
•  MOGADISCIO. Pri
mele operaţiuni dc debar
care a grupului naval a- 
merican — circa 2200 de 
puşcaşi marini — expediaţi 
spre oraşul somalez Kis- 
mayo au început — a 
anunţat la Mogadiscio Bi
roul de Informaţii ale

forţei multinaţionale sub 
comandament american.

• LONDRA. Mediato
rul internaţional în criza 
iugoslavă, lordul Owen, a 
cerut sîrbilor bosniaci să 
pună câpat luptelor în 
fosta republică iugoslavă.

„Nu sînt antisîrb", i  
subliniat fostul ministru 
britanic de externe, după 
ce a afirmat că acum, du
pă ce musulmanii bos
niaci au semnat planul de

pace, comunitatea inter
naţională trebuie să e- 
xercite presiuni intense a- 
supra sîrbilor.

•  MOSCOVA. Centrul de 
dirijare a zborurilor a in
format vineri agenţia I- 
tar.Tass .că în 25 martie 
de pe cosmodromul Ple- 
seţk a fost lansat sateli
tul experimental „Start-1“.

• BELGRAD. Convor
birile dintre comandantul

Forţei de Protecţie a 
ONU (FORPRONU) din 
Bosnia, generalul francez 
Philippe Morillon, şi co
mandantul forţelor sîrbe 
bosniace, generalul Ratko 
Mlădiei, destinate realiză
rii unei încetări a focu
lui în Bosnia, au început 
la Belgrad, informează 
France Presse.
. •  NAŢIUNILE UNITE. 
Delegaţiile musulmană şi 
croată la negocierile de
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pace privind Bosnia-IIer- 
ţegovina au semnat, la 
New York, un document 
intitulat „Acord asupra u- 
nor aranjamente interi
mare", care a fost inclus 
în planul de pace ONU- 
CEE.

• CHIŞINAU. în ca
drul manifestărilor con
sacrate aniversării a 75 
de ani de la Unirea Ba
sarabiei cu patria-mamă, pe 
clădirea Sfatului Ţării, clă

dire în care deputaţii Ba
sarabiei au hotărît la 27 
martie 1918 „Unirea pen
tru toate veacurile a Ba
sarabiei cu România", a 
fost dezvelită o placă co
memorativă cu efigia ma
relui luptător pentru idea
lul românesc, Pan Halipa,

Iul staţuţui şi deservesc' în
deosebi activitfiţea societă
ţilor: cu capital de stat . • 
să fie luate măsuri pentru 
combaterea; corupţiei şi in
fracţiunilor, apljcmdu-şe, le
gile; ce îngrădesc aşeţiţgnea N1COI.AK lîltCOB

întîinirea dc la S.C. „Siderurgica" S.A. Hunedoara a fost
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La R.A.II. Petroşani s.au abordat în detaliu problemele mineritului.

Xrecind peste intenţiile de 
intimidare a mass-mediei, 
căreia iniţial i se limita 
participarea, dar în final 
a avut acces la toate dez
baterile, vom puncta prin
cipalele aspecte din intîlni- 
rîle pe. care dl prim-mi- 
Yiistru,, Nicolao Văcăroiu. 
împreună eu o reprezenta
tivă echipă guvernamenta
lă pe probleme specifice, 
le-a avut. in prezenţa con
ducerilor de regii, societăţi 
şî ale sindicatelor, a par
lamentarilor, a- prefectului 
şi preşedintelui Consiliu
lui Judeţean, le-a avrit ia 
R.A.H. Petroşani şi la S.C. 
„Siderurgica" Ş.A. Hune
doara. '

în esenţă, este de reţinut 
faptul că primul ministru 
susţine şi are argumente 
convingătoare că mineritul 
şi siderurgia, prin resursele 
şi posibilităţile lor, vor re t, 
lansa producţia şi vor con
tribui la revitaiizarea e- 
conomieî întregii ţări, ca
pacităţile judeţului nostru 
avind o pondere apreciabi
lă în: realizarea .acestor o- 
biective.
■ Dacă dnîi Roman şi Sto- 
lojan au fost invitaţi dar 
n-au venit la Petroşani, dl 
Văcăroiu a venit neinvitat, 
cu scopul de a cunoaşte la 
faţa locului problemele con
crete ale minerilor . (pro
misiunea este că va reveni 
în luna aprilie a.c. — n.n.), 
pentru a discuta soluţiile 
de relansare a producţiei 
de cărbune. Indicatorii de 
producţie prezentaţi de 
R.A.H. arată o situaţie fa
vorabilă sub aspectul creş
terii producţiei şi producti
vităţii muncii.

Referitor la producţia de 
cărbune şi la problemele 
sociale ale Văii Jiului, iată 
ce a reliefat dialogul; •
este vitală şi acută aloca
rea de resurse pentru pro
curarea din import a cap
selor, lămpilor de mină

cablurilor, şi altor materia
le de protecţie •  asigura
rea introducerii gazelor na
turale la bucătării şi creş
terea debitului de apă con, 
stituie priorităţi absolute , 
pentru toate localităţile din 
Valea Jiului, impunîndu-se 
lucrări ample de creştere 
a debitelor şi acumulărilor, 
precum şi siguranţa de
plină a acumulării de la 
Valea de Peşti •  îmbună
tăţirea asistenţei medicale 
(lipsesc medicamentele de, 
primă urgenţă, iar la tu 
peu i este nevoie absolută de 
un nou spital — n.n.) im
pune măştiri neîntîrziăte 
pentru ieşirea din impas •  
eşte nevoie urgentă de Un 
elicopter pentru salvarea 
vieţilor celor accidentaţi 4 
nu este un lu^ nici înfiin
ţarea unei clinici, de neu
rologie în Valea Jiului • 
trebuie o corecţie in pri
vinţa pensiilor .» minerilor, 
fiind marj discrepanţe la 
ora actuală •  liberaliza
rea preţurilor şi dispariţia 
subvenţiilor provoacă mari 
necazuri în aprovizionarea 
populaţiei, impunîridU-se un 
control al statului în pro
ducţia şi desfacerea produ
selor agroajimentare •  se 
impune cu stringenţă, pen
tru relansarea producţiei în 
minerit, alocarea fonduri
lor solicitate pentru inves
tiţii, capitol la care ’s*a 
constatat o mare restanţă
•  eliminarea blocajului fi
nanciar reprezintă proble
ma cheie a revitalizării în
tregii activităţi economice
•  se cere reducerea dobîn- 
zilor la credite, băncile lu- 
crind ..cu banii societăţilor 
şi regiilor, ai statului, ne- 
fiind îndreptăţite să pros
pere în timp ce alţii dau 
faliment, * s-a venit cu pro
punerea ca, avînd în ve
dere toate . riscurile, plata 
muncii în minerit să fie - 
făcută direct proporţional 
cu realizarea producţiei de

•cărbune • n-au lipsit nici 
reproşurile la adresa pre
sei, unele publicaţii nere- 
flecţînd cu i obiectivitate u- . 
nele fapte şi evenimente • 
s-̂ u cerut măsuri », mai 
ferme pentru stăvilirea: in
fracţiunilor şi. a corupţiei, 
constatîndu-se că fenome- 
nul infracţional a crescut în 
speş ai în rindul tinerilor.

Primul ministru, a re
marcat şi preocuparea si* 
derurgiştilor pentru a re- 
lansa producţia de ■ metal,, 
plinind acpehtiil pe utiliza-, t 
rea capacităţilor de proş, 
ducţie şi a, forţei de mun
că; atît la Hunedoara cit 
şi ia Pălan.

