
„Aț -'Wtl
„Sînt de un an și jumă 

taie Ia Biblioteca din Be? 
riti și nu tnă gîndesc Ia o 

. .activitate'comodă. Aș vrea 
i să fiU utilă oamenilor, să-i 

atrag spre lectură cărții. 
A cărții beletristice, dar și 
de specialitate, în funcție 
și de preferințele lor”. O 
mărturisire de credință 
profesională a dnei Danie
la Ștefănie. Pentru aceas
ta a încercat să facă mai 
bine cunoscut fondul de 

. carte al instituției care se 
ridică la aproape 8 000 vo
lume. Cu cîtva timp în ur
mă, acesta s-a îmbogățit 
printr-o donație de carte 
belgiană. în principal en
ciclopedii. atlase etc, în- 
trucît comuna este înfră
țită cu o localitate din 
Belgia. în , cursul anului, 
alte peste 80 de volume.

să fiu utilă oamenilor”
carte nouă, au sporit fon
dul de carte existent, prin 
grijă Bibliotecii Județene.

O altă modalitate de a-i 
atrage pe localnici , spre 
lectură o constituie cola
borarea cu școala genera 
lă în cunoașterea biblio
grafiei prevăzute pentru 
elevi de către programa de 
învățămînt; dar, mal ales,, 
organizarea unor acțiuni, 
cu sprijinul cadrelor di
dactice — concursuri, pre
zentări, expoziții de car
te. O parte dintre ele 
privesc comemorarea u- 
nor personalități, nume 
cunoscute ale literaturii și 
gîndirii românești. între 
acestea : „Dimitrie Bolin - 
tineanu.— 120 de ani de 
la naștere”, „Diplomatul 
Titu Maiorescu”, „83 de 
ani de la nașterea filozo

fului C. Noica”, acțiuni 
comemorative Marin Pre
da, Ch. Baudelaire ș.a. 
în plus, săptămînal, bi
bliotecara se deplasează în 
satele aparținătoare - co
munei pentru ă oferi- spre 
lectură cărți- existențe în 
cadrul punctelor de îm
prumut. țr

Așa s-a ajuns să se în
registreze, pînă la această 
oră, un număr de 325 ci
titori și un.volum de 2300 
cărți citite. în medie, 10 
locuitori trec zilnic pra
gul bibliotecii. Dovadă că 
atunci cînd există preo
cupare. cartea nu este ig
norată de săteni. Din 
contră, este căutată. ge- 
nșrînd satisfacții spiri
tuale aparte.

MINEL bode»

r ,

în pr.ivința insămințări-
Jar de . toamnă o situație 

totul aparte se mtîlneș- 
te la Deva (în special în 
zona Ceangăi) și- la Sîn- 

• tuhaim . unde, deși ne a- 
flăm la limita expirării 
termenului optim, nu s-a 
însămînțat nici un bob de 
grîu (!). Situația respectivă 
se <ța tocește faptului Că 
terenurile ce ar fi putut 
și ar ' fi trebuit să fie 

- însămtnțate la această da
tă, nu sînt încă elibe
rate de paie și de coceni 
(circa 80 de ha), ceea ce 
îngreunează și derularea 
acțiunilor de punere' în 
posesie și de eliberare a 
titlurilor de proprietate.

Cu toate că față de anii 
anteriori suprafața desti
nată păioaselor s a înju

mătățit, făminînd doar în 
jur de 100 ha, nu s-a 
întreprins nici o măsură 
concretă în vederea efec
tuării arăturilor și pregă
tirii ' terenului respectiv. 
Dacă beneficiarii culturi
lor premergătoare grîului 
nu sînt dispuși să strîngă 
producția secundară cu 
forțe proprii, există po
sibilitatea ca operațiunea 
de eliberare a terenului să 
fie efectuată mecanizat, 
bineînțeles suportîndu-se 
costurile lucrării care nu 
sînt deloc de neluat în 
seamă, ca și pierderile din 
recolta viitoare cauzate de 
tărăgănarea însămînțări- 
lor.

Neavind asigurat front 
de lucru, cei 13 mecaniza
tori de la secția din Sîn-

• ••

tuhalxn a „Agromec” De
va și-au găsit de lucru în 
alte locuri. Din discuția a- 
vută cu dl Vasile Căi mâ
țul, șeful secției, am În
țeles că tractoarele lu
crează acum în zona Si- 
meria și la fermele S.G. 
„Sansere” Sîntandrei. To
tuși, în ciuda greutăților, 
mecanizatorii sînt dispuși, 
dacă vor fi solicitați, să 
realizeze însămînlările șl 
pe terenurile de la Deva 
și Sîntuhaim. Cu cit mal 
repede, cu atît mai bine, 
dacă există dorința ca în 
anul viitor țara să nu mal 
apeleze Ia importurile de 
grîu. Important este că 
mecanizatorii doresc să 
muncească, numai să aibă 
unde.

NlCOLAE TÎRCOB

CONFERINȚA
FILIALEI JUDEȚENE 

A LIGII 
VETERANILOR 

DE RĂZBOI
Duminică a avut loc la 

Deva Conferința Filialei 
Județene a Ligii Vetera
nilor de Război. La a- 
ceastă manifestare au luat 
parte, pe lingă veterani 
din toate localitățile jude
țului, dl Gheorghe Ivan, 
prefectul județului, dl ge
neral maior Petre Teacă, 
comandantul Comandamen 
tului Militar Hunedoara, 
dl Virgil Boca, viceprima- 
rul municipilui Deva, alți 
invitați.

Conferința a avut ur
mătoarea ordine de zi: 1. 
Darea de seamă asupra ac
tivității desfășurate de Ia 
conferința precedentă și 
pînă în prezent și Ra
portul Comisiei de Cen
zori — urmate dc discu 
ții; 2. Alegerea noilor or
gane de conducere ale Fi
lialei județene și a dele- 
gaților la Conferința Na
țională a Veteranilor de 
Război din România.

Ca președinte al Filialei 
Județene a Ligii Veterani
lor de Război a fost reales 
dl prof. Dumitru -Susan. 
(Tr.B.)

M*4****»**i***********i**

■ REIZBUCNIREA DIS
PUTEI CU SLOVACIA 
CU PRIVIRE LA CON
STRUIREA UNUI BARAJ 
p£ DUNĂRE. în Ungaria 
a fost reluată campania 
împotriva construirii, pe 
Dunăre, de către Slovacia, 
a barajului de la Gab- 
cikovo, susținindu-se . că 
acesta ar putea cauza o 
adevărată catastrofă eco
logică și totodată ar duce 
la modificarea frontierei 
naturale dintre cele două 
țări.

■ JAPONIA A DEVE
NIT O NAȚIUNE PACI
FISTĂ. împăratul nipon, 
Akihito, a declarat că vi
zita sa în China, atît de 
controversată, este o șan
să pentru Japonia de a 
demonstra că a abando
nat trecutul său militar, re
latează Reuter. „Japonia și 
China au avut o lungă 
istorie în care relațiile 
de pace nu au fost 
pe ultimul plan. în tim
purile moderne, însă, isto
ria lor a fost nefericită", 
a opinat Akihito, al cărui 
tată, cu 50 de ani in ur
mă, a încercat să ocupe 
China prin forță, ucîgîipl 
peste 10 milioane de chi
nezi.
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„Cetățenii cinstiți nu 
se tem de poliție,,

Convorbire cu dl maior 
CORNELIU GOROHOLINSCHI, 

șeful Poliției din municipiul Hunedoara
— Die maior, vă cunosc 

de mult. Dacă îmi aduc 
bine aminte, erați lt. ma
jor, la pază și ordine, aici 
la Hunedoara. Apoi ne-am 
intilnit la Orăștie. Eu ‘zia
rist, dv comandant. Iarăși 
la Hunedoara ?

