
Dacia Felix—un nume predestinat?
Necesităţi — presante, 

atunci cînd le naşte cleş
tele cotidianului, de per
spectivă, atunci cînd mate
rializează intenţii şi deci
zii. majore — obligă gîn- 
dul să caute sprijin într-o 
instituţie bancară. Deşi 
noul şi-a făcut loc şi aici, 
prin apariţia băncilor par
ticulare, impedimente e- 
xistă şi ele ţin fie de cuanr 
tumul dobînzii, fie de ac
ceptarea solicitărilor ve
nite din partea persoane
lor fizice, fie de prompti
tudinea acordării împru
mutului, fie de durata o- 
bligatorie a rambursării 
lui, fie de... fie de... Prin 
urmare, înfiinţarea unei 
bănci nu poate fi decît po
zitivă şi dătătoare de spe
ranţe.

— Cu ce arme intraţi in 
bătălia concurenţială, sti
mată doamnă director Lu
cia Lucaciu ?

— Riscînd o posibilă in
terpretare de nonmodes- 
tie, îndrăznesc să afirm: 
cu destul de multe şi va
riate, vizîod întregul nos
tru mecanism existenţial 
— de la calitatea profesio
nală a personalului şi pî- 
nă Ia operativitate şi se
cret bancar total.

— Sînteţi sucursală a cu
noscutei bănci Dacia Fe
lix, fondată la Cluj, cu 
capital privat. Detaliile de 
specialitate vă invit pe 
dumneavoastră să le ofe
riţi.

— Activitatea generală 
are similitudini cu a ce
lorlalte bănci. Se urmă
reşte atragerea de fonduri 
băneşti (în lei şi în valu
tă), se păstrează obliga
ţiunile financiare ale Cli
enţilor şi se acordă credi
te (tot în lei şi-n valută), 
in special pentru activităţi 
de investiţii Există insă

şl particularităţi. Dacia- 
Felix prestează servicii 
bancare, de expertizare 
tehnică, economică şi fi
nanciară a proiectelor; 
practică asigurări asupra 
bunurilor gajate in vede
rea creditării şi aranjamen
te de corespondent cu 
bănci şi instituţii finan
ciare străine (există pînă 
în prezent opt bănici de 
corespondent în exterior). 
Facilitatea primordială o- 
ferită de Dacia Felix con
stă, după opinia noastră, 
în caracterul negociabil al 
dobînzilor (în limitele sta
tutare, bineînţeles).

— Aprecierile de specia
litate v-au aparţinut. A- 
veţi amabilitatea şi lăsaţi 
reporterului, neiniţiat in
tr-ale finanţelor — latitu-

NATALIA VASIU 

(Continuare in pag. a 2-a)

Pînă cînd, români, să fim jigniţi la noi acasă?
Declaraţiile pastorului 

Laszlo Tokeş şi ale 
U.D.M.R.-ului provoacă ma
re nelinişte în opinia pu
blică românească. Aces
tea, după revoluţia din de
cembrie ’89, se înmulţesc 
cu fiecare zi şi devin tot 
mai periculoase. Atît în in
teriorul ţării, cît mai ales, 
în exterior se aduc mari 
deservicii.

„Mierosul" Tokeş şi com
pania sa, în ţară vorbesc, 
uneori, chiar binişor de
spre convieţuirea dintre 
oameni, despre binele ce 
trebuie făcut „aproapelui 
tău" (adică românului), în- 
cît îţi vine să crezi că sînt 
cu adevărat „oameni" şi 
„creştini". Numai că, ime
diat ce ajung la Budapes
ta ori în America, uită de 
omenie, de respect, de mo
rala creştinească, şi pfin 
tot ce fac aduc grave in

sulte şi jigniri statului ro
mân, poporului român.

Ultima gogomănie este 
aceea privind „purificarea 
etnică", care mai nou se 
numeşte „purificare cul
turală", ce dăinuie în Ro
mânia de peste 70 de‘ani, 
după spusele dlui TSkeş. 
După calculele noastre, 
ajunge exact la anul 1918
— cel mai mare din isto
ria românilor, iar pentru 
ei, anume dispariţia ne- 
dreptei Ungarii Mari — a- 
supritoare de popoare şi 
(teritorii nemaghiare.

Tactica „paşilor mărunţi"
— aşa cum a denumit-o 
preşedintele P.U.N.R., dl 
prof. univ. Gheorghe Fu- 
nar — se adevereşte la 
tot pasul, în tot ce face 
U.D.M.R.-ul, veşnic nemul
ţumit. Dacă azi au obţinut 
îndeplinirea unei dolean
ţe, tnîine pretinde altele,

uitînd faptul că pretenţii
le lor depăşesc toate ha
remurile internaţionale cu 
privire la minorităţi. Sco
pul este unul, indiferent 
ce haină deghizată poar
tă : „Vrem Ardealul!“.

Dar pînă cînd românul 
să tot cedeze ? Pînă cînd 
românul să fie batjocorit 
în ţara lui ? Răspunsul este 
unul singur : pînă româ
nii vor fi dezbinaţi, toţi 
străinii îşi vor face de cap. 
Tocmai de aceea P.U.N.R. 
pune pe primul plan uni
tatea românilor în jurul 
problemei naţionale, indi
ferent de apartenenţă po-

Prof. VIOREL VULTURAE, 
vicepreşedinte P.U.N.R., 

filiala judeţeană 
Hunedoara,

preşedintele P.U.N R. Brad 
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■  KOLN. — Uniunea 
Creştin-Democrată, prin
cipalul partid al coaliţiei 
guvernamentale germane, a 
criticat insuficienţa aju
torului occidental, în spe
cial al Franţei şi Statelor 
Unite, pentru a ameliora 
securitatea centralelor nu
cleare ruse, după acciden
tul nuclear de la Tomsk-7 
(Siberia occidentală), in
formează agenţia France 
Presse.

„Comunitatea interna
ţională nu furnizează aju
torul financiar necesar" 
a declarat, într-un inter
viu radiodifuzat, Wolf- 
gang von Geldern, expert 
al U.C.D. pentru proble
mele mediului, cerînd 
guvernelor occidentale să 
propună Rusiei „soluţii 
alternative". Reactoarele 
nucleare care asigură 50 
Ia sute din curentul elec
tric al Rusiei sînt consi
derate a fi Periculoase, po
trivit criteriilor occidentale, 
a menţionat el.

f MOSCOVA. — Pre- 
itele Parlamentului Ru
siei, Ruslân Hasbulatov, a 

afirmat că „alegerile anti
cipate au devenit cu sigu
ranţă indispensabile". In
tr-un discurs pronunţat la 
o reuniune a deputaţilor 
din consiliile locale (sovie
tele), Hasbulatov a afirmat 
că imed f. după referen
dum, ar trebui convocat 
Congresul deputaţilor po
porului. pentru a hotărî 
viitoarele alegeri - antici
pate. După ce a criticat gu
vernul şi pe democraţii 
rupi cate „violează' consti
tuţia' in permanenţă", lide
rul parlamentului a cerut 
constituirea de urgenţă a 
Unui guvern „de consens 
naţional".

■  ANKARA. — Premie
rul turc Suleyman Denii 
rel a* exclus intervenţia 
Turciei in conflictul azero- 
armean, poziţie care intră 
în contradicţie cu afirmaţii
le preşedintelui Turgut 
Ozal, care a manifestat o 
poziţie mult mai tranşan
tă in această problemă — 
transmite Associated Press,

CUVÎNTUL LIBER
O O T I D  I A N  1N D E P E N  D  E  N T □

ANUL V

NR. 847

MARŢI, 13 
APRILIE 

1993
4 pagini — 15 Iei

Abonamentele la ziarul „Cuvîntul liber” i 
pentru luna mai se fac la oficiile poştale, fac- i 
torii poştali şi difuzoril de presă — pină la data ' 
de 29 aprilie inclusiv.

Costul unui abonament este de 250 lei, la 
care se adaugă taxele poştale.

C am erade Comerţ 
şi Industrie a  judeţului 

Hunedoara 
COMUNICAT

în legătură cu serialul 
referitor 1„ ordinul rvr. 
24/1993, al prefectului ju
deţului Hunedoara, Camera 
de Comerţ şl Industrie a 
decis să nu mal continue 
polemica inutilă cu Pre
fectura Judeţului Hune
doara, întrucât aceasta a 
degenerat într-o serie de

dezinformări pe care opi
nia pubică nu le poate In
terpreta corect.

Ne rezervăm dreptul de 
a aborda problema la nivel 
guvernamental, pentru res
pectarea strictă a legilor 
în spiritul şi litera lor.

COLEGIUL 
DE CONDUCERE
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pe zi-
— Unde al fost duminică seara, iubito ?

