros săpt> 
nuri Fom, Palmolive, 
212jlei set a 5 buc.

(7497)

• SÎMBĂTA, 5 septem
brie a.c., pierdut poșetă 
cu acte în Piața Obor Hu
nedoara, pe numele de 
Speriosu Saveta. Găsitorului 
bună recompensă. Relații 
telefon 712234, (6967)

• SOCIETATEA „Mul- 
tiprima" SRL Deva anga
jează traducători autori
zați pentru limba germa
nă. Telefon 619430. (7520)

fier beton, preț 
Deva 
(7189) s 

camionetă Mer-

• VÎND chioșc metalic
(vizibil stafia „Opera”). De
va tel. 624122. (7505)

• VÎND struguri pentru 
vin și trusă foto „Zenit”

< TTL cu teleobiectiv 300.
Deva tel. 615301. (7500)

• VÎND mașină înghețată 
import. Deva tel. 616073.

(7508)
2 

pro- 
după 

(7356)

VINZARI— 
CUMPĂRĂRI

• VÎND
negociabil. Telefon, 
G12605.

• VIND
cedes Diesel 1,5 t. sau pe 
benzină 2,5 t. Informații 
Deva, șțr. 22 Decembrie 
195 sau telefon. 615187, du; 
pă ora. 20. (7Î88)

• VÎND dormitor alb
lemn masiv, 5 piese, Sime- 
l’iă, 30 Deceinbrie nr. 1, 
după ora 16. (7186)

• VÎND antenă satelit
completă, informații De-

„ va tel. 615530. după oră 
18. (7485)

• VÎND Lada 1200. De
va, tel. 623907. după ora 16. 
; - • (7488)
- • VÎND video player 

„Orion”, sigilat. Informa
ții, iei 622130, dupA ora 
17. (7486)
i • VÎND garsonieră con
fort 1. Deva tel. 622612.

(7484) 
Dacia 

Vladi.
(7481) 

U-650.
nr. 134. 

(7487)
• VÎND garsonieră, bdul 

Bălcescu. Deva. tel. 629586, 
după ora 10.

• DE
mionetă „Mercedes 207 _D'',
fabricație 1984. Volkswa
gen Passat Kombi Diesel, 
fabricație 1987. Tel. 614150.

(7476)
. •' VÎND Rabă caroșată și 

set motor, preț negociabil’5 
Tel. 615079, 616643. (7493)

. • VÎND video player ja
ponez. sigilat Tel. 612953 ți 
620659. (7494)

• VÎND caroserie corn- ■
pletă Dacia 1100, stare bu
nă, parbrize spate Dacia 
1300. Tel. 720426. W495)

• VÎND apartament 2 
camere, decomandate, et. 1,

• VÎND var și 
4300. Deva str. T. 
mirescu nr. 9.

• VÎND tractor 
Deva, str. Horea,

• VÎND apartament 
camere, zona teatru, ; 
prietate. Tel, 715987, 
ora 15.

> • VÎND urgent Dacia
1300, stare bțmă. Informații 
tel. 714733, sau „Gospodina : 
2”. Hunedoara.

• VÎND 
fort I, et. 
intrarea în 
711918.

• VÎND
ipent 3 camere. Hunedoara; 
bdul Corvin, bl. 9, et. 2, ap. 
7. (7352)

• VÎND video player,
preț convenabil și aur 18 
carate. Tel; 731101. (65-16)

• VÎND apartament 2 
camere, decomandate, pro
prietate, zona teatru. Hu
nedoara și pian marca 
„Franz Wisth”. Tel. 713321.

(6514)
• VÎND rulotă comercia- 

dimensiuni 6/2,30 și
Relații 
619261,

■ (7512) 
Hune- 

în- 
(6958)

• (7355)
garsonieră, con- 
2, mobilată (la 
Hunedoara).-Tel. 

(7353) 
urgent aparta-

• PIERDUT/ legitimație 
serviciu eliberată de F.E.. 
Deva, pe numele Banu 
Marcel. Se declară nulă.