— Roata vieții... La noi. 
în poliție, respectăm cu 
sfințenie ordinele : unde 
este nevoie de noi acolo 
acționăm. Așa fac eu, așa 
fac toți colegii mei.-

— Cum ați găsit Hune
doara, după 
de...

— N-a fost 
Eram polițist 
locuiam in Hunedoara, na
veta era săptăminală, bi- 
săptămînală sau... Ca om, 
ca lucrător în poliție mi-a 
prins bine. A fost greu, 
dar învățămintele s-au a- 
dunat.

—• Die maior Goroholin- 
schi, care este astăzi si- 
tuția stării infracționale in 
Hunedoara ? '

—■ O întrebare care îmi 
place și de -aceea răspund 
zîmbind : populația Hune
doarei, bunii noștri hune- 
doreni sînt oameni cu-

o absență

o absență, 
la Orăștie,

rînduri vreau 
cîteva aspecte 
împotriva co- 
Sînt un om 

e- 
am

In aceste 
să prezint 
din lupta 
munismului. 
simplu, care datorită
ducației din familie 
avut din fragedă copilărie 
o ură ascunsă și nu m-am 
putut împăca în ființa mea 
interioară cu aceste or
gane comuniste, care pe 
tot timpul eît au fost în 
fruntea poporului român 
l-au subjugat fără milă în 
folosul lor.

îmi amintesc cînd prin 
anii 1947— ’48, la școala 
primară din satul în care 
mă născusem, a venit or
din ca din manualele șco
lare din care învățam să 
se rupă toate filele care nu 
plăceau noilor organe, ast
fel doamna învățătoare 
Maria Ardeu ne chema pe 
rînd la catedră să ne rupă 
filele din cărți. Ajungînd

\
■.■.".■.■-•.■.■.W.W.V.WAW.W.'.'.'.W.’.W.V.'.V.V.1.1 

£

le-minți, cinstiți, respectă 
gile. Majoritatea covirși- 
toare. Dar cum pădure 
fără uscături nu este...

— Spuneți-ne ceva 
spre... uscături.

— Este un fenomen 
mă îngrijorează în
deosebit: furturile din a- 
vutul public. De la Ș.C. 
„Siderurgica" S.A., din al
te unități economice s-au 
furat, în ultima vreme, di
ferite produse în valoare

și eu la rînd, mi-a spus : 
Ție nu ți le rup, că ai a- 
casă părinți care știu ce 
trebuie rupt, astfel cărțile 
mele au rămas intacte, 
datorită doamnei învăță
toare. care toate 
ordine le făcea cu strîn-

aceste

de-

care 
mod

CRÎMPEIE 
DIN LUPTA 
ÎMPOTRIVA 

COMUNISMULUI

noua putere. Viața a 
cut și am gjuns mai 
re, fiind obligat să 
obișnuiesc cu toate 
ce aduceau noile organe. 
_ în anii 1949—’52, 

Elementară 
ce aparținea 

Școală Pedagogică 
cr

em -

A consemnat 
GH. I. NEGREA

(Continuare In pag. a 2.a)

DE LA PROCURATURA JUDEȚULUI
HUNEDOARA

Ieri, 19 octombrie a.c., am aflai că Procuratura 
! Județului Hunedoara a dispus arestarea preventivă a 
! directorului R.A.G.C.L. Deva, Gheorghe Para, pen- 
! tru săvîrșirea infracțiunii de delapidare, conform art. 
! 223 din Codul Penal.
■

gere de inimă, fiindcă știa 
ce ne va aștepta în viața 
viitoare.

în acea zi, la plecarea 
de la școală; am luat mai 
multe fotografii rupte din 
•cărțile colegilor: fotogra
fia regelui Mihai I, reginei 
Maria, generalului Ion An
tonescu care le-am pus în 
drum spre casă prin pomi, 
avînd grijă să nu mă va
dă nimeni. La 
nu-mi dădeam 
Ia ce pericole 
neant, atît pe 
mai ales pe

acei ani 
bine seama 
mă expu- 

mine, dar 
părinți și 

doamna învățătoare și spre 
norocul meu, toate acestea 
au rămas neobservate de 
cei care erau în fruntea 
noii orînduiri, deși în sa
tul nostru erau destui din - 
aceștia care se agățau de

tre- 
ma- 
mă 

ceie

în 
Școala 
Abrud, 
fosta 
„Andrei Șaguna”, sub 
chil noștri s-a șters 
blenta și s-a pus cea nouă 
Școala Pedagogică Abrud 
Pe atunci nu prea înțele
geam de ce se fac toote 
acestea, abia mai tîrziu 
mi-am dat seama cum pu
terea din acea vreme dis
trugea tot, mai ales cul
tura românească și punea 
în umbră personalități de 
vază ale neamului româ
nesc.

Tot în acești ani eram 
scoși pe străzi în orăș la 
mitinguri și obligați să 
strigăm lozinci ca : „Sta
lin și poporul rus/ liberta
te ne-au adus” (sîc). „R.P.R 
— U.R.S.S. / sînt în veci 
prietene”, „Trăiască cei 
patru mari dascăli al ome
nirii — Marx, Engels, Le
nin, Stalin” și altele de 
felul aceșta. ’

Toți cei care nu strigau în 
cor din toate puterile erau 
urmăriți și pe diverse mo
tive dați afară din școa
la.

la 
din 
de

(Va urma) 
I. TERGI,

Brad

0 „INT1LNIRE CU JAPO-,
NIA”. Duminică și luni, la Sala 
festivă a Palatului Culturii din 
Deva. în organizarea Bibliote
cii Județene .și a Filialei devenc 
a Societății cmltural-științifice 
„Niponica", a avut loc o „tn- 
tilnire cu Japonia”, cu participa
rea dnei Cazuco Yamaguci. Au 
fost prezentate, cu acest prilej, 
videocasete care au evidențiat 
aspecte din istoria șt arta po
porului japonez, aranjamente flo- 

~ rale, origami (tăieturi ărtistio e-

aecutăle din hirtie). Au avut loc, 
de asemenea, și alic manifestări 
artistice, cu cartea, (M. B.).

O BALUL BOBOCILOR. Joi, 
15 octombrie, a fost o zi în
semnată pentru liceenii din Gcoa- 
giu. A fost ziua în care au 
organizat balul bobocilor. Balul 
a fost găzduit de Căminul Cul
tural ■ Geoagiu și s-a deschis 
printr-un spectacol muzical
ii moristlc. (V. R.).

O SE EXTINDE COMERȚUL 
PRIVATIZAT. Alimentara nr. 
36, din strada Libertății Hațeg, 
a intrat in rîndul celor priva
tizate. Unitatea aparține de S.0. 
„Gomizvorul" S.R.B., reprezenta
tă de dl Cornel Ivancu. (N. Si). 4 ♦ - .

0 FESTIVAL INTERNAȚIO
NAL AL DANSULUI DE SO
CIETATE. In zilele de 17—18 
octombrie a.c., la Bistrița a avut 
loc un Festival internațional al 
dansului de societate, ediția a 
Il-a, la care au participat două 
perechi de dansatori membri ai 
lotului național din Hunedoara: 
Valentin ileș — Mariana Mmi- 
șan, Cristian Parnescu — Ema 
Novac. Cu acest prilej, își fac 
debutul și trei perechi de copii 
hunedoreiil, la categoria de 
vîrstă 5—8 ani; Bogdan Stircu 
— Mădălina Gore, Bogdana — 
Ene — Raluca Kulcear, Alin 
'Ardelean — Andrela Ormoș. Din 
acest an, copiii dansatori de

la Clubul „SiderurgistuP’ vor 
intra în circuitul național al 
concursurilor de dans dc so
cietate. (M. B,).