— Ea ? Nu-i adevărat!...

De la Haţeg la Philadelphia 
şi retur (III)

Dna Aglaia Coca 
Lucaci a fost o viaţă 
poştaş, oferind, în fie
care zi, locuitorilor Iliei 
ziarul nost CU, precum şi 
alte publicaţii centra
le, scrisori... Despre hăr
nicia dînsei am scris nu 
o dată, remareînd, în a- 
celaşi timp, pasiunea 
pentru cusut-brodat, 
pentru modelele Ine
galabile pe care le-a 
creat. Prirttr-o străda
nie încărcată de tena-

Papetăria „C o ca "

citate, dînsa şi-a văzut 
un vis cu ochii — ace
la de a public^ într-o 
carte de specialitate mo
dele populare ce le-a 
creat, carte apărută la 
Editura „Ceres* Bucu. 
reşti.

la  pensie, dna Aglaia 
şi-a deschis o papetărie 
In centrul comunei. Pro
dusele pe care le vin
de: cosmetice, deter
genţi, ţigări, brichete 
ş.a. Este înconjurată, 
cum e firesc, de ziare. 
Pregăteşte, în timpul li
ber, o nouă tipăritură 
cu modele de cusut şi 
broderie. Cine a fost 
învăţat să lucreze o via
ţă întreagă nu poate 
sta nici acum locului. 
Sărut mîna, dna Aglaia.

MINEL BODEA

— Cum v-aţi simţit în 
America, dle Marius Con- 
stantinescu ? Cum sînt a- 
mericanii ?

— La începutul perioa
dei, pentru acomodare, am 
locuit la două familii. Măr
turisesc că, In primele zile, 
nu mi-a fost chiar uşor. 
Dar m-am acomodat rela
tiv repede, a trebuit să 
Învăţ multe lucruri, ne-am 
împrietenit. M-am simţit 
bine şi in aceste familii, 
şi la hotelul la care am 
locuit ulterior şl unde sînt 
găzduiţi rezidenţii din în
treaga lume aflaţi la stu
dii în America, şi in vizi
tele efectuate în diverse 
localităţi, la mari edificii 
arhitectonice, instituţii cul
turale, obiective turistice 
etc. Americanii sînt oa
meni calzi, prietenoşi, des
chişi, generoşi, gata ori- 
cînd să te ajute. Vorbesc 
sincer, la obiect, preţuiesc 
nespus timpul şi banii. Aş 
vrea să accentuez un lu
cru. Zvonurile despre co
piii din România înfiaţi de 
americani, potrivit cărora 
copiii noştri au o soartă 
tragică, sînt false. Am vă
zut asemenea copii. Chiar 
din judeţul nostru, de la 
Haţeg şi Simeria. Ei sînt 
nişte privilegiaţi ai soar- 
tei, bucurîndu-se de cele

mai calde sentimente u- 
tnane.

— Aţi legat în America 
şi nişte relaţii mai traini
ce ?

— Sper că da. Unele 
personalităţi cu care am a* 
vut contacte mi-au promis 
că ne vor ajuta, ne vor 
vizita la Haţeg. Cel mai 
tranşant a fost primând 
oraşului Hickory. care s-ar 
putea să vină curînd in 
România, cu un grup de 
oameni de afaceri, intere
saţi de industria noastră 
de mobilă, in Hickory fiin- 
ţînd cele mai mari fabrici 
producătoare de mobQă 
din S.U.A. De asemenea, 
un grup de Creştin! din 
Buck County a promis tot 
ajutorul necesar unui me
dic stomatolog din Haţeg 
--- medicamente, aparatu
ră de specialitate, mate
riale dentare, plata medi- 
caţiei — pentru rezolvarea 
problemelor în domeniu 
ale copiilor de Ia şcolile 
speciale de la Peşteana, Pă- 
clişa şi Săcel. Ajutorul, 
deocamdată In plata me- 
dieaţiei, a început deja să 
se deruleze.

DUMITRU GIIEONEA

(Continuare in pag. a 2-a)

© GREVĂ DE AVERTIS
MENT. Datorită nesoluţionăril 
favorabile a revendicărilor îna
intate forurilor competente,, gra
vei situaţii economico-sociale a 
tării ţi neviabilităţii măsurilor 
adoptate pină în prezent de gu
vernul României, ieri, între orele 
10—12, la S.C. ^Siderurgica* SĂ. 
Hunedoara a avut loc 0  grevă 
de avertisment. Nu a fost afec
tată activitatea în sectoarele cal
de ale marelui combinat hune- 
doreau. (D.G.).

o  CAMPIONAT DE VOLEI 
LA SIMERIA. Incepînd de as
tăzi şi pînă in 15 aprilie, oraşul 
Simeria găzduieşte etapa de zonă 
a Campionatului naţional de vo
lei fete al şcolilor gimnaziale. 
Participă reprezentativele jude
ţelor Alba, Arad, Hunedoara şi 
Timiş. Judeţul nostru este repre- 
Zentat de echipa de volei fete a 
Scolii generale nr. 1 Deva. (D.G.)

O OLIMPIADA DE BIOLO
GIE. Ieri s-a deschts la Deva fa
za naţională a Olimpiadei de 
biologie. Participă elevii câşti
gători ai fazelor judeţene din 
întreaga ţară. tn momentele de

respiro, elevii oaspeţi vor avea 
prilejul să viziteze cunoscute o- 
biective istorice şi turistice hune- 
dorene. (M.B.)

© LANSARE DE DISC. Ma
riana Anghel, cunoscuta şi apre
ciata solistă hunedoraană de mu
zică populară, lansează miercuri, 
ora 15,30, la Casa Cărţii din De
va, un disc cuprinzlnd cele mal 
frumoase cîntece din repertoriul 
său. XJn prilej fericit de întîlni- 
re cu ctntecul popular autentic 
al oamenilor acestor meleaguri

(M.B.)

o  O DEMISIE AŞTEPTATĂ. 
Viceprimarul municipiului Hune
doara, dl Marian Marcel Her-

nmj.p—isnr...i - mmm

ban şi-a dat demisia din func
ţia ce o deţinea. Este un eveni
ment, dar nu cine ştie ce. Dom
nia sa a ajuns viceprimar prin- 
tr-o întimplare, şi anume aceea 
că municipiul de pe Cerna, du
pă alegerile locale de anul tre
cut, nu şi-a desemnat vtceprima- 
rul.

In această situaţie, Prefectura 
judeţului de pe acea vreme, pre
fect fiind dl Ivan, a numit în 
funcţia respectivă pe dl Marian 
Marcel Herban.

După ce ziarul „Cuvîntul liber" 
a publicat lista cu cei ce aveau 
şi posturi ta stat şi firme parti
culare, domnia sa a considerat 
că este bine să se retragă din 
funcţia plătită de la bugetul 
ţării (TR. B.)



C D V I N T l ’ l  I H H R

(Urmare clin pag. 1)

dinea unei opinii privitoa
re la sediu (lîngă Oficiul 
Farmaceutic). Dincolo de 
bunul gust in decorarea 
interioarelor, constat o do
tare de ultimă oră, deo
sebit de performantă, cu 
aparatură specifică — teh
nică de calcul şi teletrans- 
misie. Aţi dobîndit din start 
statut de sucursală. Dar 
asta relativ recent. Am 
cunoştinţă de sprijinul pe

—un nume
care vi l-a acordat sucur
sala din Alba Iulia, cu. oa
recare „vechime" în bran
şă.

Sucursalei Dacia Fe- 
lix din Alba Iulia îi dato
răm mult, în special în 
pregătirea personalului nos
tru. Deşi provenit din sis
tem bancar, vreme de a- 
proximativ două luni aces
ta a fost iniţiat Ia Sucur
sala din Alba, în specifi
cul nostru — dat de natu
ra capitalului privat, deo
sebit de al celorlalte bănci 
cu tradiţie. Mulţumiri da-

•  Plouă în apartamente.
„De 15 ani plouă în apar
tamentele 17, 18, 19 şi 20, 
din blocul B 13, de pe 
strada Emineşcu din Deva" 
— ne sesizează dna Maria 
Creţu.- Cititoarea noastră 
mai precizează că s-au 
făcut cererile de rigoare 
la Asociaţia de locatari ’n’r. 
?, dar situaţia a rămas ne
schimbată. Pînă cînd ?

•  Şi la noi sînt cocini. 
„Am urmărit emisiunea de 
actualităţi a TVR — spu
ne dl Tudor Achim — în 
care se arâta că locuitori 
din judeţul nostru au con
struit coteţe, mai bine-zis 
cocini, pe lingă blocuri. In

■̂1 ,<s'. (<5»! <̂=i ■-0>. vp-, w

torăm şi Băncii Naţionale.
— Cine poate deveni ac- 

'ţionar al Băncii Dacia Fe-
lix ?

