
S.A. Deva magazinului său de mobilă din copexă atentate la interesele acestuia şi 
Brad. Că S.0. „GomlenVn" face comerţ eu in sectorul prestărilor de servicii, 
televizoare, treacă-meargă ; doar uneori i a  Societatea Comercială „Oană" S.N.G. 
acestea au cutia chiar ' din leţpn*. .. Prin . Deva, .cxi activitate, de coafură, cosmetică,. 
cîte „vămi“ vor fi trecut însă (vrem să manichiură şi pedichiură, !a un control
zicşm cîte comisioane vor fi suportat) al substanţelor şi materialelor folosite
televizoarele respective pînă ce au ajuns praf decolorant, fixativ de-păr Gloria, so
la preţuri d e '262 OOă sau 315 000 de lei luţie pentru , permanent „Azur" (impor.
bucata ? tată din Ungaria) ~~ s-a constatat că a-

f l i t  LEGII SI PROTECŢIA CONSUMATORULUI
i 1

- - Legea- privind protecţia consumatorului 
dă o largă autoritate organismelor impli
cate in această activitate. Şi ele au foîo- 
sit.o în scopul pentru oare.au fost create. 
Domeniile în care s-au manifestat au vi
zat însă pînă acum cu -predilecţie- activi-, 
tatea de producţie' şi. desfacere, a mărfu
rilor -alimentare. Pe măsură ce s-a acu
mulat experienţă în coordonarea lor, însă, 
ele şi-au extins investigaţiile şi autorita
tea, iar mina legii acţionează acum în cele 
mai diverse domenii ale -producţiei şi 
desfacerii de mărfuri. Ultima mare ac
ţiune coordonată de Oficiul Judeţean pen

tru Protecţia Consumatorului demonstrează 
cu prisosinţă acest adevăr. -

Societatea comercială Simox Delta Bi
corn S.R.B. Tirgu Mureş a furnizat filialei 
sale A.S. Serv. S.R.h. Deva, care, la rîn- 
dul său a furnizat magazinului 48 din 
Brad al S.G. „Grişul" S.A., 10 televizoare 
color marca ,,Electron“. întrueît cărţile 
tehnice care însoţesc acest produs nu sînt 
traduse in limba română (ele fiind tipă
rite în limba rusă), au fost oprite tempo
rar de la vînzare. Din acelaşi motiv au 
fost stopate din drumul lor către cum
părător 4 televizoare color a 262500 de lei 
bucata şi alte 3 televizoare color marca 
„Nippon", furnizate , de S.G. „Gomlemn"

O societate comercială tip S.N.G. — 
Giga Mircea Popescu din Sălan, comer
cializează piese de schimb pentru autotu
rismul Dacia. O face fără ca aceste piese 
şi repere să fie însoţite de certificate de 
calitate, declaraţii de conformitate, cer
tificate de garanţie, elemente de identifi
care şi caracterizare, mă rog, ceea ce 
constituie „buletinul de identitate" obli
gatoriu pentru asemenea mărfuri. Prima 
măsură lu a tă : oprirea de la vînzare a 
respectivelor piese şi repere şi sancţio
narea cu avertisment a asociaţilor S.N.G.

Organismele incluse în Oficiul Jude
ţean pentru Protecţia Consumatorului des-

cestea nu sînt însoţite de documente dc 
certificare a calităţii, soluţia „Azur" nu 
are elemente de identificare şi informare 
în limba română, cum nu are nici data 
de fabricaţie pentru identificarea tei’me- 
nului de garanţie. In felul acesta impor
tul de reziduuri chimice poate. îmbrăca 
forme mult mai parşive decît cele desco
perite îrt judeţul Sibiu. Din bonurile eli
berate pentru prestările efectuate, în 11 
cazuri s-au încasat tai-ife superioare. Pen
tru toate acestea, societăţii i-a fost apli
cată o amendă de 250 000 de lei şi au fost 
temporar oprite de la folosire materia
lele incriminate.

Cu procesele verbale de conţi «tvenţienr. 
797 şi 7 ^  din 15 martie a.c. încheiate la 
S.C. .„Sarmismob". S.A. Deva au fost o- 
prite de la vînzare : bibHoteea „Mihaeia", 
garnitură de hol, canapea „Anca II" ea 
nefiind însoţite de -acte de. certificare a 
calităţii şi a buletinelor de control cu viza 
C.T.C.

Nici materialele de construcţii pe filiera 
fabricaţie — desfacere nu scapă exigen
ţelor organismelor destinate să asigure 
protecţia consumatorului. Cimentul fa. 
bricat de S.C. „Castul" S.A. Deva şi oferit 
pentru desfacere în magazine aparţinînd 
diferitelor societăţi comerciale de profil 
nu este însoţit dc documente de certifi
care calităţii şi nu are inscripţionate pe 
ambalajele individuale demente care să -1 
informeze pc cumpărător asupri datei de 
fabricaţie, numărului lotului, compoziţie, 
viza CTC, Ba mai mult, ai Şi „şansa" să 
plăteşti ciment şi să cumperi var deshi
dratat pentru că acesta este ambalat în 
saci de ciment. De data aceasta" s-a 
luat' jpăsura. opririi de la desfacere a 
materialelor respective. Altădată...

Dr. MIMAI RUDEANIJ 
şeful Oficiului Judeţean pentru 
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Ca lumina ochilor
. - Există coduri scrise şi ne. 
scrise ale conduitei de fa
milie. Există principii care 
guvernează relaţiile' între 
membrii săi şi care se trans
mit de la o generaţie la 
alta. Printre sfaturile pri
mite de o tînără mamă este 
şi „să aibă grijă de nouţ. 
născut ca de lumina ochi
tor". In cele mai multe 
cazuri grija pentru puii lor 
e mai presus de oboseala 
şi liniştea mamelor. Există, 
din nefericire, şi opusul a- 
cestui mod de manifestare 
a sentimentului matern. Şi 
în ultimul timp degrada
rea acestui sentiment tinde 
să devină un fenomen în 
grijorător.

Scriam anul trecut despre 
copiii abandonaţi în secţia 
Pediatrie' a Spitalului Ju. 
deţean Deva.- Revenim a- 
cum asupra soartei a trei- 
dintre ei, care „au părăsit" 
în sfîrşit secţia. Doi au 
plecat pe drumul fără de 
întoarcere. E drept, soarta 
lor era pecetluită, îneît

moartea ar fi putut în
semna pentru ei o elibe
rare .de chinuri. Trist este 
eă familiile lor i-au refu
zat, ei stingîndu-se în sec
ţie. Primul suferind de hi- 
drocefalie, a fost răpus 
de pojar. La fel şi vecina 
să dă pat .encefalopatii şi 
infectată cu HIV fvirusul 
oare produce SIDA). Nici 
măcar în ziua morţii mi
cuţei nefericite, familia ei, 
care o ignora de mult, nu 
era de găsit. Bieţi copii 
nevinovaţi! S-au născut 
pentru a suferi şi nici du
pă moarte nimeni nu* va 
plînge la mormîntul lor.

Gel de-al treilea care-a 
părăsit secţia este al trei
lea şi între copiii familiei 
Lăcătuş. De fapt era. Căci, 
deşi a trecut cu bine peste 
pojar, familia nu-1 mai 
are. L-a vîndut unor cana
dieni, aşa cum a făcut şi

VIORICA ROMAN •

(Continuare în pag. a 2-a)
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#  Intre fem ei:
. . . .  — Vai dragă, ce păcat c i nu ie doare fi
catul. A i  un medicament aţa de bun !...

