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•  Au trecut 223 de 
zile din an, au mai 
rămas 142.

•  Sfinţii mueeniei 
Fotie şi Anichit.

•  399 de ani de la 
victoria oştilor române 
, conduse de Mihai Vi
teazul asupra turcilor, 
la Călugăreni. (1595).

•  1933. A murit A- 
lexandru I. Philippide 
(n. 1859), lingvist şi 
filolog, român,

•  1955. A murit scri
itorul german Thomas 
Mann (n. 1875).
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In articolul „Demografie 
şi semnificaţii*1 făceam ci
titorilor o promisiune, a- 
nume că vom scrie despre 
aspectele oarecum descura* 
jante oferite de datele' sta
tistice demografice ale a- 
nulul 1993. O facem cu a- 
cest prilej. :

Ăşadâr, în anul trecut 
s-au înregistrat 5912 de 
naşteri şi s-au produs 
6327 de decese. Sporul na
tural este deci negativ şi 
tristeţea adevărului se mai 
atenuează doar prin aceea 
că se produce totuşi, prin. 
numărul de naşteri, o în
tinerire a populaţiei.

Cauzele celor 6327 de de
cese nu vedem să spună 
ceva deosebit: unu la sută 
— din afecţiuni ale «apa
ratului circulator, 13,2 Ia 
sţâă datorită tumorilor, 
7,2 la sută în accidente, 
din -care marea majoritate 
de circulaţie, 5,5 la sută 
datorită unor boli ale a- 
paratului digestiv, iar di
ferenţa — altor cauze.

Să ne oprim puţin la 
decesele din accidente,, dat 
fiind că cea mai mare 
parte a acestora s-au pro
dus pe1 drumurile publice. 
455 de oameni, majoritatea 
tineri, morţi in accidente, 
este un tribut prea mare 
plătit neatenţiei. In 32 de 
cazuri, decesul' s-a datorat 
crimei, iar în 96 — sinu
ciderii, ceea ce spune ceva 
despre climatul social în 
care ne. ducem viaţa.

•  • •  ' • • • • • • • • • !
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Câteva ■ cuvinte despre 
căsătorii; sau mai bine zis 
despre divorţuri. 37 la 
sută din căsătoriile înche
iate în anii precedenţi s-au 
desfăcut în cursul anului 
1093. E mult? E foarte mult. 
Ponderea desfătărilor do 
căsătorii — 87,7 Ia sută 
— este în oraşe; judeţul 
e urbanizat în proporţie 
de peste 70 la sută. Să 
ffe, oraşul un loc al per- 
diţiei? In 28 la sută din 
divorţur; soţiile au sub 24 
de ani, iar soţii între 25—• 
34 de ani. Este vorba 
bineînţeles de foşti şi vii
tori soţi, foste şi viitoare 
soţii; . ,v.

Mai interesant este că 
în 32 de cazuri de divorţ 
părţile au peste 60 de ani, 
iar în patru din aceste 
cazuri, motivul de divorţ 
invocat este... infidelitatea; 
de unde se vede că nu 
numai tinereţea este nă
bădăioasă.

Dacă am ajuns la ca
uzele divorţurilor, să la 
disecăm puţin. In 22 la 
sută din cazuri, cauzele âu 
fost alcoolismul plus vio
lenţa, în 10 la sută alcoo
lismul plus infidelitatea. Şi 
aceste cifre spun ceva; sau 
cel puţin confirmă ade
vărul că un rău nu vine 
niciodată singur.

In fine, după gradul de 
instruire, în 64 la sută 
dintre divorţuri partenerii 
au doar studii generale, în 
27,5 la şută — liceale şi.' 
numai în 7,9 la sută din 
cazuri soţii au pregătire 
superioară.

Mulţumindu-i călduros 
dini Zevedei Ştef, directo
rul Direcţiei judeţene de 
statistică, pentru faptul 
de a ne fi pus la dispozi
ţie aceste date, încheiem 
aici succintele consideraţii 
despre adevărurile demo
grafice ale anului trecut.