— Atît persoane fizice, 
cit şi agenţi economici cu 
capital de stat sau privat. 
Valoarea minimă a unei 
acţiuni este de 5 000 de 
lei, şi ne aflăm în prezent 
la a patra tranşă de ac
ţiuni emise-.

Conform tradiţiei, Ia în
ceput de drum, dorim Su
cursalei Hunedoara a Băn
cii Dacia Felix afaceri 
prospere !

(Urmare din pag. I)
—. Cum aţi simţit că este 

receptată imaginea Româ
niei în America ?

— Cel mai adesea ero
nat, deformat. Şi aceasta 
deoarece nu avem suficien
te şi destul de puternice 
canale de popularizare a 
realităţilor româneşti în 
S.U.A., dar şi din cauza 
prezentării trunchiate a 
unor stări de lucruri din 
ţara noastră de către per
soane particulare sau chiar 
oficiale care ajung în A- 
mericâ — fie din rea cre
dinţă sau incompetenţă, fie 
din interese egoiste. Spec
tacolele din Parlament nu 
ne fac o imagine pozitivă, 
sîntem acuzaţi de neoco- 
munism, de întoarcere la 
trecut. Am avut imensa

De ia Haţeg la Philadelphia 
şi retur (III)

bucurie, intr-un mare mu
zeu, în care s-a vorbit de
spre „francezul" Brâncuşi, 
originar din România, să 
le dau eu mai multe şi 
mai exacte relaţii despre 
acest geniu al artei uni
versale, căruia ei, ameri
canii, îi cunosc şi îi pun 
mai bine în valoare opera 
decît unii dintre noi aca
să. Şi încă o trăire imen
să : la alegerile pentru 
preşedinţia S.U.A. mi s-a 
oferit, pentru cîteva ore, 
misiunea de observator la 
o circumscripţie, după ca
re am sărbătorit succesul

*—*—*-—*■-
(Urmare din pag. I)

litică. Numai „unirea fa
ce puterea". Aşa cum de
clara . recent preşedintele 
României, dl Ion Iliescu : 
„in problema naţională, 
toţi maghiarii sînt foarte 
uniţi, indiferent de parti
dul din care provin, indi
ferent că sînt din Ungaria 
sau din diasporă". Deci, şi 
noi, românii putem fi uniţi 
atunci cînd e vorba de in
teresele şi prestigiul na
ţiunii noastre.

Oare în ce „democraţie" 
au învăţat maghiarii să 
pretindă drepturi de la alţii, 
atît timp cît ei nu acordă 
nimic minorităţilor din 
Ungaria ?. Domnilor, hai 
să ne aşezăm la masă, ro
mâni şi maghiari, şi să 
studiem cele două Consti-

de origine maghiară, cu 
toate că populaţia româ
nească este în procent de 
aproximativ 30 la sută. 
Deci, este legal şi absolut 
normal ca şi bieţii ro
mâni de acolo să aibă şi 
ei măcar un conducător. 
Ştim că dumneavoastră 
vreţi totul. „Totul pentru 
unguri, nimic pentru ro
mâni !". Aşa a fost pe 
vremuri... Pe vremea lui 
Horea-1 nostru sărmanul, 
pe care in mod barbar 
l-aţi „tras pe roată", a- 
tunci cînd „noţiunea de 
maghiar a fost sinonimă 
cu cea de stăpîn, iar 
noţiunea de ro m  â n 
era sinonimă cu cea 
de supus".' Aşa ceva nu se 
mai poate ! S-au dus acele 
vremuri şi nu se vor mai 
întoarce niciodată, cît va 
fi român pe lume !

Pină cînd , români, să fim  
jign iţi la noi acasă  ?

tuţii, precum şi realităţile 
din cele două ţări şi, dacă 
sînteţi de bună credinţă, 
veţi constata cu multă u- 
şurinţă superioritatea le
gislaţiei româneşti în pro
blema drepturilor omului 
faţă de cea maghiară. Şi 
.atunci ce mai vreţi ? Ştim 
ce ! Destabilizare în Ro
mânia. Acum, cînd se pu
ne problema intrării noas
tre în Consiliul Europei.

De aceea bateţi atît de 
mult „tobele" voastre şi 
în problema numirii pre
fecţilor români în judeţe
le Covasna şi Harghita V 
Dar să ştiţi: şi acolo este 
România! Şi acolo acţio
nează Constituţia Româ
niei ! V-aţi dat răutatea pe 
faţă şi de data aceasta, ne- 
admiţînd nimic ce e româ
nesc. Dar să nu uităm că 
In judeţele amintite orga
nele conducătoare sînt în 
procent de peste 95 lâ sută

Cine este extremist ? Noi, 
care vrem liniştea ţării, 
pacea şi prosperitate;, pen
tru tot omul sau d-voastră, 
care semănaţi vrajba, ura, 
dezbinarea şi destabiliza
rea?

Cerem organelor în 
drept ale statului român 
să pretindă respectarea cu 
stricteţe a Constituţiei pe 
întregul teritoriu româ
nesc, inclusiv în judeţele 
Covasna şi Harghita, să pe
depsească aspru pe toţi a- 
ceia care aduc prejudicii 
morale şi materiale poporu
lui român !

Dragi conducători, de la 
cei mai mici pînă la cei 
mâi mari, atît timp cît 
serviţi interesele ţării, in
diferent din ce partid fa
ceţi parte, să ştiţi că noi, 
cei mulţi, sîntem gata în 
orice moment să ne apă
răm scumpa noastră ţară, 
democraţia, libertatea.

iui Bill Clinton şi am a- 
părut la televiziune îm
preună cu primarul din 
oraşul în care , mă aflam.

— O ultimă întrebare, 
dlc Marius Constantineseu: 
în ce măsură puteţi aplica 
din experienţa dobîndită 
în America în adminis
traţia oraşului Haţeg, al 
cărui primar sînteţi ?

— Repet, avem sisteme 
diferite de organizare, atît 
în administraţie cit şi în 
alte sectoare ale vieţii 
publice şi sociale. Totuşi, 
dacă vom fi şi noi pă
trunşi de cîteva senti

mente şi atribute de mare 
valoare umană şi morală, 
câre-i caracterizează în cel 
mai înalt grad pe ameri
cani — şi care nu ne-au 
lipsit nouă, românilor — 
putem aplica şi la noi din 
experienţa americană.(Mă 
refer la individualism -̂ şi 
competenţă, ca forţe gene
ratoare de progres ; la a- 
plicarea severă a legisla
ţiei şi apărarea nedisimu
lată a adevărului, ca lu
crurile cele mai fireşti din 
lume ; la respectul aproa
pelui şi preţuirea libertăţii 
individului ; şi, nu In ul
timul rhid, la seriozitate 
şi hărnicie. Altfel, trebuie 
să fim optimişti şi să fa
cem cît putem mai mult 
şi mai bine aici, la noi a- 
casă.

— Vă mulţumim.

Ilegal, dar bătut în cuie!
Dl Dorin Marina, din 

saţul Făgeţel, comuna Do- 
bra, a venit ]a redacţie 
şi ne-a spus :

— în satul nostru exis
tă un adăpost de anima
le şi o magazie ce au a- 
parţinut fostei unităţi a- 
gricole cooperatiste. Ei 
bine, am aflat cu stupoa
re că au fost cumpărate 
de doi cetăţeni.

■— Prin licitaţie, bine- 
1 înţeles.

— Păi tocmai aici este 
problema, că nu s-a fă
cut nici o licitaţie sau

majoritatea sătenilor n-au 
ştiut de ea. Am reclamat 
la Prefectură şi a venit 
un domn care a studiat 
sesizarea noastră. Ne-a 
spus că licitaţia a fost 
ilegală, dar nu se poate 
anula, fiindcă se opune 
Comisia judeţeană de 
aplicare a Legii fondului 
funciar.

