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Avram lancu - 

dimensiuni leg&rtla’rt
Legea forței nu poate și nu trebuie 

să înlocuiască forța legii
Avram lancu s-a numă

rat printre personalitățile 
noastre istorice a cărui fai
mă a devenit, în timpul 
vieții sale, dar mai ales 
după trecerea în eternita
te, legendară. Argumente
le crezului său — realiza
rea Daco-Român iei și „Să- 
mi văd națiunea mea feri
cită, pentru care am mun
cit și trudit”; oștirea cu 
care urma să-și înfăptuias
că gîndul — „Auraria Ge- 
mina Română” ai cărei 
prefecți și centurioni au 
fost în majoritate preoți; 
momentul acțiunii — revo
luția de la 1848—49 pe ca
re a condus-o în Transil
vania, în toiul luptelor pie- 

. rind 40 000 de români, 400 
* de biserici fiind distruse, 

300 de biserici jefuite, 100 
de preoți morii; cuvintele 
cu care își îmbărbăta oș
tirea : "„Fraților, sîntem 
mulți ca cucuruzii brazilor, 
sîntem mulți și tari pentru 
că alături de noi este Dum
nezeu" ; oamenii îl adorau, 
îl cinsteau, îl urmau pen
tru că a spUs' clar asupri
torilor maghiariț „Noi sîn
tem oamenii păcii, dar 
ne-am ridicat să înlăturăm 
nedreptatea, asuprirea, să 
ne apărăm libertatea”. La 
el, în clipe grele, veneau 
oameni de rînd, alții foar
te cunoscuți din Muntenia

f

o tNCEPE UN NOU AN ȘCO
LAR I Azi, în întreaga țară, în. 
cepe un nou an școlar pentru îri- 
vățămîntul preunîversitar. Un an 
încărcat de firești emoții în pri. 
mul rînd ale celor mici, care a- 
cum pășesc... cu dreptul în glasa 
întîi. Dar nu numai pentru ei se 
întâmplă acest lucru, ci și pentru 
cei de a VII-a și a VIII.a, pentru 
„seniorii" dintr.a XI.a și a Xll-a. 
Să sperăm că greutățile vor fi 
depășite. Noi le dorim baftă și-

vacanța să fie' cit mai pe aproa
pe și cu bucurie ! Succes tuturor 
în noul an școlar(M.B.)

Q PREGĂTITA PENTRU PRI
MIREA COPIILOR.. Grădinița 
Nr. 2, din strada 1 Decembrie, 
Simeria, îi așteaptă pe cei mici 
cu sălile curate, într.o ambianță 
plăcută, atractivă. Dnele Rodica 
Apolzan și Aurora Agriștean, e- 
ducatoare, primesc cu inima des

chisă fiecare familie ce se pre. 
zintă pentru înscrierea preșco
larilor, apreciind că materialul 
didactic confecționat este adecvat 
fiecărui capitol prevăzut în pro
gram. (E.S.)

© PENTRU SOLICITANȚI. 
S.G. „Coratrans” Deva a redes
chis două trasee- mult solicitate :

Deva — Petroșani, cu plecare din 
Autogara Deva la ora 11,15, în. 
toarcere la 15,45; Deva — Roș
eam, cu plecare din Autogara 

Deva la 9,20 ; ÎS,20 ; 19,20. (Gh.I.N.)

Q UNDE.T RESPECTUL FAȚĂ 
DE CĂLĂTORI ? Ieri diminea
ță (luni, 14 septembrie a.c.) că
lătorii au așteptat, în stația „O- 
rizont” din Micro 15 Deva, vre
me de o oră — între 6 și 7 — au
tobuzul local nr. 6, care îhtîrzia să 
apară. „Erau în stație și femei eu 
copii mici în brațe. Cel puțin 
dacă s-ar anunța din vreme 
schimbarea orarului” — spunea, 
supărată, tînăra E.G. Poate se au
de și la Regia Autonomă de Trans
port Persoane Deva. (E.S.)

0 APROAPE CENTENAR. Ioan

Bota, zis Oanea Micului, din sa
tul Tarnița, comuna Buceș, are 

98 de ani și este mult respectat 
nu numai pentru vîrsta aproape 
centenară, ci și pentru că a fost 
și este un om de mare omenie. 
I.B. este în perfectă stare de să
nătate și nu s-a certat în viața 
lui cu'nimeni, așa că nu știe un
de sînt judecătoriile. Consătenii 
săi, care-l venerează pentru fru
moasa viață și vîrsta atinsă, îi 
urează un călduros „La mulți 
ani", moș Ioane ! (Tr.B.)

și Mol-wtv ■pevdrht (ă ttn- 
cii în ’U—-'!:1' ttxt chicii- ,
torul iiit-wiuht* w-
mânesc pe Oare și-l dorise 
reunit.

Avram lancu,-eu dlmien- 
siunile sale, legendare, a 
fost comemorat simbătă, la 
Brad și duminică la Țehea, 
în chip de erou național, 
de mii și mii de români. 
La Brad S-a desfășurat 
simpozionul științific „A- 
vrarn lancu în conștiința 
românilor”, s-a constituit 
Societatea Culturală ,,A- 
vram Ianeu“ — filiala. hu
nedoara, iar la Baia de 
Criș, pe casa a- cărei prispă . 
l-a ocrotit în ultimele cli
pe ale vieții sale lumești, a 
fost bătută placa comemo
rativă pe care se ațNi în- 
scrise următoarele PunMte : 
„Intru cinstirea memoriei 
lui Avram lancu, Ctpvul_ 
Munților, la 120 de ani de 
la trecerea sa în eternita
te”. (13 septembrie *92).

Momente încărcate de a- 
tita emoție s-au petrecut 
însă duminică, în cimitirul 
din Țebca, la mormtntul . 
Ianeului. Crucea de la că- 
pătîiul său avea prins pe 
ea portretul eroului, al 
frumosului bărbat, era flan
cată de două drapele tri- 

MlNEL BODE A 

(Continuare in pag. a 2-a) •

O lungă scrisoare, cu ru- deplinitâ ale fostei între- 
gămintea expresă de a fi pu- prinderi Mecanice Orăștie 
blicată integral, ne-a adre- \ se număra și un autotu

rism de teren ARO, respee-sat dl Ioan Guga, din O- 
nfeștie. No vom putea sa
tisface daftnța domniei sa
le, dată fiind întinderea e- 
ptotulei. O vom rezuma în
să.

La începutul lunii martie 
1990, a intrat în vigoare 
Decretul-Lege nr. 50/1990 
privind scoaterea din func
țiune și casarea unor mij
loace fixe. Tot în același 
timp a intrat în vigoare și 
Decretul-Lege nr. 54/1990, 
pentru organizarea și des
fășurarea unor activități pe 
baza liberei inițiative. Dl 
Guga dorea să organizeze 
în baza decretului amintit 
o activitate pe cont pro
priu, iar între mijloacele 
fixe cu norma de casare în- 

-UfțaL pe z?- ^
PROVERB REACTUALIZAT

• w TPrietenul adevărat la nevoie te cunoaște.

