
Arad, Hunedoara şi Bihor.
Manifestările cultural- 

artistiee au debutat sâm
bătă după-amiază cu spec
tacolul folcloric „Mă 
dusăi în târg la moţi“, 
susţinut de formaţii, an
sambluri, solişti vocali şi 
instrumentişti din judeţe
le organizatoare.

Apoi, de la lăsarea în
tunericului şi până la re
vărsatul zorilor s-au în
gemănat muzica şi voia 
bună.

Zorii zilei de duminieă 
au Încălzit din nou su
fletul Călătorului însetat 
de drumeţie şi frumos. 
Programul a debutat cu 
un Te Deum la Crucea 
Jahculur, preoţii partici
panţi renăscând nemurito
rul spirit al Craiului 
munţilor.

IN FKEAMAT DE BRAD 
ŞI SIMŢIRE 
PATRIOTICA

De la ora zece, mii şi 
mii de oameni au urmă
rit un' grandios specta
col folcloric prezentat de 
cunoscuţi şi îndrăgiţi ar
tişti din cele patru „ju
deţe. Din judeţul .Alba 
— alături de Veta Biriş, 
Reta Rus şi alţii s-au a- 
flat Nicolae Furdui Ian- 
cu, deţinătorul celui mai 
autentic folclor moţesc. 
Nu au lipsit orchestra de' 
mUzică populară „Crai 
Nou", taraful Casei de 
cultură din Câmpeni, for
maţia de dansuri •„Goru
nul" şi cea de tulnică- 
rese din Avram Iancu.

Din judeţul Hunedoara 
VALENTIN NEAGU, 
CORNEL POENAR

Şi-au venit din nou mo
ţii pe Muntele Găina. Au 
venit români din multe 
cop iii de ţară.. Au venit 
şi străini de mai aproa
pe, dar şi de mai depar
te. S-au adunat cu toţii 
aici, te  freamăt de brad 
şi 4e  profundă simţire 
patriotică,

S to p  de două zile, mii 
: de oameni au fost marto
rii unei întâmplări uni- 

i ce în felul ei, intr-un pel- 
J saj de o măreţie rar în- 
ţ tâlnită şl de mare so
li lemnitate.
■? în eforturile unei e- 
)  xemplare organizări şi-au 
I dat mâna reprezentanţi ai 
i . patru judeţe — Alba,

Duminică, 18 iulie .a.c., mii de oameni din Ţara Moţilor şi din împrejurimi 
au reînnodat' un vechi obicei — Târgui de. Fele do pe Muntele Găina.

Foto PA VEL LAZA(Continuare în pag. a g-a)
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8  TOKIO. -*  Iutr-un 
interviu acordat cotidianu
lui nipon „Vomittri Shim- 
bun", preşedintele Serbiei, 
Sloboda» Miloşevici, a con
siderat împărţirea Bosniei- 
Herţegovina în trei state 
etnice drept „singura al
ternativă" pentru realiza
rea păcii in fosta Iugosla
vie, informează agenţia 
DPA. Totodată, Miloşevici 
a afirmat «ă nu vede nici 
un motiv pentru care mu
sulmanii să respingă, în 
continuare, propunerea sâr
bilor şi creaţilor.

El U apreciat că soluţia 
este corectă şi conţine toa
te. principiile .planului de 
pace Vance—Owen, cum ar 

0 :: respectarea drepturilor 
oţnuiift, 'libertatea de a că
lătorii demilitarizarea şi 
instituirea unei curţi consti
tuţionale.

■  MOSCOVA. -  A înce
put operaţiunea de scoate
re din stare de .luptă ă 
primului fol de rachete 
strategice staţionate în re
giunea NHcoIaevsk, din 
Ucraina, anunţă ziarul „Iz- 
vestia", citat de itar-Tass. 
Operaţiunea se desfăşoară 
în conformitate cu con
venţia ruso — ucraineană 
care prevede transportarea 
în Basia a primelor 10 ra
chete strategice. După a- 
ceasta, scrie ziarul, în 
«craii»  «tei rim au .186 de 
rachete strategice. Deşi cu 
0  fioarc pu se face primă- 
V»*. apreritoâ. „fevestia", 
este important că s-a spart 
gheaţa şi că înţelegerile 
convenite între cele două 
ţări au început să fie puse 
în practică.

PREOCUPĂRI
VIZÂND

ESTETICA
ORAŞELOR

curăm doar ochii la ve
derea unor astfel de ma
gazine, salivând in gol, 
ofticându-ne. E drept nu 
toţi. Mai sunt şi oameni 
cu dare de mână. Dar

Prin comerţ am intrat 
dcăa în Europa. Şi nu este 
vorba de produsele, multe 
de  entitate îndoielnică, a- 
părutepc piaţa noastră gata 
s-o sufoce. Ci despre o

•  Comisia judeţeană de 
urbanism şi amenajarea 
teritoriului- a -avizat, pen
tru oraşul Uricani, propu
nerea-Consiliului- loeâi oră
şenesc privind amplasarea 
în doua‘zttnij îi tîşppr gjrui 
puri de chioşcuri ; urmea
ză ca terenurile să se a- 
corde prin concesionare la 
licitaţie. De asemenea, a 
fost avizată propunerea co
misiei locale a oraşului Si* 
meria ca în  locul „vapora
şului" inestetic ce fusese 
amplasat In parcarea de 
la Sântandrei să se reali
zeze, de către acelaşi în
treprinzător. un chioşc gen 
microcabană din elemente 
prefabricate din lemn.

Mentalitatea trebuie 
schimbata, rtu doar 

decorul
anume concepţie de a face 
comerţ, vizibilă deocamda
tă in aspectul unor ma
gazine (ce-i drept încă 
flori rare). Poate după a- 
Ceastă primă mutaţie, ex
primată în grija pentru 
ambianţă, pentru prezen
tarea mărfii, va surveni o 
alt# mai profundă şi foar
te aşteptată de noi toţi — 
schimbarea mentalităţii co
mercianţilor. datori sâ-şi 
respecte cumpărătorii, in- 
formându-i corect şi ser- 
vindu-i prompt 

Ar mai fi un aspect, 
deloc neglijabil, Ca să ne 
comparăm cu Occidentul 
ar trebui să avem şi pu
terea de cumpărare a oc
cidentalilor. Altfel ne bu-

până să ajungă cei mai 
mulţi în această stare ma
terială poate se va realiza 
schimbarea de optică di» 
partea comercianţilor. Dacă1 
ou de dragul cumpărăto
rului, cel puţin ca să-şi 
vândă marfa (cu preţuri, 
occidentale care nu se prea 
potrivesc cu salariile noas
tre... , locale).

Revenind la magazinele 
al căror aspect dovedeşte 
că ai noştri au fost ple
caţi, măcar in vizită* pe 
alte meleaguri trebuie men- 
ţionat că ele au început să 
apară în toate oraşele.