Nu ştim de partea cui 
se află adevărul, dar el 
trebuie cunoscut şi să se 
ia o măsură în confor
mitate cu acesta. (Tr. B.)

o—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*
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** S.c. DARCADIA S.A, BAIA MARE

Oferă următoarele linii complete de fabricaţie, 
IMPORT AUSTRIA :

1. Linii de fabricaţie pentru pîine şi specialităţi 
_ cu capacităţi de 40, 80, 120 kg/oră ;

V 2. Linii de fabricaţie complete, pentru paste făi- 
\ noase de 4, 8, 15, 25, 40, 80 şi X50 kg/oră;

3. Linii de fabricaţie complete pentru mezeluri şi 
! şuncă presată, cu capacităţi de 300 pînă Ia 5 000 
| kg/8 ore ;

4. Module pentru industrializarea laptelui, cu ca
pacităţi de 1000, 1500, 2 500 şi 5 000 litri/zi;

5. Prese de ulei, tehnologie de fabricaţie modernă,
[ Ia rece, cu capacităţi de 5, 8, 15, 35, 70 kg/oră;

6. Linii de abator de 15 bovine şi 30 porcine pe 
! zi. respectiv 30 bovine şi 60 porcine pe z i;

7. Vitrine şi rafturi frigorifice cu reglaj automat 
î al temperaturii pentru toate produsele alimentare 
J (carne şi produse din carne, brînzeturi, zarzavaturi 
■şi fructe, conserve etc.). Oferim 26 de tipuri de vi- 
! trine şi rafturi frigorifice la un mare număr de di- 
| mensiuni.

Firma noastră asigură, la cerere, asistenţă teh- 
| nică la montaj şi punere în funcţiune, precum şi ser- 
'vice postgaranţie şi asigură din oficiu asistenţă teh- 
inică şi service in termenul de garanţie, care este de 
J6 luni de la punerea în funcţiune.

8. Oferim, de asemenea, anvelope „SEMPERIT'
!■ fabricate în Austria, la dimensiuni 10.00R20, 11.00R20
i şi 12.00R20.
1 Pentru cei interesaţi putem asigura şi sprijin în 

i  obţinerea de credite pe termen lung în condiţii avan- 
'  tajoase.
' Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele : 
î 099-423995, 426550 şi fax 099-426678. (4753)
I
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'C u v in tu l l ib e r ' -
va aşteapta

/ iliilHîiitre orele 815 sr 
ta telefonul 6!.12.6‘J

ele.,porcii cresc.,împreună 
cu şobolanii şi cîihii şi de 
aceea carnea este infectată. 
Aş vrea să vină Televiziu
nea şi la Simeria, lîngă 
blocurile 102—103 şi calea 
ferată. Şi această crescăto
rie de porci periclitează 
sănătatea oamenilor". Poa
te citind relatarea dlui 
Achim' se vor lua măsu
rile necesare pentru asa
narea acestor „monumen
te", care pot pun în peri
col viaţa oamenilor.

• Ce fac cei patru di
rectori ? Dar primarul ?
Mă numesc Popescu Ni- 
colae, din Deva, bloc 0 72, 
ap. 56. Vă rog să întrebaţi 
pe primarul municipiului
şi pe cei patru directori 
de la Fabrica de pîine, de 
ce, de trei săptămîni încoa
ce, vinerea şi sîmbăta, în-

'cepînd cu ora 15 după- 
aiîriază, nu găsim pîine în 
magazine ? Vineri am în
cercat să-l găsesc pe pri
mar. Dar fără rezultat. Am 
ajuns la dl -prefect, care 
merită toată consideraţia 
pentru dialogul deschis 
cu oamenii. Am constatat 
că Primăria Deva nu are 
ofiţer de serviciu. Ca ur
mare, se mai naşte o între
bare: pe cine lasă prima
rul în locul dumnealui, că 
paznicul nu poate da re
laţii oamenilor ?

•  Pîine necoaptă. Toată 
săptămîna care a ti-ecut, 
calitatea pîinii vîndute în 
magazinele din Deva a fost 
sub orice critică, ne spu
ne dl Marian Firicică din 
Deva, b-dul Decebal, bl. 
37, ap. 28. „Pentru sîmbă- 
tă şi duminică am cumpă
rat de la magazinul so
cietăţii două pîini. Erau 
necoapte. Dacă nu ştiaţi pî
nă acum, dlor directori de 
la pîine, aflaţi că oamenii 
vă înjură. E posibil ca zile 
la rînd să nu putem con
suma pîinea pe care o plă
tim, că doar n-o primim 
de gratis ?“.

I
S.C. GICOM S.R.L.

Vinde en gros, prin depozitul din Brad, str. |
Dispensarului, nr. 16 : •

|
• ţigări .; 1• bere la cutie *
• dulciuri • cafea |
• biscuiţi • băuturi alcoolice -
• alune • produse cosmetice | 

U bI
| Preţuri foarte avantajoase !
V *-' ..... 11.....
I

(4760) |

I
CONSUMCOOP ORAŞTIE 

(Coop. Consum)

Str. N. BălcescUj nr. 8 ■

Angajează de urgenţă, prin concursul ce va 
avea loc în data de 22.04.1993 :

•  lucrător gestionar la magazinul mixt 
Dîncu-Mic. Condiţii — calificare în me- 
scria de vînzător V

•  tinichigiu auto — pentru secţia auto- 
service, cu calificare specifică meseriei.

Informaţii suplimentare la compartimentul 
personal, telefon 641716. <238)

O/ OREZ 
IMPORT THfllWNDfl

R E fiN E p , 
ultim ele  cantita tl 

la num ai 1 9 0  lei/kg.
Livrări d lra e te  din ALBA * ItH JA  

«In  C lujului n r. .1 
talalm» 09$d-1318S -

sau ia preţul da 17» lai 
d in  BUCUREŞTI D enoxit SAOCOM, 

tolofon 781.27.76; 614.39.63 ‘

CU

CONSILIUL LOCAL PETRILA

Organizează concurs, în data de 16 aprilie 
1993, pentru ocuparea posturilor de ;

•  şef birou urbanism

•  economist

Condiţii: studii superioare, vechime minimă 
de trei ani (bărbat, pentru postul de şef birou 
urbanism). <237)
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( Primul joc oficial ala 
reprezentativei noastre! 

I are loc miine seară, J 
I miercuri, pe Stadionul I

I" Steaua, cu Cipru, în ca-1 
drul preliminariilor "

ICampionatului Mondial,!
ce se desfăşoară în J 

|  1994 (S.U.A.). Acum, I
§ în seria a IV-a a pre-«

Iliminariilor, din care! 
face parte şi ţara noas-J

I tră, Belgia se află pel 
primul loc, cu 12 pune-! 
|  te, urmată de România.! 
cu 7 puncte şi Ţara Ga- J

Din nou schimbare de lider

Iilor, cu 6 puncte. 

Miercuri;
pe stadionul „Steaua*

I
1

ROMÂNIA CIPRU

I Pentru cei mai mulţi, |  
partida de miercuri a r |

Ifi un galop de sănătate I 
al fotbaliştilor noştri, |  

I un prilej de a „rotunji" I 
* golaverajul echipei Ro-1 
1 mâniei (17—4), însă, I 
■nu-i chiar aşa. Recent, ! 
I Cipru a ţinut în şah I 
■  naţionala Cehiei şi Slo-1 
I vaciei, realizînd o re- I 
îmiză neaşteptată. Este I 
I încă un semnal de a- ■  
! tenţie pentru jucătorii I 
■  noştri ce vor îmbrăca" 
Îmîine seară tricourile I 
|  naţionalei. Marea ma-l 
|  joritate a jucătorilor I

I" consacraţi pe plan in- ■  
ternaţional sînt prezenţi I 

_ la lot alături de cîţiva * 
1 fotbalişti din ţară re- I 
!  marcaţi în ultima vre- ! 
I me în Campionatul na- ! 
;  ţional. ™

Meci de mare luptă Ia 
l.onea, unde gazdele au 
învins principalul lor ri
val la primul loc. Mine
rul Ştiinţa Vulcan, la un 
scor concludent: 4—1. E 
bine să notăm că, pentru 
acest derby, gazdele au " 
luat măsuri adecvate şi 
partida s-a desfăşurat în 
bune condiţii de sporti
vitate în-teren, dar şi în 
tribune. Surprinde în- 
frîngerea la scor a Con
structorului Hunedoara 
la Minerul Aninoasa. A- 
flafă la 8 puncte dife

renţă de lider, Construc
torul nu mai poate con
tinua lupta pentru pri
mul loc. Rămîne foarte 
deschisă disputa între 
cele două formaţii din 
Valea Jiului (Parîngul şi 
Minerul Ştiinţa) pentru 
primul loc şi deci drep
tul de a participa la ba
raj.

Etapa viitoare se dis
pută joi, 15 aprilie, şi 
se anunţă un meci im
portant între Metaloplas- 
tica Orăştie şi Parîngul 
Lonea. (S.C.)

REZULTATELE ETAPEI NR. 22. din 11 aprilie : 
Parîngul Lonea — Min. Şt. Vulcan 4—1; Mureşul Deva 
— A.S. Aurul Brad 2—2 ; Min. Aninoasa — Construc
torul Hunedoara 6—2; FAVIOR — Metaloplastica 0—0; 
Min. Certej — Min. Ghelari 2—1 ; Metalul Crişcior — 
Haber Haţeg 3—1; Victoria Călan — Min. Teliuc 5~-,0 ; 
C.F.R, Simeria — Min. Bărbăteni 5—-0.