Specialiştii de înaltă cla 
să din siderurgia.hunedo- 
reaaă şi reprezentanţii siri 
dieafelor ' ah adus’ îh dis - 
cuţipîpr incipaieîe pfpblfem e!'. 
ce trebuie ayhte :în vede: ■ 
re de: către guvern pentru' 
ca metalurgiavsă susţină cu 
adevărat relansarea între1 
giî economii româneşti * 
retehnologizarea şi moder
nizarea . producţiei' pe în- f 
tregul flux # o mai, bună 
înţelegere şi cooperare cu 
S.N. G.F.R., pentru înlătu
rarea blocajelor, deoarece 
siderurgia este solvabilă, 
greutăţile financiare pro
venind de la beneficiarii 
metalului • este ilogic ca 
din partea celor ce trans
portă şi fac comerţ cu pro
duse siderurgice să fie rea
lizat profit, iar la produ
cătorii de metal să se lo
calizeze efectul blocajului 
financiar •  o soluţie de ie
şire din impas privind creş
terile de producţie este spo- 
rirea exporturilor, prin re
laţia bârter putîndu-se a- 
coperi necesarul de mate
rii prime (minereu, cărbu
ne eocsificabil) * este a- , 
normal să dăm la export 
fierul vechi şi capacităţile 
noastre să nu fie utilizate 
din lipsa acestuia •  fiind 
oricind solvabilă, siderur

gia nu trebuie să fie obiect 
al'restricţiilor la consumul 
degaze naturale sari ener
gie electrică, deoarece ori. 
ce stagnare şi reluare a pro
ducţiei se face eu costufi 
incomiDarabil mai ridicate 
• problemele, reducerii po
luării mediului nu pol fi 
ocolite sub nici' un njoţ.iy, 
alocarea fondurilor de in; 
vestiţii trăbuind să preva-
dâ asemenea cerinţe • e-
xistenţa necoreiării între 
preţuri şi salarii, angaja
ţii din Sidef urgie socotiri- 
dn-se vitregiţi în raport .cu 
alte profesii, deşi conţi 'ii
le specifice de thiinea nu 
justifică discrepanţele • 
este nevoie ca băncile să 
acorde credită în condiţii 
mai.:, avantajoase,, (deoarece
p.nâcfăr'V,- bihTVSnvn m i Aoni+ i .

fenomene, deoarece se 
scurg mari valori şi se a- 
duc serioase daune patri
moniului societăţilor co- 

- mereiale cu capital de stat, 
îndeosebi prin furturi.

Consemnez şi un final a- 
nuizant la Hunedoara, un
de, răspunzînd la invitaţia 
de a mai reveni la o întîl- 
nife cu siderurgi.ştii, primul 
ministru a spus că : „vin 
dăca-mi indexaţi salariul", 
aluzia fiind- lâ a d re sa  mi
nerilor care ’cîştigă mai 
nuiit dccît tin-miriistru sau 

■ prim-mînisfru, deşi dl Mi- 
roh Cozma1 cînd a fost vor
bă 'dp- indexări u ridicat de 
cîtevâ ori tonul în dialo
gul1 de” la Petroşani, afir- 
mînd că1: „ri-are rost să 
mă mai supăr ca altă dată I"

Ca o concluzie a dialo
gurilor purtate," dl Nicotae 
Văcăroiu . şi.a manifestat 
disponibilitatea de a. susţi
ne cu resursele disponibile 
ale - guvernului relansarea 
mineritului şi siderurgiei.

îSO reparaţii: ca
pricale ternii care. abia 
a trecut au fost res/m- ) 
ţite din plin de condu- 1 
cătorii auto. şi de maşi- l ,: 
ni le pe. care ei le con- 1 
duc. Recent, Districtul l 
Drumuri Naţionale ..din i 
Rr.ad — şef ing. Sorin ? 
Dudaş — a început re- ţ 
paraţiile cu stropiri suc• ţ 
cesivc (emulsie şi cri- t 
blur'ă) p'e D.N. 74, intre ) 
km 0—7. 'Lucrările'vor i 
continuă pe D.N. 76, trt-'fjj * 
tre km 30—55. Conconu- ţ 
ferit s’e vor. curăţa şari- J 
ţurile 'de scurgere,̂ p a- 1 
pei, se. va efectua rigolhy. 
şi se vor vopsi indica- 4 
toanele de semnalizare,} -
(a u .) o:’; \"V‘ . ...V.y

O..A SOSIT ZIARUL. S 
Indiferent de starea vre- \ 
mii, de distanţă locali- ţ 
tăţii faţă' de 'centrul de ţ 
comună, factorii poştali ţ 
Aurelia. Sturza, Vioreî ! 
Andreşot, Dorica Bog- ! 
dan si Radu Nasta, de î 
la Oficiul poştal Orăş- i 
tioara de Sus, sosesc zii- ţ 
nic cu ştirile din ţară \ 
şi din judeţ ia uşile a-1 
bonaţilor din Bucium şi l 
Ludeşţi, din ■ Costeşti, ţ ’ 
Grădiştea de Munte, Pri- } , 
hodişte sau Costeşti — ) 
Deal. Păcat că ziarul ) 
judeţean ajunge la poş- \ 
ta din comună doar- du- ţ 
pu ora- 14. (E.S.) ■ y

!-
FLASHÎ!

UNA PE ZI
• — Nu-i mai spun 

nimic colegei mele. Tot 
ce-i spun ii intră pe o 
ureche şi.i iese pe gură...

sa.
,j fructuoa- 
VEL LAZA
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ieşim Ia pensie44
După un scurt istoric 

privitor la modul cum 
s-a stabilit în Şimeria. 
dna Victoria Korosy ne 
relatează cum a obţinut 
un loc de muncă prin in
termediul „unor cunos
cuţi". Pentru ca apoi să 
continue : „Săracă fiind, 
m-am căsătorit şi, îm
preună cu soţul, ne-am 
pus pe treabă. In cartea 
mea de muncă sînt 35 
de ani lucraţi, nu ne-am 
folosit concediile de b- 
dihnă, am făcut o casă 
(şi un copil}, Cînd lucru
rile scîrţîiau, ziceam „la
să bărbate, ne vom plim
ba cînd ieşim la pensie".

Asta e marea durere a 
dnei Korosy şi a pensio
narilor, în general. Toţi 
au timp, unii şi dispo
nibilitatea de a se plim
ba, de a face excursii ori 
de a merge în staţiuni, 
dar n-au băni. In acest 
an nu li s-a acordat nici 
o facilitate privind călă- 
toriile cu trenul, G călă
torie pe C.F.R. e atît de 
scumpă incit cei ce au 
rude in diverse colţuri 
ăle ţârii au serioase 
probleme dacă trebuie să 
se deplaseze pentru vreun 
eveniment în familie. Nici 
pentru C.F.R. nu este bi
ne că „ştrigînd după sa
larii mari, trenurile cu 
rută lungi circulă a- 
proape goale". Dumneaei 
are altă opinie despre 
rentabilitate: „Eu am în
văţat- cindva că mai bi
ne să vinzi mal mult şi 
Ieftin* deeît puţin şi 
scump". E posibil ea ase-

IIe
I
I scump-. .

menea adevăruri simple, 
dar verificate în timp, să 
fie reînvâţate. Să mai 
avem răbdare.

Dar mulţi dintre re
prezentanţii vîrstei a tre
ia nu prea mai au timp. 
După ce au aşteptat o 
viaţă să poată vedea ceea 
ce în tinereţe n-au reu
şit, acum constată că vi
sul lor s-a destrămat. 
Căci „nouă nu ne mai 
dau cele trei drumuri in
tr-un an (este vorba de
spre cele 3 călătorii dus- 
întors sau 6 călătorii sim
ple pe C.F.R. cu reduce
re de preţ acordate în 
1992 — n.n.). Dar ai noş
tri aleşi şi alţii şl alţii 
au abonamente gratuite pe 
C.F.R. şi ce salarii au (" 
Aşa că bieţilor pensionari 
neeeferişti nu le râmlne 
deeît să se întrebe „acum 
ce să mai facem cu tt- 
bertatea 'f* V;;

Fireşte întrebarea se 
referă nu la libertatea de 
mişcare in sine c» % po
sibilitatea materială «tea© 
face. Care posibilitate s-ar 
putea să se teabunitâ- 
ţească In lunile următoa
re. Guvernul a promis o 
majorare a cuantumului

P 3S m âV Jfc
ranţa acordării peatra 
pensionari, în acest aa a 
4 călătorii simpl» cu preţ 
redus pe C-F.R. Şl poate 
între timp guvernanţii ti
flă că 1993 a fost decla
rat anul european al 
vîrstnicilor. I

>0v ^  VIORICA RDMAN |

1
;V ■

{ O lungă scrisoare, pre
sărată şi eu unele etiche
tări neavenite, ne-a trimis 

■( din Orăştie dl Mircea To- 
J dor. Esenţa problemelor 

domniei sale poate fi sin" 
tetizatâ astfel, evident, a- 

y şa cum le prezintă dînsul: 
societatea comercială eu 
capital de stat „Combor" 
S_A. (fosta FNC) a operat, 
ea mai multe unităţi, în 
perioada de tranziţie, re
duceri de personal. In pri
mul eşalon al „sacrificaţi
lor" a fost şi dînsul prin
tre „preferaţi", împreună 
cu alţi mecanici de între
ţinere. „Consiliul de ad
ministraţie, scrie dl To- 
dor, a hotărit arbitrar şi 
abuziv desfiinţarea unor 
posturi necesare, chiar foar
te necesare, pe motiv că 
nu stat productive. Adevă- 
rul era altul. Oamenii ca
re lucrau pe posturile res
pective nu-şi meritau locul 
da muncă, din mai multe 

Eu am fast impli- 
oamen*

pentru că le-am spus 
adevărul, atll şefi-

Mai departe, dl Mircea

unora dintre 
disponibilizaţi în

cins de e r i ja re  
pentru meseria de meca
nici CFU, curs pe care 

să-I organizeze Re- 
CFR Timişoara, dar 

care, nu se ştie de ce, nu 
se mai deschide ; despre a- 
cordarea ajutorului de şo
maj care s-a făcut, to>t por 
triuit opiniei dumisale, cu 
încălcarea prevederilor le
gate; fiind astfel diminuai 
&seosBtam.i 

Ne-am deplasat la O- 
răştie spre a lămuri acest 
caz particular, subsumat, 
după cum se ştie, după 
cum se va vedea şi in con

tinuare, unei dureroase 
stări de lucruri generale.