VIORICA ROMAN

•  La întâlriteea arhitec
ţilor şefi din judeţele Alba, 
Hunedoara, Braşov, Harghi
ta, Maramureş şi Mureş 
cu conducerea Departamen
tului de Urbanişm din Mi

nisterul Lucrărilor Publice 
şi Amenajării Teritoriului 
— întâlnire care a .avut 
loc’ la Alba Iulia, la sediul 
Consiliului Judeţean — a 
participat şi arhitectei şef 
al judeţului, dl. Ioh Con- 
stantinescu. Pornind de la 
experienţa judeţului Hune
doara, care are deja ela
borat şi aprobat Planul 
urbanistic general al mu
nicipiului reşedinţă de ju
deţ, ca şi pe baza expe
rienţei celorlalte judeţe, 
s-au pus . In. discuţie mo
dalităţile de îmbunătăţire 
a activităţii de, urbanism şi 
de clarificare a unor aspec
te insuficient legiferate 
prin legislaţia în vigoare.

(Continuare bl pag. a2-a)
NOUL PRIMAR AL 
PETROŞ A NIULUI
Duminică 18 iulie a.c. a 

avut loc la Petroşani al 
doilea tur de scrutin pen
tru alegerea primarului mu
nicipiului, loc rămas va
cant prin demiterea de 
către Guvern a fostului 
primar. Doar circa 20 la 
sută din cetăţenii cu drept 
de vot s-au prezentat la 
urne. Reamintim cititorilor 
noştri că rezultatele primu
lui tur de' scrutin, ce a

— Domnule director, iertaţi-mă, 
mi-aţi plătit salariul de trei luni i

— Bine, te Ie rt!

La casa din Orăştic. în care s-a născut dr, Aurel 
Vlad, înflăcărat susţinător al luptei pentru emancipare 
a| .unitate naţională, a fost dezvelită recent o placă 
comemorativă. ‘ Fote IOAN ANDBUŞ

0  LINIA DE ŢIGLĂ — LA 
CAPACITATE, în  luna ianuarie 
a.c., la S.C. „Macon" Ş.A. Deva, 
a fost pusă in funcţiune _ o linie 
de fabricat ţiglă din beton im
portată din Italia. Montată In
tr-dna din halele în care se pro
duceau tuburi premo (scoase din 
producţie, deocamdată, din lipsă 
 ̂de comenzi), moderna instalaţie

şi-a atins parametrii proiectaţi, 
putând realiza mai muiţ de 1,5 
milioane de ţigle din beton pe 
an — produse mult solicitate de 
beneficiari. (D. G.).

o  TOTUL PENTRU COPIL
„Materna" este singurul' maga
zin din Deva specializat în vân
zarea de articole vestimentare 
pentru nou-născuţi. De remarcat 
nu doar bogăţia sortimentală, cât 
mai ales calitatea lenjeriei şl 
vestimentaţiei, aprovizionată de 
l i ;  Fabrica de Tricotaje din

Bumbac „I Iunie" din Timişoa
ra. (E.S.).

0  „VIVAT, VIVAT DRAGOS
TEA" este genericul activităţii 
cultural-distractive organizate în 
21 iulie, ora 18, la Casa de Cul
tură Deva, de către Fundaţia 
Româno-Maghiară „Humanita- 
tea“ Devd — Szolnok. .Biletele 
de intrare vor fi valabile şi pen
tru tombolă. Câştigători 7 Toţi 
participanţii la programul de 
muzică, dans şi jocuri distrac
tive. (V. R.).

O  C.A.f.D. SPRIJINĂ „FLOA
REA VIEŢII". Centrul de aju
torare pentru integrare şi dez- 
voitare (C.A.I.D.) din regiunea 
Alpes de Haute Provcnce (Fran
ţa) a sosit la Deva cu ajutoare 

. pentru biserica adventistă şi Aso
ciaţia „Floarea vieţii". C.A.I.D. 
doreşte să sponsorizeze in conti
nuare câteva familii care acti
vează în cadrul asociaţiei deve- 
ne şi au în îngrijire temporară 
copii abandonaţi' sau ai căror 
părinţiş se găsesc temporar în 
impas. (V. R.).

avut loc cu două săptămâni 
în urmă, datorită absenteis
mului alegătorilor, au fost 
anulate.

După încheierea celui 
de-al doilea scrutin şi nu
mărarea voturilor, a fost 
declarat ales în funcţia de 
primar al municipiului Pe
troşani dl ing. BERCA 
GHEORGHE, candidat al 
Partidului Unităţii Naţio
nale Române. După valida
rea alegerilor va avea loc 
instalarea noului ales îr» 
funcţia de primar a] mu
nicipiului Petroşani. (TR. 
B.>.

îLat •aci”
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 
O R Ă Ş T 1 E

Str. Armatei, nr. 17, telefon 641513

Organizează licitaţie publică în vederea 
concesionării terenurilor pentru construcţii, 
situate tn intravilanul oraşului Cfrăştie, în con
formitate cu prevederile Legii 50/1991, pen
tru realizarea obiectivelor prevăzute în docu
mentaţiile de urbanism aprobate astfel;

1. Teren situat în zona de agrement, lângă 
stadion „Mecanica*1, în suprafaţă de 3 206 mp, 
identificat prin proiect 6711/1991, elaborat de 
I.PJI. Deva, pentru realizarea a 4 terenuri 
de tenis.

Taxa minimă de concesionare solicita ta 
este de 20 lei/mp/an.

Durata de concesionare este de 20 ani.
Garanţia de participare la licitaţie pentru 1

teren de tenis este de 16 000 lei.

Taxa de participare a licitaţie pentru 1 
teren este de 5 000 lei.

2. Teren situat în str. N. Titulescu, zona
I.M.O., în suprafaţă de 97,5 mp, pentru rea
lizarea a 5 garaje înşiruite, potrivit planului 
urbanistic de detaliu aprobat potrivit Legii 50/ 
1991. -  *

Taxa minimă de concesionare este de 80 
lei/mp/an.

Durata de concesionare. este de 25 ani.
Garanţia de participare a licitaţiei pentru 

un garaj este de 1600 lei. Taxa de partici
pare la licitaţie pentru un teren este de 1 000 
lei, care se va achita la casieria Consiliului 
local al oraşului Orăştie.

Documentaţiile de licitaţie se vor ridica 
contra cost de la Consiliul local al oraşului 
Orăstic — biroul de urbanism, începând cu data 
de 20 iulie 1993. •

Informaţii sulpimentare se pot lua zilnie 
de la Consiliul local al oraşului Orăştie — biroul 
Urbanism.