C L A S A M  
1. Parîngul Lonea

E N T U 
22 47

L
2 3 62—21 36

2. Min. Ştiinţa Vulcan 22 16 3 3 60—25 35
3. Constr. Hunedoara 22 12 4 6 61—39 28

4. Haber Haţeg 22 H 4 7 39—37 26
5. Mureşul Deva 22 îl 3 8 39—28 25
6. C.F.R. Simeria 22 11 1 10 48—35 23
7. Minerul Certej 22 9 4 9 53—36 22
8. Minerul Aninoasa 22 11 0 11 51—40 22
9. Victoria Călan . 22 9 3 10 45—31 21

10. Metalopl. Orăştie 22 9 1 12 54—47 19
11. Metalul Crişcior 22 9 1 12 36—48 19
12. Minerul Bărbăteni 22 9 1 12 33—54 19
13. A.S.A. Aurul Brad 22 i 3 12 32—41 17
14. Minerul Ghelari 22 6 5 11 35—50 17
15. Minerul Teliuc 22 6 2 14 26—62 14
16. FAVIOR Orăştie 22 3 3 16 17—94 9

ETAPA VIITOARE (joi, 15 aprilie) : Min. Şt, Vul-

Pagină realizată de 
SABIN CERBU

cah — Minerul Aninoasa; Construct. Hunedoara — Mp- 
reşul Deva; A.S.A. Aurul Brad — Victoria 90 Călan ; 
Min. V. Teliuc — C.F.R. Simeria ; Min Bărbăteni — 
Metalul Crişcior; Haber Haţeg — Minerul Certejţ Mi-, 
norul Ghelari — FAVIOR Orăştie ; Metalopl Orăştie — 
Min. Parîngul Lonea.

•— Recentul titlu de 
campioană mondială la 
sărituri în lungime (sa
lă) din Canada a însem
nat o mare victorie pen
tru dumneavoastră, ca 
sportivă a României, dar 
şi o„cunună de lauri" 
ce o~ meritaţi pentru ac
tivitatea sportivă, de ani 
de zile. Aţi obţinut mul
te performanţe în marile 
competiţii europene şi 
mondiale, dar niciodată 
n-am văzut pe faţa dum
neavoastră atîta bucurie, 
fericire, ca în momente
le înălţării tricolorului la 
Toronto.

— Din „colecţia" mea 
îmi lipseau doar titlul 
suprem, medalia de aur 
şi titlul de campioană 
mondială. Acestui vis, ca 
să nu vă spun că a fost 
un adevărat crez pentru 
mine şi antrenorul meu 
— de excepţie, cum o 
pot spune, cu mina pe 
inimă, dl Ştefan Bereg- 
szaszi care nu m-a lăsat 
niciodată să mă mulţu
mesc cu puţin — i-am 
închinat mulţi ani de an
trenament, lipsindu-ne de 
tot ceea ce un OM iu
beşte mai mult,, cît tră
ieşte : viaţa aproape de 
familie, un anumit grad 
de confort, lipsit de o- 
prelişti de tot felul. Mă 
bucură imens de mult că 
în pofida unor anumite 
slăbiciuni, n-am cedat 
greutăţilor inerente în 
viaţa oricărui sportiv de 
performanţă, eontimpnd 
să mă lipsesc de plăce
rile ce le oferă viaţa ti

nereţii, anţrenîndu-mă, 
nu de puţine ori, în con
diţii vitrege (mai ales 
iarna) şi în final, să urc 
pe cea mai înaltă treap
tă a podiumului.

— Ce .aţi văzut, ce aţi 
simţit în acel moment ?

— E greu de redat, în 
zeci de secunde, e impo
sibil să trăieşti ceea ce 
ai trăit in... zece ani! 
Imensul sprijin al fami
liei mele, mama mea dra
gă, Maria, tatăl meu 
scump, David, şi iubitul 
frate Mihai (fotbalist), al

Convorbire cu 
MARIETA ILCU

antrenorului — şi nu mă 
repet dacă o spun de ma
re probitate profesională 
şi morală, dl ,Şt. Bereg- 
szaszi —, de nenumăra
ţii anonimi care mă a- 
plaudă pe ploaie sau pe 
frig. pe pista unui sta
dion din Hunedoara sau 
în sala sporturilor... din 
Bacău unde iarna ne-a 
fost de multe ori... pri
măvară ! Cu toţii m-au 
sprijinit să ajung cam
pioană mondială.

— Deşi am relatat cî
teva gînduri din primi
rea cş v-a fost rezerva
tă acasă, la întoarcerea 
din Canada, vă rugăm 
să ne relataţi, pe. scurt, 
reîntîlnirea cu românii 
noştri de acasă.

— După cum ştiţi, de
legaţia ţării noastre - s-a 
clasat pe locurile 2—3’ la 
Campionatele Mondiale

de atletism din Canada, J
înaintea unor ţări retro-1 
mite în lume pentru per-* 
formanţele lor. Bineîn- j 
ţeles, că ne aşteptam să |  
fim primiţi cu flori, dej 
mulţi iubitori ai atletis-| 
mului. Dar, la atîta mul- * 
ţime, atîta bucurie ini 
rîndurile celor care ne-au J 
aşteptat la aeroport; nu» 
ne-am aşteptat. Oameni I 

■ pe care nu i-am cunoscut J 
niciodată m-au felicitat |  
si mi-au dat multe, foar-J 
te multe flori. Aici a |  
venit din Hunedoara pre- « 
şedinţele clubului, dl I 
Ion Ionichente, să mă a- ; 
ducă acasă. Să vă spurci 
eâ pe drum, în locurile I 
de popas, românii noştri î 
— de cele mai diverse ( 
vîrste — m-au recunos- J 
eut şi fiecare-a avut ges- 1 
tul iui de apreciere (fe- î 
licitări, manifestări de I 
bucurie), manifestate în J 
cele mai omeneşti... for- > 
me ! Ei bine, aceste pri-1 
miri ne-au fost atît de J 
scumpe (mie şi antreno-'  
rului) cît titlul cîştigat I 
la Toronto. Fiindcă (n-am J 
terminat) urmau sur-1  
prizele de acasă : primi- ( 
rea deosebit de emoţio- J 
nantă a părinţilor, a |  
conducerii clubului „Me- 
talul" de la „Siderurgi-1 
ca“ S.A.Hunedoara, de * 
la Prefectura judeţului, |  
Primăria municipiului şl J 
nu în ultimul rînd cu oa- 2 
menii pe stradă, care m-âu I 
felicitat şi mi-au adresat J 
cele mai buna urări şi I 
m-au sărutat pentru... o % 
viaţă de femeie ! I

(Va urma) *

A 22-a etapă a Diviziei 
A din seria a Il-a a fost 
in întregime a gazdelor, 
care au înscris între 1: şi 
3 goluri diferenţă. De re
marcat că îrt afara hune- 
doreriilor, nici o echipă 
a oaspeţilor nu a reuşit 
să înscrie nici măcar un 
gol în deplasare. Corvi- 
nul nu a avut un meci 
uşor la Craiova (şi nu 
vedem unde va avea în 
deplasare), fiindcă olte
nii nu pot să-şi permită 
să- piardă un punct acasă

şi în plus, nu au uitat că 
în tur au pierdut la un 
scor usturător, la Hune
doara (6—0). Drept urma
re au atacat mereu poar
ta lui Hîrşu, Dar, cei ca
re au înscris primul gol 
au fost oaspeţii. în min. 
27 Mitrică a executat o 
lovitură liberă, mingea a 
ajuns la Haidiner, aflat 
în atac, care a plasat 
mingea, cu capul, în poar
ta gazdelor. Din păcate, 
apărarea hunedorenilor a 
cedat în minutele 47 şi

Hunedorenii — 
înscris în

53, craiovenii luînd con
ducerea.; în ultimul mi
nut de joc, gazdele bene
ficiază de o lovitură de 
la 11 m, pe care o trans
formă Firănescu şi pe
cetluieşte scorul final la 
3—1 în favoarea Jiului 
Craiova. Corvinu] a co- 
borît pe locul 8.

In fruntea clasamen- 
tului, U.T.A., după în- 
frîngerea la Metrom Bra
şov, a cedat primul loc. 
Gloriei Reşiţa, victorioa-

singurul gol 
deplasare
să în faţa ceferiştilor clu
jeni la un scor minim, 
dar, care le-a adus 2
puncte şi i-a propulsat 
pe primul loc. Etapa vii
toare aduce faţă în faţă 
pe U.T.A. şi Gloria Reşi
ţa şi precis va fi un meci 
de mare luptă. în timp ce 
reşiţenii se află într-o for
mă bună, U.T.A., dumi
nică, n-a arătat nimic 
deosebit la Braşov. Pe 
teren propriu, însă, alte
le sînt datele jocului.