0 DESCHIDEREA STAGIU
NII DE TOAMNĂ. Deschizînd 
stagiunea de toamnă de spec
tacole proprii, Clubul „Siderur- 
gîstul” din Hunedoara a prezen
tat în data de 15 octombrie a.c. 
spectacolul intitulat . „Maratonul 
dansului”, tn program.; reușite 
numere de dans de societate, 
dans modern, dans raop, break
dance, dans țigănesc, dans cla
sic și oriental. Realizatori: Dana 
Mureșan (regia și coregrafia), 
Octavian Stoica (prezentator), 
Vasile Florea (sunet). (M. B.).
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de peste zece milioane de 
tai. Sînt pagube imense, 
dar nu interesează pe ni
meni.

— Poliția ce face?
— Prtatr-o circulară ex

presă ne-am adresat con
siliilor de administrație de 
ta toate unitățile econo
mic» din raza noastră de 
acțiune. Am avertizat, am 
atenționat asupra acestui 
aspect de haos ți furt. Se 
fură ea camioanele, ce să 
mai spun...

Răspunsul ?
Fenomenul continuă. 
Ochii paznicilor se 
ta stil de neînchi- 
Noi, poliția, păzim

Sub 
fură 
puit.
avutul țării, dar cei' care 
II au In răspundere di
rectă ce fac ? Vă dau e- 
xemple : piese de schimb, 
agregate, utilaje • pînă la 
trei tone ți peste etc. se 
fură din combinat. Trebuie 
să vă spun cu durere: nu 
interesează pe nimeni.

— Die maior Goroholm- 
sefct să trecem fot pro- 

t bleme mai optimiste. A- 
veți?

— Desigur. Fenomenul 
de care vorbeam nu este 
general, dar este. Cetățe-

nii cinstiți, marea majori
tate, slat alături de noi. 
Polițiști sînt puțini, 
putem acoperi la moment 
■toate coițurBe munidpiutai. 
Dar la violențe, furturi din 
avutul particular, înșelă
ciune, corupție (mită șl 
trafic de infiuențăX cazu
rile sîrrt într-o oarecare 
slagnare, chiar în desereș- 
tere,

— Datorită ți poliției?
— într-o oarecare măsu

ră. Noi acordăm 
atenție ți acțiunilor 
ventive.

— Adică?
— Cînd cetățeanul 

stit vede un polițist pe 
stradă, simte o anumită si
guranță. Dar cînd n vede 
un „vizat”? înjură. Cînd 
este bun polițistul ? Cînd 
îi înjuri ? Dar dacă te 
lovește, te fură ctoeva? 
Atunci strigă : tende-i po
lițistul! Apărătorul...

— Mi-ațl luat vorba din 
gură. Cum vedeți mijloa
cele de creștere a P 
giului lucrătorilor de 
țte?

— Cum ziceam. Noi a- 
pârăxn gau^cuH. cinstiți fm- 
potriva ceîor care fm-ntoă 
togile. Acționăm cu toa
te puterile noastre pen-

nu

mare 
pre-

cin- 
pe

tra a asigura ți garanta 
liniștea ți ordine; ta via
ța tuturor locuitorilor Hu
nedoarei Dar ți pe dum
nealor fr vrem să fie mai 
mult alături de noi. Să 
înțeleagă eă nm te.vran 
numai binele. Să-i apă
răm de hoți, bandiți, de 
toți pungașii care mai 
mișună prin Hunedoara.

— Dar nu numai la 
Hunedoara...

— Bineînțeles. Lucrătorii 
posturilor de poliție sub
ordonate nouă, de Ia Te- 
Iiuc, Ghețari, Toplița, Lun
ca Cernii de Jos, Btinila, 
Bătrîna, Cerbăl, Lelese ve
ghează la liniștea cetățe
nilor. Este un respect re
ciproc între cetățeni șf

nu
torle de suflet decîl să 
apere einstea. demnitatea, 
onoarea oamenilor. Me bu
curăm că oamenii ne în
țeleg, tot mai bine, sînt 
lingă noi, colaborăm.

— Vă mulțumesc, 
maior țl vă sigur 
„Qivîntal liber” urmăreș
te tot asigurarea binelui 
pentru oameni.

— Și eu mulțumesc, prin. 
dumneavoastră, „Cuvîntului 
liber” pentru posibilita
tea de a spune public cî- 
teva gînduri hunedoreni- 
lor mei. Vreau să facem 
împreună lucruri bune Vă 
asigur de buna noastră 
colaborare.

, die 
a: 311 că și

AGRICULTORI
Urgentați recoltarea și livrarea sfeclei de 

zahăr.
Prognozele meteorologice pentru luna oc

tombrie sînt ploaie și lapovitâ
S.C. ZAHAR ARAD

preia sfecla de zahăr numai pînă hi data 
de 10 noiembrie a.c., după care își încetează 
activitatea.

Vindem tăiței de sfeclă la prețul de 200 
Ici/tonă.

Consiliul de administrație al S. C. Zahăr 
Arad. (ItM)

I
I
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* 
ta Deva, pe cele mai circulate străzi, noaptea* 

se lasă mult mal devreme ea de obicei. Adică vreael 
să atenționăm că nu sita becuri. Este o situației 
„văzută", este o situație ser te de mulți ci-î 
titori ai ziarrttti nostra. Sperăm să o „vadă" foi 
scurtă vreme ți dnn eare răspund de Maarinatuf im- * 
blic al capitalei de județ. Dar să aibă lanternele ? 

țeaLws. ■ J

DEPUNERI, ECONOMII, DOBlNZI

i

i

!

-« Vă rugăm, dte di
rector, să ne spuneți ce 
rațiuni au stai ta baza 
taBtoțăriț S.C. „BANC 
POST” S4L Deva ți cînd 
a pornit ea ta imn?

— leațiunile au fost 
mai multo Am vrut să 
venim în sprijinul unită
ților economice din ca
drul Ministerului Tele
comunicațiilor și al sa- 
lariațitor acestora, pri
vind atît economisirea, 
propriilor valori financia
re. acordarea de credite 
pe termene scurt, mediu 
și lung, precum și deru
larea operațiunilor finan- 
eiar-bancare specifice. 
Insă fiind o bancă ce- 
mereiaiă, îi deservim ta 
egală măsură pe toți a- 
genții economiei și în
treprinzătorii particulari, 
pe toți cetățenii care 
vor să etectaese opera
țiuni prin unitatea noas
tră. Am pregătit cu gri
jă toate condițiile nece
sare și, la începutul 
tai martie a,e.. am 
mrert activitatea.

— Ă fort greu, 
director?

— N-aș spune « 
fost chiar gwt însă ca 
ta începutul eriefirej; ac
tivități. am avut unele

emoții. depășit
totuși repede, cu bine, 
întrucît o bună parte din
tre angajați lucraseră 
anterior în instituții lin
eare sau în alte activități 
financiar-contabile. In a- 
eelați timp, am benefi
ciat de sprijinul consis
tent al Băncii. noastre

lu-

Centrale, al celorlalte u- 
tatăți bancare din ju
deț. în prezent, efectuăm 
operațiuni ca oricare al
tă bancă comercială pre
cum și activități specifi
ca poștei ți te mata- 
cațiita®. Aț rftat rita cu 
plăcere, a crescut
continuu; mutateta afen- 
ților ecenonuci și al per
soanelor fisace care a- 
pelează la prestațiile in
stituției noastre.

— Ce stadiu 
„la zi" „BANC
Deva țt ce perspective do 
dezvoltare ar»?

