
Brutăria din Rapolt. Cu
fundat într-un fotoliu, un 
bărbat între'două vârste 
muşcă vârtos dintr-o pâine 
boamfă, Le dăm bineţe 
gazdelor şi fiind invitaţi, 
rupem din bucata de pâine 
apetisantă din mâna omu
lui, în timp ce îl între
băm: „E bună pâinea?" 
„încercaţi! dacă nici asta 
nu e pâine buna..."

Aşa aflăm că dl care în
fuleca din pâinea aceea de 
ţi-o mănânci cu ochii este 

s ing. îoan Horvat, directo
rul Societăţii comerciale 
„Agrosim" S.A. Şimeria, 
unitate cu profil vegetal şi 
animal. .

Ne spune că a venit să 
.negocieze cu dna Elenă 
Silvăşan, şefa fabricii de 
pâine din Rapolt, vânza
rea respectiv cumpărarea 
unej cantităţi da grâu pe 
eare-1 are în stoc de anul 
tffecut.

> -  Cum se face, dle in
giner, că aveţi în stoc grâu 
da anul trecut acum când 
recolta Iu] 1994 cheamă la 
punerea în hambare?

Aşa cum se ştie. A- 
ducem grâu de aiurea, pe 
valută, şi încă prost, iar 
pe-al nostru îl dăm pleirii. 
Ce fel de politică econo
mică e asta?! ,

•7 “ r  grâul din acest
an?... -

—• Este o frumuseţe. Ve
niţi să vedeţi.

Şl ne luăm cu Dacia 
noastră după ARO-ul dlul 

spre lannriîe bogate de grâu 
şi porumb dintre Shnerfa 
— Hunedoara - -  Peştiş. 
prumui dintre hcădo este 
plai bun decât unele dra- 
iriuri dintre localităţi, ori
cum excelent faţă de cel 
dintre ;TopUţa şi Lunca 
Cernit, de exemplu. Oprim 
Intr-o holdă imensă d*
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tte câmp
—- Ce înseamnă să fii 

paznic de câmp — l-am 
întrebat pe dl. Valeriu 

. Barboni, otn tânăr, om 
născut şi crescut în aerul 
tare de munte de la Lunea 
Cernii de Sus.

— Să ai în pază peste 
1505 hectare de pământ, 
păduri, păşuni, pârâuri, 
etc.

— Cum le... acoperiţi?
~  Rând pe rând. Toate

0  dată n-am cum. Dai- nu 
este loc pe caro să nu-1 
fi bătut cu piciorul. Dacă 
sunt fiul acestor locuri...

— Cum arată păşunile?
— Faine. Cu iarbă mă

tăsoasă. In fiecare dimi
neaţă încărcate de rouă. 
Ca la munte...

— Dar din păduri se
fură? ' >

— La noi nu se fură 
din păduri. Gospodarii îşi 
capătă drepturile; chiar şl 
lemne. îes şi la curăţat de 
Uscături, la alte curăţiri pe 
păşuni.

— Taxele de păşunat?
— Achitate în toate sa

tele. Bunii gospodar] ai 
latelor noastre sunt oameni 
oe cinste ş] omenie. Eu ca 
paznic de câmp îmi dau 
zilnic seama de treaba asta...

GH. I. NEGREA

A  Z  I I
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ş  Au trecut 199 de |
Zjle • din an; au rămas » 
Î66; [

*
| •  Cuv. Dia, Teodor; 1
I Cuv. Macrinâ. -  j

grâu. Suntem intre două 
hotare: în dreapta — la
nuri înalte, coapte, curate, 
cu spicul cât vrabia, cum 
se spune, iar în stânga, 
ceva ce seamănă a grâu, 
pipernicit, năpădit de bu
ruiană. Pi’imul este al S.G. 

„Agrosim" S.Â. Simerla, 
iar cel de al doilea al unor 
individuali.

— Vă rugămi să expli
caţi diferenţele acestea ca
litative, dle Horvat.

— Nu-i nici Un secret, 
nici o reţetă ascunsă. Doas 
atât că noi am lucrat maj 
bine, am dat îngrăşăminte, 
am pus sămânţă, selecţio
nată.

— Şi pe ce recoltă scon
taţi?' -'

Peste 4000 kg de grâu 
lâ hectar. Este o produc
ţie foarte bună.

—• Dar colegii, vecinii?
— Intrebaţi-l pa ei.
— Aţi, intrat in lan?
— Da, am recoltat 250 

de tone de grâu, din căra 
170 da tone le-am predat 
la „SEMROM“ Orăştie, iar 
restul, 80 de tone, la 
„ROMCEREAL" Deva.

— Dle director, aţi amin
tit despr» sămânţă. V-am 
ruga să detaliaţi acest 
aspect deosebit de impor
tant." ■ ; v -.

— înainte -de a  vă ex
plică, aş vrea să ne în
toarcem la anul 1993, (And 
judeţul Hunedoara a avut 
însămânţate 20 000 h a . eu 
gitu. Din această supra
faţă IAS-urile au deţinut 
numai 1800 de ha. După 
recoltare, la fondul de 
stat s-au strâns 8000 de 
tone de grâu, din caro 
ÎAS-urll» au predat 3000 
de tone. 2000 de , tone a 
primit „SEMROM" Orăş
tie pentru sămânţă. Dacă 
n-jun fl fost noi, ţărânii 
n-ar fi avut sămânţă de 
«emŞnâi pentru acest an.

DUMITXU GHEONEA  
CORNEL POENAR

(Continuare în pag. a 2-a)
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Cine strieft drumul 
să-l şi repare.

Din Ilia până în Vorţa 
se ajunge anevoie. pin 
cauza drumului Din satul 
centru de comună — Vorţa
— este de-a dreptul impo
sibil să ajungi mai încolo 
de Visea. . Nicidecum la 
Certaju de JoS, Coaja, 
Pufneşti, Luncşoara, Valea 
Poienii. Drumurile Sunt 
accesibile j doar pentru ma- . 
şinile de forţă şi greutate

- ale IJ'.B.T.-ului, care - *x- 
ploatează pădurile din zonă.
- •— Noj înţelegem. Trans
portul lemnelor trebuie fă
cut, dar. cine foloseşte dru
murile ar trebui să le şi 
întreţină — sublinia dl. 
Dâmian Mielăuş, viceprimâ- 
rul comunei. Cred că sun
tem sif^ ira  cPfhunâ din 
judeţ care nu are un kilo- 
ihetru de drum asfaltat. Şi 

pe raza comunei avem peste 
50 de kilometri de drumuri

/ • • •

pe care, cum ziceam, se

Epate circula numai cu. .
uldozerul. In secţia do 

drumuri de la Păuliş, con
dusă de dl. ing. Simina, 
avem un ma®. sprijin, dar 
nici-dumnealor nu ne pot 
ajuta dacă nu au bani.

— Cu dnii de la I.F.E.T. 
Deva, cel care folosesc ? şi 
distrug drumurile,, aţi stat# 
la masa înţelegerii?

— De mai multe ori. Am 
ajuns să punem bariere 
spre Valea Poienii, spre 
Luncşoara. Le-au distras 
cu maşinile. Repet: înţele
gem să-şi facă platiul, dar 
şi drumurile se cer între
ţinute.

...Noi am vrut să ajun
gem în-cât mai multe sate: 
din comună. Drumurile insa 
nu lasă Dacia să-şi facă 
traseul...