S-a încheiat ediţia ă să aibă mulţi „morocă- Bucureşti, cu--spectacolul
doua a Festivalului con- noşi“. Altfel, cum s-ar pentru copii „Ţonţonel,
curs de umor „LiviU O- explica sălile aproape Ţonţonoi şi invitaăi lor"
ros". AU fost trei zile cu. goale la spectacolele de au -avut şi ei succes de
un program variât — concurs, gala laureaţilor public, ,atît la Deva cit, şi
concurs de umor, salon şi ale teatrului devean ? la Orăştie.
de caricatură, lansare de Mai fericiţi din punctul de La concursul de umor 
carte şi spectacole de cO- vedere al prezenţei pu- s-au prezentat mai multe
m e d ie d e s fă ş u ra te  sub bliqului au fost invitaţii grupuri şi interpreţi in-
împerativul bunei dispo- festivalului. Teatrul Na- dividuali. S-au bucurat de
ziţii. De altfel, un afiş ţional Craiova, cu come- prezentarea înspix-ată, de
mare, Ia Intrarea în Gasa dia „Eseu" de Ţudor Mu- un umor spumos, a în
de Sultură Deva, alături şatescu, a avut im destul drăgitului actor Horia
de chipul creatorului ne- de numeros public tînăr Şerbănescu: Au evoluat,
uitatului Văsălfe, incita şi s-a bUcurat, pe bună în faţa unui juriu exi-
potenţialii spectatori cu dreptate, de aprecierile a- gent, format din perso-
textuls „Trei zile fără cestuia. Studenţii anului
tristeţe, morocănpşii să doi ,clasa prof. Brânduşe VIORICA ROMAN
rămînă acasă". Zaiţa Silvestru, de la A - ------ ----------- ------- —

Din păcate, Deva pare; cademia de Teatru şi Film' (Continuare în pag. a 2 a)

Laureaţii Festivalului concurs dc umor „Liviu Oros" Deva ’93. l oto P. LAZA

G SIDERURGIŞTU IN GREVĂ. 
Intr-un nou comunicat adresat 
Prefecturii judeţului Hunedoara 
şi Guvernului României de către 
sindicatele ^Siderui-gistut Hune
doara, „Victoria“ Gălan şi „Con
structorul" Hunedoara se spune: 
,Jivină in vedere nesoluţionarea 
revendicărilor cartelului „Alfa", 
prezentate la mitingul din 24 fe
bruarie 1993, ale Federaţiei Sin
dicatelor Libere „Metarom" din 
21 ianuarie a.c., cit şi poziţia a- 
doptată de ■ reprezentanţii orga
nizaţiei patronale „Hefaistos* la

negocierea contractului colectiv de 
muncă unic la nivelul grupului 7c 
unităţi din metalurgie, in ceea ce 
priveşte salariul minim pe ra
mură, declarăm grevă japoneză 
in perioada 5—11 aprilie 1993, iar 
tn caz de nesoluţionare a reven
dicărilor, in data de 12 ' aprilie' 
a.c. vom declara o grevă de a- 
verttsment de două ore". (D.G.)

O CANTINA DE AJUTOR SO
CIAL. Joi, 1 aprilie a.c., şi-a în
ceput activitatea Cantina de aju
tor social din Orăştie, care asi
gură la început hrana pentru 30 
persoane, urmlnd ca pînă la fi
nele acestei luni numărul celor 
asistaţi să ajungă la 60. (LV.)

O DE SEZON. Avînd oferte şi

din partea unor firme particulare 
din Deva şi Timişoara, magazi
nul „Eva“ al S.C. „Univers" S.A. 
Deva şi-a completat gama artico
lelor vestimentare prezentate spre 
vînzare cu modele unicate, so
licitate pentru eleganţă şi bun 
gust. (E.S.j

O „ o r -u l UNOR' OAMENI. 
Locatarii dki strada. Horea, din 
lila, au un mare „of". Uliţa lor 
este una dintre cele mai circu
late de tractoare, căruţe, cisterne 
şi gunoicre. La reţeaua dc apă 
nu-i racordată nici o gospodărie, 
canalizare nu este. Poate îm 
preună cu Primăria vor găsi o 
soluţie spre a face cîţiva paşi 
spre confort şi modernizare. (E'.S.)

O  BAGAJUL PIERDUT. Dna 
Sterian Marioara din Deva a pier
dut în autobuzul care a sosit în 
gara Deva în data de 28 martie 
fora 3 dimineaţa) un bagaj, res
pectiv un sac de. nyIon cu marfă, 
în valoare de 35 000 lei. Autobu
zul, care. sosea din Ucraina, prin 
Ungaria, aparţine Autobazei Brad 
şi a avut la volan pe dnul Vasile 
Bulz, iar ca ghid pe dna Rodica 
Golda, pe care ii roagă s-o ajute 
la găsirea coletului. Găsitorului, 
recompensă. Cine poate da relaţii 
este rugat sa sune la telefonul 
625897.

m m m m m

Dl. ing.-Iulian 
Costescu — 

subprefect al 
judeţu lu i H unedoara

Ieri, la Deva a avut 
loc instalarea în func
ţia de subprefect al ju
deţului Hunedoara a 
dlui ing. Iulian Costescu. 
La. instalare au partici
pat membrii Comisiei 
consultative a prefcc- 
tux-ii. Noului subprefect 
îi dorim succes în a- 
c ea stă activitate.

In legătura cu cele doua 
liste publicate în ziariil 
nostru, care vizează Or. 
dinul nr, 24/1993 al p re 
fectului judeţului Hune
doara, de la Camera '-ele 
Comerţ şj Industrie, pre- 
ciftn şi din partea' unor 
persoane ni s-a cerut să 
revenim cu completările şi 
rectificările de rigoare.

Astfel, la- art. 2 din P ro 
testul ; Colegiuiui ele eon - 
ducere-al--C.G3: se arată ,  
ia punctul 2 : ; „Legat de
aceasta, însă, considerăm 
că . Ordinul n r...24/22, .03. 
1993 al prefectului judeţu
lui Hunedoara este rieieg.ul, 
in sensul că preia în maci 
trunchiat, şi cu omisiuni 
textul JLegii nr. '31/1990, 
eomplefaiă cu ; Legea nr. 
78/1992, extinzînd în mod 
arbitrar interdicţia p a r t i 
cipării .ca asociaţi în so
cietăţi comerciale cu capi. 
tal privat şi la alte per
soane şi situaţii decît cele 
prevăzute de lege". Referi
tor la rectificări, deoarece 
nu fac parte din consiliile 
de administraţie sau nu 
mai sînt înscrişi în alte 
societăţi private, persoa
nele nominalizate sau a- 
finii acestora, facem cu
noscut că nu se consideră 
sub incidenţa ordinului res
pectiv dnii : Cornel Bur- 
lec, Gheorghe Vâju, Mar
cel Manole, Nicolae Ior- 
date, Giura Nistor Dorin, 
Petru Iştfan, precum şt 
dna Eugenia Mihăilă.

în
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In ultima vreme s-a 
scris mult despre proble
mele producerii şi distri
buirii laptelui pentru con. 
sum, chiar dacă unele o- 
pinii au fost contradic
torii sau ne-au adus. prin 
conţinut, şi informaţii e- 
ronate. £)e această dată 
aducem în atenţie o serie 
de măsuri stabilite de con. 
ducerea S.C. „DEVIL" S.A. 
Deva cu sprijinul nemijlocit 
al prefectului, în scopul de a 
spori, începînd din această 
săptămînă, cu circa 60 la 
sută cantitatea de lapte 
subvenţionat pentru con
sum. Ce s-a întreprins în 
■acest sens ?

în urma intervenţiilor 
făcute la Ministerul Agri
culturii şi Alimentaţiei, s-a 
reuşit să se obţină primi
rea restanţelor la subven
ţii, precum şi a repartiţiei 
de tărîţe la nivelul nece
sarului. în acelaşi timp, 
s-a mai procurat şi can
titatea de 5 tone lapte praf.

ceea ce asigură sporirea 
cantităţii de lapte oferit 
consumatorilor, chiar dacă 
prin reconstituire se fae 
însemnate cheltuieli su
plimentare, laptele praf
nefiind subvenţionat.

care sat cantitatea de tă. 
rîţe cuvenită. In plus, la 
solicitarea producătorilor, 
se continuă aprovizionarea 
contractanţilor cu produ
sele alimentare -necesare. 
Pentru cei interesaţi, de

i b u n e

în legătură cu piata pro
ducătorilor de lapte ni 
s-a spus că, pînă la jumă
tatea acestei luni, se vor 
achita toate restanţele, in
clusiv cele din luna fe. 
bruarie, iar pînă la sfîrşi- 
tul lunii se va face şi plata 
pentru luna martie. De 
asemenea, tot în această 
lună se va mai da în fie-

Ia „Devii" se asigură trans
portul zerului la sate, cos
tul fiind de 1 lei/ly iar pen
tru 'contractanţi de 0,50 
iei/1. Totodată, se mai 
asigură substituenţi de fu
raje rezultaţi de la fabri
carea vafelor, preţul fiind 
de 25 lei/kg pentru parti
culari şi 20 lei/kg pentru 
contractanţi.