Iată ce ne spune dl loan 
Boşoroguo» şeful comparti
mentului de personal din 
cadrul S-C. Combor S.A.: 
„Societatea noastră a cu
noscut mai multe valuri 
succesive de reduceri de 
personal, acum aflîndu-ne 
în pragul închiderii, din 
cauze pe care nu le mai 
detaliez. în această situaţie, 
nici vorbă să mai avem 
nevoie de mecanici CFU ; 
pentru plata cursului de 
calificare, noi nu avem 
nici bani". Un răspuns' mai 
clar nici că se putea.

SCRISOARE
CERCETATA

Ba punctul de lucru O- 
răştie, al Oficiului pentru 
gestionarea locurilor de 
muncă şi şomaj, împreună 
ea di Rad» Trufaş, împu
ternicitul oficiului lş O- 
răştie, răsfoim de ta fila u- 
nu pină te zi dosarul d)ui 
Mircea Todor; A feri tre
cut In şomaj te categoria 
persoanelor care, te func
ţie de vechimea totală te 
muncă, au dreptul 1a un 
ajutor de şomaj de 55 la 
sută din sateitel tete te* 
dexat, din care s-a scăzut 
impozitul sau 80 te sută 
din salariul minim pe e- 
conomie indexat, din care, 
de asemenea, s-a scăzut im
pozitul. Pe această bază, la 
o medie a salariului pe 
ultimele 3 luni de 15509 
lei net indexat, i s-a sta
bilit un ajutor de şomaj de 
8530 lei. Dacă i se calcula 
ajutorul pe baza şatenului 
miajm pe economie, ar fi 
rezultat 8130 lei. S-a apli
cat situaţia favorizatoare 
pentru şomer. Indexarea a- 
jutorului cu 17,7 la sută la

II

La începutul lunii apri
lie, Deva găzduieşte ediţia 
a II-a a Festivalului de u- 
mor „Liviu O ros" organi
zat de Inspectoratul Ju
deţean pentru Cultură, Ca
sa municipală de Cultură, 
Primăria locală. Asociaţia 
Umoriştilor Români şi Fi
liala Judeţeană a U-A.P. 
Organizatorii ţintesc spre 
o manifestare de talia Fes
tivalului umorului „Con
stantin Tănase" de la Vas
lui, în ciuda unor greutăţi 
enorme ale momentului. 
Pentru a oferi amănunte 
iubitorilor genului de ceea 
ce va însemna actuala e- 
diţie, am solicitat ua in
terviu diui loan Sicoe, eon- 
siiier şef al Inspectoratului 
Judeţean pentru Cultură 
Hunedoara.

— Manifestarea are loc 
te perioada 2—4 aprilie 
a.c. fii prima vor fi ten. 
sate două cărţi semnate de 
cunoscutul eritie de arte, 
preşedintele Asociaţiei U- 
moriştilor Români, dl Va
lentin Silvestru. Este vor
ba de proza umoristică „Un 
bou pe calea ferată" şl de 
„Jurnalul de drum al unui 
eritie teatral". De altfel, dl 
Silvestru va fi preşedinte
le juriului te secţia de te- 
terpretare a festivalului. In 
aceeaşi zi se desfăşoară pri
ma parte a concursului de 
interpretare, urmată de un 
spectacol al Teatrului Na
ţional Craiova cu piesa

Bros"

1 noiembrie 1992 a ridicat 
cuantumul lui la 10049 Iei, 
iar cea de la 1 ianuarie 
1993 (care se va acorda cu
mulat te martie), l-a ma
jorat Ia 10 954 lei. Salariul 
înscris în cartea de mun
că de S.C. Combor ta tre
cerea în şomaj este de 
17834 Iei, c.u specificaţia 
„negociat individual pe 
1992 şi indexat". Fără: su
părare, dar eroarea se a- 
flă numai în calculele pe 
care le face dl Mircea To
dor.

Generalul în care se în
scrie acest caz particular 
însă este mai dureros. Fa
ţă de o populaţie totală a 
zonei te care acţionează 
punctul de lucru Orăştie al 
oficiului judeţean amintit, 
numărul de oameni în cău
tarea unui loc de muncă 
reprezintă 6—8 la sută. 
dar, faţă de populaţia o- 
raşului care dă grosul de
taşamentului te căutam de 
lucru, el reprezintă peste 
U te sute Faţă de popula
ţia activă a Orăştiei, rapor
tul este şi mai dezarmant: 
aproape 17 te sută. Poate 
să II greşit noi eu ceva la 
calcule, dar cu prea mult 
n-am greşit

Pentru rcconversjunca 
forţei de muncă, pe zona 
Orăştiei s-au organizat anul 
trecut şi ante aceste cur
suri de calificare în me
seriile de: tîmpiari, me
canici auto, drumuri, fri
zeri, barmanrospătari, func
ţionari economici adminis
trativi, contabili, croitori- 
blănari şl croitori pentru 
textile, tinichigii auto, vîn- 
zători. Abia 18 1a sută din 
noianul celor astfel cali
ficaţi g m t m  ioc da 
muncă în societăţile eu ca
pital particular: Ceilalţi...

ION UIOCLEI

„Eseu" de Tudor Muşates- 
cu.

— Puteţi să menţionaţi 
cîteva formaţii şi inter
preţi ce vor participa Ia 
acest concurs ?
— Da. Voi menţiona, pen

tru'economia de spaţiu ti
pografic, doar localităţile 
din care provin interpreţi 
şi formaţii extrem de cu
noscute : Făgăraş, Sibiu, 
Caracal, Focşani, Tg. Jiu, 
Josenii Bârgăului, Rochia, 
Stremţ, Gherla, Macea, A- 
rad, Bucureşti, Mugeni, 
Mangalia, Hunedoara, Ca
lat», Gheîari. In orice caz, 
în prezenţa unor astfel de 
artişti se va rîde te hoho. 
te, iar publicul nu va a- 
vea ce regreta.

— Ce vor cuprinde sate
le următoare ale Festiva
lului ?

— In 3 aprilie, la Gale
riile de Artă „Forma" din 
Deva va avea loc vernisa
jul expoziţiei de caricatură 
eu participare internaţiona
lă, te cadrul secţiei de 
creaţie. Duminică diminea
ţa, la Casa de Cultură va 
avea tec un spectacol pen
tru copii şl toneret, pre
zentai «te un grup de rin. 
denţi ai Academiei de Film 
şl Tfeatru din Bucureşti  ̂
condus de pred. Brfnduşa 
Silvestru. Iar după-masâ se 
vă desfăşura mult aştepta
te Gală a laureaţilor con
cursului de interpretare din 
cadrul Festivalului de u- 
mor „Liviu Or os", prezen
tat de îndrăgitul Harfa Ser- 
bănescu, şi un spectacol o- 
ferit de Teatrul de Revistă

— Vă dorini succes în-
tr-o astfel de întreprinde
re dificilă cum este orga
nizarea unei manifestări de 
o asemenea anvergură, o 
manifestare ce generează. 
cascade de.rîs. -

MINEL RODEA

DIRECŢIA DE TELECOMUNICAŢII 
HUNEDOARA — DEVA 

A N U N Ţ
IN ATENŢIA AGENŢILOR ECONOMICI CARE 

DORESC SA INSTALEZE ECHIPAMBNTB DE TE
LECOMUNICAŢII APROVIZIONATE DR LA FUR
NIZORI CARE NU APARŢIN DE B.A. ROM. TELE
COM.