G H . I NEGREA i

•r La fabrica firmei „Simako" din 
zilor clienţilor.

se lucrează pentru onorarea eomen- 
Foto: PAVEL LAZA

Potrivit prevederilor 
Constituţiei României şi 
celor din Legea nr. 92/1992 
de organizare judecăto
rească, justiţia îşi aşază 
tot mai solid structurile în 
teritoriu, marcând paşi im
portanţi pe linia înfăptuirii
reformei în acest domeniu 
complex al statului de 
drept. Astfel se revine, la 
tradiţiile noastre legislative,

■ înscriindu-ne totodată in 
rândul statelor democratice, 
în care separaţia puterilor 
în stat este o dominantă a 
existenţei jşi prosperităţii 
naţiunii.

In acest context s-a în
scris şi festivitatea de sâm
bătă, 10 iulie a.c„ de la 
Orăştie, prilejuită de inau
gurarea judecătoriei şi 

■parchetului de pe lângă 
judecătorie în acest oraş 
cu puternice rezonanţe 
istorice' ■ şi culturale, de 
justiţie şi religioase.

Sub un soare generos şi 
întriun decor de . aleasă 
sărbătoare, s-au aflat~ la 
eerebrarea evenimentului 
(„poate cea mai importantă 
manifestare pe care o găz
duieşte oraşul nostru după 
revoluţia din 1989“ — după 
cum releva dl. Mircea IIo- 
morodean, primarul Orăş- 
tiei) dnii Gabriel Iosif 
Chiuzbaian — ministrul 
justiţiei, Vasile Manea Dră- 
gulin — procurorul general 
al României, Georgel Răi- 
can — prefectul judeţului 
Hunedoara, Coste! Alic — 
preşedintele Consiliului .ju
deţean, senatori şi deputaţi 
de Hunedoara, conducători 
şi alţi reprezentanţi ai Mi
nisterului Justiţiei, , ai pre
fecturii, consiliilor jude-

V.W .V.W AV.V.V.V.V.V.

ţene, organelor de justiţia, 
de poliţie şi S.R.I. din ju
deţele Alba, Sibiu, Hune
doara, alţi invitaţi, ■ zia
rişti.::':

Cuvântul de deschidere 
a ; fost rostit de dl. T ut 
Ardelean — preşedintele 
Tribunalului judeţean Hu
nedoara. Au rostit alo
cuţiuni dnii Cornel Ciu- 
cia'n — prim procuror 
al Parchetului de pe lângă 
Tribunalul 'judeţean Hu
nedoara, Georgel Răican, 
Mircea Homorodean, Va
sile Manea, Drâgulin, Ga
briel fosif Chiuzbaian, pre
otul Nicolae Gherman. Au 
fost relevate, importanţa şi 
necesitatea . acestor . noi 
instanţe teritoriale de justi
ţie, contribuţiile Ministeru
lui Justiţiei, organelor lo
cale şi judeţene, ale con
structorilor de la „Condor** 
Deva în redobândirea clă
dirii şi aducerii ei la para
metri constructivi, şi func
ţionali-moderni, cerinţa im
perioasă ca toţi cei care vor 
sluji in aceste instituţii să 
menţină permanent în per
fect echilibru balanţa drep
tăţii, potrivit principiului ea 
nimeni să nu fie pedepâit pe 
nedrept, după cum nimeni 
nu trebuie iertat pentru 
faptele comise. O dreaptă 
judecată să fie' urmată de- 
o dreaptă sentinţă..

Un sobor de preoţi din 
Orăştie şi Deva a oficiat o 
slujbă religioasă de sfinţire 
â noilor sedii şi birouri ale 
instanţelor judecătoreşti din 
Orăştie.

DUMITRU GHEONEA,
VALENTIN NEAGU

(Continuare în pag. a 2-o)

— Eşti fericită cu noul tău soţ?
— Da. Şi o să ăm grijă să fiu şi mai 

fericită eu următorul!
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•  COMBINE PROPRII. Aso
ciaţia agricolă din Turdaş, cum 
ne spunea dl. Livîu Crancioya, 
conducătorul unităţii, şi-a cum
părat două combine nou nouţe 
de recoltat cereale pâioase. Cu 
ele a adunat recolta de orz, cu 
ele strânge şi recolta de grâu 
ce este foarte frumoasă şi pro
mite producţie mare. (Tr. B.)

•  FARMACIE PRIVATA CU 
PROGRAM NON-SŢOP. în urma 
fiu câteva zile, la Brad. în blo
cul 2 de pe strada Vânătorilor, 
lângă complexul de încălţăminte,

dnele Floarea Maro şi Fulvia Todea 
au deschis o farmacie privată cu 
program permanent. Este prima 
farmacie cu acest program care. 
prin diversitatea medicamentelor 
asigurate din ţară şi din import, 
va satisface, la orice oră din zi 
şi noapte, nevoile celor bolnavi, 
în laboratorul unităţii se pre
pară medicamentele prescrise de 
medio, (Al.J.)

•  EFICIENŢA. Desfăşurând o 
bogată activitate de transport pe 
raza întregului judeţ, S.C. Trans- 

> corn Hunedoara îşi justifică 6- 
ficienţa şi prin următorii indica
tori:, venituri totale — 66 000 000 

"'de Tei, profit — şapte milioane 
' de lei. (V.I.) 1 -

- •  CLUBUL NIMĂNUI. La
Clubul din Gurabarza activitatea 
culturală eite la pământ. Dacă 
în anii trecuţi aici funcţionau cu 
rezultate remarcabile un taraf, 
o formaţie de dansuri, p fanfară, 
corul minerilor, diferite cercuri 
de croitorie, depanări radio TV, 
dactilografie, limbi străine, o bi
bliotecă, acum totul este lăsat la 
Voia întâmplării şi a unei sin

gure-persoane, dna .Marja-, Marcu. 
Deşi domnia sa are o bună ţi 
vastă experienţă, nu simte aju
torai material nici uman al ce
lor care sunt implicaţi prin func
ţie să răspţindă şi de activitatea,

E iulul. Aiq totul se rezumă la 
rea câte unui film, ceea ce

este mult prea puţin pentru • o 
localitate cunoscută cu o bogată 
activitate culturală şi cu un 
local de invidiat. (Al.J.)

•  80 000 LEI... au sustras doi 
minori — din respect pentru vii
torul lor nu le dăm numele — 
de la unitatea „Flora", din satul 
Tâmpa, comuna Băcia, Faptă 
urâtă. Legea o va cântări, dar 
părinţii ce au de mărturisit? 
(Gh. I.N.) : " :
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încă o dată aş vrea să sub
liniez Că sămânţa determină 
succesul recoltei viitoare 
în procent de 30—40 la 
sută, neignorând, desigur, 
calitatea lucrărilor solului.

— Şi totuşj parcă sun
teţi nemulţumit, parcă vă 
doare ceva...

— Mă doare. Că unii vor 
să strice şi ceea ce mai 
avem bun în această agri
cultură. Şi mă mai doare 
că munca ţăranului şi pro
dusul. strădaniei lui nu-s 
răsplătite în mod cores
punzător.

<*■ Care este ’ preţul 
muncii dv?

— Desfacerea greului 
rămâne o problemă pen
tru hei. Nu ştim dscfi
ractele pe care le avem 
şcheiate vor fi onorate, 

stlii dp grâu — sute de 
— statul vrea să ni-1

— Recoltarea înseamnă 
de altfel, amorsarea unei 
investiţii. Este eficientă 
nluncă din acest an?

— în condiţiile când 
statul ne oferă 180 de lei 
pe kg, cheltuielile sunt a- 
eoperite, dar nu ştiu. dacă 
se poate vorbi de uri be
neficiu. ^

Utilajele de care dis
puneţi vA asigură "recoltă- 
tul în timp optim?