De menţionat şi faptul 
că cei ce contractează can
tităţi mai mari de lapte 
beneficiază de avans eu 
dobîndă de numai 15 la 
sută, acoperind pînă la 40 
la sută din valoarea con
tractului, recuperarea su
melor făcîndu-se prin lap
tele livrat.

Fără a ignora unele gre
utăţi obiective cu care se 
confruntă salariaţii de la 
„Devii", există preocupări 
ca acestea să fie depăşite, 
să se îmbunătăţească apro
vizionarea populaţiei cu 
lapte, avind în vedere fap
tul că din alte judeţe nu 
mai există surse de livrare 
şi de sporire a cantităţilor 
pentru desfacere. Iată de 
ce se face şi un apel către 
producătorii din judeţ, ca 
aceştia să înţeleagă nece
sitatea de a vinde surplu
sul de lapte din gospodării 
pentru aprovizionarea con
sumatorilor de la oraşe.

NlCOLAE TlRCOB

în cadrul Regiei Auto
nome a Cuprului Deva a 
luat fiinţă o nouă uni
tate : Sucursala Minieră 
Nemetalifere, care are în 
componenţă exploatările 
miniere ZJaşti, Vaţa şi 
Dobreşti (Bihor), carierele 
Pojoga (calcar) şi Gurasada 
(bentonită), instalaţia de 
preparare' a bentonitei şi 
coloana de transport auto 
de la Gurasada,

L-am rugaţ pe dl ing. 
Ioan Bîrsan, directorul 
sucursalei, să ne spună ca- 
re-s rosturile acestei uni
tăţi şi in ce măsură sînt 
ele realizabile.

~  Rosturile sînt clare şi 
privesc sporirea eficienţei 
cit mai multor activităţi 
din domeniul mineritului, 
pentru 'degrevarea bugetului 
statului de plata subven
ţiilor mari şi împovără
toare pe care le acordă u- 
noţ- sectoare şi unităţi e 
conomice care ar putea trăi 
pe propriile picioare. Vreau 
să spun că sucursala noas
tră nu este subvenţionată 
şi trebuie să ne descurcăm 
cum putem.

— Şi cum puteţi ?
— Deocamdată greu. Şi 

asta din mai multe mo
tive. In primul rînd din 
lipsa dotării tehnice nece. 
sare şi a personalului su

ficient, din cauza organi
zării necorespunzătoâre a 
activităţii şi a un'or ca
renţe disciplinare, dar şi 
datorită desfacerii defici
tare a produselor şi a bîo. 
cajului economic. Cum se 
vede, cauze subiective şi 
obiective. Pe cele care ne 
aparţin ne străduim să le 
rezolvăm cumva, insă ce
lelalte, care, de fapt, nu 
ne privesc numai pe noi, 
sînt de competenţa guver
nului şi atirnă extrem de 
greu in balanţă.

— Deci, dle director, 
Sucursala Minieră Neme
talifere Deva îşi poate des
făşura activitatea fără sub. 
vşnţii ? Poate trăi, cum 
spuneaţi, pe propriile . pi
cioare ?

— în mod sigur, da. A- 
tit calcarul de Pojoga, ben- 
tonita de la Gurasada, cal- 
cita de Vaţa cit şi bauxita 
de Dobreşti sînt substanţe 
nemetalifere de foarte bu
nă calitate şi cu multiple 
întrebuinţări într-o serie 
de ramuri industriale — 
de la metalurgie şi con
strucţii şi pînă la alimente 
şi medicamente —, aşa că 
desfacerea lpr n-o să ne 
pună probleme, mal ale? 
dacă ne căutăm şi ne ser
vim cu atenţie beneficia
rii, dacă se ă?azâ lucrurile

Ca lumina ochilor
(Urmare «lin pag. I)

cu frăţiorii lui mai mari. 
După ce un an de zile medicii 
secţiei au căutat zadarnic 
familia Lăcătuş pentru 
a-şi lua copilul acasă 
sau pentru a-1 plasa 
la leagăn, într-o bună zi 
s-au trezit cu o juristă din 
Bucureşti, venită cu dosa
rul acestuia -pentru adop
ţie. Cum s-a refuzat ex
ternarea copilului, a apă
rut imediat şi familia lui 
„iubitoare" ca să-l ia. Şi 
n-a venit oricum, ci cu 
scandal. Asta drept mul
ţumire pentru doamnele 
din secţie, - care, pe lingă 
asistenţă medicală, i-au ţi
nut copilului şi loc de 
mamă. Graba de a-şi 
externa copilul nu e mo
tivară, deci, nici de o re
deşteptare a sentimentelor 
părinteşti, nici de remuş-

cări, ci de faptul că trebuia 
acţionat înainte ca Legea a- 
bandonuluţ să intre in Vi
goare. Cîţi -dolari ar fi 
pierdut „bieţii părinţi" dacă 
nu mai apucau să-l vîndâ?!

Lipsa de omenie a aces
tor părinţi care se lea
pădă de propria progeni
tură bolnavă ca de ceva 
inutil şi incomod sau dacă 
e sănătoasă o „valorifică" 
pur şi simplu ca pe o marfă 
oarecare, este revoltătoare. 
Pentru asemenea oameni 
normele morale, amintite 
la începutul articolului, 
sînt mofturi. în privinţa 
grijii faţă de fiinţele a- 
duse pe lume ei ar avea de 
învăţat de Ia animale, care 
nu-şi abandonează nicio
dată puii. Chiar dacă a-' 
cestea o fac numai din 
instinct, fără să aibă con
ştiinţa obligativităţii de 
a-şi ocroti si iubi urmaşii.

în toate sectoarele econo
mice cu care' cooperăm. 
Deocamdată'am reuşit să 
punem oarecare ordine in 
coordonarea şi organizarea 
activităţii Ia nivelul ex
ploatărilor, sectoarelor, 
preparaţiilor, am diminuat 
considerabil stocurile de 
produse rămase de anul 
trecut, ne străduim să di
versificăm gama • de prelu
crare a unor substanţe — 
şi am în vedere, îndeosebi, 
calcarul şi calcita, dar şi 
altele —, să dezvoltăm u- 
nele activităţi, să facem 
ca raportul cerere-ofertă să 
funcţioneze continuu şi cit 
mai corect. Pentru că, o fi 
ea unitate subvenţionată 
sau nu, eu capital de stat 
ori particular, dacă nu pro
duce si nu vinde nu-şi jus
tifică existenţa, pentru că 
toată lumea cere bani de 
la buget, însă puţini con
cură la majorarea lui. în 
ce ne priveşte, sîntem ho- 
tăriţi să dezvoltăm şi să 
perfecţionăm activitatea de 
extracţie de preparare, 
să diversa icăm permanent, 
repet, gama sortimentală, 
să îmbunătăţim relaţiile eu 
beneficiarii, să sporim cit 
mai mult calitatea şi efi
cienţa economică.

Noi vă dorim succes 1 
DUMITRU GHEONEA
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nalităţi culturale de 
marcă, condus de dl Va
lentin Silvestru, scrii
tor, ziarist, preşedintele 
Asociaţiei Umoriştilor Ro. 
mâni. în încheierea fes
tivalului, dl Silvestru a- 
precia că faţă de ediţia 
anterioară, anul aoosta 
salonul de caricatură a be
neficiat de o participare 
remarcabilă, în schimb; 
concursul de umor s-a 
prezentat mai slab, lip
sind personalităţile.

Au fost oferite premii, 
graţie generozităţii spon
sorilor : societăţile comer
ciale devene „Polidava", 
„Cuvîntul liber", „Onix" 
— Radu Ionescu, „Agro- 
tur" Şoimuş, „Licon", 
fe s tin " , „Bratu şi Ta- 
bacu", „Hortensia" şi 
„Naghi şi Zsok*. Pentru 
secţiunea interpreţi indi
viduali, 'juriul a acordat 
doar premiul II dlui Flo-

rian Boldiş, de la Rodna 
(Bistriţa-Năsăud), ’ creato
rul lui Fleoşcuţă. Mai 
bine reprezentată valoric 
a  fast secţiunea grupuri 
umoristice. Marele pre
miu a revenit grupului 
„Bis" din Sibiu, premiul 
I  — „Experiment 77" 
Făgăraş, II — formaţiei 
din Stremţ (Alba), III — 
„Strict secret" — Acade
mia de Poliţie Bucureşti. 
Premiul special pentru 
pantomimă a fost atribuit 
trioului de pantomimă din 
Stremţ. .