Conform Ordinului nr. 62 din 16.11.1990 ai Mi
nisterului Comunicaţiilor şi Ord. nr. 70 din 21. dec. 
1990 al Ministerului Comunicaţiilor, conectarea la 
reţeaua publică de telecomunicaţii se face numai cu 
avizul Direcţiei de Telecomunicaţii.

In acest context vă rugăm să 'vă prezentaţi la 
sediul Direcţiei de Telecomunicaţii Hunedoara — 
Deva, str. Libertăţii nr. 2 — Deva, Serviciul Exploa
tare Comercial Telecomunicaţii in vederea obţinerii 
avizului de conectare Ia reţeaua publieă de teleco
municaţii. ,

Avizul de conectare poate fi obţinut şl prin in- 
1 termedful firmei care execută lucrările de instalare 
a echipamentului, în cazul în care această firmă se 
angajează să-l obţină pentru dumneavoastră-

tn cazul in care se vor depista situaţii de îrcăl- 
> care a acestor prevederi, echipamentele respective vor 
fi deconectate de la reţeaua publică de tclecomuni- 

: caţîi. * (194)

MINISTERUL CULTURII DIN ROMÂNIA
ANUNŢA

EXAMENELE pentru obţinerea
ATESTATULUI DE ARTIST LIBER PRO

FESIONIST
vor avea loc Ia Bucureşti, după cum ur

mează:
•  17—18 mai 1993 — muzică uşoară şi 

populară
•  19—20 mai 1993 — coregrafie
•  21 mai 1993 — alte specialităţi
înscrierile $e fac pînă la data de 20 aprilie

1903, la Centrul de Conservare şl Valorificare a 
Tradiţiei şi Creaţiei Populare al judeţului Hune
doara — Deva, 2700, str. i  Decembrie, nr.

Informaţii suplimentare Ia telefonul 611850, 
interior 156, (197)

S.C. CONS — TOMMY 
cu sediul în Hunedoara, 
telefoane: 714001, 715842

EXECUTA ORICE FEL DE CONSTRUCŢII
•  şarpante din Iernii cu ţiglă
•  şarpante din profile cu tablă «t : > ••••,•
ţ  şarpante cu tablă zineată de 0,5 mm pe 

astercală de seîndură .
fi alte construcţii —- vopsitorii îndustriah;.
Societatea nu aplică regie de şantier. Pre

turi convenabile. ■ ’ ' - ;
VINDEM: •  mori tip China — 2 buc ; •  

trior — 1 buc ; •  decoriieator — l  buc.
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EXCLUSlViTATE

S o ctetatea  C o m erc ia iâ
C răciun & C om p S.N .Q . j
Complexul „Bachus“, Piaţa Unirii, nr. 4 Deva |

I 
I 
I

Mesele de biliard .de calitate america- jocuri mecanice, jocuri de şah- table şi i  
ni, au dimensiunea de 225 x IU ş 78 remmy Aici, într-o ambianţă plăcută. I 
cm şi se comercializează de firma ooas- antrenantă, se servesc băuturi fine. dej
tră la preţul de 1-4 milioane de tei Sau 

le dolari, cu accesoriile cuvenite:
calUate superioară, intr-o gamă diverşi- ■  
ficată. 4—5 sortimente de cafea aromată. |

I
I
I
1
1

2 tacuri; 2 crete; un set de bite : un produse ale artei culinare !a preţuri ac- 
triunghi; 33 de fişe. Costul se poate a- eesibile. Reţineţi, Cazinoul (Caslna) este I 
chite prin «lispoziţie de plată vizată de «tesebis nlre orele 14—6 (dimineaţa). "

sau cash. REŢINEŢI!
La Firma S.N.C CRĂCIUN (BachusriTotodată, se asigură accesorii pe bată 

de comandă fermă — tacuri, capete de găsiţi pentru a cumpăra şl o
tac, seturi de bite, cretă, postav special, 
lămpi speciale pentru biliard, suporturi 
de tacuri.

IMPORTANT {
La etajul complexului „Bachus" din 

Deva solicitanţii, ce» cate doresc să se 
destindă cit mal agreabil, au ta dispoziţie de autoturisme ; 
renumit» formă de distracţie a Carino- * anvelope cu 
uhu (Casină), dotat eu mese de biliard. 13.

Pentru
617084 si fe fax 61?

«te|
produse alimentare şi industriale, prin- ■I•  cinei sortimente de ciocolată de ca
litate superioară din Franţa, Cehia şil 
Slovacia; *

•  alaiuri speciale pentru toate topurile I
a: nntAtHwicMO . ■

155 x 13; 16.5 x |

ADrESAŢI VA la telefoanele 617240;
Î94
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Divizia Naţională
FĂRĂ SURPRIZE...

în etapa a 21-a din 
Divizia Naţională, două 
partide se detaşau în mod 
deosebit prin „foamea1* a- 
cută de puncte : F.C. Se- 
lena Bacău — Steaua şi 
Petrolul — Universitatea 
Craiova. Gazdele aveau 
nevoie mare de puncte, 
ca de oxigen, în lupta 
pentru evitarea retrogra
dării iar oaspeţii să se 
menţină în frunte — 
Steaua să nu piardă pri
mul loc iar Universitatea 
să „prindă11 locul trei şi 
deci un loc pentru cu
pele europene. Dacă mi
litarii n-au reuşit să ob
ţină la Bacău decît un 
punct (mîcşorîndu-se din 
nou diferenţa faţă de Sin
gurul rival rămas în lup
ta pentru primul loc —* 
Binamo —- care a învins 
pe Farul), în schimb, stu
denţii din Bănie au oh- 
ţinut o preţioasă victorie 
la Ploieşti şi va lupta din 
greu (cu Bondrea la ti
monă) cu Gloria Bistriţa, 
Rapid şi poate cu U 
Cluj, pentru lăturile 3— 
4.

Biştriţenii au fost in» 
frînţî la Electroputere (e- 
chipa a fost preluată de 
CîrţuX îar Rapid a tre
buit să se mulţumească eu 
un egal Ia Progresul în

timp ce Inter a fost în
vins la limită de Sportul 

Studenţesc. Greu s-au con
turat victoriile bănăţe
nilor — studenţii timi
şoreni înscriind în ulti
mele 10 minute două go
luri brăilenilor, iar CSM 
Reşiţa după ce era con
dus cu 2—0 de F.C. Bra
şov nu numai că a ega

lat, dar în final, a învins 
cu 4—2 după două lovi
turi de la 11 m apărate 
de portarul gazdelor Po
pa, de fiecare dată în 

momentele cind conduceau 
oaspeţii ! Revelaţia retu
rului, „U“ Cluj, fără Pre- 
datu în teren, a obţinut 
greu victoria în faţa Că
ţelului Galaţi, fiindcă din 
min. 53 studenţii au ju
cat în 10 oameni, P. Po- 
pescu fiind eliminat din 
joc pentru două cartona
şe galbene.

ETAPA 21 : U. Cluj — Oţelul 1—0; Poli, Timiş. 
— Dacia 2—0; F.C. Ploieşti — U. Craiova 0—1; F.C. 
Selena — Steaua 0—0; C.S.M. Reşiţa — F.C. Braşov 
4—2; Progresul — Rapid 2—2; Electroputere — Gloria 
3—1; Dinamo — Farul 3—2; Sport. Stud. — Inter. 1—0. 