Dispunem de 11 com-

fimp recoltă. Important 
de să fie.âjUte f ţ  ţbnpul 

ă în '10 2lle săSperăm că 
finalizăm recoltarea. Se 
lucrează centralizat, sub 
coordonarea directă a con
ducerii societăţii — direc
tor, inginer mecanic etc.

pentru a elimina even
tualele defecţiuni tehnice.

h ’«VW(AW

Justiţia işi extindă abia
(Urmai* din pag. u

Cei doi Înalţi justiţiari 
de la „centru** âu tăiat 
panglica inaugurală.

Au fost Vizitată birourile 
fn care se vâ împărţi drep
tatea în zona Orăştiei.

A urmat un cocteil, în 
spiritul deplinei,., dreptăţi 
şi legalităţi. •

s  ş t alte câteva sublinieri 
utile.

Subordonate «*- ca şi 
celelalte instanţe judecă
toreşti din judeţul Hune
doara — Curţii de Apel 
Alba tutla, noilor' instanţe 
din Orăştie le sunt aron-

•

M'i.

MARTI, t». Of. 1994 
0,0d V.O.A.; 6,00 M C; 

9,30 Maraton matinal; 9,00 
Ştiri; 9,10 Moming ratlsic;
11,00 Mica publicitate ra- 

V .O ..

__ ■  __ ieâ şi pu
blicitate radio; 1 W  BBC;

dk>; 11,30 V.O.A.; 13,00
Ştiri; 13,10 Muzică şi

14,30 Secretele frumuseţii; 
U.Q0 Muzică; «JOO Sport; 
1439 Muzică; 17,00 Ştiri; 
I?,tO Muzică şt publici
tate radio; 18,00 BpC;
19.00 Muzică; l i ,00 BBC; 
21,38 Oglinda sufletului 
(I); 22,00 Ştiri; 22,10 O- 
glinda sufletului (II);
24.00 V.OsA.

D E V A S A '
19. 07. 1994

18,00 Femeii activi; 
18,22 Muzică Gountry ; 
18,45 Lumea afacerilor 
(cp. i); 19,15 Anunţuri 
publicitare; 21,00 Desene 
animate; 2i,20 Ştiri; 21,35 
Spbrtul hunedorean; 21,45 
Publicitate; 21,50 De
dicaţii muzicale; 21,53 
Front rtmners; 22,20 Pu
blicitate; 22,22 Dedicaţii 
muzicale; 22,30 Documen
tar* România, trecut, pre
zent şi viitor; 22,55 Film: 
Marea poznă, cu: Dennis 
Quaid, Elleu Barkin, re
gia: Jhm Mc. Bride.

SPITALUL C.F. SIMERIA

Organizează în ziua de 28 iulie 1994 con 
curs pentru ocuparea a 4 posturi de asistent
medical.

Informaţii la sediul unităţii din Simeria, 
str. A. lancu, nr. 26, sau Ia tel. 669681.

UNIVERSITATEA „SP1RU HARET“ BLA.I 

Organizează admitere in 30—31 iulie 1994
la:

— Facultatea de istorie geografie.

—  Col 
m er | şi

olegiul universitar de contabilitate, co- 
turism, specializarea contabilitate.

—  Colegiul universitar Pedagogie de Insti
tutori. '

Informaţii la Blaj, tel. 958/714250.

i

— Die director, care este 
„of-ul** dv. cel mai mare?

— Oluri sunt multe. * In 
primul rând că n.u există 
o, protecţie a producătoru
lui. Rfefltru c i  nei ne c«a- 
sidonăm producători: de 
lapte, carne, grâu, cartofi.
legume Cei sus tre-

în
că ar 

vedere

buie să gândească Ia re
sursele interne ale ţării, 
apoi la import,

— Cîrie’ cr> 
trebui să aibă 
acest , lucru? - :

«*- In primul rând mi
nisterele de resort, cate 
în hulite situaţii nu he 
ajută cu nimic? ■

— Pacă aţi fi irdnistrui 
agric ui furii, care g a li  pfU 
mele măsuri întreprinse?

— Aş opri ţMCe împart
de produsţ Agricbib fit ţfft-d
române^eâ, făcând, tot
odată, & balanţă pe sorti- 
JHente â tuturor produselor 
XJnde există deficit im  
irtipoHa, iar ririds aVtm 
excedent, desigur, aha ex-
SL~ i Han >i U  i aw » .

dată: oraşul. Orăştie, co
munele iîfilşa, BerlU, Măr- 
tineşti, C^râştioara de 8Us, 
ltomos şi Turdaşi însumând 
o populaţie' de circa 50 0 >0 * 
de locuitori.

In fiincţia de prim pro* 
curor al RărchetbWi de pă 
lângă Judecătoria Orăştie 
a fost Admită dra Florică 
Yişan. . y >/;

Urărilor de succes că 
le-au fost adresate rna* 
glstraţilor din Orăştie de 
către cadre de răspundere 
din puterile legislativă, e*- 
xecutivă şi judecătorească 
le alăturăm, cu modestie, 
pe ale noastre.

pofta. Nu'să impjortâm fără 
nfcfc o balanţă ‘ Ne ferim 
de pian — pentru eâ este 
considerat demodat de că
tre unii —, dar Fără o cu
noaştere a resurselor in
terne se ajunge la situa
ţiile pe care le ştim, pe> 
care Ie trăim cu toţii astăzi 

Dl. inginer Ioan Horvat. 
un împătimit al lucrărilor 
pământului ,cu un ochi sa 
bucură, uitându-se la ro
dul bogat al pâinii dini 
holdă,.pe care o va pune 
urgent in hambare, firâ  
a risipi nici Uit bob dd 
grâu, iar cu altul priveşte
asprii !a neregulile gWfr*
nanţiior, ia ftîmiohitia flnof 
oamenii „Bar sperăm să 
ne mai redresăm, să aiun- 
fâfii îa gândUl buri de A 
folosi ceea ce averii, mi 
4e a distruge iu continuam. 
d |  a m u l t  rtaU ordonai, 
mai hotărât cri toţii laţ 

altă |i  fibeare în partd. 
dihai feşâ'VOîh avea pâind, 

vom avea bunăstare" -ţ- 
conchittea agreabilul noştri» 
interlecutor şi ghid gri* 
lanurile mănoase de grâu, 
ehiar aici, lângă cărbune, 
energie ş ţ  oţel.

OA Himti* . *mt «ă>

{
\ servicii:

S.C. „CONS—TOMMYw S.C.S.
Str. Ştefan cel Mare, nr. 1, Hunedoara 

Tel.: 715842, 714001, interior 31 
OFERTA

Societatea noastră vă oferă următoarele

lucrări de construcţii de orice natură;
•  zidării, tencuieli, vopsitorii, izolaţii bi

tuminoase;
•  betonărl străzi, alei;
•  şarpante din profite metalice sau lemn, 

cu invelitoH din tablă sau ţiglă.
Societatea noastră produce şl comerciali

zează materiale de Construcţii:
•  bofţari din agregate uşoarb, având di

mensiunea de 309/240/180, la preţul de 480 
lel/buc *“ • (36000 lei/mc);

•  egrtmlM dm agregate uşoare, având di
mensiunea de 849/120/60, la preţul de 100 M/ 
buri;

•  jgheaburi tahia zincată — 2COO lei/ml;
•  burlane tablă zincată — 2800 tei/ml;
•  caturi — 3900 Ici/ boc. -
Societatea noastră execută' transport (mar-

\ fă, materiale) cu autocamion 5 tone, la preţul
ţ  de 360 tet/km. .
ţ  Menţionăm eâjţoate preţurile conţin^TA^A.