■ Festivalul, închinat me
moriei povestitorului, u- 
naorisţului, omului de cul
tură şi duh Li viu Gros, 
a constituit un prilej de 
relevare a noi talente din 
întreaga ţară. Iar deveni* 
lor, mai ales celor care 
au avut şansa să-l eu* 
noască, cele „Trei zile 
fără tristeţe" le-au dat 
posibilitatea să-şi amin
tească de poznaşul Vâsă- 
lie, . _

OFERTA ZILEI! {
S.C. MINERVA COMPRES SRL {

Str. Mărăsti (vizavi de Sala Sporturilor) te l .» 
624618, 614808 \

OFERĂ cn gros si en detaille 
VINURI

■  PODGORIA JIDVEI —• preţ livrare, in
clusiv adaos comercial 10 la sută

— Riesling 0,7 1 413
— De regiune 
■  PODGORIA BLAJ

1 1 314

— Fetească regală 0,7 1 266
— De regiune 
3  PODGORIA ARAD

1 1 231

— Fetească albă 0,7 I 399
— Marienfelder 0,7 1 399
— Sauvignon blanc 0,7 1 399
— Aligote 0,7 I 399
— Periniţa 0,7 1 330
— Merlot 0,7 I 330

(CEC)}

P Ă M fN T U L  D E  S U B  

A P A
In comuna Teliuc au 

existat trei cooperative a- 
gricole de producţie, iar 
%'r»raf-'„y de pămint 
trebuie împărţit oamenilor, 
conform Legii fondului 
funciar, se ridică la peste 
1250 ha. De circa o lună 
se lucrează efectiv la mă
surarea acestuia. Acţiunea 
se aPropîe de sfîrşit în Te- 
liucu Inferior, Cinciş, Ţe- 
liucu Superior şi izvoa
rele şi există condiţii ca 
în maximum 10 zile ac
ţiunea să se încheie. Pen
tru a soluţiona cit mai 
operativ neclarităţile, fie
care primă zi a săptămânii 
a fost declarată ziua liti
giilor. în ziua respectivă se 
analizează fiecare nemul
ţumire în parte şi comisia 
comunală de aplicare a 
Legii nr. 18 ia decizii spre 
soluţionare. Cei ce nu ac- 
ceptă soluţiile propuse, în 
cazul cînd există neînţele
geri între oameni, merg mai 
departe, la instanţele de 
judecată.

La Teliuc este"şi o altă 
situaţie pe care o ridicăm 

în atenţia Comisiei judeţene 
de aplicare a Legii fondu
lui funciar. Comunei îi 
lipseşte o suprafaţă de 
teren de peste 220 ha, o- 
eupată de apele lacului de 
acumulare de la Cinciş. 
Problema aceasta este cu
noscută de mult şi foarte 
bine de cei in drept, de 
aceea credem că ar trebui 
soluţiona s

TRAIAN BONDOR

OFERTA ZILEI I 
S.C. MINERVA COMPRES SRL 

Str. Mărăsti (vizavi de Sala Sporturilor), te
lefoane ; 624618, 614808

Vă oferă en gros şi en detaille, într-o gamă 
diversificată, ţigări, ness, whisky, bere, răcori
toare, boia, cacao.

(CEC)

S.C. SIGMA — MOLOŢ S.C.S.
Deva, str. A. Iancu, bl. HI, parter. Telefon 

614888
Organizează în Deva, începînd cit 19. 04. 

1993, cursuri de formare analişti —- programa
tori asistenţi, pe microcalculatoare compatibile 
IBM—PC.

Durata cursului este de 10 săptăraini, cn 
300 ore pe calculator. Înscrieri şi informaţii su
plimentare, Ia sediul firmei — locuri limitate.

Absolvenţilor Ii se asigură diplomă-certifieat 
eliberată de Ministerul Invăţămîntului şi de 
Comisia Naţională de Pregătire in Informatică,

(4167)

PENITENCIARUL BtRCEA-MARE (DEVA)
Selecţionează urgent candidaţi (bărbaţi) In 

vederea încadrării directe ca subofiţer, prin 
concurs. Condiţii:

•  liceul cu diplomă — vîrsta 21—35 ani
•  înălţimea minimi 1,70 m
•  conduită moral-cetăţenească ireproşabilă
•  serviciul militar îndeplinit
fe fără antecedente penale
•  locuinţă asigurată Deva — Hunedoara
•  2 ani vechime în cîmpul muncii.
Relaţii suplimentare la sediul penitencia

rului, biroul personal.

S.C. OMEGA M.D. COM SRL DEVA
Str. G. Enescu, nr. 33. ap. 13, tel. «13719, «19141. 
Distribuitor unic în Transilvania şi Banat pentru 

firma Siemens A.G.
•  Oferă agenţilor economici, în condiţii avan. 

tajoasc,
CENTRALE TELEFONICE AUTOMATE DE MICA 

Şl MEDIE CAPACITATE IIQ.
•  Oferă aparatură electronică şi clectrocasnică

Philips, en gros şi en detaille. (M9)

%

COMUNICAT
- Faţă ^m ăsurd^ adoptote b» data de 25, 63. 

1993 de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti In 
procesul autoturismelor, adunarea general» a 
ligii cere membrilor săi, care mai posedă filă 
CEC, să depună pînă la «teta de 12 apriBe t f f lţ  
în contul Ligii pentru protecţia cumpărătorilor 

. de autoturisme Dolj, cont nr. 411109125, 
Sucursala CEC Craiova, diferenţa ee le revine 
pentru completarea la zi a cotizaţiei totale de 
1050 de lei (anii 1991—1993). Sumele vor fi ex- 
pediate poştal, iar pe cuponul mandatului Ia ru
brica loc pentru corespondenţă vor Ii menţio
nate : seria şi numărul C.E.C., date depunerii 
banilor şi suma depusă, data înscrierii la 
I.D.M.S. respectiv. '

Pentru evitarea oricăror greşeli, vă rugăm 
trimiteţi imediat printr-un plic recomandat copii 
xerox după chitanţele de cotizaţie, fila C.E.C. sau 
fila băncii de dezvoltare, pe adresa :Căsuţa poş
tală nr. 227, Oficiul Poştal 1, Craiova.

Relaţii suplimentare la telefoanele: 094/ 
172922; 119337; 138633 Craiova. (4732)
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D I V I Z I A  N A Ţ I O N A L Ă

MECIURI DE UN NIVEL TEHNIC SCĂZUT
Şi în etapa trecută, în 

Divizia Naţională s-au 
înregistrat o singură vic
torie a oaspeţilor — Di- 

namo la Bistriţa — şi două 
meciuri egale: Universi
tatea — Dacia Brăila şi 
Inter — Poli Timişoara. 
Victoria dinamovîştilor nu 
a surprins pe cei care 
ştiau că a fost o partidă 
disputata „în familie1* dar 
a reuşit să supere nume
roşii suporteri bistriţeni 
prezenţi în tribune. Deşi 
oaspeţii au fost de nere
cunoscut (afirmaţia crai. 
nicului de la radio) şi 
gazdele au jucat mult 
mai bine, dinamoviştii 
„au prins" două culoare li

bere şi au obţinut o victorie 
ce îi ţine aproape de Steaua, 
Nici echipa militară n-a 
dovedit mare lucru în 
disputa sa cu Progresul 
(locul 15). Forma slabă a 
formaţiilor din prima li
gă — Steaua, Dinamo,

Universitatea Craiova etc., 
dă foarte mult de gîndit 
antrenorului reprezenta
tivei ţării noastre pentru 
întîlnirea cu Cipru, mai 
ales că nici românii ce 
joacă în străinătate nu se 
remarcă. Aşa avem „ta
bloul" complet al situa
ţiei grele pentru forma
rea naţionalei în jocul cu 
Cipru. Noroc că nu jucăm 
cu o echipă mai puternică.

In subsolul clasamentu
lui, luptă mare între Pe
trolul, Progresul şi Selena 
Bacău pentru părăsirea 
locurilor sortite retrogra
dării. Băcăoanii se află 
doar la 2 puncte de 
echipele amintite . mai 
sus. Miercuri are aeasă 
meciul cu Petrolul şl nu 
credem că-îi va scăpa vic
toria. Din cauzal golave
rajului foarte slab, nu va 
putea evada însă de pe 
fatidicul loc 17. Poate în 
etapele următoare...