— Prin operativitatea

în relațiile cu clienții, 
prin creditele importan
te pe care Ie acordăm ți 
prin dobînzile avanta
joase pe care le oferim, 
activitatea SC. „BANC 
POST” S-A. Deva este, 
de la început. într-o di
namică permanentă. La 
această oră, reușim să 
obținem beneficii care 
ne permit dezvoltarea, 
modernizarea și informa
tizarea întregii noastre 
activități. Pînă la Sfârși
tul lunii fa curs, ori eei 
mai tîrzta pînă Ia IS no
iembrie 1993. vom des
chide filiale ta Huae- 
doara și în Petroșani, iar 

* pînă la sfîrșitul anu
lui vor ființa asemenea 
unități și Ia Orâștie și ta 
Brad. în continuare, cu 
același sprijin substan
țial al Băncii Națtonaie 
și prin aceeași hună con 
lucrare cu celelalte btoeî 
dă» județ, printr-o legă 
tură corectă și coope
rantă cu beneficiarii p*e<- 
tațhîor noastre, ne v«a 
strădui să desfășu-An» 0 
activitate mal dinam'că

țiunitar bancar» m oare 
ta efectuăm, ta benefi
ciul concret a$ tuturor 
cliențitar noștri.

f

f. 
r 
t NU Puteți apele cu încredere la servicffle 

5. C „BANC POST* S. A. Deva, direct I» 
r sediul societății din Deva» bduî Decebah T T I T A T I P "" mezanin sau la telefoanele 

-*■ -**■ -y * • STfțRM $î 6-1^591.

S.C. KIT-KAT S.R.L.
VĂ OFERĂ

en gros și en detaille mărfuri de import 
la prețuri foarte convenabile 

161 Iei 
177 Iei 
135 Irf 
182 tei

D Monte Carlo
• Assos
• Karelia
• LM
• Mwe
• Cafea naturală boabe
• Cafea vidată

357 Iei
369 tai

• Oftaturi alcoolice și răcoritoare
D Ncss 509 Iei
• Produse cosmetice
Toate acestea Ie găsiți U magazinele societății 

din DEVA, CARTIER OITUZ, BL. 3, PARTER sau 
la magazinul din str. Libertății, bl A, sc. L (*» spa
tele barului „Union”), telefoane 616172, 622107.

Vă așteptăm. (8347)

■ooooooo*

S.C. „BANC POST" S.a. DEVA1
i

garant în afacerile dis
«* 
I«

Banii dvs devin m fiecare an mai mulți 1 
, dacă îi păstrați ia S.C. «BANC POST” S.A. De-! 
• va. Dobînzile plătite sint deosebit de avantajaa-1 
î se. Ele sînt diferențiale, fsneție de disponibi-; 
; ntățile înscrise. t

PENTRU AGENȚTT ECONOMICI
La disponibilitățile ta vedere in cont curent.

‘ a:l
and

*■ *

I
— La disponibilitățile ia vcacre in eoni curmi, 

I dobînda acordată de bancă este de 30 la sută pe an i 
1' — La disponibilitățile pe termen, «tobinz.We

bancă sînt:
_ ..ei luni
• șase luni 
e peste un an

| cordate xle
O ”tri

I
w

l
! de
| datorau:
» — la vedere

— la termen: 
î a trei hm!
j » țese tani
' • poște ua ai

J Pe lingă operațiunile ț 
| specific bancare, S. C.
i ..BANC POST” S.A. De- ț 
J va mai oîeră ctiențifor J 
V săi: ț

1. CARNETE, D- CE- )

I
*

I

PENTRU POPULAȚIE »
Disponibilitățile ta cont curent sau prin carnete I 
economii, „BANC POST* Dwa oferă următoarele j

— 39 la sută pe an ; j

— 49 la sută pe an ;
— 50 ]a sută pe an : I

_ _____________ — 55 la sută pe an . J
I Cecurile „BANC POST" cu sumă fixă ți dohîadă > 
l — 2ă te sută pe an. J

I 1. LAKJM&Z1S V . V.1S- / 
1 CURT CU SUMA FIXA 1 
i ȘI DOBÎNDA : l
1 — în valoare nomina- 1
J lă de cite 25 900 iei; J 
| _ cecuri m valoare
ț do cile 1901». 2(MM) ți 5000 ț 
ț Aceste documente pot ț
1 fi utilizate atît ca in- i
2 strumente de economi- ' 
»sire, cil ți ca mijioac-v î 
ț de plată de către agen- 1 
ț ța eehnmtart sau cetă-
( ț

i Alte servicii
tenii mitilinli care 
le posedă.

pm.v —tart-ata' t
a ® Economise difes pot fl depose prin sub-1 
I uoiOfite S.C. „BAlfC F0SF* S.A. Deva și prin* 
| eftriile poștale dte jadeț, pe LIBR&FE NOMI-1

LÂ VEDERE SAU PE TERMEN, prc-| 
|e*te șt CARNETE DE CECURI eo sumă» 
I fixă și îndEL f
l • «BANC POST* DEVA asigură păstrarea | 
| fondurilor dvs tatoeyts ia lei și valută. £
* • Derulează omențiuta de ÎNCASĂRI Șlî

■PLĂȚI l>i LEI Șl E» VALUTĂ.

• Efectuează operațiuni de SCHIMB VA-1 
LOTAK J

I
I

îndS.

• Acordă CU DOBlNZI REDU-

■ ) I.: 1 11

J

tE 1
K» ’

.1
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CRONICA 
ETAFcl Divizia Națională

După meatul reprezen
tativei noastre de fotbal 
cu Belgia, echipele din 
prima ligă au reluat cam
pionatul, unele preocupa
te pentru păstrarea locu
rilor ocupate, iar altele 
pentru evitarea pericu
loaselor locuri din sub
solul clasamentului. Stea
ua și Dinamo iși men
țin cadența și după eta
pa de duminică cele două 
echipe obținind victoria 
iși păstrează locurile 1 și 
2. Surprinzător scorul 
(6—0) înregistrat de
Steaua in fața Politeh
nicii Timișoara, Studenții 
au un început mai Slab 
îh acest an competiția- 
nai, reaiizînd doar două, 
victorii și 5 egaluri și un 
golaveraj negativ (—9). 
E drept că prof, ton V. 
Ione seu are multe pro
bleme eu formarea echi
pei (Stoicov, O. Popescu, 
Gligorovici șl Diaconescu 
afttndu-se in diferite i- 
postaze, Inapți perrtru 

' joc). Și dacă mai pleacă 
i Varga și Csile, ce va face 
’ Poli ? Performerele eta- 

din Divizia 
se numesc Di

namo — oare a învins cu 
1—0 te Ploiești (singura 
victorie a oaspeților) și 
Sportul Studențesc, E- 
lectroputere. Progresul 
București ș* Inter Sibiu. 
Sportul Studențesc s-a ți
nut foarte tare în fața 
brăilenitot, Electroputere 
n-a putut fi Învinsă de 

' echipa tui Remus Vlad, 
studenții din bănie nu 
se regăsesc nici ei. chiar 
dacă 
doar pe Progresul Bucu
rești, iar Inter Sibiu

au avut in față

încurcat planurile bra
șovenilor.

Un meci de mare lup
tă, un adevărat derbi al 
subsolului clasamentului 
a avut loc la Bacău. 
Deși se află în poziții 
foarte dificile. F.C. Sele
na Bacău și C.S.M. Reșița 
au sponsori mai buni de- 
cît echipe aflate la mij
locul clasamentului. E 
drept că au venit mai 
târziu, după începerea 
campionatului, dar 
infocați suporteri... 
nanciart ai celor 
echipe. Șl meciul a 
viu disputat,

minut de joc, reșițenii 
rotind egalarea! Drept 
urmare, fotbaliștii din 
Bacău obțin prima victo
rie în acest campionat și 
cedează ultimul lac din 
clasament reșițentlor. In 
etapa viitoare, însă, re
șițenii nu vor scăpa vic
toria in meciul 
greșul, în timp 
Bacău va juca 
troputere care a 
fanată rău din

Jiul 
Petroșani 
promite...

Ant 
fl- 

două 
fost 

în ultimul

cu Pro- 
ce F.C. 

la Elee
le șii și- 

„euro- 
pene” și se răzbună a- 
cum pe echipele româ
nești. E pasibil ca din 
nou F.C. Bacău să preia 
lanterna roșie.