IN ZIARUL DE 
ASTAZI :

tiv cel pe care pînă atunci 
lucrase nimeni- altul decît 
dl Guga. Nici că se putea 
potrivi mai bine intențiile 
dumnealui cu prevederile 
celor două acte normative. 
Dl Guga a adresat condu
cerii I.M.O. o cerere spre 
a i se vinde dumisăle au
toturismul în cauză, cu 
care intenționa să practice 
taximetrie particulară, du
pă ce, bineînțeles, i_ar fi 
făcut reparațiile necesare. 
Verbal, conducerea între
prinderii i-a promis că dîn. 
sul și nu altcineva va fi 
preferat la cumpărare. Nu
mai că, pentru scoaterea 
din circuit a unui mijloc 
fix, era nevoie, în preala

MARȚI, 15
SEPTEMBRIE

1992

bil, de unele aprobări. în 
sfîrșit aprobările au fost 
obținute, autoturismul fiind 
propus pentru casare. în
tre timp, dl Guga obținuse 
de la poliție atestatul de 
taximetrișt, de la primăria 
județeană (pe acea vreme) 
autorizarea activității par
ticulare de transport per
soane, ba plătise la percep
ție chiar și o parte din im
pozitul anual ce se per

cepea pentru activitatea res
pectivă.. Și a mai făcut 
dl Guga, concomitent cu 
aceste demersuri, un lucru 
pe care, dacă nu se grăbea 
să-l facă,: era. scutit. de

(Continuate in pag?a 2-a)

ION CIOCLEI

• In perioada 16—18 sep
tembrie va avea loc la 
Praga a XVI-a'reuniune a 
Comitetului înalților func
ționari din ministerele - de 
externe ale țărilor CSCE. 
Aceasta Va fi prima reuniți-/ 
ne a Comitetului după Con
ferința la nivel înalt de la 
Helsinki.

• Secretarul general al
ONU, Boutros Ghali, a ce
rut Consiliului de Securi
tate întărirea capacității de 
apărare a forțelor ONU de 
însoțire a convoaielor uma
nitare diap HOsnia. în
esență, est* vwba de
suplimentarea cu încă 
6 000 de oameni a efec
tivelor actuale, incluzînd 2 
unități de blindate și o u- 
riitate specială de domina
re. Cererea secretarului ge
neral va fi aprobată în 
cursul zilei de astăzi, reia- - 
tează RFI.

• Propunerea primului- 
ministru ișraclian, Yitzhak 
Rabin, privind o retragere 
parțială a trupelor israelie- 
ne de pe înălțimile Golan, 
a fost respinsă în mod ex
plicit de Siria, printr-o lua
re de poziție.oficială a mi
nistrului său de externe, 
Farouk al Shaara, comen
tează RFI. Acesta a decla
rat în cursul unei confe
rințe de presă la Doha, în 
Qatar, unde participă la lu
crările Consiliului de Coo
perare al Golfului, că Si
ria nu poate accepta decît 
o retragere totală a forțelor 
israeliene din Golan, în 
baza unui acord garantat 
de ONU.,

• Un tribunal german 
din landurile de est a pro- 
hunțat ieri sentința1 în ca
zul a trei tineri extremiști 
de dreapta ce au fost im
plicați în recentele eveni
mente de la Rostock, anun
ță RFI. Ei au fost condam
nați la nouă și, respectiv, 
trei luni închisoare, ceea ce 
în ochii multor oameni a 
apărut ca o sentință foarte 
blîndă. Se consideră că au- , 
toritățile germane s.au a- 
flat întrro postură delicată, 
ele găsindu-se sub presiu
nea atît a elementelor na
ționaliste cît și a opiniei 
publice internaționale, lu
cru ce le-a obligat să pro
nunțe o sentință de com
promis.

' • i .
IN ZIARUL [3

DE MIINE:

Lista candidaților M 
din județul Hune- 
doara pentru Ca- | 
ntera Deputaților și H 
Senatul României. |S
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(Urmare din >aj t) -% - - -- ----- - - ------- —
colore avînd înscrise pe e- 
le : „Dreptate și frățietate”, 
în apropiere, gorunul lui 
Horea împodobit cu o eșar
fă tricoloră, „gorunul sta- 
.................. “ J • 0 

de-
o 

că- 
a-

torniciei pînă ia jertfă 
românilor”, cum a fost 
numit. Aici s-a oficiat 
slujbă de pomenire de 
tre un sobor de preoți 
vîndu-l în frunte pe Prea 
Sfinția Sa Timotel, episcop 
al Aradului, Hălmagiului șz 
Hunedoarei, cu participarea.

Cu aceste versuri ale 
binecunoscutului marș pa
triotic, a debutat concertul - 
corului țărănesc din Fin- 
teușu Mare (Maramureș) 
care a deschis spectacolul 
comemorativ Avram laneu, 
organizat la Țebea, de un 
mare număr de factorirdin 
județ și din țară, în frun
te cu Radioteleviziuneu Ro
mână, Inspectoratul- Ju
dețean pentru Cultură, Cen
trul Județear/’de Cercetare 
și Conservare a Folclorului 
Hunedorean, Uniunea „Va- 
tra Românească” ș.a. Spec
tacolul s-a dorit o conti
nuare fericită a emoționan
telor cqvinte rostite de ă- 
cad. Ștefan Puseu, patriar
hul contemporan al istoriei 
noastre naționale, și prof. 
Gligor Hașa, președintele 
Filialei Hunedoara a U- 
niunii „Vatra Românească".

Ca de obicei, cercetătoarea ■ 
fenomenului folcloric ro
mânesc, dna Marindfcb'Mît- 
rărescu, de la T^f&lztdneă' 
.Română, s-a tfor^diVde din Vața de Jos, dirijat de 
această dată un'&ispirat și >

acestei 
de ese
in am- 
la Țe- '- 

aproane

‘‘■Pera Bulz, orchestra „Rap- 
ffizii Zarandiilui” din A- 

<rad, dirijat de Petrică 
■Rașca, „Crai nou” din Al- 

’ ba tulia, tulnicărescle din 
Bulzeștli de Sus și Btăfeni. 

douăzecî de mii de moți, de cătnserii din Bocsî'g și un 
an'umblu folcloric din A- 
rad, alte formații artistice. 
Memoria tancului a fost o- 
norată de cîntecele de a- 
dincă simțire ale unor cu- 
noseuți soliști din întreaga 
țară, intre aceștia — Loan 
Bocșa, Elena Raizen, . Vio
rica Flintașu. Nicolae Fur-

cald amfitrion al 
manifestări artistice 
cepție. Pe platoul și 
fiteatrul natural de 
bea au luat loc 

oaspeți veniți din județ șt 
din județele învecinate, dor
nici c.a la aniversarea e- 
roului național, At'rari tan- 
ca. să retrăiască ' răscoli
toare emoții prilejuite de 
cîntece pe care creatorul 
popular anonim i le-a de
dicat. Alături de corni din 

Participanți la festivitățile de Ia Țebea.

Etmitai catșpbsalei orteidesee 
din Hwtedoara, dirijat de 
Marin Ddrvă.

Aici au "fost, așezate ura 
număr impresionant de co
roane de flori diin 
Uniunii „Vatra Ramdneas- 
că” (coroană sfințită în bi
serica din Țebea), Președln. 
țieî. Parlamentului și Gu
vernului Ramăniei, Consi
liului Județean, Prefectu
rii Hunedoarei, Ministerului 
Apărărjl taționale, Arma
tei Transilvania, unită- 
țitatii militare din Alba și

bucurie

O discuție „amicală” între dl Gh. Funar și dl I. 
Mâncata, la inițiativa celui din urmă. Dar total este 
bine cînd se termină cu o prietenească strîngcre de 
mină și cu o cordială îmbrățișare.