MINISTERUL iNVAţĂMANXULlR y ,
^  univ  er sita t ea  „aurel  v la itu -  a r a d

ANUNŢĂ ■
CONCURSUL DE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 1094/1995, LA FACULTAŢIIJE 

DE TEOLOGIE, INGINERIE Şl ŞTIINŢE ECONOMICE 
Durata studiilor:

Teologie: 4 ari -  zi şi $ ani — fără frecvenţă. Inginerie: 5 ani — zi. . ; ; ;
Ştiinţe Economice: 4 ani — zi şl 5 ani —  fâră frecvenţă,

Profilurllc/modulcle, numărul locurilor stdîdtate şi probele dc eoneitrs sunt prezen
tate în tabelul de mai jos. . ■ , , - .....

\

Facultatea profilul/modul
Număr
tocuri

solicitate
Probe de concurs

Teologie

Teologic ortodoxă pastorâtS 
m şi 4.L ' ,  w  40
Teologie ortodoxă litere 
(Limba şi literatura română) 25

^ta ambele profiluri
, Etapa I, ;
— Vizita .medical*
— Muzică — orai
— Liturgică — oral
- -  Istoria Biblică a Vechîu-
— ■ lui- şi- Noului Testament

—■ Scris.
'■ Etapa II

1. Dogmatica Ortodoxă
. - - ’Scri*' ’

2. literatura Română 
' -Serii

Numai la profilul respectiv

X Istorii» Bisericii; Ort#- ; 
doxb ttomâne Şi tsteriu

î Bisericească Universală

5. L im ba rom ână

I' %
I■b •
l

i*
i«

i4

I

Inginerie managerială şi 
tehnologică
(Tehnologia construcţiilor
dfţ? maţiwil:
Utilajul şi’ tehnologia m- 
dării)
Mecanic
(Material rulant de cate 
ferată)
Textile-pieiirie , 
(Filatttră-ţesătorie;
Tricota Je-conftecţii ‘ 
textile)
Chimie -
(Finisare chituirii textilă) 
Tehnologia produselor ali
mentare

1. Algebră şt Elemente de analiză matematică.
2. Gremetrie plana şi în spaţiu şi trigonometrie.
A Fizică (mecanică, fizică moleculară şi căldură, electri- 
. <HUe),

M
Ştiinţe
economice

şt controlul ca
lităţii produselor alimen
tare)

Finanţe şi bănci 
(finanţe şi asigurări) 

zi şi f.f.
Gestiune, contabilitate şi 
control ftpanciar 
(Contabilitate şi informatică 
de gestiune) 

zi şi U .

58

25

25

50

50

1. Algebră şi Elemente de analiză matematică.
2. La alegere: Geometrie plană şi in spaţiu şi trigonome-

3. La alegere: Fizic* sau Chimie anorganică. 
t. Algebră.
2. La alegere: Fizică şi Biologie (clasa a XII-a).
3. Chimie organică.

1. Algebră şi Elemente de analiză matematică-
2. U  alegere: Geografia Romanici sau Economie.

La Facultatea de Teologie:
Perioada de înscriere la concurs: 20. 08 — 24. 08. 1904.
Desfăşurarea concursului:
Etapa I 26. 08. ~  5. 09. 1994.
Etapa a II-a 6. 09. — 8. 09 1994.

La Facultatea de Inginerie şi Ştiinţe Economice:
Perioada de înscriere la concurs: 29. 08. — 3. 09. 1994.

* Perioada de concurs: 6. 09. — 8. 09. 1094.
Nu se percep taxe de şcolarizare.

-  Studenţii pot benefici* de burse lunare de până Ia 67 000 lei.
Studenţilor din alte localităţi Ii se asigură cazare în căminele studenţeşti şi servire» I

v

mesei ia cantina studenţească.
Informaţii la telefoanele:
Teologie: (057) 2I78V2; Inginerie: (05?) 231881. 
Ştiinţe Economice (057) 212276.

î
V 'V*. .
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•  Festivitatea de in* 
cheiere a turneului final 
ai Campionatului Mondial 
defottua din SUA ce S-a 
încheiat duminica » fost 
ia înălţime — un măreţ 
spectacol sportiv şi de 
muzică în care tehnica, 
ingeniozitatea organizato
rilor americani a fost din 
mm apreciate «te specta
tori, de milioane de te
lespectatori.

•  Cea de-a IS-a ediţie 
a CM. a fost un răsună
tor succes al fotbalului, 
a pătrunderii sale în A- 
merica dar şi al organiza
tori lor mari; competiţii 
şi. nu ni ultimul ' rând. 
al spectatorilor americani, 
şi al celor veniţi din Bra
zilia, Italia, Argentina, 
Suedia, din Europa, A- 
merica de Sud, Africa şi 
Asia. S-an înregistrat a-

devărale recorduri de spec
tatori la meciurile SUA — 

România (peste 93 000 spec
tatori) şi finala Brazilia — 
Italia (mal mult de 94 000), 

, înregistrâiidu-se cel mai 
mare număr de specta
tori din tonte ediţiile 
C.M.: peste 3,3 milioane 
de oamenii

§ A*ASVJW AVAW lVAV

Cea mai disputată finală a celor 15 ediţii ale 

C.M., după prelungiri şi lovituri de la 11 m.

B ra z ilia -I ta lia  3-2
Întâlnirea dintre cei, doi titan* ai fotbalului mon

dial a fost intr-adevăr la Înălţime, finala dintre Bra
zilia şl Italia onorând cuţp se cuvine cea de-a 15-a 
ediţte a GstBpionatttlui Mondial de fotbal, ambele 
formaţii cucerind până acum titlul mondial de câte 
trei ori. Şi stadionul a fost din nou arhiplin, peste 
94000 spectatori — zeci de mii de suporteri din Bra
zilia şi Italia dar şl numeroşi am4ricâîii şi turişti — 
au unfeăiiţ, © partidă viu disputată. v.'. -y, ;

Aşa pupi era de prevăzut brazilienii mizau pe a- 
tacul lor debordant, plin de fantezie, iniţiat la mijloc 
şi purtat te mare viteză dă vârfurile ftomatîo şi Be
be to, care au dat serios de lucru apărării azurilor. 
D« partea eeşlaltă, italienii Cil recunoscutul lor sistem 
de apărare s-au bazat pe aportul de excepţie al lui 
Baresi — excelent pe toată durata meciului şi a’ pre
lungirilor, revenit pe teren după numai 4 săptămâni 
de la o operaţie de menise — şi pe contraatacurile lor 
recunoscute, purtate îndeosebi de Băggio şi Massaro. 
De la început, brazilienii simt mal activi şi mai pre
zenţi in careul italienilor ce se rezumau la respinge
rea ataeuritof şi iniţierea unor incursiuni la poarta 
iu-, Taffarel.

în  prelungiri, ambele formaţii depun eforturi 
deosebite pentru a înscrie, dar cel mâl periculoşi sunt 
brazilienii ce au avpt două  orarii t aririHte de a marca. 
Şi aşa s-ă âjUns la executarea loviturilor de la 11 m. 
întregul stadion fremăţa şi oe dăm seama ce _era in 
rândurile telespectatorilor din Brazilia şi Italia, din 
celelalte ţări. Şi lovitura d e  teatru o dă Baresi, eî,-ce 
lent In tot ce a făcut pe teren; trage puternic;dar 
.•mult peste bară; PagiiUca îl consolează pe Baresi şi 
chiar reface handicapul apărând şutul lui M. Santos. 
Urmează Albertini şi 1—0, apoi Romario Înscrie ţi el 
1—>1; Evani majorează-ecorulla 2—i  însă nici Branco 
nu se laşă şl egalează din nou 2—2. Vine Ia rând 
Massaro, Taffarei îi ghiceşte traiectoria balonului 
şi apărăl La acest scor, îi vine rândul lUj Dunga şi 
ia avantaj pentru Brazilia 3—2. Intr-o stare tensionată, 
cel mai bun atacant a l ; italienilor, R. Baggio.îl imită pe 
Baresi şi trage peste poartă, scorul rămânând 3—2 în fa
voarea Braziliei care câştigă al Datruiea titlu mondial 
(pentru prima dată în istoria C.M., după lovituri de 
ia 11 m) Bucurie de nedescris în tabăra braziliană, 
dezolare, lacrimi îţi rândurile italienilor.