(7489)
• PIERDUT iapă șargă, 

brează pe bot, pintenâtă 
la picioare. Găsitorului re
compensă. Băcia, Petreni, 
telefoane 672155, 621597.

(7511)
DIVERSE

• CU autorizația 7104/ 
15.06.1992, a luat ființă A- 
sociația Familială „Luxor", 
reprezentată prin Antal Mi
nerva din Hunedoara, str. 
Eliberării, nr. 5/47, avînd 
câ .obiect de activitate co
mercializare’ mărfuri in
dustriale indigene, import-

; export, bunuri de larg con
sum, electrice, electronice, 

. textile, încălțăminte, 
cotaj.e, confecții.

. ÎNCHIRIER'
• CAUT pentru 

. riaț garsonieră în
(exclus Micro 15 și Dacia). 
Tel. 619423. (7482)

• S.G. Concorde Ful
ger „Petrovici* efec
tuează transporturi au
to cu camioane de 3,5 
7 tone, tarife negociabi
le, închiriază autotu
rism Dacia» 1300 cu 
șofer pentru 24 ore, 
preț 2500 lei. Angajăm 
patișer calificat. Hu
nedoara, Viorele, nr. 
5, tel. 720915. (7503)

• CĂUTĂM persoană 
tînără îngrijire 2 copii 
școlari, posesoare viză Ger
mania, plată excepțională 
în valută. Deva tel. 627486.

(7264) 
( • FILMĂRI video de ca
litate, jocuri pe calculator. 
Deva tel. 627689. (7244) 1

tri-
(7509)

închid 
Deva

SCHIMBURI
DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament 
camere, centrai, din Tg.

Tl TA 4-^1

(7324)
VÎNZARE : ca-

.Lei,
motor ARO Diesel, 
telefoane 625732. 
613899.

• VÎND aragaz, 
doara, telefon 720880. 
tre orele 18—20.

«ERDERI
• PIERDUT legitimație 

handicapat pe numele Kar
man Adalbert, 
Asociația de 
Hunedoara O

3 camere, central, din Tg.
Jiu cu Deva. Relații tel. 
929/11730. (7501)
• SCHIMB apartament

2 camere, proprietate per. 
sonală, zonă centrală, cu 
garsonieră. Tel.1 623663, în
tre orele 17—20. ' (7504)
• SCHIMB . apartament

4 camere (cedez contract),
confort I, parter, cu apar
tament 2 camere, str. Mi
hai Eminescu, bl. C2, sc. B, 
ap. 17. (7463)

eliberată de 
Handicapați 
declar nulă.

(7349) 
cartelă aii-

, OFcRTE 
DE SERVICII

COMEMORĂRI
• CU adîncă durere în

suflet anunțăm că astăzi 8 ; 
septembrie 1992; se . împli
nește un* ari de cînd d/a- 
gul nc tru '

- ION MUNTEANU,
din Simeria, ne-a părăsit 
pentru totdeauna. Dumne
zeu să-l odihnească! Fa
milia Cojoc și nepoții.

(7495)
• AZI, comemorăm 2 

ani de la zilele triste ale 
dispariției dragei noastre

, CIIINCIU PAULINA, 
a cărei credință în Dum
nezeu a așezat-o în lumea 
îngerilor blînzi și înduio
șători.

Mama Anisia, sora 
fratele roagă pe cei 
au cunoscut-o s-o 
cu lacrimi curate.

Comemorarea la 
ca Ortodoxă din 
Națională Simeria.

DECESE

Și 
care 

plîngă

Biseri-
Șoseaua 

(7187)

DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR ( 
PUBLICE ȘI CONTROLULUI FINANCIAR DE i 

STAT HUNEDOARA — DEVA , J 
organizează concurs în data de 5. X. 1992 pentru ’ 

ocuparea următoarelor posturi : >
• Direcția generală a finanțelor publice și 1
controlului financiar de stat y