A 1
Rezultatele etapei din 10 aprilie : Poli. Iaşi — Por

tul 3—0; C.F.R. Galaţi — Flacăra Moreni 1—0; Callatis 
—Chimia Rm. V. 2—1; A.S.A. Tg. Mureş — Faur 1—0; 
Unirea Focşani — Steaua Miz.il 1—0; Ceahlăul — F.G. 
Argeş 0—0; C.S. Olt ’90 — Foreşta 2—1; C.S.M. Suceava 
— Gloria Buzău 2—1; Autobuzul — Unire., Slobozia 
2— 0.

CLASAMENTUL

a  2  ,  Vv
Rezultatele etapei din 10 aprilie : Tractorul — Ivi 

Bocşa 1—0; Jiul Crăiova —Corvinul 3—1; Met. Cugir — 
Unirea A.I, 2—0; Metrom — U.T.A. 1—0; Olimpia S.M. 
— C.F.R. Timiş. 2—0; F.G. Bihor — F.C. Maramureş 1—0; 
Jiul Petroşani — I.G.I.M. 3—0; Gloria Reşiţa — C.F.R. 
Cluj 1—0; Armătura — Drobeta 1—0.

CLASAMENTUL
1. Ceahlăul 22 11 6 5 32—20 .28 1. Gloria Reşiţa 22 13 2 7 28—17 28
2. Gloria Buzău , 22 11 3 8 48—34 25 2. U.T.A. 22 12 2 8 42—23 26
3. Callatis . 22 Tl 3 8 28—23 25 3. Jiul Petroşani 22 12 2 8 41—23 26
4. F.G. Argeş 22 8 8 6 31—22 24 4. Tractorul 22 11 4 7 35—27 26
5. Unirea Focşani 22 9 6 - 7 28—22 24 5. F.C. Bihor 22 10 4 8 28—25 24
6.x Flacăra Moreni 22 11 2 9 31—26 24 6. Metrom 22 9 5 8 22—23 23
7. C.F.R, Galaţi 22 10 4 8 31—27 24 7. Jiul Craiova 22 10 3 9 27—36 23
8. Portul 22 10 1 9 40—36 23' 8. Corvinul 22 9 4 9 34—31 22
9. C.S.M. Suceava 22 9 5 8 25—27 23 9. Unirea A.I. 22 10 2 10 29—37 22

10. A.S.A. Tg. Mureş 22 ' 10 3 9- 26—29 23 10. F.C. Maramureş 22 9 3 10 37—26 21
11. Steaua Mizil 22 9 3 10 45—26 21 11. Drobeta 22 9 3 10 21—20 21
12. Poli. Iaşi 22 9 3 10 31—32 21 12. Armătura 22 10 1 11 33—35 21
13. Chim. Rm. V. 22 8 5 9 38—41 21 13. Met. Cugir 22 9 3 10 28—45 21
14, C.S. Olt ’90 22 9 2 11 24—45 20 14. Met. Bocşa 22 8 4 10 25—34 20
15. Autobuzul 22 8 3 11 30—34 19 15. C.F.R. Cluj 22 8 3 11 40—41 19
16. Faur 22. 8 3 11 27—32 19 16. X.C.I.M. 22 - 7 5 10 23—28 19
17. Foresta 22 8 3 11 19—29 19 17; Olimpia S.M. 22 8 2 12 36—40 18
18. Unirea Slobozia 22 4 0 13 16—45 13 18. C.F.R. Timiş. 22 7 2 13 21—39 16

Etapa viitoare (14 aprilie) ‘. F.C. Argeş -- Unirea Foc- Etapa viitoare (14 aprilie) : F.C. Maramureş — Olim-
şani; Steaua Mizil — A.S.A. Tg. M.; Faur — C.S.M. ,Su. pia S.M.;' C.F.R. Timiş. — Metrom; U.T.A. — Gloria Re-
ceava; Foresta — Ceahlăul; Flacăra Moreni — Poli. Iaşi; 
Portul — C.S. Olt ’90; Chimia Rm. V. — C.F.R. Galaţi; 
Unirea Sloh. — Callatis; Gloria Buzău — Autobuzul.

şiţa; I.C.IM. — F.C, Bihor; Corvinu) — Tractorul; Met. 
Bocşa — Jiul Petroşani; Unirea A.I. — Jiul Craiova; Dro- 
beta -r Mei. Cugir; C.F.R. Cluj — Armătura.

REZULTATELE ETAPEI A 23-A : Progresul — Oţe
lul Galaţi 2—0; F.G. Selena — Petrolul 2—0 ; „U" Cluj 
— Univ. Craiova 0—2; C.S.M. Reşiţa — Steaua 2—0 } 
Sportul Stud. — Gloria Bistriţa 1—0 ; Dacia Brăila — 
F.C. Inter 3—2 ; Dinamo Buc.

V
troputere — Rapid 2- 

C LA
-0 ; Poli. Timiş. - 
S A M E N T U

— Farul 3—0. 
L

\ , 1. Dinamo 23 18 4 1 57—14 40
i 2 . Steaua 23 18 3 2 55—15 301 .-■■■ 1 3, Univ. Craiova 23 11 6 6 34—24 28
\ 4. Rapid 23 11 5 7 29—25 27j

5. Gloria Bistriţa 23 11 3 9 33—26 23Ii 6. Electroputere 23 10 5 8 20—17 23
\ 7. Sportul studenţesc 23 10 5 8 32—30 23
s 8. Oţelul Galaţi 23 10 4 9 24—24 24
\ 9. „U“ Cluj 23 11 1 11 31—31 23

10. F.C. Inter - 23 8 6 9 27—31 22
11, Dacia Brăila 23 7 6 10 23—28 2312. F.C. Farul 23 8 4 11 32—42 20

t. 13. Poli. Timişoara’ 23 6 8 9 21—33 20
14. F.C. Braşov
15. Progresul Bucureşti
16. Petrolul
17. Selena Bacău
18. C.S.M. Reşiţa

23
23

7 4 12 21—32 18
7 11 24—37

23 7 1 15 -27—34
23
23

5 13 14—33

17
13
15

3 16 23—52 11
ETAPA VIITOARE (sîmbătă, 17 aprilie) : Steaua — 

Electroputere; Rapid — Dinamo; F.C. Braşov — Sportul} 
„U" Cluj — F.G. Selena; Petrolul — Progresul; Oţe-; 
iul — C.S.M. Reşiţa; Farul — Dacia Brăila; Gloria Bis
triţa — Poli. Timişoara ; Univ. Craiova — F.C. Inter,

PRONOSPORT (10 aprilie)
Ancona — Roma 1— 1 x
Atalanta — Pescara 2—1 1
Florentina — Brescia 2—2 x
Genoa — Udinese 1—0 1
Inter — Milan 1—1 X
Juventus — Torino 2—1 1
Lazio — Foggia 1—1 X

Napoli — Sampdoria 1—1 X
Parma — Cagliari 3—1 1
Pisa — Padova 1—0 1
Reggiana ■— Ascoli o—o X

Spăl — Monza 0—0 a
Ternana — Piacenza 0—2 2

Fond de cîştiguri: 115 197 151 lei.
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VlNZARI-
cumparari

•  VIND Ford Taunus,
înmatriculat şi Ford Fiesta 
pentru piese de schimb, 
Telefon 620578. (5095)

•  ULEI import USA, 
15W40, 10W40, vinde en 
gros consignaţia „între
prinzătorul" Deva, bdul 
Decebal, lingă restaurantul 
Mioriţa. Telefon 625350.

(5065)
•  VIND ARO 244 D, cu 

semiremorcă. T e l e f o n  
777 139 după ora 20. (4954)

•  VIND cameră de luat 
vederi Sony, cu accesorii 
complete. Simeria, str. Gh. 
Doja, nr. 45, telefon 660438.

(5011)
•  VÎND televizor color

Funai (230 000), sigilat şi 
video Akai (130 000). Te
lefon 642360. (5136)

' 0  VÎND vin de casă şi 
inotor Diesel pentru tăiat 
lemne, cu tracţiune pro
prie. Telefon 628927. (5143)

•  CUMPĂR butelie ara
gaz, ofer 35 000 lei. Tele
fon 642234. (5142)
1 •  VIND apartament 3 

camere, central, confort I, 
etaj L Telefon Timişoara, 
096/125715, după ora 17.