Suedia—Bulgaria 4-0
Sigur, în această fază superioară a Campionatului 

Mondial de fotbal — semifinalele — orice partidă 
suscită un interes deosebit. Fără să minimalizăm im
portanţa meciului din finală dintre Brazilia şi Italia, 
mulţi aşteptau deznodământul întâlnirii din semifinala 
de sâmbătă Suedia — Bulgaria. Noi, românii, eram 
curioşi ee vor face suedezii fără doi jucători de bază 
(J. Them şi Dahlin) în faţa Jmpetuoşilor bulgari Stoi- 
cikov, Balakov şi Kostadinov? Şi în acelaşi timp, ne 
gândim ce am fi făcut noi în faţa bulgarilor dacă nu 
eram urmăriţi de neşansa din meciul nostru cu Sue
dia în sferturile de finală.

Meciul dintre cele două combatante a început cu 
un ritm crescut din partea suedezilor, mult mai mo
bili în teren, ma; „proaspeţi*1 decât bulgarii. Şi, luaţi 
repede, aceştia au cedat repede: In min. 8 Brolin, ne
obosit te această partidă, deschide scortd 1—0. In con
tinuare cei care insistă sunt tot suedezii, ta ciuda; do
rinţei bulgarilor de a obţine egalarea, acţiunile lor 
de atac — destul de lente şi pUţin inspirate -  l-au 
lovit de o apărare bine organizată punând, parcă, 
într-o lumină palidă zbaterea mult lăudaţilor Stoici- 
kov, Kostadinov şf Balakov, care greu a ju n g ea  în 
careul adversarilor lor. Şi între minutele-30—40, sue
dezii înscriu nu mai puţin de trei goluri, în urma 
unor rapide incursiuni la poarte btegmilor. în  min. 
31, Mild primeşte mingea după o lovitură liberă e- 
xecutată de Brolin şi strecoară mingea pe lângă un 
apărător şi portarul Mihailov 2—0. Nu trec decât 
patru minute şi Larson (îşi răscumpără o greşeală la 
o mare ratare anterioară) şi faţă te faţă cu un apără
tor îl driblează şi înscrie spectaculos 3—0. Bulgarii 
acuză şocul şi în min. 39 Kemet Anderson profită de 
slăbiciunile apărării şi marchează: 4—0! Scor care va 
rămâne neschimbat.

Deşi în repriza a Ii-a ocazii au fost de ambele 
părţi, nu s-a mal înscris nici Un gol. Stoieikov, de ne- 
recunoseut în acest meci, rt-a reuşit să înscrie cel pu
ţin un got pentru a câştiga titlul dă golgeter. De fapt, 
echipă bulgară (mai puţin mijlocaşul Balakov) a  ju 
cat sub aşteptări, replica lor nefiînd la nivelul scontat 
de specialişti, şifonândti-şi. destul de tare blazonul 
câştigat după eliminarea Germaniei,

Oricum, clasarea pe locul IV Ie-a adus bulgarilor 
medaliile de bronz şi un binemeritat loc între primele 
echipe de fotbal din lume, ei bucurându-şe de multe 
aprecieri după eliminarea din competiţie a foştilor 
campioni mondiali — Germania, devenind revelaţia 
actualei ediţii a C.M.

ROMÂNIA IN 
DE AŞI

S-a încheiat cea de-a 
15-a ediţie a Campionatu
lui Mondial de fotbal «fin 
S.U.A. A fost ana dintre 
cele mal reuşite bălţi* ate 
Capei mondiale. Peşi s-a 
organizat într-o ţară unde 
fotbalul abia acum a pă
truns en adevărat, trebuie 
să subliniem că americanii 
i-a» prins repede gustul 
Şi de la primul meci până 
la linală stadioanele au 
fast arhipline. Graţie tele
viziunii noastre, pentru 
fvtea oară, am avut şi 
noi, românii, posibilitatea 
să vizionăm în întregime 
meciurile disputate la C.M, 
să trăim marea bucurie a 
succeselor obţinute de tri
colori care infirmând toaţe 
pronosticurile, pesimiste ţu. 
ruşii să urce sus, în careţii 
aşilor, câştigând un imens 
prestigiu internaţional.

România se poate clasa 
chiar pe loeul S, iar focu- 
rilo sale cu Columbia, 
S.U.A., Suedia au fost şi 
sunt midi apreciate de 
presa străină. Turneul fi
nal a consacrat pe marele 
fotbalist român, considerat 
cel mal bun conducător de 
joc. HAGI, dar şî pe talen
taţii RADUCIOIU, 1LIE 
DUMITRESCU, BELODE* 
DICl, D. l’ETRESCU şi 
alţi coechipieri de al lor. 
Să-i înconjurăm ca dra
goste şi înţelegere pe a- 
ceşti adevăraţi ambasa
dori ai României peste 
hotare şi aşteptăm o com
portare de excepţie şi în - 
campionatul european.

i

i

• .

printre partidele ,i-marcate 
a», fost echipele cele mai. 
bine clasate cute sunt Mu- 
reştit Deva, Minerul Cer
te j. Armata. Aurul Brad, 
Minerul Gheţari, Minerul 
Bărbăteni, Minerul Ata- 
noasa, care jucând între 
ele sau chiar cu alte for
maţii (Constructorul Hu
nedoara, Minerul Ştiinţa 
Vulcan, Dacia Orăştie şi

Crişcior 8—0, Minerul A- 
ninoasa — Minerul Teliue 
7—0. Sigur, se poate spune 
că aceste scoruri au fort 

.înregistrate cete mai multe 
spre sfârşitul campionatu
lui .atunci când din pari ea 
unor echipe (sau jucători) 
exista mai puţină motiva
ţiei sub atâtea şi atâtea 
influenţe De fapt. trebuie 
să exprimăm un adevăr a-

•  .  *" .  *  .  • * •

Fotbalul judeţean poate progresa în viitorul campionat
Să remarcăm, pe lângă 

evoluţia buftă a formaţiilor 
Minerul Certe], A.S.A. A- 
urul Brad şi Minerul Ghe- 
lari şi saltul valoric al 
formaţiilor --minerilor din 
Bărbăteni şi Aninoasa şi 
Minerul Şt. Vulcan. O 
frumoasă ascensiune an 
cunoscut spre final şi Vic
toria '90 Călan şi Jiul Pe- 
triia unde antrenorii A- 
lexoi şi Cornel Cărare au 
dovedit profesionalism şi 
putere de revenire. Cu i tea 
multe oscilaţii au jucat de 
la un meci ia altui Dacia 
Orăştie, Haber Haţeg. şi 
.Metalul Crişcior, formaţii 
ce dispun de câţiva jucă
tori valoroşi, bine cotaţi 
în judeţ.