—inspectori de specialitate gr. HI și IV ț 
— studii superioare economice ț

— inspector — studii medii l
— referent — studii medii i

• Circ, fiscală Hațeg
— inspector de specialitate — studii su

perioare economice
— referent

• Circ, fiscală Simeria
' — agent fiscal

• Circ, fiscală Aninoasa
— referent

• Percepția fiscală Deva
— agent fiscal

• Percepția fiscală Hațeg
; — agent fiscal

• Percepția fiscaRî Ilia
— agent fiscal

• Percepția fiscală Orăștie
—- agent fiscal
— operator rol
Condiții conform Legii nr. 40/1991. __

mâții Ia telefoanele 19544, 19560 interior 141 J 
și direct ' la sediul unității' la camera 4 din ’ 
stradă 1 Decembrie 30. (1034-2)'

i

t
1

— studii

•— studii

studii

— studii

-- studii

— studii

— studii
— studii
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î 
medii ț

medii ț
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medii I

medii ț
ț 

medii ț 
medii | 
Ii)for-1

• PIERDUT
mente pe numele Conoba 
Constantin, eliberată de A- 
limentara Teliuc. O declar 
nulă. / „(7351)

• PIERDUT cartelă ali
mente eliberată de Alimen
tara Teliuc, pe numele Per- 
jeru Neculai. O declar nulă.

(7350)
• PIERDUT legitimație

handicapat nr. 612 pe nu
mele Cazan Constantin, e. 
liberată de Asociația de 
Handicapați Hunedoara. Se 
declară nulă. (7354)

I
V
1

----------------------------------- { 
la ziarul nostru se fac la oficiile poștale, factorii 1 
poștali și difuzorii de presă !------------------------ j

. Costul unui abonament lunar este de 140 y 
lei la care se adaugă taxele poștale.

în atenția cititorilor ziarului 
„Cuvîntul liber” 
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IN ATENȚIA AGENȚILOR ECONOMICI 
Începînd cu 1 ianuarie 1993 este obliga 

lorie folosirea caselor de marcat și a chita
relor electronice. ■

OGIS COM S.R.L. DEVA 
vă oferă la prețuri avantajoase :
• case de marcat OLIVETTI
• cîntare UWE de 10 și 15 kg. 
Produsele se încadrează în prevederile

Hotărîrii Guvernului hr. 319/11 iunie 1992 și 
sînt aprobate de Inspecția Metrologiei efe Stat. 

Modelele sînt expuse la Magazinul alimen
tar diiT Cartierul Oituz (telefon 624667 între- 
orele 9 -17).

De asemenea, OGIS -COM S.R.L. vinde | 
en gros zahăr import Brazilia din sfeclă la I 
prețul de 217 lei/kg. (6960) |

• ECO TOURS DE
VA organizează excur
sie în Polonia. Plecare 
în 20 sept. 1992. Trans
portă persoane cu vi
ze pentru Germania, 
săptămînal. Tel. 615790.

(7496)

• OFER teren în arendă.
Deva tel. 615470, zilnic 
9—11, 20—22. (7491)

• CLUBUL ' „Construc
torul" Deva, deschide un 
nou curs de croitorie pen
tru femei. Informații zilnic 
tel. 622426, orele 10—11.

(7490)

• COLECTIVUL 
R.A.T.P. . Deva este a- 
lături de doamna A- 
vram Elena la greaua 
pierdere suferită prin 
decesul mamei sale

LUDOVICA 
DRAGAN, 

din comuna Băița. Sin
cere condoleanțe.

(7506)

• COLEGII de la 
O.R.S.A. Deva sînt alături 
de ing. Teban Andronic la 
greaua pierdere pricinuită 
de decesul tatălui - său. 
Dumnezeu să-1 odihnească !

(7498)

I
S.C. PRODIMPEX — COM SRL DEVA J 

str. Libertății, bl. L4 ; parter; Telefax 6121451 
VINDE EN GROS

• zahăr
• țigări Viceroy, Flash, Winchester
• ciocolată — Ungaria
• camere — auto 165—13 Korea
• Mori — cereale. China, 180 kg/h
• pantofi damă Siriâ
• mese si scaune din plastic Italia.