Foto PA VEI, LAZA
Fintewșu Mare, au mai e- 
voiuat ansamblul „Doina 
Crișutui” din Brad, cu so
lista i.enuța Evsei, taraful

Brad.

peatnt 1 
nor pre} 
județene 
ții
Ctaf-Șfapoca, a unor |Swtî- 
de și candidĂțs ta președin
ție, a unor diverse organi
zații obștești.

fn meritoria tancului s-a 
intohat imnul Național al

■^Cultuî Er&itaT” s'din

dui latțcu, Sava Negreau 
Brudașcu, Daniela Qortdu- 
rache, ‘Mariana îonescu,' 
Drăgan Muntean, Măriți 
na Deac. Anțț Bancîâ ș.a.

„Jelui-m-aș și n-am cui/ 
De dorului tancului l Că 
s-a. dus de lingă noi l Și 
n-a mai venit-napoi" f „Vin 
la Țebea cu tot dorul / Aici 
zace Crăișorul" sînt versuri 
care s-au revărsat peste 
oamenii Țebei, exprimînd 
ginduri și sentimente de 
care sîntem cu tații ani
mați, noi cei care simțim 
istoria acestui pământ ro
mânesc sfânt în primul rînd 
cu sufletul.

Ml VEI. BODE A

este j 
Ro- •! n- nefflMia»-.

JjHOrdllMmi legilor
* -11* Stoț
■ii condițiile greife ale pe- 
■Iferei de tramâție, cu toa-, 
fii încercările evidente, sus- 

___  __________ _______„ Jbnjțe și delibeiJL de slă- 
cîteva argumente care sfat ' ERt, din partea a-
greu de contestat. colora care au simțit că a-

P.N.L. are la bază o i- «®» partid este o forță po- 
deologie larg răspîndită în litică, liberalii adevărațî au 

țările lumii. Platfor- - Știut să meargă mai depar- 
ma liberală stă la baza e- 
conomiilor unora dintre ce
le mai puternic dezvoltate' 
țări, cum ar fi Japonia.

ideologia liberală nu es
te o invenție recentă, ci a- 
re. experiența timpului. ’

P.N.L. este susținut de 
liberali convinși, mulți din
tre ei cu ani grei de închi
soare, care nu au trădat și 
nu trădează, ideea liberală.

P.N.L. este susținut 
tineret, care-, vede în acest 
partid forța politică ce a 
dat țării : Independența. Re
gatul, România Mare, Băn
cile populare, Pămîntr ță
ranilor și votul obștesc.

Pe toți membrii și susți
nătorii" P.N.I*. îi leagă i- 
deea de liberalism, de li
bertate a persoanei,, neîn- 
g idită de dogme, libertate 
bazată pe proprietatea per-

Afirmația eă P.N.L. 
un partid puternic în 
mânia are suport real pen
tru cine estp sincer « i- > 
ne. atunci cînd 
situația far^l0i*poJitiifaMM 
țara noastră. în sprijfafc 
eelor spuse aducem, nuidbf

. , :. >friu m ,U)«rA r * 1

multe neplăceri ulterioare. 
A luat autoturismul în dis
cuție de la întreprindere 
și s-a apucat să-l repare, 
investind în punerea lui la

1 punct sume deloc neglija
bile pentru buzunarul du- 
misale. Greșeală capitală. 
A investit într-un bun, ca
re, după toate legile, încă 
nu-i aparținea. Evident, ni
meni nu i-ar fi contestat 
dreptul de a cumpăra acel 
bun, dar pentru a putea 
să-I cumpere legea preve
dea că autoturismul trebu
ie licitat. Ca să fie supus 
licitației, trebuia adus în 
curtea proprietarului ini
țial. Asta n-a mai înțeles-o 
său n-a vrut s-o înțeleagă 
di Guga.

Contînd pe viitoarea sa 
postură de întreprinzător

Legea forței nu poate și nu trebuie 
să înlocuiască forța legii

(Urmare din pag. 1)

<și șfcși mențing. 1 P.Efcț^ garafa; 
teâ, siguri pe fdfteKrTOr. TBm iFtfiStieâlBrav 
Decizia de a merge mai de
parte singuri am luat-o 

noî, șilnu he-ș fost inipț®1 
să de' cbnduc^țea centre», 
așa cum tendențios se af
firms.

Trebuie să fii incorect 
pentru a nu recunoaște că 
P.N.L, s-a angajat cu mul- 
jtă responsabilitate Ia rezol

ve' ^vafea multiplelor probleme 
pe care le pune perioada 
■pe care o traversăm.

Trebuie să fii incorect 
să nu recunoști că este o 
diferență mare între situa
ția politică și chiar stfeia- 
lă a anului 1992, față de 
1991, cînd exista multă fîn-, 
stabilitate și incertitudine.

Acest lucru ,se datorește 
și P.N.L. care a riscat a- 
sumîhdu-si tăspUndereâ.1 ît.u L

particular, a întrerupt și 
raporturile de muncă cu u_ 
nitatea al cărei salariat e- 
ra. Cum însă obiectul ac
tivității particulare nu-1 a- 
vea, autoturismul solicitat 
nefiind în posesia dumisale, 
dl Guga. s-a trezit în pos
tura de șomer ; șomerul cu 
carnetul nr. 1 din județul 
Hunedoara. Dacă în asta 
este vreo rțmîngîiere.

Procedura de scpatere la 
licitație a.-bunului solicitat 
și supus prevederilor le

gilor trebuia îndeplinită, dar 
- dl Guga refuza să se su

pună ■ forței legii, aplicînd 
legea forței — refuzul ca
tegoric de a restitui între
prinderii autoturismul, pen
tru a fi licitat. Așa ceva nu 
este îngăduit ți nici nu 
trebuie îngăduit, oricît de 
nedrept ar părea în caftii, 
domniei sale, care cheltui- 
se destul de mult cu auto- 

partiț^Srii fâ «dfernare în- 
țj-u.U,.Buimem: ^p excepție, 
pK H^fcjtifauKmți mul 
■mai- aeetmsfa, -auim.

IniUbSă îioeâmi, în fața 
nms, un aleator trebuie 
sâ-și pună aceste proble
me și, în special, să se în
trebe care partid este cel 
mai cunoscut, care a făcut 
și încearcă să facă ceva 
pentru binele țării și apoi 
șă.ia decizia de vot.

iză. că așa 
itotdeauna 

de-a-lungul celor peste 100 
/tip ani de istorie contempo- 
fjsmă a României, vom ac- 

t„»si în continuare.
F P.N»I„5 a fojț, este, și vâ 
Șk a fo^ă politică în Ro- 
ffiânia: . >

*• ’©ondtfeerea PSÎ.L. a ju
dețului Hunedoara roagă 

”pe toți meiăCiî și simpa- 
tizanțiî jberajJ să fie a- 
lături de noi. ...

Avem încredere. în gîndi- 
rea durrtfteavatistră matu
ră, sinceră, fără patimă, co
rectă.

Să încercăm să fim uniți 
spre binele tuturor !

Dr. CONSTANTIN 
BLEJAN, 

președintele organizației 
județene Hunedoara a 

P.N.L.

turismul respectiv. Refu
zul i-a atras denunțul că
tre procuratură, făcut de 
către Regia Autonomă U- 
zina Mecanică Orăștie. Cer- 
cetind faptele, procuratura 
l-a trimis pe dl Ioan Guga 
în judecată pentru abuz de 

încredere în dauna avutului 
public.

Se pare că, în final, U- 
zina Mecanică Orăștie nu 
va mai scoate la licitație 
autoturismul care acum tro
nează fără „buletin de i- 
dentitate" în curtea ’ dlui 
Guga. Dacă se va rămîne 
ia această decizie, sperăm 
că se va găsi calea să-i fie 
recuperate și dumnealui 
cheltuielile făcute. Și mai 
sperăm că din pățania a- 
eeasta vor trage și alții în
vățăminte. Nu tot ceea ce 
ni se pare că este drept, 
este și legal.