Licitaţia va avea Ioc în ziua de 06. VIU. 
1993, începând cu ora 10, la sediul Consiliului 
local al oraşului Orăştie. (570)

ryul de fete de pe Muntele Găina
| (Urmare din pag. D

-au fost prezenţi soliştii- 
Drăgan Muntean, Lcnuţa 
Evsei şi Mariana Deac, 
precum şi ansamblul 
„Fluierul lancului" al 
Căminului ciilt-ural din' 
Baia de Criş. Judeţele 

, Arad -şi Bihor au venit la 
■ această mare sărbătoare 
eu ansamblurile folclo
rice „Doina Mureşului" 
din Arad, ,cu cel din Şi- 

? cula, precum şi solişti ca 
Florica Mureşan, Teodor 
Cora.ş, Angelica Baltă; şi- 

(alţii. , :? * "

SĂ Nfi REDESCOPERIM 
, PE NOI .ÎNŞINE ;

Ratomodarg a tradiţiei 
cu mqd^rtă,
Tâţfi% (de" Fete d e l a  
Găina a reunit, deopotri- 

•vă, tânăr şi bătrân, ;eer 
şi :pfimânt, piatră şi soare 
-într-o «anifestare de -ta* 
nicâ simţire .cu profunde 
semnificaţii lăuntrice.

Prezenţe remarcabile,, 
oameni de oriunde, s-au 
întors vremelnic cu gân
dul şi simţirea în vre
murile de odinioară la 
bunii şi străbunii nea
mului românesc care 
ne-au dat şi apărat firul 
vieţii noastre.

Dacă, cândva, se ve
hicula ideea că cine mer
ge pentru prima dată l i  
Găina merge de curios, 
iar a doua oară de fraier

— vorbe ieftine cii?- alt
fel — manifestarea de 
faţă a spulberat prin 
ţinută şi organizare orice 
asemenea speculaţie.

Dintre miile de gânduri 
prezente la „Crucea. Ian- 
culţii" am reţinut - doar 
câteva :
- Mariana Deac: „Am
vgnit aici să prezint (fol
clorul românesc pe acest' 
munte minunat. 'Muntele 

, Găina înseamnă pentru 
mine ce înseamnă pen
tru toţi moţii. — eVeni- 

i iftente istorice, tradiţie şi 
' puritate sufletească. To

tul este deosebit, apar

te, lucruri ce încântă 
sufleteşte". -

Geţirgel Răican, Pre
fectul judeţului Hunedoa
ra : „Cu ce gânduri am 
venit la Găina ? în pri
mul rând am răspuns 
gazcţelor, iar în al doilea - 
rând am o datorie de 
suflet pentru că Muntele 
Găina este şi al nostru 
ăl hunedorenilor. Vin aici 
cu gândul dc a-mi-expri
mă bucuria de reînviere 
a, ţrâdiţiei noastre.
Pentru aceasta am trans

mis . mulţumirile mele 
gazdelor, cu toate că şi 
noi avem partea noastră

de contribuţie aici, o con
tribuţie plăcută pentru 
mulţimea care se află pe 
munte. Cred că ceea ce 
s-a făcut astăzi trebuie 

. să contribuie la reînvie
rea . „Târgului de la 
Găina".

Petru Flesher: „Mun- 
tele-i ca Omul. Cu câţ 
îl laşi singur mai mult, 
cu atât se înstrăinează 
mai uşor. Aşa se în
tâmplă şi cu tradiţiile. 
Şi Târgul de Fete de pe 
Muntele Găina *6 confir
mă. Să ne redescoperim 
pe noi înşine. Şi totul Va 
fi altfel. , , ,

ROMÂNIA

BANC POST s *
societate comercială \ i -

j  j Sucursala Judeţeană Hunedoara j 

j j Bd. Decebal Bl. P j
I I Telefoane 095  /  619591; 611904 \

I | ro„ 095  /  626363 Telex 72293bpshd *

|
i î Pentru acoperirea cheltuielilor generate de j 
; J 'Constituirea societăţilor comerciale cU r ă s p ic i  

|  d*re limitată. j

| Orice persoană fizică dc peste 18 ani (elevi, | 
j studenţi, şomeri, salariaţi, pensionari), care j 

• I doresc să constituie o societate comercială cui 
î răspundere limitată poate să fie titularul unui j 
î asemenea credit. I

Ansamblul „Fluierul tancului" din Baia de Criş — evoluţie de excepţie Sn 
cadrul manifestării culturale de la Muntele Găina — 1993.

Foto PAVEL LAZA

LECTURI RISCANTE
Pentru a-şi incita la lec

tură cei 232 de eleVi, un 
învăţător din Michigan le-a 
promis acestora că dacă 
vor citi 7 000 de cărţi îb 
cursul „Lunii naţionale a 
cărţii", el va mânca în 
faţa lor... râme. Se pare că 
şi-a subestimat sentimen
tele învăţăceilor, deoarece 
aceştia s-au străduit să o- 
fere dascălului lor posibi
litatea def a sg ţine de cu
vânt. O i să facă mai Con
sumabil oribilul meniu, ini

ţiatorul l-a condimentat se
rios cu sare şi cu suc de 
lămâie. „Râmele conţin 
tot atâtea proteine cât şi o 
friptură", a încercat el să 
se consoleze. în cele din 
urmă, acest misionar al ci
titului nu a regretat totuşi 
neobişnuitul contract: mai 
mult de o treime din ce
tăţenii- americani nu au 
Obiceiul să citească nici 
cărţi ,nici ziare !

(STORY-PRESS)

Mentalitatea trebuie 
schimbată, nu doar 

decorul
(Urmare din pag. 1)

Unul dintre ele este cel 
al S.C. Tarco Exim SRL 
Petroşani („Montana"). Pa
tronul acestui magazin ne 
mărturisea că în amenaja
rea lui a fost inspirat de 
ceea ce a văzut în Germa
nia. Şi trebuie spus că 
aspectul său îmbie trecăto
rul să intre.

Interiorul este într-ade- 
văr deosebit, cu pardoseala 
de gresie şi tavanul din 
oglinzi, decorat cu plante 
ornamentale. Marfa expusă 
este de import. De lâ pa
tronul firmei am mai re
ţinut că la renovarea spa
ţiului s-a asigurat şi încăl
zire centrală proprie, pen
tru a avea în anotimpul 
rece un microclimat plăcut 
în magazin. De aseme
nea, firma are şi un re
zervor propriu, ceea ce face 
ca aici apa să existe în 
permanenţă, nu cu întreru
peri ca în oraş.

De Ia discuţia cu patro
nul acestui magazin a tre
cut un timp şî e posibil caş' 
dotările sale să fi sporit

Am aşteptat, conform unei 
înţelegeri, o comunicare 
telefonică din partea dlui 
I.Ş., dar acest lucru nu 
s-a întâmplat. Ştim că a- 
facerile iau tiirip, dâr şi 
patronii ar trebui să ştie 
că respectarea cuvântului 
dat este o condiţie pri
mordială. în câştigarea şi 
păstrarea credibilităţii în 
faţa asociaţilor, parteneri
lor, a tuturor celor cu 
care stabilesc relaţii, in
clusiv a cumpărătorilor.