REZULTATELE ETAPEI: Oțelul Galați — 
Sportul Stud. 1—1 ; JU" Cluj — Electroputere 1—1; 
F.C. Ploiești — Dinamo 0—1; F.C. Bacău — C.SJW. 
Reșița 1—0 : țlniv. Craiova — Progresul Buc. 2—2 ; 
Steaua — Poli. Timiș. 6—0ț F.C. Brașov — Inter 
Sibiu 0—0; Rapid — Dacia Brăila 3—0; Gloria, 
Bistrița — F.C. Farul 3—0.

/•

clasamentul
L
J

Sfeaoa 
Dinamo 
Rapid

10
10

8 11
7 2 1 
m

31— 5
22— 7
16— 6

17
16
14

4. Univ. Craiova 10 .532 21—10 13
5. Gloria Bistrița » 5 3 2 13— 7 13
6. „U" Cluj 10 5 14 11— 9 11
T. Inimi SiMu 10 4 3 3 15-16 U
8. Ekxtroputere 10 4 2 4 8— 8 10
9. Sportul Stâtd. w 3 4 3 14—14 10

10. Oțelul Galați ta 3 4 3 8—13 10
11. Foii. îinușoara io 3 5 3 10—16 6
12. Dacia Brăila w 2 4 4 10—11 8
13. F.C. Brașov 10 3 3 5 8—11 8
14. Progresul Buc. sa 2 4 4 11—14 8
15. F.C. Ploiești w 3 1 4 13—14 7
16. F. C. Farul 10 2 3 5 13—20 7
ÎL F.C. Selena Bacău 10 1 2 7. 3r-20 4
18. C SM. Reșița 10 12 7 6—27 4

ETAPA VIITOARE : Electroputere — F.C, Ba-

>

I

eăn : Dinamo — „U" Cluj; Sporita — F.C. Pfoiețti; 
C.S.M. Reșița — Progresul; Dacia — Steaua;
„Poli" Timișoara — Oțelul; GîWria — Univ. Craiova; 
Farul -T- F.C, Brașov; Inter Sibiu — Rapid.

j

1

REZULTATELE 
CONCURSULUI 
PRONOSPORT

DIN 18 OCT. 1992:

Oțelul — Sportul Stud. 
F.C Bc,
Atataata — Tartan 
Foggia — Genoa 
Jtrveotus — Brescia 
Milan -—.Lazio 
Parma — Ancona 
Pescara — Fiorentina 
Roma — Inter 
Sampdoria — Cagliari 
Udinese — Napoli 
Cremonese — Verona 
Padova — Bologna

CJS.M. Reșița 1
x
X
x
1
1
3
I
1
I
I
Z

□ singură excepție' fotbalul județean — C.F.R, 
Simeria, Metaloplastica O 
răștie. Victoria Călan, Mi
nerul Certej. Mureșul De
va și Aurul Brad caută să 
se claseze cit 
fără pretenția 
mai atace în 
tru primul Ioc.
cat evoluția bună a tine
rilor de Ia Constructorul 
Hunedoara. Antrenorul

MlfNE. ÎN CUPELE

EUROPENE
Așadar, mîine, din nou 

fotbal începînd de la ore
le !«. în al doilea tar al 
Cupei Campionilor Eun- 
peni, Dinamo întâlnește pe 
teren propriu pe OHm- 
pique Marseille, im- de Ia 
orate 26. Steaua îșt dispu
tă partida sa, în Cupa 
Cupelor. cu echipa Aarhus 
din Danemarca (SX.fi

:-------sr

Pagină realizată de 
SABIN CERBU

(Metalul Crișcior a cîști- 
gat cu 3—1 în deplasare 
ia Eavior Orăștie), toate 
echipele gazde au învins, 
scorul etapei a X-a înre- 
gistrîndu-se la Certej, un
de minerii au obținut vic
toria cu 6—1, împotriva 
ortacilor lor din Bărbă- 
ten*. A fost deci o eta
pă a gazdelor.

Cea mai importantă 
așteptată partidă 
șarat la Călan. 
trenorul-jucător 
riei nu s-a aflat 
fiind suspendat 
că Văetuș și-a pregătit 
minuțios elevii pentru a 
obține ceea ce nici o e- 
ehipă din Divizia C a ju- 
ctețului nostru n-a reușjt 
în acest campionat: Să în
vingă liderul, pe Minerul 
Știința Vulcan, la al cărui 
pupitru tehnic se află cu
noscutul 
Lrbardî. Este prima 
frîngere a liderului! Șl 
iată, după victoria obți
nută pe teren propriu, o 
altă serioasă pretendentă 
Ia taeul I, Paringul Lonea, 
s-a apropiat la două punc
te de Minerul Știința Vul
can. Lupta pentru primul 
loc se strînge și îh prin
cipal se va da îatae acesta 
etaua formapi.

Plutonul s-< strin* ți la 
mijlocul clasamentului un
de echipe lyne cotate in

mai bine; 
iasă să 

lupta pen- 
De remar-

____  și 
s-a desfă- 
De.șt an
al Victe- 
în teren, 
— Florâ-

antrenor Petre 
în-

Am mai scris despre ho- 
tărîrea Jiului Petroșani, a 
conducerii clubului și a 
întregului lot de jucători 
ea în acest an să obțină 
promovarea în Divizia Na
țională. Recent, la Petro
șani. an* discutat 
mg. Petre Tudor,

cu dl 
pre_ 

ședințele secției de fotbal 
de la Clubul Jiul. „Avem 
toate condițiile pentru ca 
în acest an să promovăm 
în eșalonul superior al 
fotbalului românesc. 0 știu 
toți cei ce se ocupă de 
fotbal că lotul Jiului Pe
troșani este cel mai com
plet din seria a Il-a a 
campionatului Diviziei A, 
din punct de vedere al 
vatarii pe toate posturile 
și cel măi omogen. De a- 
proape trei ani. conduce
rea tehnică, antrenorul 
principal. Dumitru Marcu, 
lucrează aproape în Între
gime, cu același lot Este 
un marc avantaj. La Hu
nedoara, Jiul a jucat fă
ră 4 titulari, dar nu nu
mai că nu s-a resimțit 
lipsa lor în jocul echipei, 
dar Jiul a făcut un. joc 
foarte bun. Valoarea con
cepției tactice a echipei 
se vede și în jocurile din 
deplasare. In condiții foar
te vitrege, create de gaz
de de la primul contact, 
la Tumu-Severin, am ob
ținut un punct. Sigur 
nu va fi ușor. Lupta 
va da în principal ! 
Jiul ți CorvinuL Cea 
bună echipă va promova. 
Și noi sperăm să fie Jiul 
Petroșani"..

> că 
i se
Intre 
mat

0 • a

PRIMA JNFRÎNGKRE

A LIDERULUI

Gălan. cunosdwt pentru 
riozitatea sa, a izbutit 
formeze (cu tinerii de 
F.C. Cervmul), o ech

ad 2—1 ; Mul Certej — Mia. Bărbi 
Orăștie — Metalul Crișetar >—3 ; Pa-

L Min. ȘL Vulcan 10 HI 2>- 8 17
2. Partngul Lonea E» h » > 24—12 15;
3. C.r.K. Simeria 10 6 1 3 29—H 13
4. Baber Hațeg 10 5 32 15— 0 13
5. Victoria Călan 10 6 0 4 32—10 ’ 12
& Constructorul Hd. 10 6 » 4 mg 13 12;
7. Minerul Certej 10 4 3» 21—11 11
8. Metatopiastiea M 5H 10
9. Mia. Azunoasa 10 15—17 10

10. Mureșul Deva 10 6 0» 12—1» 8
n. Mm. Băriteteni 10 4 0 6 12—27 »
ÎL Min. Tehuc 10 4*6 13—30
13. Aurul Brad 10 3 16 »—18 r
»4 Mia. Ghelari 10 2 3 5 13—22 T
15. Metalul Crișcfar 10 117 14—21 5
IA Favior Qcăștie IA 2 0 8 11—40 A

CF.R.ETAPA VIITOARE s
Simeria ; Metaloplastica — Victoria Călan ; Min. Ghe. 
O — Weșnl Deva; Huber Anmotu
șa; Metalul Crișcior— Pavin_ ; Min. Ga*
fcj — Favior Orăștie; Constructorul Hunedoara — 

i. «Feliile , Mia. Băritateni — Autul. Brad.