Rezultatele etapei din 4 aprilie: F.C. Braşov — 
Electroputere 1—0 ; Gloria — Dinamo 1—2 ; Farul 

Sportul Stud. 3—1; Petrolul — „U“Cluj 3—2; Oţelul — 
F.G. Selena 1—0; Steaua -  Progresul 2-0 ; Rapid -  
C.S.M. Reşiţa 2—0 ; Univ Craiova -  Dacia 0-0; Inter

ETAPA, VIITOARE (7 aprilie): Progresul 
Oţelul; F.C. Selena — Petrolul; „U“ Cluj — Univ. 
Craiova : C.S.M. Reşiţa — Steaua ; Dinamo — F. C. 
Braşov ; Sportul Stud. — Gloria ; Dacia — Inter,

GREU, DAR CU VICTORIE

Corvinul - Metalurgistul Cugir 2 -0
Aşa după cum s.a pre

văzut, a fost un meci greu 
pentru hunedoreni. Me
talurgistul Cugir, neînvins 
în primele trei etape din 
retur, s-a prezentat şi la 
Hunedoara bine pregătit 
fizic şi tehnic-tactic, o 
formaţie omogenă cu a- 
părare sigură, cu un joc 
orientat pe atac unde I. 
Moldovan, G. Moldovan, 
Achim şi ceilalţi coechi
pieri se descurcau foarte 
bine. Acţionlnd aşa, oas
peţii şi-au asigurat pe
rioade mai scurte sau mai 
lungi, o superioritate în 
teren în prima parte a 
jocului, cînd şi-au creat 
cîteva ocazii de a înscrie 
la poarta lui Ioniţă. Hu.

nedorenii a.u răspuns şi 
ei iureşului metalurgişti- 
lor şi au fost foarte a- 
proape de gol mai ales 
în minutele 13, 34 şi 43, 
cînd E Marian, Tiţa, Che- 
zan, Şumundică şi Titi 
leanu au creat faze pe
riculoase sau au fost în 
situaţia de a înscrie.

După pauză, Gabor, 
deşi nerefăcut, ia locul 
Iul Mitrică şl atacul gaz
delor nu numai că pri
meşte prospeţime şi lim
pezime, dar ceea ce aş
teptau şi spectatorii — 
eficienţă I După ee în 
min 52 G. Moldovan pune 
la grea încercare vigilenţa 
lui Ioniţă, Gabor, în 
cursă pe cont propriu,

A l
REZULTATELE ETAPEI din 3 aprilie : Faur — U- 

nlrea Focşani 1—1 ; Unirea Slobozia — Gloria Buzău 0— 
0 ; A.S.A. Tg. Mureş — C.S.M. Suceava 1—0; Steaua 
Bfizil — Ceahlăul ; Forestâ — Fo». Iaşi 3—6 ; F.C. 
Argeş — C,S. Olt *90 -3—0 ; Portul — C F.R, Galaţi 2—0; 
Flacăra Moreni — Callatis 4—3; Chimia Rm. V. — Au
tobuzul 1—1.

CLASAMENTUL
— Poli. Timişoara 0—0. 1. Ceahlăul p. N. 21 11 5 5 32—20 27

C L A S A M E N T U L 2. Gloria Buzău 21 11 3 7 47—32 25
l. Steaua 22 18 3 1 55—12 39 3. Flacăra Moreni 21 11 2 8 31—25 24
2. Dinamo 22 17 4 1 54—14 38 - 4. F.C. Argeş 21 8 7 6 31—22 23
3, Rapid 22 115 6 29—23 27 5. Portul 21 10 3 8 40—33 23
4. Univ. Craiova .22'* 10 6 6 32—24 26 8. Callatis 21 10 3 8 28—22 23
5. Gloria Bistriţa 22 11 3 8 33—25 25 7. Unirea Focşani 21 8 6 7 37—22 22
6, Otelul Galaţi 22 10 4 8 24—22 24 8. C.F.R. Galaţi 21 9 4 8 30—27 22
7. „W ch ij 22 11 1 10 31—29 23 9. Steaua Mizil 21 9 3 9 45—25 21
8. Sportul Stud, 22 9 5 8 31—30 23 10. Chimia Rm. Vîlcea 21 8 5 8 37—39 21
9. Electroputere 22 9 5 8 18—17 23 11. C.S.M. Suceava 21 8 5 8 23—26 21

io. Inter Sibhl 22 8 6 8 25—28. 22 12. A.S.A. Tg, Mureş 21 9 3 9 25—29 21
11. Farul 22 8 4 io 32—39 20 13. Poli. Iaşi 21 8 3 10 28—32 19
12. Dacia 22 7 5 10 21—26 19 14. FAUR Bucureşti 21 8 3 10 27—31 19
13. F.C. Braşov 22 7 4 11 21—29 18 15. Foresta Fălticeni 21 8 3 10 19—27 19
14. Foii. Timişoara 22 5.8 .9 18—33 18 16. CJS. Olt ’90 21 8 2 11 22—24 18
15. Petrolul * 22 7 1 14 27—32 15 17. Autobuzul Bucureşti 21 7 3 11 28—34 17
16. Progresul 22 4 7 11 22—37 15 18. Unirea Slobozia 21 4 5 12 16—44 13
17. F C, Selena 22 4 5 13 12—33 13 ETAPA VIITOARE: Poli. Iaşi — Portu l; C.F.R.
18. C.S.M. Reşiţa 22 3 3 16 21—52 9 Galaţi — Flacăra Moreni ; Callatis — Chimia Rm. v . ;

A.S.A. Tg. M. — FAUR ; Unirea Focşani — Steaua Mi- 
z i l ; Ceahlăul — F.C. Argeş ; C.S. Olt ’90 — Foresta ; 
C.S.M. Suceava — Gloria Buzău ; Autobuzul — Unirea 
Slobozia.

Primim de la Asociaţia 
judeţeană de fotbal

Divizia C - faza judeţeană

In legătură cu meciul de 
fotbal dintre Victoria Că. 
lan — Parîngul Lonea dis
putat în ziua de 14 martie 
a.c„ Asociaţia judeţeană de 
fotbal informează Opinia 
publică şi presa următoa
rele : Organele de poliţie 
din oraşul Căi an au sta
bilit pe baza declaraţiilor 
unul număr de 1 jucători 
de fe Victoria Că lan pre
zenţa în easa jucătorului 
Mureşan Vasile Marius a 
tie» presupuşi reprezentanţi 
al echipei din Lonea, în 
ziua de vineri, 12 martie 
a.c., care le.» făcut propu
neri de cedare a  meciului, 
contra sumei de 400 000 
<)e lei, sumă ce a fost. pre
dată jucătorului Mureşan» 
în ziua de duminică 14 
martie 1993, în jurul orei 
8, de o persoană neidenti
ficată şi necunoscută de 
către Mureşan, afirmaţie 
susţinută şi cu ocazia con
fruntărilor la comisia de 
disciplină din ziua de 1 
aprilie 1993.

Nici persoanele presupuse 
câ au fost în ziua de 12 
martie la Călan din partea 
echipei Lonea pentru dis
cuţii şi ulterior (în 14 mar
tie) pentru depunerea su
mei nu recunosc în decla

raţiile date' prezenţa şi im
plicarea în această afacere, 
iar jucătorii echipei din 
Călan susţin că In urma 
avertismentului transmis, 
înainte de meci de coman
dantul Poliţiei din Călan, 
aceştia au renunţat la in
tenţia de trucare a jocului, 
fapt argumentat de rezul
tatul jocului la pauză de 
2—1 in favoarea lor. •

Menţionăm că nici din 
rapoartele arbitrului şi ale 
observatorului la* mec» nu 
rezultă aspecte de încăl
c a re a  eticii sportive pre
văzute de ROAB, iar do
sarul a fost înaintat Pro* 
curaturi: din Petroşani In 
vederea continuării cerce
tărilor şl stabilirea vino
văţiei persoanelor impli
cate în acest aranjament. 
Totodată, Asociaţia jude
ţeană de fotbal prin Co
misia Campionatului Jude
ţean îşi continuă verifică
rile, şi va putea lua o 
hotărire numai după ter
minarea şi definitivarea cer
cetărilor, măsuri ce se vor 
comunica opiniei publice, 
prin presă.