ION CIOCLEI

ABONAMENTUL 
„CUVÂNTUL LIBER44

Puteţi să intraţi în posesia ziarului nostru 
mai ieftin decât la chioşcuri prin efectuarea de 
abonamente. Costul abonamentului Ia ziarul 
„Cuvântul liber44 Deva este de 800 de Iei, plus 
taxele poştale.

Factorii poştali şi difuzorii de presă efec
tuează contractarea abonamentelor pe luna 
viitoare. Grăbiţi-vă ! Cel mai sigur/mijloc de 
a intra în posesia ziarului preferat este abo
namentul,

W(a pe
• — Alo, iubito! Am greşit... în genunchi 

mă-nlore la ţine! .
— întârzii prea mult/ întoarce-te eu' un taxi]

PROGRAMUL 
TURULUI 

CAMPIONATULUI 
DIVIZIEI €

LA FOTBAL, 
EDIŢIA ’94~’95
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! MUSICLAND !
j v
) La Cătun a  fost c- S 
Ţ ditat nr. 1 al „publi- ţ 
i caţiei lunare depen- ţ 
i dente de toţi funii 
? muzicii". Redacţia sa > 
I este alcătuită din Cos- \ 
i min Uncheşcl, Mihai ţ 
1 Mcrcan, Emil Wollner, i 
|  Sergiu Demidov, Co- >
/ druţa Unchcşel, tineri i 
) împătimiţi dc muzică. |  
\ Comentariile aduc în ( 
l atenţie dezbateri, sti- i 
i luri, aspecte muzicale î 
1 în vogă. Sunt prezen- I 
i tate personalităţi, con- \ 
\ cursuri muzicale. (M.B ) j

\ \Festivalul Pădurenii or, desfăşurat de curând la Ghelari, a avut mai mulţi 
laureaţi. Fotoreporterul nostru i-a surprins în grup. Foto: PA VEL LAZA
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© ÎNTÂLNIRE. Sâmbătă, era 
10, la Sala cooperaţiei de con
sum din Deva, va avea loc în
tâlnirea Consiliului coordonator 
â 1 filialei PDAR Hunedoara, la 
care participă şi preşedintele 'a-, 
cestui partid, dl. Victor Surda. 
(N-T.) ' _ v

‘ © DISPENSAR NOU. în comuna 
Orâştioara de Sus s-a realizat, 
cu sprijinul Băncii Mondiale, un 
nou dispensar, uman. Clădirea — 
eonstruită de Ş.G. „Condor" S.A. 
din Deva — este foarte fru
moasă şi are trei cabinete de

> consultaţie — medicină-generală, 
stomatologie... şi pediatrie, iar la 
etaj locuinţă pentru medici. Tot 
Banca Mondială ya asigura şi 
înzestrarea noii unităţi medi- 
calg. (Tr.B.). ‘

© PRUNEI.E. Acum, când d 
s6sit Sezonul prunelor, se înmul
ţesc şi cazurile dc furturi, deoa
rece de la piaţă nu le du la toţi 
mâna să cumpere cu 600 de lei 
kilogramul. Pentru a nu fi dij- ' 
muită producţia; care este şi aşa 
destul de slabă la fructe în a- 
cest an, la fermele specializate- 
din jurul Devei s-au luat măsuri 
suplimentare de pază, precum şi 
de recoltare rapidă. (N.T.)