(5137)
•  VIND casă construcţie 

nouă cu două nivele, curte, 
grădină şi alte dependinţe, 
zona Chizid, str. Tomis, 
nr, 14. Telefon 713777, zil
nic, Intre orele 11—24.

(5054)
•  VÎND lemn de brad 

uscat. Telefoane 619026, 
619042, orele 20—23. (4218)
. •  VlND garsonieră. O- 
răştie, telefon 642279. (5039)

•  VÎND teren arabil 0,30 
fia, Brănişca, nr. 228. (5141)

•  VÎND combină frigo
rifică nouă şi maşină de 
spălat Alba Lux II. Tele
fon 624234, (5067)

•  VtND pisică birmane-
Ză (femelă) 11 luni, exem
plar deosebit. Telefoane 
616352, 626505. (5144)

•  VIND videoplayer Fu
nai, telecomandă, sigilat, 
preţ 125 000 negociabil. Te
lefon 730640. (5145)

f  VIND apartament 2 
camere. Deva, Micro 15, 
str, Aleea Streiului 65/28, 
6L I. Trabant 601. (5147)

•  VlND casă cu etaj în 
Mlnerău. Informaţii la te
lefon 619209, după ora 17.

(5153)
: •  VlND apartament 3 

camere, ultracentral sau 
schimb cu - apartament 2 
camere plus diferenţă. Te
lefon 626100. (5151)

•  VÎND convenabil apar
tament 3 camere, confort 
I, cu îmbunătăţiri. Telefon 
637253. (5150)

•  VÎND combină muzi
cală, marca „Internatio
nal". Informaţii Hunedoa
ra, tel. 715285, după ora 
16. (4765)
. •  VÎND Oltcit Rll, fa

bricaţie 1989, preţ 650 000 
lei. Telefon 724542. (4770)

•  VÎND apartament 2 
Camere, etaj II. Hunedoa
ra, relaţii telefon 722247.

(4771)
•  VlND videoplayer Fu

nai cu telecomandă, nou, 
preţ 155 000. Telefon 718577.

(4776)
•  VÎND apartament 4

camere, Micro 4, 2 băi, 3 
balcoane, preţ 4 200 000. 
Telefon 717422. (4779)

•  VlND ladă frigorifică,
capacitate 160 litri, tele
fon 713018. (4780)

•  S.C. „EUROMARKET" 
Brinduş SNC Orăştie, str. 
Cf. Bariţiu, nr. 1, vă oferă 
en gros şi en detaille tele

vizoare color Nei, Samsung, 
Goldstar, aragaze, maşini 
de spălat, frigidere, aspi
ratoare, încălzitoare apă, 
prâjitor pline, filtre cafea. 
Telefon 647361, între orele 
8—18. (5138)

•  VÎND tăuraş prâsilâ 
18 luni, rasa Pintzgau. Câ- 
răstău 58. comuna Baia 
de Criş, judeţul Hunedoa
ra, Buftea Aurel. (5158)

•  VlND autocamion AB
7120, „Frumoasa America
nă". Informaţii la 092/
152502, 092/150323, 092/
127315 Braşov. (5166)

•  VIND Audi 5000 D,
stare perfectă. Telefon
711822. (5168)

•  OFER Dacia 1310 pen
tru cedare contract apar
tament în Deva. Telefon 
628139. (5169)

•  VÎND televizor color 
cu telecomandă, televizor 
alb-negru Philips, maşină 
de scris electrieâ, covor 
persan 3,5/2,5, frigider cu 
congelator. Telefon 627145.

(5175)
• VÎND un apartament 4

camere şi un apartament 
3 camere. Deva, telefon 
625963. (5176)

•  VlND Dacia 1310, cort
comercial şi maşină de 
floricele SUA. Telefon 
622705. (5177)

•  VÎND Volvo 244 Die- 
- sel, cu motor de rezervă,

motor multicar, remorcă 
auto, scurtă nutrie 48—50. 
Informaţii Simeria, tele
fon 660947, după ora 18.

. (5179)
• SC PIZU AGROTEXT

SRL Deva vinde vin alb 
vărsat din soiuri superioa
re, la preţul de 260 lei/I, 
la piaţa „Obor" Hunedoa
ra — marţi, 13 şi miercuri, 
14 aprilie ; piaţa Petro
şani — joi, 15 şi vineri, 16 
aprilie. (5180)

• VÎND urgent, avan
tajos, ARO 10, preţ nego
ciabil. Telefon 625563, ore
le 17—20, zilnic. (5181)

•  VÎND camion IFA L50,
5,6 tone, înmatriculat, an 
de fabricaţie 1987, 60 000
km, stare excepţională. Re
laţii la telefon 619584, du
pă ora 16- (5184)

•VÎND convenabil video
player japonez Elekta. si
gilat, telecomandă. Tele
fon 616620. (5185)

•  VÎND motor Dacia
1300, preţ convenabil.' Si
meria, tel. 660539. (5186)

• VÎND videoplayer Fu
nai şi butelie aragaz nor
mală, preţ convenabil. In
formaţii tel. 618077. (5191)

•  VÎND fin (lucerna, tri
foi), Şoimuş, 355, (5190)

•  VÎND Renault 14 şl 
pui rasă Ciobănesc german 
de 7 luni. Telefon 6Î8133.

(5189)
•  VÎND teren 5009 mp,

la 12 km distanţă faţă de 
oraşul Petrila, într-o su
perbă zonă turistică, a- 
proape de cabana Voiovo- 
du, din masivul Şurianu, 
posibilităţi de construcţie 
cabane, camping, motel, 
restaurant etc. Informaţii 
tel. 550453 Petrila, după 
ora ‘12. (5187)

•  VÎND autodubă tip
TV Diesel, 9 locuri, tel. 
-650420, Brad, (5201)

•  CUMPĂR valută, in
clusiv forinţi, ofertă serioa
să. Deva, 625493, 614156, 
623488. (3655)

OFERTE 
DE SERVICII

•  SC EMMA — COM 
SRL Orăştie efectu
ează copii xerox, vin
de en gros articole 
sticlărie, adaos comer
cial maximum 10 la 
sută. Telefon 641246.

(5040)

•  ANGAJAM zidari,
tencuitori şi vînzători. SO 
COMTOUR LOW1 Deva. 
Telefon 621113. (5116)

•  INCOTA Atlas Reisen
efectuează transport de pa
sageri şi colete pe ruta: 
Sibiu — Deva — Arad — 
Nurnberg — Heilbronn — 
Stuttgart, în zilele de 14, 
17, 21, 24 şi 28 aprilie şl 
pe ruta Sibiu — Deva — 
Arad — Nurnberg-—Wurt- 
zburg — Frankfurt — Sie- 
gen — Dortmund, în zilele 
de 14, 21, 28 aprilie. Rela
ţii şi înscrieri 095/618882, 
orele 16—21. (5139)

ÎNCHIRIERI

•  CONSILIUL local
Brănişca anunţă închirie
rea prin licitaţie, în 25 a- 
prilie 1993, ora 8, a bunu
rilor preluate de la fostul 
CAP. Informaţii la consi
liu sau la telefon 666530. 
Bunurile rămase nelicitate 
se vor licita în 2 şi 9 mai. 
a.c., ora 8. (CEC)

• CAUT pentru închiriat 
garaj, zona Dada sau 
Ceangăi. Plata anticipată 
3—6 luni. Telefon 629847.

(5157)

SCHIMBURI
DE LOCUINŢE

•  SCHIMB garsonieră
Geoagiu-Băi, cu garsonie
ră Hunedoara. Telefon 
738375. (4756)

• SCHIMB garsonieră
confort I,' zona Gojdu, cu 
apartament 2—3 camere, 
plus diferenţă, exclus Da
cia, Micro 15. Deva, Mă- 
răşti, bl. 80, ap. 48, et. II. 
Telefon 629040, după ore
le 19. (5162)

•  SCHIMB apartament
3 camere, confort I, pro
prietate, ultracentral Pe
troşani sau variante Deva. 
Telefon Petroşani 544633, 
Deva 618929, (5146)

DIVERSE
•  CITEZ în data de 13.

04.1993, pentru divorţ, cu 
dosarul 2883/91, pe pîrîtul 
Iuhoş Francisc. (3658)

PIERDERI
•  PIERDUT parafă cu

inscripţia „Dr. Mihu Anca 
— medic primar neurolog". 
O declar nulă. (5164)

•  PIERDUT autorizaţie 
nr. 2169, eliberată de Pre
fectura Judeţului Hune
doara, pe numele Iovaq 
Marinei. O declar nulă.