Deoarece în lupta pen
tru cîştigarea titlului de 

campioană judeţeană şl par
ticiparea la baraj, sînt u

nele dubii, atragem atenţia 
echipelor competitoare, ar
bitrilor, asupra apărării co
recte a şanselor, întrucît 
există şi alte jbcuri pre
cum Metaloplastica Orăştie 
— Constructorul Hunedoara

şi cu Minerul Ştiinţa Vul
can, C.F.R. Simeria —r Ha- 
ber Haţeg, Minerul Certej 
— Min. Şt. Vulcan şi al
tele ale căror rezultate pot 
fi puse sub semnul, între
bării.

Rezultatele etapei 21 din 4 aprilie : Aurul Brad 
— Min, Aninoasa 4—0; Minerul Teliuc — Mureşul 
Deva 0—0; C.F.R. Simeria — Victoria ’90 Călan 2—0; 
Win. Bărbăteni — Haber Haţeg 5—1; Min. Ghelarl — 
Metalul Crlşcior 2—1; Metaloplastica — Min. Certej 
3—1; Min. Şt. Vulcan — Favior 6—0; Constructorul 
HUned. — Parîngul Lonea 1—I,

2. parîngul Lonea
3. Construct. Hunei
4. Haber Haţeg
5. Mureşul Deva
6. C.F.R. Simeria
7. Minerul Certej
8. Min, Aninoasa
9. Vict ’SO Călan 

40. Min. Bărbăteni
11. Metaloplastica
12. Min. Ghelari

14. Aurul Brad 
19. Min. Teliuc 
16. Favior Orăştie

Etapa viitoare 22 dîn 
nea — Min. ŞL Vulcan;

CLASAMENTUL 
* 21 16 3 2 59—21 35

21 16 2 3 58—20 34
A. 21 12 ' 4 5 59—33 28

21 11 4 6 38—34 26
21 11 2 8 37—26 24
21 10 1 10 43—35 21
21 8 4 9 51—35 20
21 10 0 11 45—38 20
21 8 3 10 40—31 19
21 9 1 11 32*—49 19
21 9 0 12 RA__17 18
21 6 5 10 34—48 17

■ 21 8 1 12 33—47 17
21 7 2 12 30—39 16
21 6 2 13 24—57 14
21 3 2 16 17—94 8

Parîngul Lo-11 aprilie:
. Favior — Metaloplastica;

Min. Certej — Min. Ghelari; Metalul Crişcior — Ha
ber Haţeg; Victoria ’90 Călan — Min. Teliuc; Mure
şul Deva — Aurul Brad; Min. Aninoasa — Construc
torul Huned.; CF.R. Simeria — Mir». Bărbăteni.

Diviz ia  A
ajunge pînă la linia de 
fund a terenului şi cen
trează impecabil lui Şu
mundică care nu-1 iartă pe 
Alexoi, aducînd bucuria 
în tribune 1—0. Moment 
bun pentru galeria hu- 
nedoreană ce şi-a adus a- 
minte de vremurile bune 
ale Corvinului şi a încu
rajat în final echipa lor 
favorită, ducînd-o spre 
victorie. Fiindcă, în min. 
62, Emil Marian, (revenit 
de la Jiul) a demonstrat 
şi el (ca Gabor) cită ne
voie au „mînjii" Corvi
nului de 3—4 jucători ex
perimentaţi lingă e i : pri
mind o minge de la ace
laşi Gabor, Marian s-a 
lansat într- 0  cursă, a dri

blat, a intrat în careu, l-a 
fentat şi pe portar şi a 
înscris sigur pe e l : 2—0 
pentru Corvinul. Au ur
mat faze frumoase, create 
la ambele porţi, atît gaz
dele cit şi oaspeţii avînd 
posibilitatea să mai în-, 
scrie goluri.

Păcat de arbitrajul lui 
Ursu (Suceava) părtinitor 
pentru oaspeţi în unele 
faze, absolvindu-i şi de 
2 lovituri de pedeapsă ce 
li se cuveneau pe drept 
gazdelor.

Corvinul : Ioniţă, Far- 
tusnic, Bozga, Haidiner,Te- 
tileanu, Chezan, Mitrică, 
(Gabor), Bordeanu (Bar- 
dac), Şumundică, Tiţa, 
E. Marian. (S.C.)

A 2
REZULTATELE ETAPEI din 3 aprilie : U.T.A. — 

Olimpia S.M. 5—0 ; Drobeta — C.F.R. Cluj 1—0 ; Me- 
trom — Gloria Reşiţa 1—3 ; C.F.U. Timişoara — F.C, 
Bihor 0—2 ; I.C.I.M. — Tractorul 0—1 ; F.C. Maramureş 
— Jiul Petroşani 1—0 ; Metalul Bocşa — Jiul Craiova 
1—1 ; Corvittul — Met. Cugir 2—0 ; Unirea A. I. — f i t . . 
mătura 3—2.

CLASAMENTUL
1. U.T.A. Arad 21 12 2 7 42—22 28
2. Gloria Reşiţa 21 12 2 7 27—W 28
3. Jiul Petroşani 21 î l  2 8 38—23 2*
4. Tractorul 21 10 4 7 34—27 24
5. Corvinul Hunedoara 21 9 4 & 33—28 22
6. F.C. Bihor 21 9 4 8 27—25 22
7. Unirea Alba Iulia 21 10 2 . 9 29—35 2T
8. F.C. Maramureş 21 9 3 9 37—25 21
9. Drobeta Tr. Severi n 21 9 3 9 21—19 21

10. Metrom , 21, 8 5 8 21—23 21
11, Jiul Craiova * . 21 9 3 9 24—35, 21
12. Met. Bocşa 21 8 4 9 25—46; 20
13. C.FJR. Cluj 21 8 3 .,10- 40—46 19
14. I.C.I.M. 21 7 5 .9 23—25 1#
15. Armătura 21 9 i i r 33—35 19
16. Met. Cugir ,21. 8 3 10 25—45 19
17. Olimpia S. M. 21 7.2 12 34—40 16
18. C.F.R. Timişoara 21 7 2. U 21—32 16

ETAPA VIITOARE : Tractorul — Met. Bocşa ;  Jiul 
Craiova — Corvinul; Met. Cugir — Unirea A.IJ;; Me- 
trom — U.T.A. ; Olimpia S.M. — C.F.R. Timişoara ; F.C. 
Bihor — F.C. Maramureş ; Jiul Petroşani — I.C.I.M, ţ 
Gloria Reşiţa — C.F.R. Cluj ; Armătura — Drobeta.

CONSTRUCTORUL HUNEDOARA 
PARÎNGUL LONEA 1 — 1

Lume multă pe cochetul 
stadion al constructorilor 
hunedoreni, dornică să 
vadă la lucru liderul se
riei (pînă duminică, cînd 
La luat locul Minerul Şt. 
Vulcan) dar şi pe tînăra 
echipă hunedoreană, bine 
pregătită de antrenorul 
principal Mitică Găian. 
în  timpul partidei au al
ternat perioadele bune de 
joc ale ambelor formaţii, 
cu un avantaj de partea 
gazdelor, care, însă au 
ratat nepermis de mult, 
mai ales prin Sicoe, Ma- 
aojache, Berindei şi alţii. 
Parîngul, cu o echipă mal 
experimentată, în care 
Movilă, Lăzăroiu şi Creţu

s-au dovedit a fi în bună 
dispoziţie de joc, a reuşit 
să obţină un punct foarte 
preţios acolo undo adver
sarii lor (Min. Şt. Vul
can) au fost înfrînţi la 
scor. Au inscris Movilă 
pentru oaspeţi şi a egalat 
Toderlţâ pentru . gaade. 
Iată formaţiile care au 

început partida : Construc
tor ui — Ţiliban, Tom», 
Botezan, Balint, • Zaneş, 
Toderiţâ, Stanca, Berindei» 
Sicoe, Manolache, Qră- 
ghici. Parîngul : Bîzoianu, 
Muntoiu, Botezatu, Si- 
miam, Leleşan, Burlan, 
Lăzăroiu, Movilă, Creţu,

REZULTATELE CONCURSULUI 
P R O N O S P O R T  

DIN 4 APRILIE
Brescia —  Ancona 1— 1 X
Cagliari—  Genoa 3—0 1
Foggia Atalanta 1—0 I
Modena — Lecce , 1—1 X
Monza — Cosenza 2—0 1
Roma — Florentina 1—1 X
Sampdoria — Inter 1—3 2,
Torino — Lazio 1—1 X
Verona — Cesena 1— 1 X
Ascoli — Cremonese 3—Q I
Bari — Venezia Q—0 X