Un domn, care a cunos
cut bine realităţile an teri- . 
dare comunismului la noi, 
spunea că în vremea tine
reţii dumnealui cuvântul 
unui patron valora mâi 
mult decât un contract 
scris şi parafat, iar cei care 
nu şi-l respectau se auto- 
excludeau din afaceri. Era 
convins că se va reveni la 
această stare de lucruri. 
Nu ne rămâne decât să 
aşteptăm ca întreaga noas
tră viaţă, bulversată de 
evenimentele ultimilor ani, 
să reintre în făgaşele nor- 
malităţii. Atunci şi co
merţul nostru va deveni 
cu adevărat şi poate în 
totalitate .civilizat.

I *
J Se admite constituirea societăţilor corner-1 
j ciale cu cel mult trei proprietari asociaţi. j
|  în acest caz fiecare asociat este titularul j 
; unui credit corespunzător valorii părţilor soda- J 
I le ce-i revin din capital ori din cheltuielile j 
! de înregistrare a societăţii. *

î Destinaţia creditului: cheltuielile generate j 
|  de înfiinţarea societăţii comerciale cu răspun-1 

, « dere limitată (servicii, dactilografiere, avocatu- î 
I ră, Notariat, Monitorul Oficial, Registrul Co-1
* medului ete.). V
l  ,  i

înregistrarea societăţii se face prin inter-» 
J mediul unui agent economic cu acest profil de I 
|  activitate, agreat de bancă. j
*î- ••' '•'•A: . ’.v  * • ■; • l ," '1 CV v

|  Informaţii suplimentare : la sediul BANG |
J POST S.A. DEVA, bdul Decebal, bl. P, te le-' 
Ifoane:  612680, 619590, 619591. > l
*  h ."

BANC PpST S.A. DEVA 

j ORGANIZEAZĂ LICITAŢIE

J pe baza a cel puţin 3 oferte de servicii I 
î pentru agreerea de către BANG POST a unui * 
5 agent economic, care va efectua înregistrarea» 
j societăţilor comerciale cu răspundere limitată * 
î care iau fiinţă prin creditarea persoanelor fizi-1 
I ce, în 'sistemul „Creditul întreprinzătorului". -

|  Agentul economic trebuie să aibă cuprins
I

|  în Statutul de Societate profilul de activitate j 
* necesar desfăşurării acestei activităţi (servicii, |  
| dactilografiere, avocatură, Notariat, Monitorul j 
« Oficial, Registrul Comerţului etc.). . J

|  î Licitaţia va avea loc în data de 28 iulie a.c , |  
j la sediul BANG POST S.A Deva. ' 1

j Relaţii ' la telefoanele: 612680, 619590, j
|  619591, Deva, Sucursala BANG POST S.A. D e-' 
I va, bdul Decebal, bl. P. (571) |

! >

S.C. „CETATE" S.A. 
D E V A

i 
i

Anunţă intenţia de majorare a preţurilor |

I la produsele de morărit şi panificaţie începând ■  
cu data de 1 august 1993, ca urmare a modi-J 

|  ficării preţului la grâul din noua recoltă. 1 
■  (559267) a



Pe scurt, despre noua
de fotbal 1993-1994

V

După cum s-a comuni
cat, în noua ediţie- a 
Campionatului de fot
bal 1993/1994, s£ vor des
făşura următoarele com
petiţii ale divizionarelor 
de fotbal — seniori :

DIVIZIA
NAŢIONALĂ

Campionatul. , Diviziei 
Naţionale are 6 singură 
serie, formată din 18 e- 
chipe. Reamintim că au 
promovat pe prima scenă 
fotbalistică a - tării F.C. 
Ceahlăul P. Neairiţ şi 
C.S.M. U.T. Arad în locul 
formaţiilor Selena Bacău 

C.S.M. Reşiţa, oare -au 
s retrogradat în Divizia A. 

Programul de desfăşu
rare a turului : Diviziei 

) Naţionale s-a publicat şi 
i în ziarul „Cuvântul liber" 
7 nr. 910 din 9 iulie a.c. 
i  Prima etapă are loc !n 

ziua de 15 august. Iată şi 
7 orele de desfăşurare a  me- 
1 ciurilor: în luna august 
ţ  — orele 17; octombrie 

— orele 15; noiembrie — 
orele 14 ; decembrie — o- 
rele 13. '

DIVIZIA A

In Campionatul Divi
ziei A sunt alcătuite 2 
serii, fiecare având în 
componenţă sa câte 18 
echipe. în seria 1 au 

y - promovat formaţiile C.S.

Constructorul Iaşi şi C.S. 
Metalul Plopeni, iar C.S. 
Olt ’90 Scorniccşti şi U- 
nirea Slobozia au retro
gradat în Divizia B. In 
seria a Il-a a Diviziei A 
au promovat C.S. Gaz 
Metan Mediaş şi C.S. 
Phoenix Baia Mare şi au 
retrogradat îp Divizia B; 
Metalurgistul Cugir şi F.C;

5 Olimpia Satu Mare. ;
In Divizia A, meciurile 

se vor desfăşura sâmbăta, 
la'orele 11,00.

DIVIZIA B

' Campionatul Diviziei B 
are în componenţa; sa |  
serii, fiecare serie fiind 
alcătuită din 20 de echi
pe. Din această serie a , 
IlI-a a promovat. în Di
vizia A,C.Ş., Gaz Metan 
Mediaş. După cum se 
ştie, în Divizia B, toată 
reprezentantele Judeţului 
nostru sunt în seria a 
IlI-a, sunt din Valea Jiu
lui, nici una de pe Va
lea Mureşului (!):'Minerul 
Uricani (a ocupat locul 4 
în campionatul trecut); 
Minerul Lupeni (locul 13); 
A.S. Paroşeni (locul 14); 
şi Parângul Lonea, noua 
noastră promovată în Di-; 
vizia B. Pentru cititorii 
ziarului nostru, amatori 
de fotbal, prezentăm com
ponenţa seriei a IlI-a a 
Diviziei B, pentru cam-; 
pionatul viitor : A.S. Pa

roşeni-Vulcan ; Cimentul 
Fieni, C. S. Xârgovişte, 
C.S.M. Unirea Alexan
dria, Constructorul Cra- 
iova, Chimia Găesti, C.S. 
Olt -90, Dacia Piteşti, Jiul 
Ro vinari, Minerul Uri
cani, Minerul Lupeni, Mi
nerul Mătăsari, Metalur
gistul Sadu, Metalurgistul 
Cugir, Metalurgistul Sla
tina, Parângul Lonea, 
Petrolul Stoinâ, ROVA Ro- 
şiori şi Victoria Elcctro- 
nistul Curtea de Argeş.