ȘOFERI DE ELITA

Din Deva, la Orăștie, am 
călătorit cu autobuzul con
dus de Ionel Faur. încoa
ce, spre seară’, cu. cel con
dus de Ghcorghe Gligor. 
Amîndouă ca două bijute
rii. Curate, elegante. cu 
muzică și, mai important, 
cu doi conducători ,auto 
care își fac meseria cu ma- 
re—pasiune. Vorbe frumoa
se, atenție față de. flecare 
călător, -ajutorare la ne
voie — la urcare, la cebeLi 
rîre. Toată lauda. Auto
buzele poartă emblepm 
„Coratrans” Deva. Ș.i acest 
amănunt spune ceva J 
(Gh.l.N.->

960 GRAME EGAL 
1000 GRAME? r

„Am cumpărat zilele tre-

INFORMAT»
cute ‘o pline — ne scrie dl 
Nica Sbuchea din Hațeg. O 
sutăîde lei. Dar la altă u- 
nitate era 103 lei. Din cu
riozitate! am zis — haf s-o 
cîntăresc. Avea 960 de gra
me, nu 1000' cit s-ar cu- 
venf De calitate nu vă mai 
spun. Oare e cu' putință a- 
șa ceva ?"

Noi ce să zicem. Să răs
pundă cei care fae pîîneă 
lâ. Hațeg I (Gh.T.N.)

2,2 MILIOANE LEI

Este media vlnzărilorTu- 
nare la Restaurantul „U_ 
nirii”, djn Orăștie, condus 
de dl Marin Țapurin. î- 
nainte de toate, consuma-

NOTE OPBB • INFORMAȚII
torii sînt întîmpinați aici 
cu mîncare. Bună. Șeful 
este maestru bucătar. A- 
poi cu bere, băuturi răcori
toare, vfriuri. Unitatea are 
și o gospodărie anexă, în 
care crește porții,1 pe care 
îi taie la cererea oameni
lor, pentru satisfacerea 
trebuințelor acestora.
„Clientul nostru — stăpî- 
nul no’stru, nu ?” — ne în
treba dl Tapurin. Asa este! 
(Gh. I.N.)'

NILI RECLAMĂ, 
E ADEVĂR

Aragaze cu patru ochiuri, 
televizoare alb-negru și 

color, frigidere, mașini de 
spălat, aspiratoare, baterii 
auto, ventilatoare, rîșnițe 
de cafea, cazane pentru ba
ie, prosoape, ștechere, be
curi, radiocasetofoane, fe
linare, seturi de tacîmuri 
inox, bidoane, boilere, oa
le de 6, 8, 15, 20 litri, len
jerie de pat etc. etc. are la 
vînzare dl Aurel Arsu în 
Orăștie. In centru. Vă mai 
spunem că luna trecută a 
vîndut populației mărfuri 
fa Valoare de peste 3 mi
lioane de lei. Nu-i o recla
mă, ci un adevăr. La care 
adăugăm: prețurile sfat 
mai mici cu cîteva mii de 
Iei ca în alte părți (Gh.I.N.)

NOTE OPINII
SPUN ABONAȚII

Mulți locuitori din zona 
blocurilor din Orăștie, cu 
care am stat de vorbă zi
lele trecute, ne.au spus 
eă primesc „Cuvîntul li
ber”, ziar la care sînt a- 
bonați de ani de zile, cu 
mare întîrziere. Uneori cu 
două și chiar trei zile du
pă apariție. Alteori nu-1 
găsesc deloc în cutia poș
tală. Noi avem convingerea 
că factorii poștali din zo
nă — coneurenți la pre
miul pentru „cel mai bun” 

— vor lua aminte... (Gh.I.N.)

Pubîieîtate 
pe stadioane

Publicitatea făcută de cele 
măi diferite firme, de că
tre societățile comerciale 
și patroni are o mare efi
ciență atît pentru cei ' care 
doresc să o realizeze, cît și 
pentru clubul respectiv. Pe 
toate -stadioanele cu „fir
mă” este-prezentă o publi
citate modernă, sugestiv 
prezentată, aducînd venituri 
de ainbele părți. Un prim 
început în județul nostru, 
notăm lă Stadionul „Cor- 
vinul” și sperăm că avînd 
concursul arhitecților se 
poate realiza o publicitate 
adecvată. Dar pe cînd și la 
Petroșani, Deva, Orăștie ? 
Ar ff încă o posibilitate de 
îmbunătățire a veniturilor 
cluburilor. (S.C.)
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CRONICA
începută vineri, etapa 

a Vl-a a Diviziei Națio' 
nale s-a încheiat duminij 
că după-amiază. în ,^eț 
neral,' s-au înregistrat* reji 
zultatele scontate, egaluriii. 
le obținute de Poli ȚimiG 
șoara la Constanța și Da| 
cia Unirea Brăila pe -te-. 
ren neutru — la Alba IuS 
lia — cu Inter Sibiu, ne* 
constituind o mare surr* 
priză. Cum nu este con
siderat surpriză, nici sco
rul de 9—0 al Stelei ‘în 
fața reșițenilor, care n-aa 
valoarea unei echipe de 
prima ligă, intrînd în Di
vizia Națională datorită 
conjuncturii.

Etapa a Vl-a a cuprins 
mai mult lupta celor două 
eclîipe ce doresc locul I, 
Steaua și Dinamo, nu nu
mai pentru puncte, dar și 
pentru golaveraj. De a- 
cum, pe teren propriu, 
Dinamo nu va mai opri 
motoarele, va marca gs-

;n ds-it' 
inamo, ț 

.......................... Mr") 
Dacă în meciurile Ro • J 

pid — Electroputere, Fă^’ 
rul — Poli, Inter — Das > 
cia. BșțeMil — 
s-fa luptat cu ardoare pen
tru punctele puse în joc, 
la JJlstrița doar crainicul 
de îa* radio1 căuta „să as
prească” jocul dintre Glo
ria și Spartul Studențesc, 
fiindcă, ode fericei, altfel 
joacă bistrițenii pe teren 
propriu. De fapt, studen
ții bueureșteni au mai 
plecat qu. un punct (ma
re !) de la.Bistrița. Se pa
re că se înțeleg bine ce
le două cluburi. Dumi
nică. în schimb, se a- 
nunță un adevărat derby : 
ISinamg —-Ra^!

j
Â, vl,fc*KlSiteiui G

i

1
a

Progresul 
---------------

i i* j I 

!

REZULTATEEE ETAPEI Â vfSț^Wigite'lui Ga* i’ 
lăți — Progresul Buc. .1—0; FU. P*5î^ti — F.C. 1 
Selena Bacău 4—0; Univ. Craiova — „U” Cluj 2—0; ț 
Steaua — C.S.M, Reșița 9—04 £.6, Brașov —Di-ț 
namo 0—2; Rapid — Electroputere 2—6; Gloria/ Bistrița — F • - ~ - ---- ---- -
Timișoara 1—I;
Brăila I—1.