- Bologna — Pisa i — i X
Lucchese — Reggiana • 2—1 

Fond de cîştiguri: 134 998 656 lei
1
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•  SC U&B ’i’rading 
SRL Deva, str. Emi- 
nescu, bl. 48 B, tel. 
611317, vinde en gros 
ţigări Assos, LM, BT, 
Royale, ICent, Parisien. 

ne, Gauloises, Kim, Ga
mei, Pali Mall, Golden 
American, Gold Coast, 
King Expres etc. cu 
adaos comercial între 
zero şi 5 la sută. (4557) 

i — ♦  -*  — *—*-

•  VlND apartament 4 
camere confort I (mobilat), 
Deva, tel. 020213.. (4585)

•  S. C. MECAPI- 
LEMN Călan vinde 
din producţie proprie 
cherestea . răşinoase, 
fag. stejar, 24—48 mm, 
parchet stejar, uşi şi 
geamuri, mobilă, că
rămidă plină şi blocuri 
ceramice. Relaţii la 
tel. 095/731037, 095/
620408. (4612/13)

•  VlND apartament 3
camere, etaj 2. Deva. In
formaţii telefon 025963. 
după ora 19. (4610)-

•  VlND secţie brutărie, 
linie îmbuteliat bere şi ră 
coritoare. Telefoane 615635, 
613021, după ora 16. (4591)
•  VlND convenabil xerox, 

în stare de funcţionare, 
1979. Tel. 616358. (4551)

•  VlND convenabil, ur
gent, apartament 2 camere 
parter. Orăştie, str. Pricazu. 
lui. bl. 58. ap. 63, sc. D.

V. (1609)
•  VlND in Deva grădi

nă de 700—800 mp, cu po
sibilităţi de construcţie,

: pomi. fructiferi, garaj cu 
' trifazic, gaz. Plata în va-'
: Iută sau Iei. Informaţii 
Deva. tel. 616992 sau 64-8755-.

» (4623)
•  VlND teren intravi

lan. in suprafaţă de 2 300 
•mp, în Băcia, nr. 157. Tel. 
67.2112, în perspectivă in- 
trpducere. gaz metan. (4628)

•  VÎND .garsonieră, zonă 
centrală. Hunedoara. Infor
mată, Deva, tel. 617044.

•  VlND Renault 14 GTL. 
stare foarte bună, şi cîine 
Lup. rasă alsaciană, preţ

bun. Tel. 618133 Deva. (4648)

•  VÎND apartament * 3
camere. Brad. tel. 650263. 
după ora 20. (4652)

•  VÎND diuze injector 
Mercedes, originale, sigi
late. Deva. tel. 618446.

(4594)
•  VÎND urgent motoci

cletă pentru transport 
marfă, cu-ladă, 200 ‘ cmc, 
consum 4/100. Deva, tel. 
613778, între orele 15—17, 
zilnic. (4626)

•  CUMPĂR pianină 
şi garsonieră în Pe. 
troşani Nord. Relaţii 
la tel. 550401. (4624)

; •  VÎND dormitor TM
' stare foarte bună, preţ 
! «50000 lei. Tel. 618738, după 
• Ora 16. (4635Î

. •  VÎND apartament O- 
1 răştie, str. Pricazului, bl. 
| 56, ap. 25. (4636)

•  SOMISlA de lichidare 
t 6.A.P. Ilia organizează 
icitaţie publică în data de 
21 aprilie 1093, pentru vîn

zarea construcţiilor zoo
tehnice din comuna- Ilia... 
Informaţii' la consiliul co
munal Ilia, tel. 244. (4802)

•  VÎND televizor Grun-
dig 60 cm şi player Aiwa, 
cumpăr Oltcit şi Audi 80, 
pentru piese schimb, cil 
certificat înmatriculare. Tel. 
093/544158. ' (4640)

•  VÎND autocamion IFA 
W 50, 6 tone, fabricaţie 
1987, Dacia 1310. fabricaţie
1984, neînmatriculată. Maz
da 323 GLX 1,5, fabricaţie
1985. Tel. 624401, după ora
18. * (4534/36)

•  VlND teren agricol şi
fînaţ Boşorod. Informaţii 
Jurj Toma. (4580)

•  VÎND două locuri de
veci. Tel. 617561. .(4501)

o SC Euromarket 
Brînduş SNG Orăştie, 
str. G. Bariţiu, nr. 1 

- vă oferă frigidere şi 
congelatoare Arctic. 
Relaţii la tel. 647361, 
între orele 8—17. (4643)

•  VÎND robot de bucă
tărie Universal pentru re
staurante şi cofetării, bu
telie aragaz, mochetă 2x3. 
Tel. 61140. - (4645)

•  VÎND VW Polo stare
excepţională. Tel. 624325. . 
după or;l T5. (4653)

•  VlND utilaje frigori
fice. Tel. 628708. (4647)

•  VlND urgent, convena
bil, motor piese VW Golf, 
cîrlig remorcă. Deva, Ho
rea 54 sau tel. 625139. (4654)

o VlND garsonieră con
fort redus, Dacia, str. Al. 
Plopilor, bl. 9, sc. 3, ap. 
23, preţ informativ 750 009, 
negociabil, după ora 17.

(4655/56)

•  CUMPĂR butelie a- 
* ragaz normală, ofer 40000

lei. Tel. 642234. - (4657)

•  VÎND Dacia 1300 stare 
excepţională, preţ conve
nabil.' Ilia, Iuga, tel. 383.

(4658)
•  VÎND televizor color, 

Telefunken preţ negociabil. 
Tel. 613167. Deva. (4663)

•  VÎND apartament 2 
camere. relaţii la tel. 
612337, între orele 19—20.

' (4913)
•  VÎND convenabil vi.

deoplayer japonez Elekta. 
sigilat, telecomandă." Tel. 
816620. • (4919)

•  VlND ARO camionetă 
nouă, Cîmpulung. Informaţii 
Haţeg, tel. 770216. . .. (4926)

o SC Sigma Moloţ SCS 
D.eya, str. A, Iancu, bl. H 1 
parter, tel, 6148i88, face) cu 
ocaziă sărbătorilor de ..pri
măvară mari: reduceri de 
preţuri la tricotaje şi len
jerie r-: intimă ; en - gros 

‘ şi en detaille. (4927)

•  VlND videoplayer Fu- 
nai, nou, 127 000 lei, şi Lăs
tun. Deva, tel. 627634. (4929)

•  VÎND mărci ofertă se.
rioasă, după ora 15. Tel. 
47113. (4932)

•  VlND apartament 2
camere Dacia. Deva, tel. 
620774. (4933)

•  VÎND dulap frigorific 
600 litri, caut femeie pen. 
tru îngrijit copil. Tel. 
625791, după ora 16. (4934)

•  VlND Opel Kadett 
1984, ultimul model, şl

- Renault Trafic, izotermă 
Turbo Diesel 1986, înma. 
triculate.- Tel. 717330. (4935)

•  VÎND combină cu CD
Philips nouă şi casetofon 
Deck. Tel. 628567, orele 
15—21. (4937)

m \ IND te ;n ,<t tbil ti
tra vilan în Hunedoara. Re. 
lăţii Bucureşti,' tel.' 6212480', 
6296667. (3585)'

•  VÎND apartament 3
camere, et. 2. Hunedoara, 
tel. 728293. (4716)

•  VÎND apartament 2 
camere zonă centrală. Tel. 
712140, între orele 16:—18.