CAUTĂ
închiriere de apartament et. 1—2, parter 

sau casă 2—3 camere în Deva, zonă centrală, cu 
, destinație birouri.
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— Deva, dar nu se vă livra apă caldă și căldură J 
, pînă cînd RAGCL — Deva nu va plăti întrea- j 
| ga datorie ce o are către unitatea noastră, în , 
’ sumă de 226 035 000 lei. (1036)]
I

FILIALA ELECTROCENTRALE DEVA 
aduce la cunoștința tuturor locuitorilor din 

I orașul Deva că au fost efectuate reparațiile și 
verificările la magistrala de termoficare Mintia 

i

*>
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SOCIETATEA. COMERCIALA PE ACȚIUNI 1N 
TURISM JSABMIS-JS.A. DEVA 

cu sediul în Piața Victoriei nr. 3, jud. Hunedoara, 
vinde conform prevederilor Legii nr. 58/1991 și 

a Hotărîrii Guvernului, numărul 634/1991, cu modi, 
ficăriie ulterioare, activul: “

‘ • CABANA GURA ZLATA (alimentație publi. 
că și cazare) situată în Munții Retezat pe rdza comu
nei Riu de Mori, jud. Hunedoara.

Dosarul de prezentare al aetivUlui poate fi con. i 
sulfat la sediul societății, zilnic. între orele 8—15. ’ 
Informații se pot obține și la telefon 95/612026 sau ț 
95/614730 inferior 112. ' _ ț

Licitația publică cu strigare va ave< loc in ziua 
de 1X10.1992, ora 10, în sala de recepție a restauran. 1 
tului Sarmis din Deva. , }

Prețul de pornire al licitației este de 17 610 000 ț. 
lei. Taxa de participare la licitație' de 30 000 lei și 7 
garanția de 10 la sută din prețul , de pornire al li. ) 
citației — de 1761000 lei — se achită în contul so. A 
cictății comerciale „SARMIS" S.A. Deva — 303270101 { 
deschis la banca comercială Deva. . - Z

Terenul aferent activului va fi dat în folosință y 
pînă la clarificarea situației juridice, conform H.G. I 
nr. 831/1992. î

Ț

i 
1 t I 1

nr. 831/1992.
tn caz de neadjudecare la data de mai sus se 

organizează o nouă licitație în data de 28.10.1992, în 
același loc și în aceleași condiții, dată cînd pot par. 
ticipa și' persoane fizice sau juridice străine. In ca
zul ncadjudecării nici la termenul de mai sus se va 
ține a 3-a licitație la 2.11.1992, iu aceleași condiții. L.

— Societatea comercială „SARMIS” S.A. Deva Ț 
organizează la data de 29.09.1992 licitație de predare 1 
în locație de gestiune a POPASULUI TURISTIC ’ 
„STREI”, de pe raza orașului Simeria, jud. Hune.) 
doara. 1

Tariful de pornire al licitației este de 2 950 000 J 
lei. |

Informații la sediul societății, conform datelor ) 
anunțate anterior. (1041)

1
SOCIETATEA COMERCIALĂ „FARES” SA 

ORĂȘTIE
cu sediul în Orăștie, str. Plantelor, nr, 50, î 

oferă spre vînzare, prin licitație publică, urmă- ? 
i t oarele mijloace fixe :

• Chioșc metalic —■ 45 mp 1
I * Instalație catalitică 1
) * Mașină pentru ascuțit scule 1
i • Mașină de găurit 1
i 9 Betonieră i
) 9 Cuptor cu bară silită 1
y • Etuvă 1
1 * Gaz crematograf cu integrator 1

• Integrator 1
Tocătoare j

• Saviem R 8135 1
• Caroserie ARO 1

Mașini cusut saci 2
• Xerox 2
• Instalație fabricare hidrogen 1
• Cazan centrală termică 1

ț • Cromatograf 1
i C Stabilizator tensiune 1
> • Rezervoare tablă 5
\ * Mașină frezat |
ț Licitația va avea loc la sediul societății „Fares” 
/S.A. Orăștie, începînd cu data He 30.09.1992, pînă la . 
■ epuizarea mijloacelor fixe oferite spre vînzare. Re. ) 
l lății suplimentare Ia telefon nr. 95/811910 sau 95/ ' 
1641941^_ ____ ___ __ _____ ____^^^^(ÎOM)
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