Corvinul Ia *
egalitate de puncte! 

cu Jiul !
și chiar, la un moment | 
dat, să se distanțeze. Nta ; 
sint însă de neglijat pici I 
cele cinci echipe — F.C.' 
Maramureș, I.C.J.M. Bra-1 

șoc, Gloria Reșița; Metro»» J 
Brașov și U.T.A. care se | 
află doar Ut trei psactel 
de locurile 1 șl 2. dh î 
riadul acestora, poate Să | 
una sau chiar două cehi- » 
pe (F.C. Maramureș ți I 

-tfțtaă! 
trena celor două etJiițe I 
dta fruntea clasamentu- J 
lui. • k

Simbătă, la Hunedoara, I 
un meci așteptat cu mult J 

. interes de susținătorii | 
Coroinuiui. Jiul Peiroșeni » 

’ ta Zalău inceareA s& ia I 
' doua puncte daca, na se • 

mulțumește și ea unei. | 
Cert este câmfio taj>- J 
ta aprigă intre eels data > 
com&atante pentru mu- I 
parea și deținerea pri-. 
mulul toc in ctoxanentul | 
Dfe&iei A, seria d II«e. j 

l REZULTATELE ETAPEI t Uniraa Fseșani —» 
; Chimia Rm. V. 5—2; FAUR Buc. — Portul 1—0; | 
I AJS.A. Tg, M, — Flacăra 1 eni 3—2 : Săsatal W® — » 
» Fore^a 3—1; C.S.M. Ști^va — FC. Argeg ®—1;« 
I Ceahlăul P.N. — Unirea SBotezia 1—ă; PoB. lași —» 
; Autobuzul Buc. 4—O; C.S. Olt — Gloria Hnzău t—0; |.......... *

I

DIVIZIA A "j
■ —............................. ...................

Iată că după zece eta
pe avansul luat de Cor- 
vlnul de la începutul 
campionatului a fost ani
hilat de Jiul Petroșani. 
Pînă te etapa d opta, 
<And hunederenii au ju
cat la F.C. Bihor, et n-au 
cunoscut înfringered. in 
acest timp, Jiul Petroșani 
cu are tot bun, omogen, a 
început să urce, si a- _ ■
ducă puncte din deplasa- I.C.I.M. Brașov) să țină « 
re. Dtepă prima înfrirt- 
gare ta Biftor, Corvinul a 
fost thvdns și ta Mețrom 
Brașov și acum se află ta 
egalitate de puncte cu 
Jiul Petroșani. Sfrnbătă, 
hunedor&dt an meet aca
să cu U.T.A. iar Jiul Pe
troșani se deplasează ta 
Awrtăter® Zalău. Se pre- 
vede că ambele echipe 
vor ataca, umăr ta umăr, 
lo&șt de tBder. Cine adu
ce mdf multe puwefe. 
deplasare, are pasibilitșp- 
tea să ocupe primul lae

|C.F.R. Galați -

1 C&ASAMENTUL A1

Callatis f—0.

r i Cfeahlăul P.N. 10 5 3 2 12— 6 13l
E 2- Flacăra Moreni 10 5 2 3 IS— S 12!
1 3. Mize 10 5 14 28—10 111
: * CFJR. Galați 10 5 14 18—15 11!
| 5. Puii. Iași 10 5 1 4 15—13 nîI 6. Portul Constanța te 514 19—10 ni
B 7. A.&A. Tgt M. 1® 5 1 4 13—16 11;
! 8 CJ3J4. Suceava 10 5 14 12—1»
1 9. Ctaâa Buzău 10 5 0 5 25—20 10»
1 M. F.C Argeș 10 4 2 4 17-12 1 îsi
Xll. Unirea Focșani ■1® 4 2 4 15— a ■ io*
r 12. Foresta Fălticeni IO 4 2 4 11—13 ; 10 j
:!- Callatis Mangalia 10 424 10—12 ! 10 1
114 Chimia Rm. V: 10 3 3 4 18—21
’ 15. CĂ Ott '90 1® 4 15 II—23 9|
I 16. FAUR Buc. 10 4 0 6 12—17 8Î! 17. Unirea Slobozia 10 235 12—10 zi
| 18. Autobuzul Buc. 10 3 0 7 16—23 6 «
I ETAPA VIITOARE : Portul C-ța - Steaua Mizil; 1
' Flacăra — FAUR; Chimia Rm, V. — AS.A. Tft. M. ; J 
I Foresta — F.C. Argeș; Gloria — Ceahlăul; Unirea | 
»■ Slobozia — Unirea Focșani; C.F.R, Galați — CS.M. I 
• Suceava; Callatis — Po». Iași; Autobuzul Buc. — 
; cjs. oit bo.I *

REZULTATELE ETAPEI ; Olimpia S.M, — I 
1 Unirea A. L 5—«; UT. Arad — Met. Bocșa 5—1. Me- , 
’ tron» Brașov - F.C. Corrimd 2-0; C.F.R. Timiș. -| 
tLCJJM. Brașov 2—tt; Gtana Reșița — F.C. Maramu-| 

ras. 2—0 ; P.C Bihor — Drobcta l—O; Tractorul Bv.« 
î - Ara ------------------ --  — «..x, o..
I Jiul« Ciw
I*
I
w-

r

“I

'.R. Clu» 1-2; |

J
141
11!
H »
111
11 î
10; 
io:

9»
8|

7Io;

2 2
2
4
♦
4
3
4

5 0 5

24—11
18—11
21—11'
20—»
13—10
10— 8 
1®—17-
M—1»
n—n
K—14

15— 1#
13—13»
13- 20
7—11

16— » 
®-17
14— 2»

______ _________ Bocșa — C.F.R. I
• Timiș.-; P.C. Corvinul — U.T.A.; Unirea A.1 — Me- • 
| trom; I.C.I.M. Bv. — F.C. Maramureș; C.F.R. Etaj — j
• F.C. Bihor ; F.C. Drobeta — Olimpia S. M. ; Jiul I 
L Cratova — Gloria Reșița; Metalurg. Cugir — Tractorul - 
FBțașov ; Armătura — Jtal Petroșani

f.
2.
J.
4.
5
0.
7.
9.

IB
15
10 
15 
1® 
W 
1»
10

2
1
1
1
3

ETAPA VIITOARE :

1 1 F.C. Drobeta JS 4 2 4
1 10. Unirea A. I. 10 5 0 5
î ÎL Armătura Zalău 10 5 0 5
1 >2. Jiul Craiova îff 5 0 5

Tractcmil Brașov 1» 3 3 4
C.F.BI Timișoara K 4 15

*15 P.C. Bihor SO 32 5
IM. Metalurg. Cugir M 3 2 5
• il Olimpia S.M. 10 3 1 6
»18; C.F.R Cluj W 3 0 7
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PUBLICITATE
ANIVERSARI

• TOATE florile din
. lume măicuței noastre dragi, . 

Sal Viorica* din Cristur. 
„La mulți ani !” Tbi. (8511)

VlNZARI-
cumparAri

• SOCIETATEA CO
MERCIALA „CON
SULTING IMPEX
LEU’’ SNC DEVA vin
de prin magazinul de 
mobilă din localitatea 
Hunedoara,
ion V : dormitoare 
port Germania, 

dulapuri, 
biblioteci, 

,mese.

• VlND easA ^râchna,
C'ozia. Informații Deva, tel. 
625610. (87Tlp-

• VÎND acumulatoare 
auto, preț convenabil De
va tel. 623909.

• VlND Wartburg 
Rp. TT. informații 
621747.