(5140)
•  PIERDUT sîmbătâ, în

autobuzul Hunedoara-De- 
va, ora 11,30, 1 plasă ra
fie cu valoare. Rog sunaţi 
la 661591. (5154)

•  PIERDUT carnet mem
bru cooperator nr. 21172173, 
eliberat de Cooperativa de 
Credit Decebal Deva, pe 
numele Roşi Cristian, li 
declar nul. (5078)

•  PIERDUT 2 capre în
oraşul Hunedoara. Ofer re
compensă substanţială. Te
lefon 716891. (4764)

•  PIERDUT legă
tură chei, sîmbătă, în 
Complexul comercial 
piaţă, etaj I. Găsito
rului recompensă. Te
lefon 626054. (3657)

DECESE
•  COMPASIUNE şi mîn- 

gîiere pentru familia în
durerată la pierderea ce
lei care a fost

MIA BODEA 
Te vom păstra mereu în 

amintire. Colectivul Bi
bliotecii Judeţene şi In
spectoratul Judeţean pen
tru Cultură Hunedoara.

(5148)

•  DIRECŢIA de poştă, 
serviciul exploatare, anun
ţă încetarea din viaţă a 
colegei lor

FILIMON RODICA 
34 ani

-Pe această cale transmi
tem condoleanţe familiei 
îndoliate. Nu te vom uita 
niciodată, Rodica! (5152)

înmormîntarea are loc 
azi, 13.04.1993, ora 14, în 
satul Banpotoc. Dumnezeu 
s-o ierte ! (5188)

•  COLECTIVUL 
S.D.N. Deva este ală
turi de colega lor, sing. 
Letiţia Iortescu, în du
reroasa pierdere a ma
mei sale. Condoleanţe 
familiei. (5149)

•  COLEGII de la secţia 
apă-canal sînt alături de 
colega lor Doina, la greaua 
încercare pricinuită de de
cesul tatălui său

VASILE BBÎNDAU
(5156)

•  CU adîneă durere, so
ţia Maria, fiica Doina, fiul 
Mircea anunţă trecerea în 
nefiinţă a iubitului soţ şi 
tată ■

VASILE BRÎNDĂU
: In vîrstă de 60 arii,
înmormîntarea — marţi, 

13 aprilie,! ora 15, de la 
Capela Catolică din str. 
M. Eminescu. (5163)

•  CU adîneă durere în 
suflet, soţia Aurelia, fiii 
Cristi, Miron, fiicele Ro
dica, Luci şi nepoţii anun
ţă dispariţia fulgerătoare 
a celui care a fost soţ, ta
tă şi bunic

ION ŞITOîANU
Înmormîntarea va avea 

Ioc azi, 13.04.1993, orele 
14, de la Casa Mortuară 
de pe strada M, Eminescu, 
Deva. Dumnezeu să-l odih
nească ! (5171)

•  CU adîneă durere, so
ţia anunţă încetarea din 
viaţă a celui care a fost 
soţ, tată şi bunic

• PETRU RAD (GRIVA) 
din satul Hărţăgani.

înmormîntarea va avea 
loc azi, 13.04.93, ora 14, în 
satul Hărţăgani. Dumne
zeu să-l odihnească ! (5172)

•  SOŢIA, copiii şi ne
potul anunţă încetarea din 
viaţă a celui care a fost 
soţ, părinte şi bunic

ION MANOLACIIE
Înmormîntarea va avea 

Ioc în 13 aprilie, ora 15, la
* Cimitirul Ortodox din De
va. (5194)

•  FINII Cibian Mî- 
liuţ şi Cibian Mihai, cu 
adîneă durere anunţă 
încetarea din viaţă a 
mult regretatei lor 
naşe
LEONIDIA FAEBAN 

Înmormîntarea va 
avea loc azi, 13.04.1993, 
orele 14, Ia cimitirul 
din Hondol. (5174)

•  CU adîneă durere fa
miliile Dimofte Gheorghe, 
Dimofte Ştefan şi Trifan 
Simion anunţă dispariţia 
fulgerătoare dintre noi a 
bunei noastre surori

RODICA FILIMON 
în vîrstă de 35 ani

Îi vom păstra veşnic a- 
mintirea. (5188)

• PĂRINŢII Gheorghe 
şi Ecaterina, sora şi cum, 
natul sînt alături de Sabin 
la greaua durere pricinui
tă de decesul dragei lui 
soţii

RODICA
Veşnic nemîngîiaţi! Dum

nezeu s-o ierte ! (5188)
•  CU adîneă durere în 

suflet, mama, soţul şi fiul 
Ciprian anunţă moartea 
fulgerătoare a dragei lor

RODICA FILIMON

•  NE-AI părăsit a- 
cum. In floarea vieţii 
tale, lăsînd în urma 
ta un gol pustiu, un 
dor nestins, tristeţe 
şi durere. Crud şi ne
milos a fost destinul 
care te-a rănit de lin
gă noi, lipsindu-ne 
mult prea devreme de 
dragostea - cq care 
ne-ai înconjurat, în 
scurta-ţi viată, dragă

RODICA
Soţul Sabin, fiul 

Cinrian si soacra Cor
nelia. Înmormîntarea 
azi. 13.04. 1993, la Ban
potoc. (5199)

•  PĂRINŢII Eca
terina şi Gheornhe, so
ra Maria şi familia, 
fratele Ştefan cu fa
milia anunţă cu adîn- 
că durere încetarea 
din viaţă a dragei lor

RODICA
în vîrstă de 35 ani
Nu te vom uita nici

odată. (5200)

•  SOŢIA Elena, co
piii Valentina şi Alin 
anunţă cu adîneă du
rere încetarea din: 
viaţă a celui care a 
fost un bun soţ şi tată 
iubitor
ing. VALENTIN JITEA

în vîrstă de 57 ani.
înmormîntarea mier

curi, 14 aprilie, ora 
14, în localitatea Ba- 
ru. Dumnezeu să-i o- 
dihnească sufletul lui 
blînd.

•  REGRETE pro
funde pentru dispa
riţia celui care a 
fost

ing. VALENTIN 
JITEA

Compasiune fami
liei îndoliate. Fami
liile Keşeriu, Baru 
Mare.

•  CONSILIUL de 
administraţie şi sa
lariaţii Societăţii Co
merciale „Refracta
ra" Baru Mare sînt 
alături de familia în
doliată, în greaua 
pierdere datorată în
cetării din viată a 

ing. VALENTIN 
JITEA

S.C. MIXTA ROMANO-GERMANA 
GEROM — BRUTAR S.R.L.

C.P. 44 DEVA, JUD. HUNEDOARA
•  Va pune în funcţiune începînd cu data 

de 1. 06. 1993, în localitatea SIMERIA, o fa
brică de pîinc.

Societăţile comerciale din localităţile : SI
MERIA, DEVA, HUNEDOARA, ORĂŞTIE, CA- 
LAN etc., care doresc să comercializeze acest 
produs, sînt rugate să ne înştiinţeze ce can
tităţi zilnice de pîine ar dori să comercializeze 
şi adresa unde pot fi contactaţi pentru perfec
tări de contracte. Ofertele vor fi comunicate pe 
adresa mai sus menţionată.

•  Angajează, începînd cu data de 1. 06. 
1993, pentru fabrica de pîine Simeria, brutari 
calificaţi.

Solicitanţii sînt rugaţi să ne comunice pînă 
cel mal tîrziu la 1. 05. 1993 copia după actul 
de calificare, carnetul de muncă şi adresa unde 
pot fi contactaţi. Cei care vor fi angajaţi, vor fi 
trimişi Ia specializare o săptămînă în Germania.

•  Angajează o persoană (pină Ia 33 ani) ab
solventă a facultăţii de ştiinţe juridice, cunos
cătoare a limbii germane.

Oferta şi adresa unde pot fi contactaţi ne 
vor f! comunicate pînă cel mai tirziu 15. 04.
1993 pe adresa menţionată.____ ______ (230)
CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI AL

EXPERŢILOR AUTORIZAŢI, FILIALA 
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 LCJ» 
Felix), între orele 8—16, sau Ia telefoanele 
614663 si 623339, după ora 17.

Lectori: Ec. PARALESCU IOAN si fie.
BREBU MONICA._______________ _______

SOCIETATEA COMERCIALĂ
„COMIXT MASTERS" S.R.L. DEVA 

prin depozitul en gros din strada Horea nr. 19
VA OFERĂ PRODUSE DIN IMPORT: Olan

da, Germania, Franţa, Grecia, cu adaos comer
cial 0—10 la sută.

Oferta noastră cuprinde : conserve din car
ne, brînzeturi fermentate, ciocolată, napolitane, 
bere, sucuri, băuturi alcoolice, cafea solubilă şi 
boabe.

Vă aşteptăm zilnic între orele 8—20.
După data de 15.04 a.c. depozitul se muta 

pe strada Horea nr. 67. (4750)
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