: •• CLASAMENTUL
1. Steaua 21 17 3 1 53—12 37 ;
2. Dinamo 21 16 4 1 52—13 36 1
3. Gloria 21 II 3 7 32—23 25 »
4, U. Craiova 21 10 5 6 32—23 25 1
9. Rapid ■ 21 10 5 6 27—23 25 ;
6. U. Cluj 21 II 1 9 28—26 23 I
7. Sport. Stud. 21 8 5 7 30—27 23 1
8, Electroputere 21 9 5 7 18—16 23 :
9. Oţelul 21 8 4 9 23—22 22 i

10. Inter 21 a 5 8 25—28 21 ;
11. Farul 21 T 4 10 23—38 18 1
12. Daria 21 6 5 10 20—26 17 *
13. Poli. Timiş- 21 5 7 9 18—33 17 j
14. F,C. Braşov 21 6 4 11 20—29 ie •
15. Progresul 21 4 7 10 22—35 15 |
16. Petrolul ?1 6 I 14 24—30 13*
17. F.C. Selena P . .4 5 12 12-32 13 î
18. C.S.M, Reşiţa 21 3 3 15 21—60 9 1

Mina banului 

gospodar

STADIONUL
CORVINUL

Dacă meciui disputat de 
Corvinul eu C.F.R. Cluj 
pe teren propriu n-a putut 
să încînte spectatorii, în 
schimb, a plăcut foarte 
mult gazonul stadionului 
hunedorean. larba de un 
verde crud, suprafaţa „ca 
o masă de biliard11 ar pu
tea sta între primele trei 
locuri în „topul11 Diviziei 
Naţionale. Se vede „mina" 
bunului gospodar, compe
tenţa şi seriozitatea şefu
lui administraţiei bazei 
sportive „Corvinul11 Hune
doara, dl Victor Rotăraşu. 
Oamenii de ia administra
ţie, cei eare au semănat 
iarba, au administrat în- 
grăşămintele necesare, au 
asigurat stropirile şi tă- 
vâiugirea terenului, şi-au 
făcut datoria. Si au avut 
şi un cuvînt de mulţumire 
ia «dresa omului atît de 
apropiat de fotbalul hu- 
nedorean, dl ing. Mircea 
Muafeaş, pentru sprijin şi 
asistenţă tehnică. Deci, fot
baliştii hunedoreni au în 
continuare un teren demn

ETAPA VIITOARE <4 aprilie): F.C. Braşov — z 
Electroputere; Gloria — Dinamo; Farul — Sport. Stud.; f 
F.C. Ploieşti — U. Cluj; Oţelul — F.C. SeJena; Steaua * 
— Progresul; Rapid — C-3-M. Reşiţa; U. Craiova — { 
Dacia; inter — Poli. Timişoara. *

de fruntaşele clasamentu
lui Diviziei Naţionale. Cînd 
jocul echipei se va ridica 
la nivelul condiţiilor (şi 
sociale) asigurate de club ? 
Asta depinde de toţi com
ponenţii lotului. (Ş.C.)

D iv iz ia  A
DIN NOU; BUNEDORENII ÎNVINŞI LA SCOR S

La numai trei etape de terii Corvinuhil cind se 
la reluarea campionatului’
in două deplasări la 
ehipe mai slab cotate în 
şeria a H-a a Diviziei A, 
Corvinul are la activ de
ja două înfrlngeri !a scor. 
Simbâtâ, la Armătura Za
lău — clasată pe locul 15 în 
etapa trecută — Corvinul 
a întasat 9 goluri şi a- 
bia ă înscris unul. In 
două deplasări (Turnu Se- 
verin şi Zalău) a primit 
nu mai puţin de 8 goluri 
subţiindu-şi simţitor go
laverajul (31—28). Daeă 
la aceste echipe hunedo- 
renii au fost îngenun
cheaţi la 3—4 goluri di
ferenţă, prin ce emoţii 
trebuie să treacă supor-

deplasează la Jiul Pe, 
troşani, Gloria Reşiţa* 
U.T.A., F.C. Maramureş 
etc._, echipe eu mţţltâ ex
perienţă competiţîonală. 
Sigur, nici cei mai în
focaţi suporteri nu mai 
cred în angajarea Corvi- 
nului în lupta pentru ti
tlu în acest campionat. 
Insă. Corvinul a ajuns 
umbra fostei echipe care 
avea cit de cit o carte de 
vizită prezentabilă chiar 
dacă retrogradase din. 
primul eşalon fotbalistic 
al ţării. Că au plecat cî- 
ţiva jucători de bază în 
angrenajul formaţiei e 
foarte adevărat. De a- 
tunci şi pînă la începerea

A f
REZULTATELE ETAPEI DIN 27 MARTIE: Cal- 

latîs — Portul 2—0; Autobuzul — Flacăra Moroni 1—0; 
Gloria Buzău — Chimia Rm. V. 4—1; Ceahlăul —* 
Faur 3—0; Unirea Focşani — A S.A. Tg. M. I—0c

campionatului 1392—1993 
şl chiar a returului, a fost 
ceva timp pentru con
ducerea clubului să cau
te ,să aducă 3—4 jucători 
ABSOLUT NECESARI 
pentru întărirea echipei, 
văzîndu-se clar că numai 
cu tinerii promovaţi din 
propria pepinieră nu pot 
face faţă nici măcar în 
divizia A ca lumea, de 
cum să „tragă11 la pro
movare. Mai ales în pre
gătirile pentru retur s-a 
ÎNCERCAT destul de ti
mid de a întări echipa 
Corvinului. Şi deşi în con
ducerea clubului există şi 
foşti fotbalişti valoroşi 
ai Corvinului, nu s-a vă
zut „mina11 lor, de pro
fesionişti, atît în. căuta
rea unor jucători experi
mentaţi şi implicarea lor 
mai fermă în asigurarea 
unor transferuri cores
punzătoare. Un singur

nou venit eu o cotă a- 
preciabilă; Sumudică-.. O 
să se spună că nu au fost 
bani, e un adevăr. Ce s-a 
întreprins însă pentru a 
primi toţi banii de la Di
namo, pe Hanganu ?

In orice caz, profesorul 
Ion V. lonescu este foar
te supărat eă a preluat e- 
ehipa, a?a mai mult pe 

încrederea în talentele Hu
nedoarei, văzîndu-i mai 
bine la pregătiri eînd, de 
fapt, s-a şi convins de 
slaba valoare a unora 
dintre ei. Sigur, antreno
rul nu trebuie să se dea 
bătut. Poate ca o parte 
din jucători să-şi revină, 
să aplice în teren ceea ce 
repetă de atîtea ori la 
antrenamente. Măcar pen
tru a termina onorabil re
turul aeestui campionat, 
să nu ajungă măciuca bă
tăilor în seria a H-® toc
mai Corvinul i

OS. OU *90 — Steaua Mizil 1—0; PoB. Iaşi — F.& 
Argeş I—1; C.F.R. Galaţi 
ceavq — Unirea Slobozia 6—0.

CLASAMENTUL

— Foresta 2—0; C.S.M. St*

1. Ceahlăul P.N. 20 11 4 5 32—20 28
2. Gloria Buzău 20 11 2 7 47—32 24
3. Callatis 20 10 3 7 23—18 23
4. Flacăra Moreni 28 10 2 8 27—22 22
5. C.F.R. Galaţi 20 a 4 7 30—35 22
6. F.C. Argeş 20 7 7 6 28—22 21
7. Portul 20 9 3 8 38—33 21
8  Unirea Focşani 20 8 5 7 26—21 21
9. C.S.M. Suceava 20 8 § 7 23—25 21

10. Steaua Mizil 20 9 2 9 45—25 20
11. Chimia Rm. V, 20 8 4 8 36—38 29
12. Poli. Iaşi 29 8 a 9 28—30 19
13. A.S.A. Tg. M, 20 8 3 9 24—29 19
14. Faur Buc. 20 8 2 10 26—30 18
m, cjs. oit *90 20 8 a 10 22—41 18
16. Foresta 20 7 3 10 17—27 17
17. Autobuzul 20 7 2 11 27—33 16
18. Unirea Slob. 20 4 ' * 12 16—44 12

ETAPA VIITOARE: Faur — Unirea Focşani; u-
nirea Slobozia — Gloria Buzău; A.S.A. Tg. M.

A 2
REZULTATELE ETAPEI DIN 27 MARTIE: Met. 

Cugir — Met Bocşa l—0; Armătura — Corvinul 5—1; 
C.F.R. Cluj — Unirea A.I. 6—0; F.C. Bifat» — U.TA. 
1—0; Olimpia SM. — Metrou» 4—1; Jiul Petroşani — 
C.F.R. Timiş. 2—0; Tractorul — F.C. Maramureş 2—0; 
Jiul Craiova — I.C.LM. 1—1; Gloria Reşiţa — Dro- 
beta 2—O.