Sperăm că recenta des
făşurare a C.M., a excelen 
tei evoluţii a tricolorilor 
care ne au adus landa iu 
mii fotbalistice .să fie de 
bun augur pregătirii şi 
desfăşurării noului an com- 
petiţional 1994—1995, a- 
propierii de fotbal a spon
sorilor — societăţi comer
ciale de stat şi particulare, 
agenţi economici şi pa 
tron! — care să sprijine- 
material şi financiar clu
burile în buna organizare 
şi desfăşurare a Campio
natului de fotbal. ,

. I fN MECI AMICAL

__ I
Intr-o atmosferă foarte 

propice fotbalului —- în
cununată de frumoasa e- 
voîuţie a tricolorilor noş
tri la Campionatul Mon
dial de fotbal din .SUA — 
Asociaţia judeţeană de 
foţbal a analizat, cu toţi 
factorii de răspundere de ' 
la asociaţiile şi cluburile 
din judeţ, desfăşurarea 
campionatului Dteîriei €  
— faza judeţeană şi a pre
figurat şi necesităţile îm
bunătăţirii viitoarei ediţii 
1994—1995.

tn campionatul nu de 
mult încheiat au fost cu
prinse 16 formaţii şi tre
buie să subliniem că în 
tur nu ş-a înregistrat nici 
o neprezentare din partea 
echipelor ăe seniori, peri
oadă în , care la cele 120 de 
jocuri au participat nu mai 
puţin de 350 «te fotbalişti, 
Inscriindu-se 407 goluri 
te rn a  Cristur a fost ne
voită să se retragă încă 
înainte de începerea retu- 
rulu; dte cauza lipsurilor 
financiare. Cu toate a- 
cestea campionatul Diviziei 
C »-a desfăşurat la un ni
vel corespunzător, s-au în
registrat ţa retur fltear trri 
««prezentări In deplasară 
ale formaţiilor Metalul 
Cristur, C.FJR. Şîraeria si 
Haber Haţeg, ţa acţastS 
perioadă Majoritatea par
tidelor având teo ta 
condiţii optime, bine 
apreciate de specialişti şi 
spectatori. Bineînţeles că

! F.C. Kt

faza ana

•  * •  .* •  *

chiar cu echipe mai slab 
clasate) au demonstrat fru
moase disponibilităţi teh- 
nico-tactice, de angajament 
fizic şi -disciplină. Spre 
cinstea unor cluburi, cu 
tradiţie ta fotbalul jude 
ţean şi chiar divizionar B, 
uaeie partide au fost de 
un. ridicat nivel tehnic şi 
spectacular care s-au bucp- 
rat si .de o audienţă largă 
te rândurile suporterilor.

Bfo* păcate aa fost şi 
câteva meciuri disputate 
„cu garda jos“ de unele 
formaţii oaspete şi drept 
urmare scorurile au foşţ 
astronomice: Metalul Criş
cior — C-FJt. Simeria 
7—1, A.S.A. Aurul Brad 
— Constr. Hunedoara 7—2, 
Mureşul Deva — Metalul

proape unanim recunoscut: 
finalul campionatului Divi
ziei C — faza judeţeană nu a 
fost aşa aprig disputat ca 
altele, din anii , -trecuţi. 
Mureşul Deva, acumulând 
48 de puncte, Ia 5 puncte 
diferenţă de a doua cla
sată, Minerul Certei, a 
terminat la pas dar, din 
păcate, a clacat la baraj 
pentru Divizia B, In dis
puta sa cu campioana ju 
deţului Arad, Petrom 
Pecica. Deşi acasă, în pri
mul meci de baraj Mure
şul a  învins concludent, şi 
te partida retur $ avut jo- 
âtil „te mână'1, Mureşul a 
ratat (atunci) promovarea

C. SANDU.
M. SĂR1U1 "
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Pagină realizată de SAH1N CLU11U

Sâmbătă şi duminică, 
pe stadionul Corvinu! din 
Hunedoara, am fost mar
torii celui de aî treilea 
meci de pregătire susţi
nut de Corvintd Hune
doara în săptămâna tre
cută. Marţi, 12 iulie, Cor
vinu! a jucat la Deva cu 
Mureşul, apoi joi, 14 iu
lie, a disputat o partidă 
amicală cu Constructorul 
din localitate şi sâmbătă 
a întâlnit echipa ma 
ghiară, proaspăt promo
vată în divizia A. Hu 
nedorenii au început me
ciul cu formaţia; Popa 
(de la C.S.M. Reşiţa) 
Bordean, Tetiiean, Cră
ciun (Poli. Timişoara), 
Chira. Chezan, Halostă, 
Magearu, Suvagău (toţi 
trei de la Gloria Bistriţa). 
Costăcheseu, Ciorea. In 
repriza a H-a au mai in 
trat la Corvinui: Haidi- 
ner, Gabor, Păcurar şi 
Heghi (Met. Cugir), Feş- 
nie şi Baci de la Cluj.

Meciul a fost plăcut, 
urmărit cu interes de 
publicul spectator venit 
să vadă la lucru fotba
liştii din afara judeţului 
vizaţi de antrenorul prin
cipal ftemus Vlad să în
tărească garnitura hune- 
doreană. Apreciabil efor
tul făcut de toţi jucătorii 
Corvinului care au dorit

să-şi etaleze — mai ales 
te faţa selecţionerului — 
capacităţile tehnice şj tao- 
tice, [ puterea de luptă şi 
nu în uitimui rând, 
posibilităţile de adaptare 
cât mai rapidă ia tactica 
de joc a Corvinului. Pe 
parcursul celor 90 tîe mi
nute ale partidei am â- 
sistat la multe faze de fot
bal, cu acţiuni spre poarta 
adversă bine realizate de 
jucătorii gazdă. Am remar
cat disponibilităţile fotba
liştilor (rămaşi) de la 
Corvinui, dar şi ale celor 
mai nou aduşi pentru 
verificare. Fiindcă, deşi 
au trecut puţine zile de 
la începerea pregătirilor 
lotul (foarte' numeros la 
început) a fost serios 
„cernut" şi încă vor tnal 
trebui să părăsească 
lotul (până joi) câţiva 
fotbalişti.

Sâmbătă, Corvinui —- 
după un joc bun — a 
reuşit să câştige cu 2—0 
prin golurile marcate de 
Costăcheseu (min. 29) şi 
Heghi (min. 61).

Duminică, Corvinui a 
ma; întâlnit pe Vega Ca
ransebeş (scor 2—2), azi 
joacă la Hunedoara cu 
Mureşul Deva, miercuri 
cu Constructorul şi joi 
pleacă la Heretilane pen 
tru pregătire specifică 
până în ziua de 1 augusi

l
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FILIALA ELECTROCENTRALE HAŢEG

Transmite sincere felicitări salariaţilor RE- 
NEL — F.E. Deva — Mintia cu ocazia împli
nirii unui sfert de veac de la punerea în fune- 
ţi line a termocentralei Deva — Mintia. K

Vă dorim multă sănătate! j

PUBLICITATE
VANZAKI — 
CUMPĂRĂRI

•  Vând casă, sat Săliştc, 
comuna Băiţa. Informaţii 
Deva, tel. 622630.

(1530772)
- O - Vând apartament 3 
camere, posibilităţi priva
tizare .parter, zona Bu- 
cegi. Tel. 711052. . (6915)

ii —. W * • * ?“■* j-.

•  Vând dulap fri
gorific 900 litri, preţ 
negociabil, 1 700 000. 
Tel. 718148 (6919)

►-#
•  Vând televizor Sirius 

208 B, preţ convenabil. In
formaţii tel. 716172. (6921)

•  Vând casă cu anexe, 
gaze, centrul vechi. Hu
nedoara, tel- 712224. (6922)

•  Vând casă, grădină, li
vadă; păşune şi un ha pă
dure, sat Hărţăgani, co
muna Băiţa. Toi. 713423.