• VlND garsonieră și
Trabant, motor gripat. De
va, Al. Plopilor, bl. Gl. 
ap. 57 (Dacia), tel. 023846, 
după ora 18. (8770)

• VÎND cit să, (etaj), «pă. 
gaze’ grădină. Deva. str. 
C'rîngului 1. tel. 617414.

(8768)
• VÎND convenabil boi

ler electric 100 1, pompă 
cu hidrofor, „Istoria Lite
raturii și Artei Franceze, 
anii 1415—1821” — color. 
Schimb certificate de pro
prietate cu autoturism În
matriculat indiferent stare' 
de funcționare, sau cumpăr 
autoturism rulat, ofer 
100 000 lei. Tel. (.69277.

(8791,
• VÎND frigider Arctic, 

mic. Deva. Al. Viitorului, 
bl. 03, sc. 2, ap. 6. (8769)

• QUASAR ELECTRO 
SRL vă oferă televizoare 
color Megavision, alarme 
pentru spații comerciale, 
locuințe, autoturisme, anga 
jează absolvent(â) finanțe 
contabilitate, promoția 1992. 
Deva tel. 611261. (8690,8767)

• VÎND Fi r 1800 cu 
motor Diesel s ră 
eu Dacia 1300 și 
Diesel Brașov. Tel.
Aron.

• VlND 
Akai, nou. 
doăra, str. 
nr. 6, tei.

• PREDAU contract 
parlament 2 camere, 
bilat, Teliuc tel. 738166.

(8437) 
Volks- 
excep- 
schimb

(8773)
353 
tel. 

(8772)

i .
• SOCIETATE CO

MERCIALĂ' execută 
transporturi la* preț ’ 
convenabil. Solicita
rea se anunță cu o zi 
înainte. Telefoane: 
711571 sau 711067, du
pă ora. 21. (8737.)—• * MV • VBBV » t f

• SCHIMB apartament
3 camere, pivniță, Băl
cescu, cu casă particulară, • 
în Deva. Tel. 621539, du
pă ora 20. (8755)

• SCHIMB apartament 3 
camere, central. Tîrgu Jiu. 
cu Deva. Relații 
614785.

• VÎND tractor 
cu remorcă, spire 
tă.

ioase. Tel. 619107, după o 
ra 18. (8741)

• „AMAD - 
RISM SIBIU 
zează excursie 
TANBUL cu 
din BRAD. în 
da 24—29 octombrie 
1992, ora 15. înscrieri 
și informații Ia Miheț 
Felicia, tel. 660050, zil
nic orele 15—19,

(8679)

TU- 
organi- 
la IS- 

plecare 
perioa-"

SOCIETATEA COMERCIALĂ ULPIA S.A. j 
DEVA. . ■ !

Noul orar de funcționare pentru sezonul I 
de toamnă iarnă al Magazinului Universal' 
„Ulpia” Deva :

• zilnic : 8—19
9 sîmbălă : 8—13
• duminică : închis

(1192)

I
w

I
*

I

ai

I
'«**1«**o******* t o« tt rrtt

• ÎN ziua de 16. 11 1992.
vg avea loc concursul pen
tru postul-de contabi! șef 
la Căminul de Bătrîni 
Brad, str. Horea nr. 17.’ Re 
lății suplimentare Ia sediul 
unității. (8749)

• MEDITEZ elevi limba 
franceză. Deva tel. 615249.

(8750) • 
„TOURICOM 2000" 

excursie 
perioada

. ife.
Informații 

sau 6M659, 
limitate.

(8786)
• SOCIETATE COMER

CIALA angajează secre
tară cunoscătoare limba 
turcă. Condiții avantajoase. 
Informații Deva tel. 613714.

(8789)
• SC „AI.ACOD MAN

GAL" SRL Hunedoara, str. 
Gh. Barițiu nr. 25 A. tei. 
7121G5, angajează croitori.

(8435) 
video de 

pe calcula 
6276119..

(8554)
COMEMORĂRI

i
telefon 

(8763) 
U —650 
pet-fec 

Informații Deva tel. 
616641, după ora 14. (8777)

• SCHIMB apartament 3
camere cu două șan g.ir 
sonieră Tel. 720152. după 
ora 21. (8438)

ÎNCHIRIERI
• OFER recompensă in 

valută pentru cedare con
tract apartament, sau gar
sonieră în Hunedoara sau 
Simeria. Informații tele 
fon 721198.

I

catârii, 
trine,' 
roura.

Microra- 
im- 
bu- 
ti- 
bi-

scaune, 
mobilier pentru spa
ții comerciale. Infor
mații Hunedoara tel. 
724Q26 (87 58)

• VlND video player
Akai. Tel. 660381 (!;731)

VÎND garsonieră pro
prietate personală. con
fort II. parter, Minerului, 
de preferință valute ba
terie Mercedes Benz 12 V, 
65 A. electromotor

I ARO. Tel. 625139.
• VÎND video 

japon. 
6)1058.

• VÎND tractor Unlver- 
. sil 650, preț . ne.îociab‘1.

Deva str. Horea, 134. ,8712) 
, • CUMPĂR autoturisme

diesel avariate, defecte. 
* Tel. 95/730010, Călan.

(8713)

nou 
(8742) 

player 
Aiwa, sigilat Tel. 

(871SI

set pnb 
motor 

71 «284, 
(8-13( ;

video recorder 
sigilat. Hune- 
Bogdan Vodă. 

715807. (8436)
a-

mo-

(8427)
• PRIMESC două fete 

(eleve) în gazdă. Deva te
lefon 621910

• CAUT garaj

• SC „
SRL, organizează 
în Ungaria în 
2^—25 octombrie 
preț 3500 Iei 
tei, 724282, 
(16 — 20), locuri

REGIA AUTONOMĂ A PĂDURILOR 
ROMSILVA R.A. 

FILIALA TERITORIALĂ DEVA
Aduce la cunoștința agenților economici 

autorizați că scoate la licitație publică masă 
lemnoasă pentru exploatare. în raza Ocolului
Silvic Pui. I

Licitația va avea loc la sediul ocolului sil- j 
vie, în ziua de vineri, 23 octombrie, ora 11. I

Lista parchetelor și caietele de sarcini ale ș 
acestora sc pot consulta la sediul Filialei teri- . 
toriale Deva și Ocolul Silvic Pui. t

Relații suplimentare se pol. obține de la <■ 
Filiala teritorială Deva, telefoane 616920. 
616021 si Ocolul Silvic Pui, telefon 115.

(1195) I

• „MAGNET" vin
de televizoare . color 
Rusia (pentru exp n’1.), 
telecomandă, diagona
lă 61 cm., preț 1Î0 5(0,? 
garanție 6 luni. Deva, 

■ cartier Oituz, bl. 3, 
ap. 3, telefon 62096'8.

(8727)

• VlND urgent 
wagen Golf, stare 
tională cu piese 
multiple. Tel. 713135.

(8439) 
mobilă came- 
sobâ motorină, 
Hunedoara, tel.

(8440)

• SOCIETATE CO
MERCIALA vinde ca-' 
se de bani (seifuri) di
ferite dimensiuni. Pre
țuri deosebit de avan
tajoase. Deva telefon 

. 626746. (8618)

• VÎND 
ră de zi, 
lemne foc. 
721778.
• PREIAU contract (cum

păr) garsonieră, . aparta
ment 2—3 camere, zonă 
centrală. Hunedoara tel. 
714009. (8442)

PIERDERI

• VÎND video player 
Funai, nou. Deva tei. 
620501. (8756)
• VÎND dormitor „Octav" 

(paturi separate). 
Decebal, bl. N, ap.

• VÎND 
Samsung, 
110.000 lei.

Deva,
24.
(8757) 

playervideo
telecomandă.

Deva tel. 616373.
(8761)

Trabant 601,• VÎND
preț convenabil. Deva str. 
Primăverii, nr. 4. (8760)

• VÎND bibliotecă 11 
corpuri. Deva tel. . 618643.