CLASAMENTUL
1. Jiul Petroşani 20 11 2 7 38—'22 24
2. U.T.A. 20 11 2 7 37—» 24
3. Gloria Reşiţa 20 11 2 7 24—16 24
4. Tractorul 20 9 4 7 33—27 22
5. Metrom 29 8 5 7 20—20 21
8. Corvinul 20 8 4 8 31—28 20
7. F.C. Bihor 20 8 4 8 25—25 20
8. Unirea A.I. 20 9 a 9 26—33 20
9. Jiul Craiova 20 9 2 9 23—34 20

10. F.C. Maram. 20 8 3 9 36—25 19
11. C.F.R. Cluj 20 8 3 9 4®—39 19
12. Drobeta 20 8 3 9 20-19 19
13. I.C.I.M. 20 7 5 « 23—24 19
14. Armătura 20 9 1 IO 30-32 19
15. Met. Bocşa 20 8 3 9 24—32 19
16. Met» Cugir 20 8 3 9 26—43 19
17. Olimpia S.M. 20 7 2 11 34—35 16
18. C.F.R. Timişoara 20 7 2 11 21—35 16

ETAPA VIITOARE: U.T.A. Qlimpia S.M.; Dro-
CS.M» Suceava; Steaua Mizil — Ceahlăul; Foresta — 
Poli Iaşi; F.C. Argeş — CJS. Olt *90; Portul — C.FJI. 
Galaţi; Flacăra Moreni — CaHatis; Chimia Rm. V. — 
Autobuzul,

beta — C.F.R. Cluj; Metrom —.Gloria Reşiţa; CF.R. 
Timiş. — F.C. Bihor; J.C.1M. — Tractorul; F.C. Ma
ramureş — Jiul Petroşani; Met. Bocşa — Jiul Craiova; 
Corvinul — Met Cugir; Unirea AI. — Armătura.
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Divizia C - faza judeţeană

Gazdele, victorioase
In Divizia C — faza ju

deţeană s-a înregistrat o 
singură surpriză, laFavior 
Orăştie unde cele mai 
multe echipe au cîştigat, 
dar n-a reuşit acest lucru 
Constructorul Hunedoara 
ce se afla pe locul 3 în 
clasament şi are o echipă 
bună. Antrenorul Dumi
tru Gălan ne spunea că 
a avut parte de un ar
bitraj greu de înţeles şi 
echipa sa a fost obstruc- 
ţionată în fel şi chip de 
a juca fotbal. Sînt prea 
multe nereguli în rîndu- 
rile unor arbitri, -prea 
multe reclamaţii din par
tea unor echipe faţă de 
prestaţia unor arbitri din 
judeţul nostru. Ar fi ca
zul ca şi Comisia jude
ţeană de arbitri să fie mai 
severă în analizarea a*33' 
terilor sesizate de condu
cerile cluburilor, să facă 
ordine.

In rest, victorii conclu
dente al® gazdelor. Sur,

prinde totuşi surclasarea 
echipei Metaloplastica O- 
răştie de către Metalul 
Crişcior, ceea ce dovedeş
te că jucătorii din Orăş
tie — ce promiteau mult 
în actualul campionat — 
nu şi-au revenit nici ă- 
cum, după ratarea bara
jului. Ceea ce nu înseam
nă că Metalul Crişcior nu 
a meritat victoria chiar 
la acest scor de 4—0. 
Victorii lejere au obţi
nut Haber Haţeg, Vic
toria '90 Călan, Minerul 
Aninoasa şi Parîngul Lo- 
nea (unde A.S.A. Aurtg 
Brad a reuşit să înscrie 
totuşi două goluri).

Nu s-a disputat parti
da dintre Minerul Ceri- 
tej şi Minerul Ştiinţa 
Vulcan din cauza tere
nului impracticabil la 
Certej. Din acest motiv, 
partida se va disputa 
conform regulamentului, 
în 48 de ore, la Orăştie, 
azi, începînd de la ora 
16. :

REZULTATELE ETAPEI NR. 20 din 28 mar- 
ţie: Parîngul Lonea — AJS.A. Aurul Brad 4—2; 
Metalul Crişcior — Metalopl. Orăştie 4—0; Ho
her Haţeg — Minerul Gheîari 3—1; Mureşul De
va — C.F.B. Simeria 2—0; Minerul Aninoasa — 
Min. Vulcan Teiiuc 3—1; Favior Orăştie — Con
structorul Hunedoara 1—*; Victoria 90 Călan — 
ma. Bărbăteni 3—0; Minerul Certej — MJn. ŞI. 
Vulcan, aminat pentru data de 39 martie, ora M, 
pe tcrcnul din Orăştie.

L Parîngul Lonea
CLASAMENTUL

2» 16 1 3 57—4» 33
2. Min. Şt Vulcan 19 14 3 2 49—18 »
3. Constr. Hunedoara 20 12 3 5 . 58—32' n
4. Haber Haţeg 20 U 4 S 37—» »
5. Mureşul Deva 20 U 1 8 37—20 23
6. Minerul Certej 19 8 4 7 47—28 20
7. Minerul Aninoasa 20 10 0 10 45—34 2Q
8. Victoria Călan 20 8 3 9 40—29 *9
9. C.F.K. Simeria 20 9 1 10 41—33 19

19» Metalul Crişcior 20 8 1 11 32—45 17
U. Min. Bărbăteni 20 8 1 11 27—48 »
12. Metalopl. Orăştie 20 8 0 12 51—46 16
13. Min. Gheîari 20 5 5 10 32—47 15
14. Aurul Brad 20 6 2 12 26—39 14
15. Minerul Teiiuc 20 6 1 13 24—57 13
16. Favior Orăştie 20 3 2 15 17—88 8

ETAPA VIITOARE nr. 21, din 4 aprdi«: 
A.S.A. Aurul Brad — Min. Aninoasa ; Min. V. 
Teiiuc — Mureşul Deva ; C.F.R. Simeria — Victo
ria Călan ; Minerul Bărbăteni — Ilaber Haţeg; 
Min. Gheîari — Metal. Crişcior; Metalopl. Orăştie 
— Min. Certej; Min. Ştiinţa Vulcan — Favior O. 
răştie ; Constr. Hunedoara — Parîngul Lonea.
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RESTANŢA DIN CUPA ROMÂNIEI LA FOTBAL
Miercuri, 31 martie a.c., 

se desfăşoară meciul de 
fotbal restanţă din „opti
mile11 Cupei României din
tre Steau® şl Progresul Bu
cureşti. Reamintim cititori
lor ziarului nostru că în 
„sferturile” Cupei Româ
niei se vor disputa urmă
toarele partide: Dacia U- 
nirea Brăila — F.C. Bra
şov ; F.C. Maramureş —.
Inter Sibiu ; Universita

tea Craiova — „U” Cluj j 
Gloria Bistriţa — (Steaua 
sau Progresul) — care Se ea. 
lifică. Meciurile se vor 
disputa în manşe duble, tu
rul la 21 aprilie, iar retu
rul la 28 aprilie. In ziua 
următoare, 28 aprilie (ora 
12), va avea loc tragerea 
la sorţi pentru semifinale.

Finala se dispută la 26 
iunie. (S.C.)

REZULTATELE CONCURSULUI

P R O N O S P O R T
DIN 28 MARTIE

I ANCONA — JUVENTUS 
U  BRESCIA — ROMA (P.)

UI BRESCIA — ROMA (F.)
IV FIORENTINA — CAGLIARI 
V GENOA — SAMPDORIA (P.)

VI GENOA — SAMPDORIA (F.)
VH INTER — PESCARA 

VIU NAPOLI — ATALANTA
IX LAZIO — UDINESB
X PARMA — FOGGIA (P.)

XI PARMA — FOGGIA (F.)
XII TORINO — MILAN <P.)

XIII TORINO — MILAN (F.)
FOND DE C1ŞTIGUR1: 141 000000 lei.

0—1

2—1

X
2 -9  1
1— 9 1
4—0 1
2— 0 *
4—0 1
1—9 1
1—1 x



Paf 4 a  VINII I IJBf R

ANIVERSARI
• LA împlinirea celor 

18 ani, tata, mama. şi bu
nica urează lui Cosmin Chi- 
rilă „La mulţi ani“.

. (3820)

VÎNZÂRI- 
CUMP AR ARI

•  VÎND convenabil Da
cia 1300, stare perfectă. De
va tel. 618771, orele 17—21.

(4332)
•  VÎND (cameră video

Panasonic, casetă mică 
VIIS—C, accesorii. Deva, 
str. Mărăşti, bl. D 3, sc. 
1, ap. 1, tel. 622476. (4376)

k—

•  VÎND case de mar
cat Elka 82, cîntare 
electronice 15 kg, in
stalaţii satelit. Tel. 
715213, (3591)

~ •  VÎND proprietate imo
biliară complexă.. Imobil, 
cu teren aferent , imediat 
intabulabi 1. 2442 mp şi
moară USA/1Ş92 pentru 
grîu şi porumb. Informaţii 
Trăiau Oproni — 777520 
Haţeg. (4225)

•  VÎND congelator -225,
pentru alimentară. , Infor
maţii tel. 611618, după ora 
.18: ’ (4350) ;

•  VÎND casă. grădina în
saţul -Abucea, nr. 1., Do- 
bra, pe şoseaua naţională 
Ilia — Lugoj. Relaţii tel, 
615076, Deva, intre orele 
8—16. (4354)

'•  VlND casă cu trei ni
vele, anexe şi grădină; Hu
nedoara, Aleea Pădurii, nr. 
7, tel. 713504. (4335)

•  VÎND două maşini 
Ford Taunus, preţ 1500 
D.M. Telefon 713138.