(6924)
•  Cumpăr talon Renault 

9 sau maşină avariată. Tel. 
718261, orele 16—21. (6925)
' •  Vând Opel Ascona 1,9 

S .înmatriculat. Relaţii tel. 
721427. , (G92G)

•  Vând eolţar, biblio
tecă, masă cu 6 scaune, 
măsuţă mică, preţ conve
nabil. Tel, 714(572. (6929)
■ « Vând apartament două 
camere cu telefon, confort 
I, complet mobilat. Tel. 
717317. (6934)

•  Vând Dacia 1310, fa-' 
. bricaţie 1990, 46 000 km,

preţ avantajos. Deva, tel. 
619184 între orele 8—20.

(8461)
•  Vând motor ARO

Câmpulung, preţ convena
bil. Informaţii tel. 650223, 
Brad.' (9539)

•  Vând casă cu , gră
dină, fier beton,' parchet, 
aragaz Tel 624431, 617050.

ŢT ’7>Â:; wrtfT'V - (8381)
•  Vând I FA izotermă, 

tel. 068/780197.
' Vând maşină tricotat,

tel. Brad, 650420.
(8460)

•  Vând urgent’ aparta
ment două camere şi pia
nină Bielarus, la preţ con
venabil, tel. 628497 sau 
620412. (8400)

•  Vând televizor color, 
Blaupunkt, carcasă lemn, 
stare bună, preţ 300 000, 
negociabil. Tel. 660672.

(8399)
•  Vând apartament trei

camere central, cu gaze şi 
garaj confort sporit. Ha
ţeg, informaţii str, Cara- 
giale, nr. 35. (8349)

•  Vând convenabil Camion
Saviem 7,5 tone şi mobilă, 
diferite: piese. Informaţii 
Sântandrei, 46. (8398)

•  Vând casă trei camere, 
gaz, încălzire centrală, apă, 
Munteanu Vasil®, str. A. 
Vlaicu, nr. i?6 Deva. (8395)

•  V ând ţu ică  de prună,
. Tomuţa Aurel, Bretea Mu- 
reşanâ, 84. : • (8394)

•  Vând casă Toţeşti, nft
115. Informaţii Păclişa, nr. 
113, ap, 8, tel. 777009. :

■>rt-.'.::> . - >■’■''T>> (8393)
•  Vând apartament două 

camere,, Pricazului, Orăş-:. 
tie 56/8, informaţii, api 16.

. . (8389)
•  Vând apartament 4 

camere Deva,, central, etaj
1 sau schimb cu Timişoara
2 apartamente ,eu câte 2 
camere. Tel, 615688, 616173.

V  '. f i  ; . (8387)
•  Vând compresor bere, 

tel. 625788, după ora 20.
(8385)

,V •  Vând 3600 mp teren 
intravilan. Deva, tel. 623102.

-  (8362)
•  Vând grajd CAP Bâr- 

său, 205, Tel. 667189. ,(8371)
•  Vând apartament două

camere şi beci Hunedoara, 
bdul 1848, tel. 619041, după 
ora 21. (8370)
“ « S.C, Vinalcool S.A. 

Arad, prin depozitul său 
din Deva, vinde băuturi 
alcoolice si răcoritoare. In
formaţii tel. 616980. ] (8367)

•  Vând casă, grădină 
4000 mp. Nojag, 146 ;— va
lu tă '—.Bucureşti 6177120.

' (8313)
•  Vând Ford Granada eoni-, 

b; pe motorină, înmatriculat, 
tel. 622161, între, orele 8— 
16. (8314)

.V .V .'W A W .W A W .W A W A V Z A W .'A tW .W W

Primarul şi ploştile

•  jVând rulotă: comercială
nouă, convenabil. Archia, 
nr 33. .(8469)

•  Vând Dacia, stare ner- 
fegtă .corn. Sântămăria Or- 
lea, nr. 16, Tel. 770984.

(8426J
•  Vând maşină înghe

ţată Rusia, 1800 DM, tel. 
730134. * (8327)

•  Vând apartament două 
camere cărămidă, parchet, 
gaze, Bălcescu, bl. 10. In
formaţii; zilnic tel. f618G62.

' (8392)
•  De vânzare Fiat Fia- 

rmo pentru marfă, an fa
bricaţie 1987, microbuz Bar- 
kas, 1,5 tone, an fabrica
ţie .1989, tel. 628557.- (8478)

•  Vând urgent VW Golf
benzină, înmatriculat şi VW 
Golf Diesel, neînmatriculat, 
âiţibele culoare roşie, preţ 
4000 DM (ambele). V Tel, 
633288. ■, (8488)

•  ' Vând apartament 4 
camere, etaj 3, ultracentral. 
Informaţii tel. 611041.

, , . >(8483)
•  Vând apartament două 

camere, tel, 627693. (8482)
•  Vând apartament două

camere decomandate, ul
tracentral, 11 dOO 000, tel, 
627265, (8495)
■ ■■■. •- Vând apartanjent 2 
camere, Deva, inf. Brad, 
601654. (9538)

•  Vând motocicletă CZ 
175, stare bună, Roşea .Mar
cela, comuna Baia de Griş, 
Izvorului 3, tel. 949. (9541)

DIVERSE

•  Caut asociere, posed
spaţiu comercial. Tel. 
620661. (8498)
. « Societate comercială, 
titulară contract conce
siune teren, cedează docu
mentaţie completă pentru 
construcţia unui spaţiu co
mercial; titulară contract 
chirie spaţiu comercial, ca
ută colaboratori pentru pre
luare spaţiu sau întreţinere 
comună. Tel. 623834, orele 
8—16. (8361)

•  Posed spaţiu ultracen
tral. Caut asociat. Tel. 
721602. (6927)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb (vărul) garso
nieră Hunedoara cu similar 
Petroşani. Tel. 541627.

- ; (6923)
•  Schimb casă, teren,

Ribicioara cu ' apartament 
Brad. Informaţii Brad,, str. 
1 Mai, bl. C 12, ap. 3, fam. 
Popa. , (840-1)

•  Schimb apartament 3
camere Iaşi cu Deva, tel. 
612603. ' . (8384)

•  Schimb apartament trei 
camere cu, doua camere, 
zon.î Asloria, tel, 624035.

(8486)

P I E R D E R I

. lescu -Spin don. >Se. declară 
nul. _ (8457)

« Pierdut autorizaţie croi
tor îmbrăcăminte -bărbaţi, 
seria A, nr. 260778-45/4988, 

.'eliberată de primăria Mu
nicipiului Deva — Circum
scripţia Financiară. Se de
clară nulă. . (8397)

«. S-a pierdut şi se de
clară nul certificatul în
registrat la Direcţia Ge- 

. nerală a Finanţelor Pu
blice şi Controlului Finan
ciar de Stat Hunedoara, pe 
numele S.C. Devasat Deva, 
sub n r, 380/ 1991, din Re
gistru! Societăţilor Comer
ciale, şi nr. 821/1991, în 
Registrul de Stat. (8401) 

•  Pierdut scroafă albă, 
1 an. Găsitorului recom
pensă. Deva, tel. 614624.