Rapid — Electroputere 2—6 ; Gloria
Sportul JStud;; <MO# EaruJ-.;—Poli. )

—jjDacrâ Unirea ț
V 
I

10 i 
:i

6 »
«V
5 )

4 (

3' 
11 l

F.C. Inter Sibiu

CLASAMENTUL
5
4 ■
3
3
3
2
3
2,
2
2
2
1
2
0 
Tv
2
1
o

(20

1,
2
3
2
2
3
0
2
2
2
1
3
0

32
0
2
1

septembrie) : Electro- J

L Steaua 6
2; Dinamo 6
3. Rapid * 6
4i Univ. Craiova 6
5. Gloria 6
6. Sportpl Stud. 6
7. F.C. Brașov 6
8. Inter Sibiu 6
9. Poli. Timișoara 6

10; Oțelul Galati 6
ÎL F.C, Ploieșți 6
12; Farul C-ta 6
13. Electroputere 6
14; Dacia Brăila 6
15; Progresul Buc. 6
16. „U” Cluj 6
17. C.S.M, Reșița 6
18. F.C. Bacău 6

ETAPA VIITOARE
putere — Steaua; Dinamo — Rapid ; Sportul Stud; ț 
— F.C. Brașov; F.C. Selena Bacău —„U“Cluj; 4 
Progresul Buc. — F.C. Ploiești ; C.S.M. Reșița — / 
Oțelul Galați ; Dacia Unirea Brăila — F.C. Earul; I 
Poli.- Timișoara — Gloria Bistrița ; F.C. Inter — i 
Univ. Craiova. I

0 
0 
0
1
1
1
3
2
2
2
3
2
4 
2
3
4
3
5-

I

21—
17—
8—

11—
9—
8 -
7-

10—13,
8— 11- 
4— 9

10— ft
10—10

- 6
■ 6
■ 9
• 7
20

4
1
3
4
6
7 

’— 5

4— 
4*—
6—
3*~
5— :
2—14

DIVIZIA A 1
REZULTATELE ETAPEI : Portul C-țp — Poli. 

Iași 3—0; Flacăra Moreni — Gloria C.F.R. Galati 
3—0 ; Chimia Rm. V. — Ga«/»tiș Mangalia; 2—1; 
FAUR Buc. — A.S.A, Tg. Mureș 5—0; Steaua Mi- 
zil — Unirea Focșani 3—0 ; F.C. Argeș — Ceahlăul 
P.N. 2—l-;Foresta Fălticeni — C.S. Olt ’90 3—2 ; Glo
ria Buzău — C.S.M. Suceava 6—1 ;
— Autobuzul Buc. 4—0;

" CLASAMENTUL
5
5
5
5

5 
5’ 
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

ETAPA VIITOARE .19
F.C. Argeș;* A'.SsA. Tg;

— Unirea Focșani 3—0 ; F.C. Argeș — Ceahlăul
--- -- „ UIU-
Unirea Slobozia

1. ElC. Argeș
2. Portul C-ța 

Blacăra Moreni 
Ebresta Fălticeni 
Steaua Mizil 
Gloria Buzău 
Chimia Rm. V. 
Poli. Iași 
Ceahlăul P.N. 
Unirea Slobozia 
C.S.M. Suceava

Un inimos sportiv, Ii 
ing. loan Brențiu din J 
Orăștie este unul din- ■ 
tre. inițiatorii unor atră- L 
gătoare concursuri- de ‘ 
alpinism sportiv, de | 
orientare turistică, la 
care, cu pasiune și pro
fesionalism, știe să a- 
tragă mereu, noi par- 
ticipanți pe care nu e- 
zită. să-i pregătească cu 
multă răbdare și în
credere. Fostul, mem
bru al < 
club C.S.U. Brașov, în
că, de pe vremea stu
denției, a înființat la

Iw-
I

ti„
cunoscutului-1 

ftai
Ii

Monsar Orăștie
- un atractiv 
club sportiv

ft»*****»»#****»***»****

I 
I
I
I
I
ft

I
«

I
«

I

Orăștie clubul Mon- 
sar, de alpinism, tu
rism, speologie al 
S.E.T.T.P.P.L, din lo
calitate (fostul TFET) 
ce desfășoară, o activi
tate bogată.

Recent „Cheile Re- 
mețiuluif a fost' „tere
nul” de desfășurare a 
unui concurs interju- 
dețean de orientare tu- . 
risiică. dotat eu ,1-Upa | 
Monsar”, la care au • 
participat'- sportivi din | 
Albw Italia, Orăștie, , 
Vulcan, Sibiu, Mediaș, | 
Tg. Jiu, Cluj, Aivtd, •' 
Petnașani și Brașov. 
S-aut desfășurat probe' 
variate, de regularitate, 
de alpinism și orien- • 
tare turistică, probe | 
contra cronometru și , 
de; teorie (cunoștințe i 
meteo, geologie, sâni- ’ 
tare, despre floră și j 
faună). Pe primele lo- | 
curi s-ati clasat clubu
rile : „Kogaiori‘ Orăș
tie, „Genliana” Vul
can și „Alpin” Sibiu. 
Cîșțigătorii au fost pre- 
miați cu diplome, cu
pe, plachete și bani.

Ne face plăcere să 
notăm că la Orăștie, • 
pe lingă fotbal, kara- | 
tele, alpinismul, 
rientarea turistică cîș- | 
tigă tot mai mu Iți ~ " 
depți.

t
>
*

I
»>>

o-

a-

C. SANDU
*

I

Doua victorii si un egal 
în deplasare v

Deși s-au desfășurat 
doar cinci etape se poate 
remarca că lupta, 
pentru, ocuparea

atît 
pri

mului loc, cît-j și pentru 
evitarea, retrogradării, es
te aprigă. Minerul Știința 
Vulcan conduce deocam
dată, cu 2 puncte avans 
dar C.F.R. Simeria și 
Parângul Lonea se afla în

’90 
la 
în

apropiere, gata să profite 
de vreo înfrîngere a li
derului. Subliniem com
portarea bună a simerie- 
nilor care, deși au în
cheiat campionatul tre
cut în Divizia C printre 
ultimele echipe, condu
cerea clubului, sponsorii, 
nu au întors spatele, s-au 
ocupat serios pentru re- 

” i

BEMiLE IȚELE EV W’3:, M&eraf Bli.Hri — 
Haber Hațeg 3—3; Mim Șl Tufe’ăn — Min; Certej 
2—0 ; Aurul Brad — Parîngul Lonea 1—3 ; C.F.R. 
Simeria — Mureșul Deva 4—0-; Mjn. Teliuc — 
Min. Aninoasa Jfe—2; Constructorul Hd. — Favior 
2—1 ; Melaloplastica — Metalul Crișcior 
Bărbăteni — Victoria ’90 Călan 1—O.

1—1 ; Min.

15.
16.

CLASAMENTUL

Min. Șt. Vulcan 5 4 1 0 13— 4 9
C.F.R. Simeria 5 3 l 1 15— 6. 7
Paripgul Ebnea 5 3 I 1 12— 7 7
Vict. ’90 Călan 5 3 0 2 13— 3 6
Constructorul ltd. 5 3 0 2 14— 7 6
Motalaplastieai 5 3 0 2 14—10 6
Haber Hațeg 5 2 2 1 8— 6 (t
Min. .Aninoasa'. 5- 3 0 2 7— 6 6
Min. Bărbăteni 5 3 0 2 5*—10 6
Aurul Brad 5 2 1- 2 5— 7 5
Minerul Certej 5 2 0 3 9— 7 4
Min. Teiiuc 5 2 0 3 9—14 4
Min. Ghelari 5 1 2 2 9—16 4
Mureșul- Beva 5> F 0 4 2—M 2
Favior Orăștie 5 1 0 4 7—21 2
Met. Crișeior 5 0 ft 5. 5—13 0
ETAPA VIITOARE :

Brad-; Mureșul Deva —
Călan — C.F.R. Simeria ; . _

băteni; Metalul Crișcior — Min. Ghelari; Min. Certej
— Metaloplastica Orăștie; Favior;Orăștie — Min. Șt.
Vulcan ; Parîngul Lonea — Constructorul II<ft
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Ancona — Sampdoria 
Brescia — Torino 
Foggja — Napoli 
Genoa — Romă 