•  VÎND apartament 2
oamere, decomandate, etaj 
H, ultracentral. Telefon 
612622, 616534. (4417)

•  CUMPĂR apartament
1 3.-2 camere, zona centra

lă, Deva tel. 627479. orele 
20—22. (4415)

•  VÎND parbrize faţă -j- 
spate Volkswagen Passat 
LS, combină muzicală. In
firmaţii tel. 620715, Deva.

' , . (4412)
•  VÎND apartament - 2

camere Gojdu, bl. P 4, ap, 
91. Tel. 620076, (4411)

• COOPERATIVA DE 
CONSUM ‘ BRETEA RO
MANA anunţă licitaţie pen
tru data de 6 aprilie 1993, 
în vederea predării in con
tract de cooperare a M-a- 
gazinului Mixt Băţălar şi 
secţia răcoritoare Bretea 
Română. Relaţii la sediul 
cooperativei, tel. 761148.

(4410)
•  VlND Dicţionarul Expli

cativ al Limbii Române 
(DEX) şi motor electric nou, 
0,75 kW, 2800 rotaţii/minut, 
220/380 V. masa 10 kg, De
va .tel. 623201. (4409)
, •  AGENŢIE imobiliară 
vă oferă intermedieri vîn- 
zări-cumpărări, închirieri 
locuinţe; garaje, locuri cic? 
casă. Deva tel. 623201.

(4409)
•  VÎND videoplajer -Ă- 

kai, 130 000 lei. Tel” 610313 
sau 619257, Deva. (4408)

•  VÎND 60 mp cofraje 
construcţii Deva, str. Eroi-„ 
lor nr. 15, tel. 616513.

(4404)
. •  VÎND traştor U 445,-re-J 
morsă 2 osii 3-1, plug-disc 
semănătoare păioase. Tel. 
770195, Haţeg. ' (4403)

•  VÎND en gros molia ir
import Turcia, zece culori 
diferite, 3300 lei, punga 6,5 
kg, adaos 10 %. Tel. 095/
619426. (4402)

•  VÎND ieftin televizor 
color, Funai şi videouri pin 
yer sigilate. Tel. 615190.

.. ,(43!l6)
• •  VlND Dacia 1310 break 
şi Dacia 1310 berlină, preţ 
negociabil. Deva tei. 620802.

(4398)
•  VÎND mobilă combi

nată . şi- bibliotecă. Tel. 
612006. (4399)

•  CUMPĂR apartament
2—3 camere, central. Tel. 
informaţii 614278. (4400)

• VÎND grîu Deva, tel.
626872. (4393)

•  VÎND convenabil vi- 
deoplayer Funai sigilat, te
lecomandă. Deva tel. 625572.

(4329)
•  VÎND chioşc metalic 24

mp, cu amplasament apro
bat în Hunedoara. Telefon 
622975. - (4351)

•  VÎND instalaţie recep- .
ţie satelit, Dacia 1310, an 
i990, cuşti metalice pentru 
nutrii. Tel. 657010. (4275)

•  ASOCIAŢIA DE LO
CATARI NR. 129 DEVA 
scoate la licitaţie în data 
de 25 aprilie ,ora 10, o în
căpere de,20 mp situată la . 
parterul blocului I, scara A, •

: din bdul, Deccbal, in faţa
da posterioarâ. Informaţii-v 
suplimentare la- tel. "627463.- 

• (4383)
« VlND motor V,W Golf 

pe benzină (1100), piese cîr- 
lig.remorcă punte spate -j- 

. teleşcoape (posibilitate j re- . 
morcă), teî. 625139 sau 
str. Horia nr. 54. (4388)

•  PRIMIM comenzi pen
tru piese Skoda, avem buc
şe silens pentru Oltcit. Ma
gazinul societăţii „Dacar“, 
str. Kogăiniceanu, bl. 2, De
va. (4378)

• VÎND apartament că
rămidă, două camere în 
Petroşani, str. Independen
ţei, tel. 956/641962. (4238)

• VlND garsonieră mo
bilată, confort I. Brad, Al. 
Privighetorilor, bl. 21, se.
2, ap. 38 şi butelie aragaz.

» (4418)
• VÎND apartament 4

camere. Deva tel. 624767. **
_: (4291)

• VÎND remorcă auto. 
Informaţii Deva. tel. 629840.

(4401)
• VINDEM moară de to

cat’ şi măcinat furaje (po
rumb, orz nutreţuri etc), ca
pacitate 1500 kg pe oră. Ră
păit 669242, (4419)

•  VÎND Dacia 1100 dez
membrată pentru piese de 
schimb, vînd apartament 
confort I, 2 camere. Infor
m ai la tel. 619378.’ (4421)

• VÎND maşină înghe
ţată, cu un sortiment. Tel. 
611106. (4422)

• VÎND casă cu grădină 
mare în Sălişte, moară pe 
pietre în Băiţa. Informaţii 
Băita, nr. 155, tel. 180.

(4423)
• VÎND Audi 100 cu mo

tor , 1577 cmc. Tel. 624935.
;.■■■ (4425) '

•  VÎND garsonieră O-
răştie, Pricazului, bl. 33, ap, 
39. _ : (4427)

•  VlND apartament 3
camere-Deva. Dacia, bl. 16, 
ap. 55. (4428)

•  VÎND Dacia 1310 Deva’ 
tel. 629747, după ora 17. '

' * ‘ (4429)
•  VlND .instalaţie rei -

cepţie satelit completă:; De- 
va tei. 614193. (4452)

-Ş tVÎND materiale con
strucţii, cărămidă, grinzi, 
coarne. Tel. 629320. (4447)

• VÎND videoplay. er Fu- . 
nai, nou, 133 000 lei. Deva

• tel. '627634. ’ (4446)
• VÎND camion IFA V.- 

60, an fabricaţie 1988, trac
ţiune faţă spate şi remor
că, maşini de îngheţată. 
Deva tel, 616862, / (4439)

•  VÎND casă Cinciş’ şi.
apartament 3 camere OM: 
Tel. 714513. , - - (3590)
' •  VÎND Mercedes 300 D,

fabricaţie 1980, alb sidefat. 
Tel, 714157. (3601)

•  VlND ARO 244 şi ca
mionetă 320, fabricaţie 1993 
Informaţii tel. 713121, între 
orete 8—16. (3608)

•  VÎND. sau :.schimb a-
partament confort I cu si
milar Sibiu. Hunedoara, 
bdul Traian, bl. 49/17, tel. 
714617. ' (3609)

• VÎND urgent Oltcit şi
loc construcţie casă. Deva 
tel. 624674. ’ (3611)

• VÎND urgent casă Hu
nedoara, str. Sarmizegetusa, 
22 A, orele 16—20. (3611)

•  VÎND teren arabil in
travilan în Hunedoara. Re
laţii Bucureşti, tel. 6212480, 
6296667. (3585)

•  VÎND playere „Funai“, 
„Elekta“. Hunedoara 715818, 
Călan 731068, Deva 615201.

(3626)
•  V(ND scurtă nutrie,. 

măsură 48—50. model deo
sebit, motor Volvo 244. cu 
cutie de viteze, motor mul- 
ticar şi remorcă auto. Si- 
meria telefon 660947. (3623)

OFERTE
. ^ DE SERVICII

•  B1STRO CAPONE, str.
Dragoş Vodă m\ 5. Deva, an
gajează bârmani-ospălari cu 
calificare: , ... (4397)

•  SC BRATU & TA- 
BACU DEVA angajea
ză vinzător pentru 
magazinul electronice 
şi specialist în marke
ting pentru. funcţia de 
director comercial. Do
ritorii se pot-prezentă 
la sediul firmei,, str. 
Victoriei ne 4 (Casa 
de Cultură), zilnic în
tre orele 9—12, pînă 
sîmbătă, 3 aprilie in
clusiv. (4407)

•  SC CONCORDE FUL
GER PETROVlCI anga
jează barmani, ospătari, 
vînzători, cofetari, patiseri, 
gestionari, tâmplari, faian- 
ţari şi mozaicari. Telefdri 
721851, orele 15—21. (3605)

•  SOCIETATEA COMER
CIALA SERVCONT SRL 
DEVA organizează CtJRS 
DE CONTABILITATE ‘ — 
studiul'noii contabilităţi .şi 
TVA, începînd cu data de 
5 aprilie 1993, lector ee. 
Gheorghe Tirică. Informaţii 
tel. 611881, după ara 16.