Jocurile din Campiona
tul, Diviziei B vor avea 
loc duminica, la orele 11, 
iar în etapele interme
diare se vor respecta o- 
rele programate în Divi
zia Naţională.

DIVIZIA C

Campionatul Diviziei C 
— faza j udeţeană, începe 
la 22 august a.c. A pro
m ovat în Divizia B  Pa
rângul Lonea şi a retro
gradat în Campionatul 
Judeţean Favior Orăştie. 
Au promovat în Divizia 
C — faza Judeţeană Jiul 
Petrila (antrenori Hor- 
vath şi V. Sadu) — seria 
Valea Jiului din Campio
natul judeţean şi Cerna 
Cristur (antrenor S. Cur- 
teanu) — seria Valea 
Mureşului. Se prevede ca 
jocurile să aibă loc du
minica' de lâ orele 11 (se
niori) şi 9,15 (juniori)

IMPORTANT 
DE REŢINUT

Aşa după cum s-a sta
bilit Ia F.Il.F., departa
jarea echipelor aflate la 
egalitate de puncte la 
încheierea anului compe- 
tiţional 1993—-1994 se va* 
face pe baza? rezultatelor" 
directe dintre âceste for
maţii; iar dacă eXÎStă iît- 
galitate' şi în asemenea 
cazuri, pe bază unui meci"

• de baraj. Deci, aşa" se 
va decide departajarea 
pentru echipa campioană

j a României, echipele-’dift 
D. N. care se califică-pen- - 

, tru Cupa U.E.F.A., echi
pele din D. N. cape retro- 

; gradează în Divizia A 
echipele clasate pe primul 

! lop în cele două .serii ale 
; Diviziei A şi care pro-
• movează în D. N., echi-,
1 peie clasate din cele două
| serii ale Diviziei A care 

retrogradează în Divizia 
B, echipele clasate pe lo
cul I în cele patru serii 
ale Diviziei B şi cară 
promovează în Divizia A,

- echipele clasate pe locu
rile 15, 16, 17 şi 18 în
Cele patru serii ale Divi
ziei B şi care retrogra
dează în Divizia C.

Meciurile de baraj vor 
avea loc pe teren neutru, 
cu 2 reprize de prelungiri 
şi în caz de egalitate se 
vor executa lovituri de 
la 11 metri.

;;

• RADUCIOIU 

LA A. C. MILAN !

Să recunoaştem că vestea 
transferului tânărului nos
tru • internaţional Răducio- 
îu de la Brescia la renu
mita echipă de club din 
Italia, A.C.’ Milan, ne-a bu
curat mult. Este intr-ade
văr cel mai senzaţional 
transfer al unui jucător 
român în fotbalul de elită 
al Italiei. E clar că şi pentru 
Florin Răducioiu (ca şi 
pentru Mircea Lucescu, an
trenorul şi mentorul lui) 
este o mare satisfacţie pro
fesională, ca şi a sportu
lui de performanţă româ
nesc, în general. Aşteptăm 
să vedem încotro se în
dreaptă Bagi. Dar mai 
ales, veşti bune de la Mi
lan ! Mult succes Florine!

GICA POPESCU — 

JUC ĂTOR ŞI ANTRENOR 

SECUND

Alt „as" al fotbalului 
românesc, dar şi european, 
Gică Popescu-, deşi a1 sufe
rit câteva accidentări, con
firmă valoarea sa, marile 
speranţe ce şi-au pus în el 
ai noştri, dar şi conduce
rea clubului Eindhoven: el 
va purta nu numai bande
rola de căpitan al echipei, 
dar va fi învestit şl cu 
funcţia de antrenor se
cund la Eindhoven. ■ Să 
auzim de bine şi de la Eind
hoven ! Dacă Gică Popes-

eu, Florin Răducioiu şi 
Gică Hagi vor fi în formă 
bună la echipele lor de 
club, va fi bine şi pentru 
naţionala noastră.

TATONĂRI,

TRATATIVE.»

•  Steaua şi Dinamo 
caută ceea ce cam greu 
se găseşte şi la echipele, 
bine cotate: un vârf de 
atac autentic. Se pare că 
militarii vor să-l readucă 
pe Negrău tocmai de la 
Honved Budapesta, în timp 
ce Dinamo s-a gândit tot 
la un„. fost „militar" In 
Ghencea, constănţeanul Ma
rian Popa. •  „Ploaie" de 
noi veniţi la Poli. Timişoa
ra?  E. Marian (Corvinul), 
Regyi (Metalurgistul Cugir), 
Cioroianu (Inter Sibiu) şi 
poate Sabău (F. C. Mara-1 
mureş) sunt posibili.» stu
denţi şi jucători la Poli. • ;  
Dorinei Munteanu a renun
ţat să plece în 'Turcia şi 
speră un contract în Ita
lia sau Spania. Valoarea îi 
dă dreptul... •  Şi Lăcătuş 

este curtat de V.F.B. Leipzig
dar şi de o formaţie din..: 
Guadalajara. Dacă va ple
ca în Mexic, îi va fi foar
te greu lui Puiu Iordă- 
nescu să-l mai cheme la 
lot!

Pagină realizată de 

SABIN CERBU

IN PERIOADA 24 IULIE—1- AUGUST A.G

E d iţia  A  V H -a  a Turneului 

Open de şah la D eva

Î)  rin amabilitatea domnului Corneliu Ilotă- 
* ran, preşedintele Clubului de şah din Deva, 
A  • neobosit promotor al „sportului minţii" în 

judeţul nostru, am aflat că şi în acest an, cu a- 
jutorul de suflet şi credinţă al unor inimoşi spon
sori, se va organiza cea de-a VII-a ediţie a cu
noscutului Turneu Open de şah Ia Deva, în pe
rioada 24 iulie — 1 august, orele 10, Ia Liceul 
Sportiv din Deva.
, Deci, şi pe această cale, Clubul de Şah din 
Deva invită participanţii la cele 9 runde ce se 
vor desfăşura în cadrul turneului, ce se va în
cheia cu acordarea normelor de maetru, candidat 
maestru şi categoria I, precum şi numeroase 
premii în bani. -  •

Ce trebuie să reţină viitorii participanţi la 
acest atractiv turneu de şah ? , ,
» - Prima întâlnire la ,  şedinţa^ tehnică va avea 

; -joc. sâmbătă, 24 iulie, J a  orele 11, Ll  Liceul 
Sportiv din Deva, iar prima rundă se va desfă
şura în aceeaşi zi, la, orele 16,30.

Ritmul de joc va fi de 2 ore pentru 40 de 
mutări plus câte 30 de minute de activizare. Taxa 
de participare este de 3 000 lei pentru normele 
de maestru şi candidat de maestru ; 2 500 io! pen- 

, tru categoria I şi 2 000 iei pentru juniori şi cele- 
1 lalte categorii. .