, Inter — Cagliari 
Iuventus — Atalanta 
Lazio — Fiorentina 
Parma — Udinese 
Pescara. — Milan 
Spal — Ascoli 
Venezia — Cesena 
Lufceheso — Bologna 
Bari — Rcggiana 

Fond de câștiguri : 
25115 414

2 
X
2

X
1
1

X
1
2

X
1

X
X

lei

AurulAnmoasî
T.eiiuc ; Victoria ’90

Min. 
Min. 
Haber Hațeg — Min. Băr-

facerea terenului pierdut. 
Și, jucătorii,, fără să aibă 
condiții deosebite, s-au 
pregătit cu conștiiciozitate 
și mai ales, depun 'multă 
rîynă în teren. în scliimb. 
Mureșul Deva și Aurul 
Brad din anumite moti
ve (organizatorice la De
va și materiale la Brad), 
au început slab campio
natul și iată, se pierde și 
acasă și în deplasare. Au
rul Brad a rămas la ti
monă cu Rudisuli (care și 
apără îfi poartă) iar de la 
meciul cu Victoria
Călan, Gh. Țurlea de 
Mureșul Deva, este
concediu. Echipa s-a an
gajat însă oă obține ce
le două puncte în mediul 
cu Victoria acasă și apoi 
că fac o figură frumoasă; 
la Simeria. Ambele me
ciuri au fost pierdute dur, 
s-au stabilizat pe neono-- 
rantul loc 14 în clasament. ’ 
Duminică, Mureșul întîl- 

. nețte pe Minerul Vulcan
Teliuc (tocul 12), și are o- 
cazia să realizeze a dotia 
victorie pe teren propriu 
și o schimbUre la. față <~ 
echipei. Succes ’

Minerul Anmoasa și 
Parîngul L<onea au obți
nut victorii prețioase în 
deplasare iar Haber Ha
țeg, un punct .mare la 
Ghelari, oeupîad locul 7, 
într-un pluton de șase e- 
clijpe ctț 6 puncte. Și vă 
amintiți că și Hațegul a 
terminat pe ultimul loc în 
campionatul trecut ’
Duminică se anunță par

tide foarte interesante, la 
-Călan, Hațeg, Certej, și 
Aninoasa.

MIRCEA SfRBU,
C. SANDU

* *
ft
*
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I
I
I*
I
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I X

Corvinul — Jiul Craiova 6—0 (3—0) I
L ✓

l
V
V

IFtlAC vvi e*» v* — ț

nouă suită dopase pe tra- I 
iectoria Petcu, Tița, Ga- ’, 
bor și ultimul reia din a- | ' 
propiere în poartă : 2—0.“* 
Nu trec decit 3 minute și | 
din nou se modifică ta- , 
bela de marcaj în favoa
rea hunedorenilor cină,.; 
după o excelentă centrare j 
a, iui Tița, Petcu înscrie : >

I

V. 
I

îl.
i—0. Nouă mi.

capul, in plasa porții
Fireseu:
nute' mai târziu, are lac c

Meci foarte frumos,. în
deosebi în prima repriză, 
public cald, tot mai apro
piat de echipă, o galerie 
ce a renăscut, înviorînd 
tribunele și ' pe jucători. 
Cu Gabor și Petcu pe te
ren, cu Tița în formă de 

» zila mar/, hunedoremi au 
atacat poarta, oaspeților 
din. primul pînă în ulti
mul minut- de joe. M'ane- 
vrînd- cu măiestrie- balo- 

, nul, pășind rapid și pre- 
i cis, gazdele au creat din 

nou faze de fotbal ade
vărat; spectaculos, ca 
vremea lui Lucescu. 
plăcut spectatorilor 
gajamentul in joc al gaz
delor, continua, mișcare, in 
teren, inventivitate^ ac
țiunilor de atac. în carg au 
excelat primii trei jucă
tori amintiți mai sus și 
coechipierii E. Marian și 
Mitrică, decizia apărători
lor loniță, Sterean, Haidi
ner șl Chezan, cit și ro
lul celorlalți compor.enți 
ai echipei în obținerea u- 
nei victorii concludente, 
în fața unei echipe care, 
în ciuda scorului, a evo- 

, luat destul de bine.
Deși se arată puși 

fapte mari, oaspeții sîht 
nevoiți să cedeze destul 
de repede. In min. 3,

I
I
IDIVIZIA A 2

REZULTATELE ETAPEI : Metălul Bocșa — 
Tractorul Brasov 3—2 ; F.C. Corvinul — Jiul Cra
iova 6—0 ; Unirea A.I. —» Metalurgistul Cugir 5—1; 
U.T. Arad — M»irom< Brașov 2—(1; C.F.R. Tkm* 
șoara — Olimpia S.M. 2—1; F.C. Maramureș — 
F.G. Bihor 2—1 ; I.C.LTW. Brașov — Jiul Petroșani* 
1—2 ; C.F.R. Cluj — Gloria Reșița 
beta Tr. S. — Armătura Zalău 3—6.

CLASAMENTUL
1
1
0
0
0
0
0
a
1
2
2
0
0
0 
0
1
1
1

Olimpia

2—1 ; F.C. Dro-

Iw
I

3—0. Deși ocaziile la poor, 
ta oaspeților se mențin, 
pînă la pauza hunedorenii. 
nu mai inserții; însă fa
zele create de ei culeg.I

*

I
I
*

I
.1

I ft 
l

pe 
Au 
an-. ropote de aplauze din par

tea spectatorilor.
La reluare, oaspeții în

cearcă să mai stăvilească 
iureșul gazdelor și ajung 
pină la poarta lui loniță, 
care. din nou a fost de ne
trecut. In schimb, hunedo- 
renii mai punctează de 
trei ori prin E. Marian, 
Tița (creator, muncitor și 
eficient în tot ce face) și 
Bordean. din lovitură de 
la 11 m, realizînd un 6—0, 
scorul etapei din Divizia 
A.

F.C. CORVINUL : lo 
niță, Bardctc, Bozga, Ste. 
rean, Haidiner, Chezan, 
Mitrică, Petcu (Bordean), 
Gabor (Păcurar), Tița, E. 
Marian.

A arbitrat Alexandru 
Dobrin (București).
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4
3
3
3
3
2
3
2
2
2

'2;
2
2
t
0
1
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1
2
1
1
2
2
1
2
2
2
2
3
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Unirea

o 
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t
1
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o 
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0
1 
T
1
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o
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2
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sept.» : 
Mttrcs -

C.S.M. Suceava — FAUR Bfic. ;
resta Fălticeni»; PaH. Iași — 1______ _____ , ____
Olt ’90 — Portul C-ța ; Gloria C.F.R. Galați — Chi
mia Rm.V.; Callatis Mg. — Unirea Slobozia ; Auto
buzul Buc. — Gloria Buzău.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12-13? FAUR Buc,

GI. C.F.R. Galați'
14. A.S.A. Tg. Mureș
15. Unirea Focșani
16. Callatis Mangalia
17. Autobuzul Buc.
18. C.S. Qlt ’90i

12— 4
15—12
9— 3 
7—4.

18— 1
19—11
9— 8
5— 7
6— 5

10—11
7— 10
8— 9
7— 8
3— 8

• 5— 8
4— 10
8— 16
5— 19

8
8
7
1>
6
6
6
8
5
5

• 3.
4
4
4
3
2
2
2

Focșani — 
Steaua Mizil;

: Ceahlăul P.N. — Fo-
Elacăra Mofeni ; C.S..