I IMPORTANT DE LA ASIROM

I - în conformitate cu prevederile Ordonanţei
j,Guvernului României nr. 11/1994, publicată în J 
| Monitorul Oficial al României din 25 ianuarie» j 1994. ,. ;' !
*/■ în cazul persoanelor fizice ^i juridice care | 
|  folosesc pe teritoriul României autovehicule în- j 
I matriculate în străinătate şi nu posedă docu-1 
I ment internaţional de asigurare „CARTE VER- j

DE“ valabil pentru România, sau ale căror a- 
sigurări expiră în'timpul cât se află pe teri-j 

niei, sunt obligaţi să plătească Ia;

OFERTE DE 
SERVICII

•  Angajăm frezori, ab
solvenţi promoţia 1994, re
laţii tel. 620719. (8391)

•  Firmă particulară an
gajează băieţi pentru de

I tonul României,
! ASIROM primele de asigurare până la data în- | 
| matriculării autovehiculelor tui România sau * 
* părăsirea autovehiculelor, respectiv a teritoriu-1 
| lui României. |
î Primele de asigurare în acest caz „se pot* 
; plăti la frontieră sau la unităţile teritoriale ale j 
| ASIROM. Primele se vor plăti cel mal târziu! 
! a doua zi de la intrarea autovehiculelor pe te- | 
|  ritoriul României sau de la data expirării do- * 
« cumcntului de asigurare „CARTE VERDE44. | 
I Prima de asigurare pentru fiecare lună j 

poziLcn-gros? "informaţii »sau fracţiune de lună, de fiecare autovehicul este* 
Deva. str, M. KrninescU. 24. J de 25 000 lei-. - 1 > *

| Primele de asigurare se plătesc numai pen-1
Deva, str, M. Errtincscu, 21.

(8475)
•  Caut spaţiu pentru pri

vatizare în Simeria, zonă 
centrală, ţel. 660016. (8405)

•  Doresc să închiriez a-
partânient 3—4 camere, tel. 
613084. (8471)

DECESE

tru autovehicule. Pentru remorci şi semire-
l

— Slavă Domnului
vreo două hectare şi 
mătate. , ■ '

— Singur ie cosiţi 
naţi iarbă? ■> ; '

— Cu fiică-moa şi 
ginerele:

— Cu ginerele cum 
împăcaţi?

— Foarte bine, deşi
oltean. De fapt, mi-a 
subaltern la niinâ şi- 
nosc bine. ,

— Expresia „deşi 
oltean11 mi-i prea 
a ta...

— Nici nu trebuie să fie, 
fiindcă nu se potriveşte. 
Toţi cei ce trăim în Româ
nia suntem români, fie că 
vorbim mai domol, mai 
iute sau mâi dulce, ori 
■chiar si altă limbă.

TRAIAN BONDOR

am
ju-

aciu-

cu

vă

este 
fost 

1 cu-

este
agre-

•  Pierdut (.arnet 
nătate. pe numele

de sâ- 
Mano-

•  Eugenia, soţie, 
Manucla şi Mihaela, 
fijce. Sorin, ginere, 
Victoria,- soacră, Vic
tor, nepot, cu adâncă 
durere-în suflet anunţă 
încetarea fulgerătoare 
din viaţă a mult iubi
tului soţ. tâtă, bunic 

ing, ION MAZILI) 
Vei rămâne veşnic în 

sufletele noastre! înhu
marea, miercuri 20 
iulie, ora 14, ia Cimi
tirul Ortodox din str. 
Kminescu. Deva. (8485)

•  Cu sufletele zdro
bite de durere, colec
tivul Districtului E.A. 
Deva deplânge moartea 
fulgerătoare a celui 
care a fost 

ing. ION MAZILII 
şef secţie I.F.T.E. De
va — C.F.R.. (8491)

« Colectivul Secţiei: 
I.F.T.E. Deva cu a- 
dâncă durere şi părere 
de rău deplânge dispa- ‘ 
riţia prematui â din 
viaţă a celui care a 

fost şeful secţiei I.F.T.E. 
Deva

ing. ION MAZILII
om ele aleasă omenie. 
şi bunătate sufletească 
nemărginite. . Odih-
nească-se în pace! >

7 (8510)

î întârziere de o zi de la expirarea termenului deţ

I morci nu se plătesc prime de asigurare.
| în caz de neplată în termen primele de a- j 
I sigurare se plătesc majorate pentru fiecare lu- - 
j nă, sau fracţiune de lună de asigurare, după| 
J cum urmează:
j — majorate de două ori în cazul plăţii cui 
! întârzi 
| plată;

— majorate de cinci ori în cazul plăţii cu o j 
| întârziere de la 2 la 7 zile de la expirarea ter-!- 
j menului de plaţş;
1 — majorate de zece ori în cazul plăţii cu '
j întârziere de peste 7 zile de la expirarea ter-( 
J menului de plată. j
I Primele de asigurare se plutesc pentru luna I 
; de asigurare în curs şi pentru lunile de *
|  rare expirate. -
j. Unităţile teritoriale ale administraţiei fi- I 
I nanţelor publice au obligaţia de a nu încasa pri-1 
|  mele de asigurare pentru înmatricularea autb-| 
|  vehiculelor respective în România, până când j 
|  persoanele respective nu şi-au achitat obliga-I 
, ţiile prevăzute în Ordonanţa Guvernului Româ- t 
| niei nr. 11/1994. I
* -

I
S.C. ULPIA S.A. DEVA

- / > - ■ .  ‘ -

ORGANIZEAZĂ
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KEZl I.TATEl.E CONCyiiSULH PKONOSHORT 
DIN 16—17 II LIE 1991

J EIrctroputcrc — Ilapoel beer Sheva 
ţ Lokomotiv Solia — Halmstads BK 
l Spartak Praga — Silkeborg IF 
* Hacken Goteborg — Karlsruhc 

Aik Stockholm — Innsbruck -Tirol 
Bayer Leverkuseii — Sparta Rotterdam 

i Vac F.C. Samsung — Ikast FS 
I Odense BK — F.C. Sion 
) Dynamo Drcsda — Bekescabai 
l Slavia Praga — Servctte F.C.
? Slovan Bratislava — Admira Wacker 
i Dunajska Streda — MSV Duisburg 
ţ Trelleborgs FF — Grasshoper 
4 Fond dc câştiguri: 11017 805 lei.

3—1
3— 0
4— 1 
0-rl 
2—0
3— 1
4— 0 
7—0
2 -  Ş
3— i  
3—6
0— i
1— 0

Di. Aurei Alic, primarul
comunei Topliţa, a sărit 
binişor peste 75 de ani, 
dar e roşu în obraji şi iute 
ca un prisnei. Deunăzi, pe 
la prânz, l-am întâlnit la 
sediul primăriei. Ne era 
clar că venea de undeva.
L-am întrebat:

— Unde aţi fost, cile pri
mar? \

Azi dimineaţă devreme, 
când. am ieşit din casă, am 
văzut că pe ccr sunt ceva 
nori. Am într-un loc 24 
de ploşti de ian şi m am 
dus să văd în ce stadiu de 
uscare se află.

— Ce sunt ploştik?
— Aşa li se zice pe ia 

noi căpiţelor de fân din 
tâmp.

— Aveţi mult de coasă,
dle Ai ic? ^
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| pentru închirierea următoarelor spaţii:

I •  spaţiu comercial bl. R, bdul Decebal 
» 91 mp;

. •  spaţiu depozitare >— curtea interioară
| magazinului Ulpia — 30 mp.

Vânzarea de case de marcat SWEDA 
! autodubă TV, 1 fo.

Licitaţia se va organiza conform HG 1228,, j completată cu HG 140/91, şi va avea loc Ia se -1 
; diul S.C. Ulpia S.A. Deva, Ia data dc 2 august 5 
| 1994, ora 10. J

H în cazul ncadjudecării, licitaţia se repetă | 
, în fiecare luni, la ora 10. î

Relaţii suplimentare la telefon 613575. |

I _______________________________________

• VINDEM DACIA 1310, FABRICAŢIE 1986.
J PREŢ NEGOCIABIL.

I Relaţii telefon 612160; orele 7—15,30, S.Q. 
j „CORATRANS44 S-A. DEVA, str. Horea 12—i l j

Ti beri u Ist rate, Nicolae Tîrcob. — admiuisiraiori întreaga răspundere pentru conţinutul articc 
:Tiparul executat la S.C. „POLIDAVA’V D ^VA. -

PQâTiă aceştpra.