Masa şi cazarea • se asigură contra cost, cu 
posibilităţi de facilitare la cazare — tarife re
duse în cazul solicitării cazării la internatul1 Li
ceului Sportiv din Deva.

Şi acum, premiile. Pentru clasamentul ge
neral: locul 1 — 100 000 lei ; locul 2 — 75 000 
le i ; locul 3 — 50 000 le i ; locul 4 — 40 000 lei; 
locul 5 — 30 000 le i ; locul 6 — 20 000 lei şi locul 
7 — 10 000 lei. Se vor atribui şi premii pentru 
primele trei locuri la categoriile I şi II, precum şi 
pentru locurile 1—2 la juniori. Şi încă o bu
curie pentru câştigători: premiile sunt integrale, 
impozitul fiind achitat de organizatori. Deci; 
sunteţi aşteptaţi :1a Deva !

Gorvinul
Hunedoara

Cu toată situaţia grea 
în care _se află şi la acest 
apropiat început de cam
pionat, eăhd se ştie că 
încă o parte din tur se 
va juca tot la Brad, când 
lotul de jucători tiu este 
nici în ' prezent complet, 
iar antrendtul lon.V. lo- 
nescţl. iu i. a mai venit ,1a 
echipai"lifpftd .drăfnjul Bu- 

XcŢ^ş^jxîui^ îă Progresul, 
conducerea Clubului, . cu 
sprijinul principalului săii 
sponsor, '.' „Siderurgica" 
S.A., caută să urgenteze 
completarea lotului, să-şi 
reorganizeze unele posturi 
din conducerea. clubtilui, 
iar pregătirea lotului să 
se intensifice. Pregătirile 
se efectuează cu antreno
rul VirgiV Stoica (acelaşi 
om dedicat trup şl suflet 
Corviriuiui) şi poate va fi 
ajutat de preşedintele clu
bului Ioan PetCu.

După cum se ştie, Ga- 
bor a optat pentru „V“ 
Cluj, E. Marian a plecat 
îa Poli. Timişoara şi s-ar 
putea ca încă 2—3 jucă
tori să ia alte direcţii. 
Oricum, _ echipa trebuie 
întărită cu jucători din 
afară. Cu sprijinul spon
sorilor, dar şi cu banii ce 
trebuie să-i primească 
Corvinul pe jucătorii 
Hanganu şi Dobve (ple
caţi în străinătate), se pot

aduce Câţiva jucători care 
să crească valoarea echi
pei hunedor-enc.

Jiul
Petroşani
Şi la Jiul Petroşani lo

tul s-a întrunit in urmă 
cu o săptămână, dar pre
gătirile propriu-zise au 

demarat mai gr.cu din cau- 
z'ă ' mişcărilor. produse în 
lotul, de jucători. Aşa 
cum ne-a declarat; la în
cheierea campionatului 
■trecui'dl Petre Drăgoescv, 
preşedintele clubului, nu 
mai puţin de 8 jucători 
pleacă ae la J iu l: Milita- 
ru merge la Dinamo, iqr, 
Gaşpar, Burundia, B. 
peşcu, M. Popa, Cristea, 
Henzel şi Podu au fqst,. 
puşi pe lista transferări. 
lor. in  locul lor vor fi  
readuşi jucătorii Jiului 
rodaţi la echipe în Va
lea Jiului — Soradi, Do- 
roş, Dodenciu, Neicani, 
dar şi câţiva jucători din 
afara judeţului.
; La cârmă echipei a ră

mas tot Dumitru Marcu,, 
Pregătirea lotului a în
ceput la Petroşani şi. va 
continua aici până la mif- . 
locul acestei săptămâni 
când se va îndrepta spre 
Căciulata la o pregătire 
centralizată. Deocamdată, 
s-a propus ca obiectiv 
formarea unei echipe o- 
mogene, cu jucători de
votaţi clubului şi după 
aceea se va fixa obiecti
vul major al promovării;

I' % ' 
I. % :■ 
I.4;,'
I
I
I
I

Cu cine vor. juca echipele 

româneşti în cupele europene 

la fotbal
IN CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
STEAUA Bucureşti — cu câştigătoarea! 

dintre TOFTA B 68 (Feroe) — Croaţia Zagrebţf 
IN CUPA CUPELOR 

UNIVERSITATEA Craiova —  cu câştigă-ţ 
toarea partidei RAFJELGAVA (Letonia) 
HAVNAR HB (Feroe); - £!

IN CUPA U-E.F.A. |
RAPID Bucureşti — INTER Milano ; *
GLORIA Bistriţa — MARIBOR Branili |  

(Slovenia) ; i
DINAMO Bucureşti — CAGLIARI. J

După cum este stabilit, după tragerile la soiţi, |  
echipele vor susţine primul lor meci pe teren pro- |  
priu în 14 sau 15 septembrie, iar returul în deplasare, * 
în 28—29 septembrie. Jocurile din turul preliminar | 
au loc în 17 şi 18 august şi returul în 31 august şi 
1 septembrie. .

Dacă cu SteaMâ,'Universitatea Craiova şi Gloria 
Bistriţa sorţii au tost mai mult decât generoşi, na | 
putem afirma acelaşi lucru despre Rapid şi Dina-| 

mo, care întâlnesc două echipe de marcă ale fotba
lului european, Dar, ee frumos ar fi să fie bine !

V m • mmem •- aav * # 0 *

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

DIN 17 IULIE 1993
Rapid Buc. — Trelleborgs - 0—2 2 s
Oţelul Galaţi — Sigma Olomouc 0—1 2 f
Halmstads B.K. — Brondby I.F. 0—1
Rapid Viena — Yantra Gabrovo 6—0 ; 1 f
Lyngby B.K. — F.C. Kor: - • - -0
Austria M, mphis — Pogon Szcsecin 2—0
F.C, Kobcnhavn — Lausaa .e s— :i . 2 '
Videoton — Dunajska Streda 0—I l
Odcnse B.K. — Mal mo F.F. 1—3 2
Maccabi Tel Aviv — V.f.B. Leip-.ig 0—0 X
V.LL. Bochum — F.C. Ziirich 1—1 X
A.G.F. Aarhus — Salzbui-g 3—1 1
F.C. Aarau — Dinamo Drcsda 0—0 X

Fond de câştiguri: 187l5"''r



VANZARI-
CUMPARARI

' •  Vând avantajos tele-
frîzor Sirius 2370 M, guler 
f i  căciulă vulpe, piese Mo- 
hra. Informaţii Dacia, biv 
00, ap. 5 (lângă Policlinica 
beche) sau telefon 629500.

(559215)
•  Vând casă Deva, M.

ISminescu, nr. 63. Informa
ţii zilnic între orele 17 —
§#. ([559198)

•  Vând televizor color

S is diagonala 67. R«- 
ISniâp&nă la  ora H, 
n 615305.