Corvinul1. F.C.
2. Jiul Petroșani,
3. F.C. Maramureș
4. Unirea A.I.
5 Metalul Bocșa
6. F.C, Drobeta.Tr. S.
7. U.T. Arad
8. C.F.R; Timișoara

LC.I.M. Brașov 
Mctrom Brasov 
F.C. Bihor 
Gloria Reșița 
Jiul Craiova 
C.F.R.’ Cluj 
Armat. Zalău - 
Olimpia S.M. 
Tractorul Bv.

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5-

o
1
2
2
2
2
2

2
2
2
3
3
3
3
3
3
3

S.M.

20— 5
10— 6
13— 5
10— 5
11— 7
7— 6
7— 7
9—10
9— 8
5— 5
3— 4
6— 8
5—10
7— 12
5—11
8— 10
9—22
9—*22
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_  ra •
toiul Bv. — F.C. Corvinul ; Jiui Petroșani — Me* 
talul Bocșa;; Jiul! Craiova- — Unirea A.I. •„ fttetaiuis- 
gistu^ Cueir — F.C. Drobeta; Armătura Zalău — 
C.F.R. Cluj.
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18. Metalurg. Gugir

ETAPA VIITOARE :
ramureș; Mctrom BV. — CER. Timisoara ; 
Reșița — WJT.A.; F.C: Bihor — I.C;I:M. Bv.
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reu, experimentatul Ga- 
sesizează traiectoria 

bulonului și il plasează, cu C. SANDU
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• VlND video player ja
ponez, sigilat. Deva, tel. 
612953 și 620659. (7692)

• VlND aparfc i ,<-2 
camere. Deva, tel. 613964.

.. . , < (7668)
• S.O. „MECOPA” SRL 

vinde lemne de foclr,. din 
depozitul situat în str. Por
tului, nr ? (fosta ITSA1A). 
Informații lă tel. 621297 pî-

r
- r

£ * „La mulți ani!” pen- 
gfcu Andraș Adrian Ioan- 
Sșhai din Ormindea, lă îi®-.
^foirea unui anișor, ^ln naia ora 15 615122 ora 

,1 m. 15—22. . (7528)-
• VlND reciver satelit 

original, marca Armstrong, 
cu telecomandă,’ stare ex
cepțională. Tel. 21122.’ (7689)

• VÎND Trabant 601 și
Dacia 1300, piese schimb. 
Deva, tel. 625413, după oră 
16. (7697)

• ACUMULATORI auto 
import 55 A — 10 400 . lei 
vinde Consignația „între
prinzătorul” Deva, bdul De- 
cebal (lîngă ~ restaurantul 
,,Miorița”). Tel. 625350.

(7698)

pai'te părinților'care îl iu
besc și a bunicilor. (7663)

VINZARI— 
CUMPĂRĂRI

/ • VÎND un cuptor 
fectric la preț convenabil.

> înf. Deva, tel. 629098.
• VÎND dormitor „Mela”, 

jpret negociabil. Hunedoara.
■ lei.' 722288. (7198)

• VÎND Trabant 601
^eombi șî microbuz Volks
wagen. Hunedoara, bd. 1848, 
‘t>l. 11. ap. 14. . (7199)

• VÎND urgent, convena- 
;&il, remorcă nouă cu capa
citatea de 650 kg. pt. Dacia,
•ARC. TV. sistem de frî- 
tiare hidraulic prin inerție, 
jlfirînă de staționare Tel. 95/ 
V14191. (7392)
j’ • VÎND video japonez, 

<weț negociabil Hunedoara, 
ndul Dacia, bl. G 2, ap. 135. 

(7392) 
cutie

Hune- 
(7384)

e-

trală. Vînd apartament spa
țios 2 camere, etaj t, cen
tra. Deva, tel fllțg». (7708)

* VlND apartament 2
camere, Micro 15. Deva, tel. 
ii254/u. (7706)

” , •' yîND struguri pentru 
vin, vitrină frigorifică, si
gilată și pereți beton cu 
tîmplărie montată. Tel. 
611856: (7707)

p VÎND apartai ent două 
camere coiT$h î7 cartier 

, Gojdu. Infor i âțn tel. 628387 
sau 617675. . , (7705)

• VlND apartament 3
- - C 1,

(7704) 
„Pre-

camere, '■ ipdite^qi;
sd. 3, ap. 29. Deva.
• COOPERATIVA „ 

starea” Simeria vinde prin 
licitație mașini de cusut 
industriale și manuale, trac
tor multifuncțional șl stație 
de preparat mortare și be
toane (CEDOMAL). Licita- 

. ția va avea loc Ia sediul 
cooperativei în data de 16 

. septembrie 1992, ora 10. In
formații la tel. 660281. (7703)

• VlND motor și 
aviteze Dacia 1300. 
^jfloara, tel. 717952.

• VÎND fin, relații Deva, 
“fel. 957/13401. după ora 20.

(7687) 
U—650. 
nr. 134.

(7662) 
tricotat

• VÎND 
Oeva. str

tractor 
Horea,

mașină• vînd
jdPassap donmatic, cu model 
£60 ace. Informații Hune- 
jtloara, str. Trandafirilor, nr. 
>7. bl. 30, ap. 14. (7667)

• VÎND video japonez, cu
telecomandă, sigilat, 75 000 
■ei, negociabil, Mobra Hoi
nar, multiple îmbunătățiri. 
Veva, tel. 615357. ,

• VlND canapea 
irerde, masă rotundă lemn 
țtaasiv, televizor color ' 
tips. Tel. 625824.

(7695) 
pluș

Phi- 
' (7694)

• VÎND apartament 4 
camere, et. 1, negociabil.
2 700 000 lei, Liliaesâniis De,
va, tel. 625494. (7669)

• VÎND frigid^p«au*-con.- 
gelator. Deva, telî? R ,3992.

(77«6).
• VlND mobilă, conabi- 

nată. Simeria.- tel 66Î28S.
(7715)

• VÎND rulotă aufe.„Fe
licia", puțin avariată, druj- 
bă electrică, moară cereale 
casnică, motor barcă. Deva, 
tel. 620063. (7714)
• VÎND Dacia break, pla

netare, cutie viteze, Deva,, 
tel. 721693. (7713)

• VÎND video player O-
rion. telecomandă. Deva, tel. 
615313. (7712)

• VÎND convenabil ca
napea extensibilă, două fo
tolii, dulap 3 uși corp su
perior, vitrină „Codlea”. 
Deva, Minerului, bl 37, ap. 
39, et. 4. (7711)

• VÎND video player „E_
lekta”, nou, 80 000, Deva, 
tel. 627764. (7710)

• CUMPĂR apartament
3 camere sau garsonieră, 
la stradă, parter, zonă cen-

PIERDERI

• PIERDUT legitimație 
serviciu eliberată de F.N.C. 
Mintia pe numele Crișan 
Constantin. Se declară 
lă. (

OFERTE 
DE SERVICII

i nu_
(7690)

FILMĂRI video de
calitate, jocuri pe calcula
tor. Deva, tel. 627689. (7244)

DIVERSE

• R.A.T.P. Hune
doara anunță agenții 
economici și populația 
de intenția de majorare 
a tarifelor de transport 
călători, urmare a H.G. 
412/1992. (7388)

ÎNCHIRIERI

• OFER garaj pentru

• zahăr

tachiriat Deva, Călugăreai, 
63. tel. 613927. -------
’ • CAUT teren 
garaj, Închiriere 
rare). . Deva, tel.