(8759)
•- VÎND casă, str. A. 

Vlaicu, nr. 116, Deva tel. 
627719, 616291, 624543.

(8762)
• VÎND video player Fu

nai, sigilat. Deva tel. 
627861, orele 18—22. (8764)

• VÎND piese noi Sko
da. Informații Deva, tel. 
616641, după ora 14. (8778)

• VÎND tractor U 650 
cu remorcă, stare perfec
tă. Informații Deva, tel. 
616641, după ora 14. (8777)

• VÎND autoturism Ford
Escort J800 cm.c. Deva 
tel. 627251. (8781)

• VÎND mașină înghe
țată. Deva tel. 616862..

(8689)

• PIERDUT cec limită 
de sumă, seria A. 03, nr. 
422028—422050 eliberat de 
Bankcoop Filiala Hațeg pe 
numele SC, „FARCOM” 
SRL Hațeg. Se declară nul.

(8780)
• PIERDUT legitimație 

veteran de război și abo
nament auto 180179, pe nu
mele Mic Avram. Sc de
clară nule.

• PIERDUT legitimații 
serviciu eliberate de Si
derurgica SA Hunedoara, 
pe numele Avrămoi Dorei. 
Se declară nulă. (8433)

• PIERDUT legitimație 
serviciu, eliberată de Si
derurgica SA Hunedoara, 
pe numele Coroian Flo
rinei. Se declară nulă.

(8434)
• PIERDUT file cec nr. 

765949—765950," din carne
tul cu limită de sumă, a- 
parținînd Remat SA Hu
nedoara. Se declară nule.

(8441)

(8671) 
„__ .. pentru

închiriat, zona Ch-izid. Te 
fon 724271. (

• ÎNCHIRIEZ sau 
apartament 3 came”, 
prietate, ultracentral 
bilat, pentru familiști 
nemobilat pentru d 
activități de p-estăr 
vicii (birouri), plata 
valută. Telefon 713135.

(BD1)
• CĂUTĂM garaj sau loc 

construitul, zona Progresu 
lui sau Gării. Telefon 
616590, orele 20—23.

(8510)
•CAUT apartament de 

închiriat în Deva, Telefon 
616569, orele 19—22. (8753)

• OFER pentru închi
riat garsonieră, ultracen
tral. Deva tel. 614229, o- 
rele 18—20. (8782)

• CAUT garsonieră mo
bilată (nemobilată) de în
chiriat, zonă centrală. Tel. 
611788, ora 15.

• OFER pentru 
riat casă, posibilități pri
vatizare. Deva tel. 625747.

(8776)
• FAMILIE serioasă do

rește să închirieze aparta
ment 3 (2) camere, mobi
lat (nemobiiat), cu telefon. 
Relații Deva 613714. (8789)

(8428) 
vînd 
pro 
mo- 

i sau 
vers?

■er- 
i in

(8790) 
închi

I

• FII,MAR] 
calitate, jocuri 
tor. Deva, tel.

• LIVIU și Horea 
cu durere în suflet a 
nunță că azi se îm
plinesc doi ani de sin
gurătate tristă, de 
cînd ne-a părăsit pen
tru totdeauna neui
tata noastră soție 
mamă, profesoara
SALVINA PALCAU 
La mormîntul ei ve
ghează florile, singură
tatea șt lacrimile noas
tre. £8751)

ADMINISTRAȚIA FINANCIARĂ 
A MUNICIPIULUI DEVA

Organizează instruire cu agenții economici I 
cu capital privat, de stat sau majoritar de stat, in j 
legătură cu taxa pe valoare adăugată, după 
mătorul program:

oct. 1992, ora 9 — profil de comerț 
oct. 1992, ora 9 — 
oct. 1992, ora 
nov. 1992, ora

UT

I
comerț j

9 — prestări servicii
9 — industrii, transport, |

I
I

9 — agenți economici

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHI ftB apartament 
camere, -decomandate, 

si-
2
proprietate. Deva, cu 
milar, sau trei camere Bu
curești.’ Relații tel. 629491, 
sau str, Zamfirescu, bl. 
D3. ap. 31. după ora 16.

(8746)

DIVERSE
• DOI bătrîni dorim con

tract întreținere, la tineri, 
contra casă, grădină, te
renuri. Brad, Tudorănesti, 
23. (8739)

• CU autorizația 7030,
din 11.05.1992, emisă de 
Consiliul Județean Hune
doara, s-a deschis activita
tea independentă repre
zentată prin Suster Dan, 
din Deva, bdul Bălcescu, 
nr. 17/48, avînd că obiect 
de activitate bazar, măr
furi industriale și alimen
tare. (8779)

• CU autorizația 5675/ 
16.09.1992, emisă de Pre
fectura județului Hunedoa
ra, s-a deschis activitatea 
Independentă reprezentată 
prin Ghițescu C-tin din De
va, Al. Transilvaniei, a- 
vînd ca obiect de activita
te comercializarea 
selor alimentare 
dustriale.

OFERTE
DE SERVICII

• ANGAJAM cocător, 
brutar, cu experiență, mi
nim 5 ani vechime. Con
diții de salarizare avanta-

• AU trecut doi 
împovărați de tristețe 
dor de cînd o boală 
cruțătoare care i-a chinuit 
copilăria, i-a curmat firul 
vieții. Ia numai 18 ani, lă- 
sindu-ne-^neîmpăcate pen
tru tot restul vieții. Dragă 

BOGDANEI,, 
ești mereu cu noi, mama 
Rodica și bunica Clotilda 
se gindesc tot timpul la 
tine și nu te vor uita cu- 
rînd. Doamne ai grijă de 
el, dă-i liniște și odihnă 
veșnică ! (8787)

DECESE
• FAMILIA Popes

cu mulțumește tuturor 
celor care i-au stat 
alături la greaua în
cercare pricinuită de 
trecerea în neființă a 
celui care a fost

VASILE POPESCU 
fost șef oficiu juridic 
Ia C.S.H. Dumnezeu 
să-1 odihnească.

(8752)

produ
și in- 

(8785)

• FIUL, fiica, ginerele 
și întreaga familie cu 
dîncă durere anunță 
cesul, după o scurtă 
grea suferință, a celei 
re a fost

DURA (COTEȚIU) 
GHIZELA-HERMINA 

de 59 ani, înhumarea azi, 
20 octombrie, ora 14, la 
Gimitirul Catolic Deva. 
Dumnezeu s-o odihnească.

(8765)

«5

(lt99)

ani 
ți 

ne

CU I

lai

26
28
30

2
construcții

5 nov. 1992, ora 
capital de stat sau majoritar de stat.

Instruirea va avea loc în sala nr. 4 de 
Primăria municipiului Deva.

<1202)

S C. TIBIMPAX COM. S.R.L. 
DEVA 

str. 1 Decembrie, nr. 19 
(in curte Ia Cooperativa „Mureșul”! 

Vinde en gfos următoarele produse 
condiții avantajoase:

- • țigări ASSOS și LM
• săpun import
• alune
• biscuiți
• Ness Amigo
Vă puteți adresa și la telefon 619101. 

așteptăm.

I

VA OFERĂ O GAMĂ VARIATA
DE PRODUSE:

— concentrate pentru băuturi răcoritoare, | 
cu un conținut de minim 65 la sutăJ 
zahăr, pe bază de arome identic natu- I 
rale de kiwi, portocală, cola, ananas,' 
mango, banane, căpșuni, piersică. ’

Preț informativ —- 243—256 lei^kg (vrac)j 
_ 170—179 lei/sticla 0,51|

— arome exotice pentru băuturi răcori- j
toare * l

— uleiuri esențiale
— „toniplant” — tonic tip „Bitter suedez” 
—• whisky „Scorilo”
— ceaiuri medicinale
— făină de măceșe (furaj).
Vă așteptăm la sediul firmei noastre din 

Orăștie.
(CEC)

I*
I
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