(4235/4293)
•  EUROFRIENDS ’90 or

ganizează excursie în Tura 
cia în perioada ŞL 03.. LV
4. 04. 93. Informaţii tel. 
621840, p re ţ 11 000* lei.

(4401)

DIVERSE

• CU autorizaţia' 0703/ 
14.X.199I, eliberată de Pre
fectura judeţului Huhpdoa-, 
râ, a luat fiinţă Asociaţia, 
familială Romtrâns — Vul
tur, cu ' sediul în Orăştie, 
reprezentată prin Nicoli 
Nicolae, cu obiectul activi
tăţii comercializare şi trans
port mărfuri, legume, fruc
te,' animale, mărfuri in
dustriale* şi agrbalimenfăre,. 
local şi ambiilâht in ţara.
* : " (4319)
■■■■ » CU autorizaţia nr. 654/
1 1.03.1992, emisă de Pre
fectură judeţului Hunedoa
ra, s-a deschis activitatea 
independentă, reprezentata

prin Dobrei Cornel din De
va, Dacia, bl. C 2, ap. 15. 
avînd ca obiect de activi
tate alimentatie publică.

(4347)
• CU autorizaţia nr. 7871/

17.03.1993, emisă de Con
siliul Judeţean Hunedoa
ra,"a lUat fiinţă Asociaţia 
Familială Enigma,: cu se
diul in Săla.şu de Sus, re
prezentată prin Socaci Fă- 
nel, avînd ca obiect de ac
tivitate alimentaţie publică, 
prestări servicii, desfacere 
produse. , (43.73)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  SCHIMB apartament 
4 camere cu 2 camere, zo
na Gojdu şi diferenţă - în 
bani. Deva tel. 011074.

(4450)
•  SCHIMB apartament

4 camere cu apartament 2 
camere plus diferenţă. In
formaţii Gojdu, bl. A. 4, 
sc. IV, ap. 63. (4413)

•  MEDIC schimb (preiau 
’ contract îngrijire) aparta

ment 3 camere cu similar
. Deva sau casă, localităţi 

rurale apropiate. 616885.
. , • (1395)
. ‘ •  OFER recompensă pen.
.. ..tru cedare contrar! aparta
ment său garsonieră,* schimb.. 
garsonieră cu apartament 2 

. . camere sau cumpăr, aParta- 

. ment'2 camere. Tei.'(>18272.
: (4387)"'.

1 •  SCHIMB : apartament *
, proprietate 2 camere cŞn- 
. fort I, etaj I. central Hu.
. nedoară, cu Deva 3 came- 
; re, diferenţa d plătim ;în 

valută. - Tel. 721538, .după 
ora 1!). ■ (1213)

•  SCHIMB garsonieră 
parter cu apartament 2

"camere parţer. Deva, tele
fon 620936.’ (3621)

ÎNCHIRIERI
•  OFER 1 000 000 pentru

cedare contract apartament, 
exclus etaj IV, parter şi 
zonele Dacia, Micro 15. Ţel. 
622375. (4450)

•  OFER spre închiriere 
apartament 2 camere la 
parter. Informaţii 620815.

(4404)
• PREIAU contract ă-

pai tament 2—3 camere, re
compensă marc. Tel. 730342, 
după ora 19. (4394)

MATRIMONIALE
,# VĂDUV pensionar 00 

ani, caut ţărancă 50—00 ani 
în, vederea, căsătoriei,'  Co. 
man Ioan, sat Ocju, nr. 123. 
corn. Vata, jud. Hunedoara.

(4384)

DECESE
•  COLEGII de lâ Ccpro- 

min SA 'Deva /şîht alături 
de familia domnii]iii Mezo 
Ladislau în ‘ marea durere, 
pricinuită de pierderea rtia-. • 
mei sale şi transmit 'since
re condoleanţe, (4443)

. •  ŞTEFAN, . . Şadu, 
nepot, ';dejpijmge dispa

riţia minunatei sale bu
n ic i..

VIZITIU MARIA,
din satul Dumbrava de 
Jos, coniuna Ribiţa, Şi-i 
va păstra mereu , vie 
amintirea.

Dumnezeu s-o odih- 
Ji£aşcâJn^aceL(3630)^

FOARTE IMPORTANT I 
In ateriţia tuturor agenţilor economici 
S.C, MNALCOOL s.a. arad 
Reduce cu 15 la sută toate preţurile băutu- 

V  rilor spirtoase cu ocazia Sărbătorilor de Paşti.
\ Informăţii suplimentare Arad, tel. 096 611183;\ 615367, i
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S.C. „UNIVERS1* S.A. DEVA 
A N U N Ţ Â

•  Vinde, prin licitaţie publică mijloace 
fixe : case de marcat; remorcă auto în stare 
bună şi mobilier comercial.

Lista lor se află afişată la sediul societăţii.
Licitaţia se va organiza săptămînal, începînd 

cu 16 aprilie 1993, în fiecare zi de vineri la 
ora 9.

•  De asemenea scoate la licitaţie directă 
pentru acordarea în LOCAŢIE DE GESTIUNE 
SAU ÎNCHIRIERE, în conformitate cu H.G. nr. 
140 rep. în 1992 şi H.G. I2S8A1990, următoarele 
spaţii comerciale :

1. MAGAZIN „GALANTERIE “ LIDO — 
bdul Deccbal

2. MAGAZIN „TEXTIL** — str. M. Emi-
nescu

3. MAGAZIN „ELECTRA** — str. M. E-
minescu ş-*, • . r ’

4. MAGAZIN „GENERAL** — str. N. Băl- |
cescu

5. MAGAZIN „CĂMINUL** — bdnl De-
cebal

6. Magazie de mină -din Magazinul „RO 
MARŢA“ parter — bdul DeCebal

7. Magazie de mină din Magazinul „PRAC- 
TIC“ — str. M. Eminescu

8. Spaţiul din bl. 1, str. A. Mureşanu (fost 
sediu Asociă|ia de Locatari nr. 112)

9. Spaţiul din bl. 1^ str. M. Kogălnicea- 
nu, etaj 1

10. Spaţiul din bl. 15 — parter — 
Deccbal. '7 ̂  '? * j. ' î 'Licitaţia va avea lue Ia sediul Societăţii Co
merciale „UNIVERS** S.A. Deva, str. M. Ko
găiniceanu. bl. 14, in data de Hi aprilie 1993, 
ora 9.

Ofertanţii sint obligaţi să depună : cerere 
de înscriere, dovada achitării taxei de partici
pare, garanţia de participare şi .acte de bonita-’ 
te, pînă în ziua de 12 aprilie "T993, ora 15, la 
secretarul Comisiei de licitaţie de la sediul so- 
cietăţii. ■ ■ - V ::

Documentaţia privind «biecţui licitaţiei se 
poate procura contra cost de la societate. Re
laţii suplimentare la telefon 61G015, Deva (202)

2 aprilie în incin-

SECTIA DE ÎNCĂRCAT ŞI REPARAT 
STINGATO ARE

funcţionează în noul sediu din Veţel. la 
S.C. ,3TANCULEA G‘‘ S.CJS.

Ţel.: 665125. ACORDĂM ŞI CONSULTING 
PJS.I. t (190)

ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ A 
TINERETULUI LIBER HUNEDOARA — DEVA 

Organizează CAMPIONAT DE MINIFOT- 
BAL.

Informaţii şi înscrieri la sediul O.J.T.L., str. 
Mlhai Eminescu nr. 2, et. I, tel. 616617, zilnic 
între orele 9—14. (198)

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISCIOR
ŞI

REGIA DE GOSPODĂRIE COMUNALA ŞI 
LOCATIVA DEVA 

A N U N Ţ Ă
•  Vînzarea prin licitaţie a 24 apartamente 

neterminate în bloc — Gurabarza. ./
InforraatR #  prezentarea opţiunilor se pot 

face Ia Consilii Local Crişcior sau R.A.G.C.L. 
— Deva, str. Libertăţii, nr. 6, telefoane : 616041, 
615852 — interior 40. (199)

Ziar editat de SO „CUVINTUL LIBER" S.A. J/20/618/1991 dorit 30 70 50 601 B.G. Deva. Deva, e700, str. 1 Decembrie, 3S, lud. Hunedoara 
Telefoane s 611275, 612157, 611269, 625901, fax 618061. întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor publicate epoartă autorii acestora.:

Tiparul executat la S.C.>POLIDAVA" S.A. DEVA -  ̂ f