(4718)

•  VÎND rulotă motor
Audi şi 2 uşi Audi dreapta. 
Tel. 716738. (4720)

9  VÎND apartament 2 
camere, Micro 4, confort
l. Tel. 718840. (4723)

•  VÎND videorecorder 
Goldstar nou, sigilat. In
formaţii tel. 714623. (4730)

« VÎND IJ  3, 150 000 lei' 
cu. ataş, piese schimb. Tel. 
722639. (4731)

•  VlND televizor Sirius,
preţ convenabil. Informa
ţii, Răcâştie (Hunedoara), 
nr. 56. (4735)

•  CUMPĂR apartament
2 camere central. Tel. 
738108, după ora 16. (4719)

•  CUMPĂR staţie am
plificare 15 x 2 W, preţ 
convenabil. Tel. 717636, du
pă ora 16. (4729)

•  CUMPĂR forinţi, o- 
fertă serioasă. Tel. 715807 
între orele 18—19. ... (4734)

•  SCHIMB apartament
3 camere parter, posibili
tate privatizare, zonă cen
trală, cu ap. 2 camere. Tel. 
722639. (4732)

•  ÎNCHIRIEZ garaj 6x4
m, zonă centru vechi. Tel.
712768. (4733)

•  SG Vlad şi Rădulescu
SNG Hunedoara, str. Al. 
Ghizid, nr, 3, tel. 714191, 
angajează urgent 2 mun
citori pentru lucrări de 
construcţii. (4766)

•  JUDECĂTOR IA DEVA 
anunţă pe cei interesaţi 
vînzarea la licitaţie a unui 
apartament cu 2 camere, 
situat în Deva, bdul De- 
cebal, bloc D, sc. D, ap. 
12.

Licitaţia are loc în ziua 
de 8 aprilie 1993, ora 9, la 
sediul Judecătoriei. Deva, 
biroul executorilor judecă, 
toreşti.

« SC Pizu Agrotext 
Deva vinde en gros 
şi en detaille vin văr
sat din soiuri supe
rioare. Vînzarea se 
face la sediul SG „De
vii" SA . Deva, str. 
Dorobanţilor, nr. 32 
A (vizavi de Oficiu] 
Farmaceutic) zilnic, 

începînd de miercuri, 
7 aprilie, inclusiv sîm. 
băta între orele 9—17.

; •  VÎND videoplayer Fu. ' 
nai, nou, preţ avantajos 
Informaţii tel. 629923. (4955)

PIERDERI
•  PIERDUT sîmbătă în

cartier Micro 15, căţeluşă 
Pechinez galben sub tra
tament, bolnavă, Lady. Re
laţii tel. 628166 sau 615401, 
recompensă. (4912)

ÎNCHIRIERI
•  TINERI căsătoriţi cău

tăm pentru închiriat apar. 
tament (ne)mobilat, cen
tral. Telefon 617096. (4571)

•  OFER ' pentru închi
riere 2 camere 40 mp, 
vînd mobilă. Tel 625061, 
între 10—18. (4662)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  SCHIMB apartament 2 
camere Bucureşti cu apar. 

■ tament • 3 camere. ••'Dglva. 
Tel s 18, î ttî« « eh  
16—18. (4918)

OFERTE 
DE SERVICII

•  EUROFRIENDS —' 
90 organizează excursie 
în Turcia, în perioada 
7—11 aprilie 1993, preţ 
II 000 lei. Informaţii 
Deva, ţel. 621840. (4502)

•  OFER recompensă pen
tru cedare contract apar
tament 2—3 camere, în 
Deva, în valută. Telefon 
660667, după ora 16. (4550)

•  GAUT femeie îngrijire
copil 2 ani. Te!. 629041, 
după ora 16. (4925)

•  ROTISERIA Ilia 
angajează de urgenţă 
bucătar. Relaţii la tel. 
446. _ (4650)

DECESE

•  DOINA şi Tudoî 
Ionescu mulţumesc tu 
turor prietenilor, cu. 
noştinţelor şi colegilor 
de serviciu care au 
fost alături de ei la 
nedreapta şi fulgeră- 
toarea despărţire de 
cea care a fost scumpa 
lor mamă,"

MARIA CORCIU 
(4928)

•  CU durere, colegii 
de muncă din Secţia 
aglomerare G.M.P. a- 
duc un ultim omagiu 
aceluia care a fost

ing. VIOREL 
LUPULESCU 

dispărut prematur din
tre noi, om de aleasă 
modestie. (4956)

CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI -Şl AL  
EXPERŢILOR AUTORIZAŢI; FHJALA 

-  HUNEDOARA
Organizează cursuri pentru însuşirea no

ului sistem de contabilitate prin
S.C. EVALEX — CONT S.R.L.,
care dispune de lectori autorizaţi de Con

siliul Consultativ al Contabilităţii.
Se vor elibera adeverinţe care conferă pri

oritate la susţinerea examenului de atestare a 
contabililor autorizaţi.

Informaţii se pot obţine la S.C. EVALEX — 
CONT S.R.L., bdul Decebal, bl. R (lingă LC.fi. 
Felix), între orele -16, sau la telefoanele 
614063 si 623339, după ora 17.

Lectori : Ec. PARALESCU IOAN si Ec, 
BREBU MONICA.________  • •

SOCIETATEA COMERCIALA „AVRAM 
IANCU“ S.A. BRAD

Cu sediul în Brad, str. Independenţei, nr. t, 
bloc 17 — parter.

Organizează LICITAŢIE PUBLICĂ în baza 
prevederilor H.G. 1228/1990 şi 140/1991 pentru 
vînzarea şi înfchiricrea unor mijloace fixe casate 
sau disponibilizate.

Licitaţia va avea loc la sediul societăţii in 
fiecare vineri, ora 10, pînă la epuizarea listei.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic 
la sediul societăţii si la telefonul nr. —- 651835.

(220)

SOCIETATEA COMERCIALA „AVRAM 
IANCU“ S.A. BRAD

Face cunoscut celor interesaţi că sîntem în 
litigiu cu Societatea Comercială „MERCUR" 
S.A.' Brad pentru spaţiul în care funcţionează 
cofetăria 100 Brad, str. Dacilor —• unitate scoasă 
la.licitaţie pentru închiriere în 15 aprilie 1993 
(Anunţul din Cuvîntul liber nr. 835). (221)

SOCIETATEA COMERCIALA „ELIS" S.A.
HUNEDOARA

ANUNŢA
Marţi, 22. 04. 1993 — ora 10, la scd>ul So

cietăţii comerciale „ELIS" S.A. din Hunedoara, 
str. Ecaterina Varga, nr. 3, se organizează LI
CITAŢIE PUBLICA pentru darea în locaţie de 
gestiune a activităţii de :

•  SIFONARIE — GOGOSARIE — din Piaţa 
OBOR

•  SIFONĂRIE — MICRO V — bdul Dacia, 
nr. 47 A. (222)

t '

I
I
I
I
I
I

Societatea Com ercială 
Crăciun & Com p S.N.C.
Complexul „Bachus", Piaţa Unirii, nr. 4 Deva

VINDE jtf 
EXCLUSIVITATE

Mesele de biliard ,de calitate america, 
a i, a<t dimensiunea de 223 x 111 ■  f i  
cm şl se comercializează de firma ooas- 
tri la preţul de 1,4 milioane de Iei saa 

.2000 de dolari, ca accesoriile cuvenite : 
2 tacuri $ 2 crete; an set de bile t ţa

jocuri mecanice, jocuri de şah, table fi |  
remmy. Aici. într-o ambianţă plăcuţi, |  
antrenantă, se servesc băuturi fine, de I  
calitate superioară. intr-o gamă diverşi- f  
ficaţi, 4->-5 sortimente de cafea armmtS.1 
produse ale urlet cuIinAre la ţ ^ u d  u c -l

triunghi 35 de fişe. Costul se poate* a- ceslbfie. Reţineţi, Cazinoul <C*sfaa)«ste 
chita prin dispoziţie de pluti ratată de 
banei sau casb.

Totodată, se asigură accesorii pe bază 
de comandă fermă — tacuri, capete de 
tac, seturi de bile, cretă, postav special, 
lămpi speciale pentru biliard, suporturi 
de tacuri.

IMPORTANT!
La etajai complexului „Bachus" din 

Deva solicitanţii, cei care doresc să se 
destindă cit mai agreabil, au ta dispoziţie 
renumita formă de distracţie a Cazino
ului (Casinâ), dotat cu mese de biliard.

1deschis între orele 14—45 (dtarineaţah 
REŢINEŢI! i |
fia Firma S.N.C. CRĂCIUN (Bachus)! 

găsiţi pentru a cumpăra şt e seamă d e l 
produse alimentare şl industriale, prki-■  
tre care: I

e  cinci sortimente do ciocolată de ca-* 
litate superioară din Franţa, Cehia ş t i  
Slovacia: i

U uleiuri speciale pentru toate tipurile I  
de autoturisme;' 5

e  anvelope cu camere 155 x 13; 165 s i
i3. :

Pentru informaţii suplimentare, ADRESAŢI-VÂ la telefoanele 617249;! 
617084 şl la fax 617294 Deva. |
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