. ’T <

SCHIMBUR.
OEU.OCUINȚ6- "

• SCHIMB apartament' 
confort redus. Deva, car- 

' tier Dacia, cu garsonieră

(7700) 
pentru 

(cur.ipă- 
621063.

(7709)

' tier Dacia, cu garsonieră 
sau apartament (suport, di
ferența).’ Informații Hune
doara, tel. 721781. (7200)

' T ’ '
• SCHIMB garsonieră 

proprietate personală — 
confort sporit, ultracentral, 
faianțată baie și bucătărie 
— cu apartament 2—3 ca

mere. Hunedoara, tel. 721781.
(7200)

• SCHIMB (vînd) aparta
ment două camere cu gar
sonieră (diferență). Deva, 
tel. 622534, orele 10—19.

(7688)
• SCHIMB apartament

două camere, et. 1, zonă 
centrală, proprietate, Alba- 
Iulia, cu' similar Deva. Re
lații tel. 621622. (7691)

• SCHIMB (vînd) casă 
proprietate Orăștie, cu si
milar Cluj. Informații tel. 
95/123002. după ora 17.

■ (7701)
• SCHIMB apartament

două camere cu similar O_ 
răștie. Hunedoara, str. A- 
renei, nr. 3, ap. 16. (7391)

• SOȚIA și copiii aduc 
pe această cale multe mul. 
țumiri colegilor și prieteni
lor de la E.M. Deva și S.C. 
CEPROMIN S.A. Deva, pre
cum și tuturor celor < 
au fost alături de noi 
clipele cele mai grele 
cele mai dureroase, prici
nuite" de trecerea în ne
ființă a scumpului nostru 
soț șî tată,
CONSTANTIN RON6EA, 

pe ea» îl von» păstra me
reu în^imile noastre. (7702)

ZtNC.OB DE VA,
LA' ^UAA£effW»Af[XEE3AL Bl P

FEvntalulStshAinnNlitionole' <
(1059)

Semănător# >

culegători i
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DEVA,

-I ■
Istr. A. Șaguna n r.

I
1 I

Organizează la De- | \i *
poattul de Legume Fruc- | 
fe,
17,

sir. Depozitelor nr. j
in ziua de 25. 09. -

I 
inj 
ai

I

1992, ora 10, licitație
pentru atribuirea
locație de gestiune

| unui număr de 5 (cinci) 
j mijloace de transport ;
J auto din dotarea 'so-1 
| pietății. Relații Ia tele- |

(1072) !DECESE .
*
| țotr 613430 sau 

dial societății.
la se- 2

S.C. PRODIMPEX — COM S.R.L. DEVA ‘

str. Libertății, bl. L4, parter. Telefax: 612145 ț

VINDE EN GROS

l 
J

micro MEGA COMPUTERS S.R.L.
cu sediul în HUnedoara, str. Pța Libertății, nr, 8 

(centrul vechi — ARDEALUL)

ORGANIZEAZĂ

*
I •
I
I
I 
î
V 
I

I
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I
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. • Curs de formare analiști-programatori, a- 
dresat absolvenților de învățămînt superior, cu 
durata de 12 săptămîni (5 zile/săptămînă), în- 
cepînd cu data de 28 septembrie 1992.

• Curs de formare analiști-programatori a- 
sistenți, adresat absolvenților de liceu cu di- 
plospă de bacalaureat și elevilor din ultima clasă
de liceu, cu durata IOT săptămîni (5 zile/săptă- ) 
mînă), începînd cu data de 12 octombrie 1992.)

Diploma obținută în urma examenului de \ 
absolvire este avizată de Ministerul Invățămîn- | 
tului și Științei și Centrul de Pregătire în In- 
formatică S.A. București. Numărul de locuri este i 
limitat. ț

• Curs de inițiere în utilizarea calculatoa- < 
relor compatibile IBM—PG sau SPECTRUM / 
(HC, CIP), adresat inclusiv elevilor claselor I— \ 
XII, cu durata de 12 săptămîni (o dată^săptă- 
mînă, cîte 2 ore).

• Cursuri intensive de limba germană și 
engleză cu durata de șase luni, cursurile sint 
asistate de calculator. ,

Informații si înscrieri.! la sediul firmei sau 
Ia telefon 713525. (1061)

SOCIETATEA COMERCIALA DE FORMARE. |
1

PROFESIONALA 1

PROFESIA" |

Organizează cursuri de specializate și calificare : ț

• contabili .pentru liberă inițiativă — absolvenți \
liceu; ț

• Vînzători — absolvenți 10—12 clase ; ț
• ospătari-barmani — absolvenți 10—12 clase ; j
• managemerțț — absolvenți învățămînt superior, ț 

absolvenți studii medii.
„PROFESIA” este singura firmă autorizată să eli

bereze

I

4 ACTE DE STUDIT RECUNOSCUTE.

Relații la unitățile școlare gazdă : Liceul Econo, 
mic și de Drept Ai ~ '

Grupul Școlar Iii
dministrativ Petroșani — zilnic — 

și Grupul Școlar industrial Minier Deva — sîmbăta, 
între orele 10—14.

l
!1

L I
I

• țigări Viceroy

• ciocolată Ungaria

• camere auto 165—13 Korea

• pantofi damă Siria

• mese și scaune din plastic Italia

IMPORTANT — persoanele care posedă atestate ( 
sau adeverințe de absolvire a unor cursuri similare ’ 
pot obține ACTE DE STUDII RECUNOSCUTE cu seu- 1 
tire de 50 la sută din taxă si frecventă. (7594)

J 
J
I 
I

4 , în atenția cititorilor ziarului 
„Cuvîntul liber”

ABONAMENTELE

ia ziarul nostru se fac la oficiile poștale, factorii 
poștali și difuzorii de presă !

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

Abonamentele pe luna octombrie se fac 
pînă în data de 28 septembrie, inclusiv.

CAUTĂ 
închiriere apartament et. 1—2, parter 
3—4 camere, în Deva, zonă centrală, cu deștina- 
ție birouri. (1051)

sau casă

i
SOCIETATEA COMERCIALĂ „G & S

ALIMPEX" S.R.L. ȘOIMUȘ
SOCIETATEA COMERCIALĂ „COMLEMN" 

S.A. DEVA

scoate la licitație pentru închiriere spațiul 
comercial cu profil de desfacere pîine, situat 
în orașul Vulcan, bdul Mihai Viteazul, bloc 19 
— parter. (

Chiriașul va avea ca obligație respectarea ? 
profilului actual. I

Licitația va avea loc în data de 5.10.1992, 1 
la sediul societății din Deva, bdul Decebal, bl. I 
G — parter. (1067) ț
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ANGAJEAZĂ ;
• lucrător gestionar (barman) in activitatea 

de alimentație publică.
• șofer posedînd permis de conducere gra

dele B, G. (
• bucătar-cofetar. f
• Cumpără apartamente confort I cu 2 ca

mere în zonele centru, Gojdu și Dacia Deva 
(parter sau etaj I—II). j:

Informații suplimentare Ia telefon 668271» 
după orele 19 si la telefon 621460, după orele IZ» 
_____ _____________________ K_______1

Ziar editat de S.6. „GUVINTUL LIBER” S.A. J/20/618/1991. Gont 30 70 50 601 B.G. Deva. Deva 2700, str. ! Decembrie, 35, dud. Hunedoara.
Telefoane: 611275, 612157, 611269, 625904 Fax 618061. întreaga rSspundere pentru conținutul articolelor publicate o poartâ autorii acestora

Tiparul executat la S.G. „POLIDAVA” S.A. DEVA. ’*
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