•- , ' (559198)
A Vând Oltcit Club. De

va, telefon 623085.
- (559174)
ş  Vând parchet de fag 

•0 x 4 . ~Telefon 618519.
' “  ,(559214)

#  garsonieră Hune* 
.  zona centrală. Infor- 

tetefon 617044. ‘ 
(559213)

Vând autoturism Nis- 
. t  VşV ÎSOO cine, 5 

“ viteză, consum 
km, an  fa* 

^  1985, 82000 km.
_  telefon 627228, intra 

16-22. (559209)
9 - VjJd niotoretă Mobra 

Simbria, A. Mu- 
ra#M i 45.
!  /  (559208)
•S 9  Vând Dada 1310, 1984, 
feHt Germania, neînmatricu- 
(abilă. Informaţii Deva, 
m m .  (659205)

•  Vând instalaţie satelit, 
‘ er.- telecomandă, an- 

Offoet 1,6, telefon 
(559204)

9  Vindem 2  ha pădure 
“  de Deva». Te-

54738.
(559197)

9  Vând Opel Kadett 1200 
Consum mic şi preţ 
abil. Informaţii la 
(618738 (înscris ta 

(559216)

_ 9  Vindem urgent în 
|e i sau valută Dada 
2105,. oapaoitate 1300 
cmc, an fabrieaţie 1968, 
80800 km, culoare 

t crem. vamă p i l i tă  «1 
|  Dacia 1310 TX culoa- 
" re verde, an fabricaţie 
f 1986, 65 000 km, ambe- 
’ le tst Stare ireproşabilă. 

A e W d 'i r a  primilor 
Clienţi o reducere de 
f  18 sută dfn preţul 
Iniţial al fiecărui auto- 
to rtua . Informaţii Si
mbria, a*r. Biscaria. nr. 
98. telefon 661316.

(559219)

•  Vindem vitrine 
igorifioe, capacitate 
X) litri; i i i ^ r t  Ger
anta, garanţie 6 luni, 
IM Radiat, preţ înţe
sai*. Telefon 625269, 
upe era 16. 
t ' (859239)

Deva, telefon 617304, după 
ora 15. (559281)

•  Vând Dalmaţian 4 luni,
femelă. Deva, telefon 
622221. (559232)
' •  Vând Skoda 1 20 LS, 

an fabricaţie 1985. Informa
ţii la telefoane 612028 şi 
625176. (559233)

. > 9  Vând urgent aparta
ment 2 camere (spate Cen- 
trofaroi), bl. P 4, ap. 64, vi
zibil orelt 15—18 şi Mitsu
bishi Colt 10. Telefon 
629117. 4ŞŞM34)

•  Vând Dacia l 310, sta
re excepţională Informaţii 
telefon ,656812. (559235)

•  Vând autoturism Dacia 
1300, an fabricaţie 1976, 
bine Întreţinut, la jumăta-

- te din preţul oficial actual. 
Telefon 095/617752.

- (559236)
•  Vând ARO 244 D. nou,

făcut Ia comandă specială 
şi 5 camere, genţi, cauciu
curi noi, telefon 613590, 
Deva, , . (559240)

•  Vând pieşe sddmb Ford 
Taunus şl betonieră la 220 
V. Deva, telofoahe 623746, 
613073. (559241)

•  Vând video MegaVi
sion recorder, preţ nego
ciabil. Informaţii Deva, 
telefon 617259. (559242)

•  Vând apartament trei
camere; ideal pentru ’ pri
vatizare. Deva, telefon 
621653. (559246)

•  Vând (schimb) aparta
ment 3 camere cu 2 came
re plus diferenţe. Deva, 
telefon 625159. (559244)

•  Vând apartament două
camere. Deva, telefon 
620648, între orele 8—10 şi 
19—22. (559247)
... '9  Vând cameră video 
Hitachi, casetă mare. De
va, 626022. (559243)

•  Vând Instalaţie sate
lit şi maşină de cusut elec
trică Nicoleta. Telefon 
624873. (559245)
v 9  Vând apartament trei 

camere, cărămidă, Micro 4. 
Hunedoara, telefon 7Î443D.

(823®)
•  Vând Skoda S 100, pen

tru piese de schimb. Te
lefon 714394.

(8234)
•  Vând apartament trei 

camere, zona gării. Hune-
• doara, telefon 718602.

(8243) .
•  Vând garsonieră con

fort I, masă şi 6 scaune, 
haină piele şi maşină vată 
zahăr,. Telefon 712821,;  4

.(8246)
•  Vând apartament trei; 

carnete. Hunedoara, tele
fon 716182. ■ ' '

(8247)

•  Vând apartament 2 
camere, etaj f, teatru, par
chetat, zugrăvit, stare ex
cepţională, pianină Rosen- 
kansz, Telefunken, teleco
mandă, maşină spălat nouă 
geamuri, uşi, mobilier bar, 
aparat cafea la nisip. Te
lefon 728433,

(8249)
•  Vând geamuri, veran

dă, terasă, balcon, tâmplă-, 
rie metalică ett sticlă. Că- 
lan-Strei, nr. 55.

(559249)

•  Vând urgent aparta
ment 2 camere, complet 
mobilat (nemobilat), nego
ciabil. Deva, 611218.

-  (559248)

■ •  Vând garsonieră con
fort f  în Geoagiu-BăL Te
lefon 848107.

(559250)

PIERDERI

Pierdut legitimaţie de 
handicapat, eliberată de 
Asociaţia Handicapaţilor 
Jteuromotori Hunedoara — 
Deva, pe numele Furca 
Adriana. O declar nulă,

DIVERSE

•  Asociaţia Independentă 
a Vânătorilor şi Pescarilor 
Şportivi Hunedoara anun
ţă toţi membrii vânători 
şi pescari sportivi să par
ticipe la adunarea genera
lă care va avga loc la 
sediul acesteia, în data de 
32 iulie 1993, ora 16 Ce* 
miletul. (8243)

•  Persoanele care au 
garaje în curtea de pe str. 
Emlnescu, 77, Deva, sunt 
rugate să le evacueze ur
gent. Proprietarul.-

(559171)
ÎNCHIRIERI

•  Societate comercială
eădtăm pentru închiriere 
garsonieră sau apartament 
2 (două) camere, de pre
ferinţă mobilat. Plata' po
sibil în vitută. D e /V  te
lefon 614027. (353237)

‘ •  Tineri căsătoriţi cău
tăm apartament 2—3 ca
mere pentru închiriere pe 
o perioadă de minimum, i 
an, exclus Micro 15. O- 
ferim plata în valută, bani 
gheaţă pe toată perioada 
stabilită. Informaţii zilnic 
la telefonul 624800. , ;;

(5â9177) *

OFERTE
DE SERVICII -?

9 OFER recompensă 
surtta de 100006 lei 
celui care dă relaţii 
sau va găsi roţile fu
rate de la rulota mar
ca „FENDT“, ce se a- 
ftâ pe insula Cinciş — 
baraj. Infoftnaţii Ta- 
ntaş Ştefan, Hunedoa
ra, str. Intrarea Lanu
lui, nr. A ap. 8, sau 
la firma Service Elec
tron SRL Hunedoara.

(559226)

• •  FadHtez - foarte 
rapid înscrieri la jo
cul ; de întrajutorare 
„Caritas" Cluj-Mapoca. 
Deva, telefon 622654, 

(559072)

•  Societate comer
cială angajează cu Con
tract de muncă sau co
laboratori ingineri, 
subingineri, tehnicieni, 
desenator tehnic şi 
dactilografă pentru 
birou proiectare Insta
laţii de gaze naturale 
Deva, telefon 618347.

(559238)

RA.G.C.L. SIMBRIA 
A N U N Ţ Ă .

Licitaţia pentru spaţiul din Piaţa Unirii, 
bl. 5, sc. B, parter, se amână pentru data de 
3 august 1993, ora 10.

Depunerea documentaţiei în vederea lici
taţiei se va face până Ia data de 29 iulie, ora

DIRECŢIA TERITORIALA A AGENŢIEI 
NAŢIONALE DE PRIVATIZARE 

. H U N E D O A R A

cu sediul In Deva,

Anunţă scoaterea la concurs în data de 6 
august 1993 a postului de 9

•  CONTABIL. 1
Condiţii: studii medii economice, vechime 

în specialitate minim 6 luni.
Cererile se depun la sediul agenţiei, până 

în data de 3 -august 1993.
Informaţii suplimentare se pot obţine la 

telefon 6110 89, între orele 8—10.

*

9 Vând Dada 1310, 7000 
ta*. Deva, 619157, după ora 
CB. (559222)

•  Vând garsonieră con
fort I, gaz, Orăştie. Tele
fon 642858.

(559223)
•  Vând casă în Orăştie, 

gaz, grădină. Informaţii te- 
fefon 642403.

(559224)
•  Vând autocamion Mer-

aedes 3,5 tone, dubă în
chisă, posibilitate montare 
frig. Deva, tel. 627879, 
«16121 . (559229)

•  Vând casă, Deva, te
lefon 617423. (559228)

e  Vând rochie mireasă.

VASTEX S.A.
Sfţ-.gfq^n cef Mnrf ţK 27 f  * 6500 Vpffcl * Remania

Oferă Spre vînzare

d m  b u m b a c  

►  DUPĂ A.07A9 9 3  
PR eTU RlLE^A V O ftFl «T, 
HUMA] CU 9%  PESTE 
ACTUALELE PRETURI,

S.C. COMJXT MASTERS S.R.L. DEVA J 
Distribuitor” PBPSI-COLA. MIRINDA şi J 

| SEVEN*UP, î
Vă oferă în curând PLPSI-COLA Ia doză |

peşitru PEPSI-1
1- LUItflUl

şi Ia sticle PET de 2 litri.
> •  Preia comenzi ferme
1 COLA ia  sticle de'0,250 litri.
1 •  Caută beneficiari serioşi în Valea Jjului I
, Produsele se găsesc Ia depozitul ţn-gros, j 
| str. Horea, nr. 67. 1 I
* Informaţii la tel. 616012.

I -

I -
<* - . : -y : ,,-y

I 'Z
61

SOCIETATE COMERCIALA 
V I N D E :

Camion izotermă „MANa 10 t 
Camion Mercedes izotermă 5 t 
Chioşc Micro 15, cu contract pe teren 
.3 ani
R ib tă  comercială ■■  ̂ ; ;
Garaj metalic demontabii 
2 buc. congelatoare mari 
1 buc. dulap frigorific.

Informaţii, la telefoanele 617£ 94, 61 72 40, 
70 84. (556)

S  C. RO BES S.A . B A IA  M ARE
; str. V. Lucaciu 162, tel. 099/417229, fax. 
I 099/413853, telex 33219R î
J Proiectează, execută şl livrează următoa- J
* role utilaje:  ̂ • - •, •
I •  Mori complete pentru grâu şi poriunh. 
' cu capacităţi între 5—40 t/24 h |
j •  Unii tehnologice pentru obţinerea u le-•
* i  uri lor .vegetale din seminţe ole^inoase Q  |

2500 kg/zi ;
% •  Gatere verticale uşoare 0  500 — 0 800 *
| mm; Q max =  2,25 m3/h  j
* •  Ferăstrău circular pendular 0 400 mai J
I •  Maşini de raşchetat Q =* 10 m*/h • j
I •  Utilaje pentru fabrici de cărămidă de J
| mică şi medie capacitate |

•  Presă ţărănească pentru cărămizi, 10 000.  
cărămizi FN/zi |

•  Electrocilindri Ec 25—80; L -  125—2000 * 
mm

| •  Roboţi industriali portabili pentru su- j
» dură şl manipulare
|  •  Utilaje pentru epurarea apelor uzate, j
j tratarea apelor
I •  Transportoare (cu bandă, lanţ, racleţi. j 
J elicoidale) «
j •  SDV-urt ' |
I •  Pompe cu memfirană pentru industria ♦ 
i de ceramică fină Q =  7, 1—9 m3/h; P =  20—14 ( 
jbari. j
* •  Malaxor — presă pentru paste, făinoase, '
: 4—20 kg/h. (551) j
I ----------------------- ;----------- *-------------*----------- = -!

t REGIA AUTONOMA !
j „POŞTA ROMANĂ» J
|  Prin unitatea sa de specialitate — D.E.C.T., 
J Rompresfilatelia — organizează concurs pen- J 
| tru realizarea machetelor grafice necesare ţipă- ■
î ririi emisiunilor de timbre din anul 1994. '
|  Se pot prezenta artişti plastici, arhitecţi, |  
' studenţi ai Academiei de Arte sau ai Institu-» 
} tulul de Arhitectură, Pe lângă sumele plătite! 
■ pentru fiecare machetă în parte, se vot acorda: ♦  
I •  Premiul I -  150 000 lei |
; •  Premiul II — 100000 lei J
I *  Premiul III 50600 lei I
j înscrierea se face pe baza ttnel cereri depu-j
|  se în termen de 15 zile de la data anunţului, la" 
| sediul D.E.G.T. Dompresfilatelia din Calea Gri-1 
S vilei 64-66, Sector 1, Bucureşti. î
f Detalii obţineţi la telefonul 650 72 43. |
î (559264) j

I
%

I 
I

SOC. COM. „ARCOMB" S.A.
A R A D  

Oferă spre vânzare 
•  OUA PROASPETE pentru consum. 
Informaţii Ia telefoanele 0966 — 11075,! 

J 44888, 46222. |
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