© MACI NA MAL IUTE MOA

RA. In comuna Crişcior a fost 
pusă dc curând în funcţiune o 
moară. Se macină grâu şi se scoate 
făină albă. Moara aparţine, dlui • 
L. Bunea, un întreprinzător mult 
apreciat de cetăţenii comunei şi . 
din localităţile înconjurătoare 
pentru călit,âtea făinii. Moara 
are o capacitate de măciniş de 
500 kg pe oră şi este folosită la 
întreaga capacitate, datorită . a* A 
fluxului de producători de grâu. 
(AU.) - ■ -

© RĂCORITOARE DE GEOA- 
GIU. In comuna Geoagiu, „Con- 
surncoop" din localitate a repus 
in funcţiune secţia de producere 
a răcoritoarelor. Se produe 5 
sortimente de’ băuturi din esenţa 
exotice şi din cefe ce le pro
duce „Plafar". (Tf.B.) ■-

© tNŞELAClUNI. Dacă în 
prima jumătate a lui 1993. în 
judeţ se înregistrau 143 de in
fracţiuni de înşelăciune, în a- 
ceeaşi perioadă a acestui an ele 
au crescut la 200. Mare atenţie, 
deci! (VIN.)

© STEAUA — SERVETTE 
GENEVA 4—1. Militarii au în
vins la un scor concludent pirin 
golurile înscrise de Ad. Uie, T. 
Stan, Pârvu şi Lăcătuş şi a luat 
o frumoasă opţiune pentru cali
ficare (S.C.), - A A : - '.: '
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•  TIRASI’OL. Regiunea 
separatistă a Moldovei 
Transnistria a anunţat că 
va face o reformă mone
tară la 1 septembrie a.c., 
pentru înlocuirea vechilor 
ruble jruseşti cu noi cu
poane tipărite în Rusia, 
relevă Reiiler, citând tele
viziunea locală a Transnis- 
triei.

Luni a sosit la Tiraspol 
un transport de bancnote 
noi, în greutate de 120 de 
tone. Viaccslav Zagriadski, 
şeful Băncii Transnistrenc, 
a anunţat că noile cupoane 
vor avea imprimat portre
tul generalului Alexander 
Suvorov, comandant mili
tar rus din secolul 18, care 
a fondat Tiraspolul.

în prezent, în autopro- . 
clamata Republică Transnis- 
treană circulă vechi ru
ble ruseştj Pe care este 
lipit un timbru cu portre
tul gen, Suvorov. Datorilă 
inflaţiei, se manifesta o 
lipsă acută de lichidităţi. .

Autorităţile transnistrenc 
nu au recunoscut moneda 
moldovenească, leal. Intro
dus în circulaţie în noiem
brie anul trecut. Zagr <ad- 
ski a afirmat că Transmş- 
tria nu a renunţat încă ia 
speranţa de a i se permite 
apartenenţa la zona de eh* 
culaţic a rublei ruseşti,

Guvernul de la Chişinasi 
a încercat să convingă 
Moscova să nu tipărească 
noile cupoane, care au fost 
totuşi emise Pentru suma 
de 1,5 miliarde de ruble 
ruseşti noi (750 000 dolari).

•  MOSCOVA. Rusia ' si. 
Republica Moldova au că
zut de acord, miercuri, a- 
supra unei retrageri, în trei 
ani, a celor 8 000 de soldaţi 
ruşi staţionaţi pe teritoriul 
acestei foste republici so
vietice, a anunţat agenţia 

Interfax, preluată de France 
Presse. Acordul, semnat 
la Chişinău de delegaţiile 
diplomatice rusă şi mol
dovenească, urmează să fie 
prezentat guvernelor celor, 
două ţări. Republica Mol
dova este, alături de Esto
nia şi Letonia, ultima din
tre fostele republici so
vietice unde trupele ru
seşti sunt staţionate împotri
va avizului guvernului, men
ţionează France presse.

•  ZAGREB. Generalul 
Bertrand do Lapresle, co
mandantul „căştilor albas
tre" din fosta. Iugoslavie; 
s-a- întâlnit cu generalul 
Janko Bobetko, şeful Sta
tului major al „forţelor mi
litare croate, în vederea 
deblocării punctelor de tre
cere ale Forpronu din 
Croaţia. Punctele de 
trecere respective se află 
situate între regiunile din 
Croaţia controlate do auto
rităţile de lar Zagreb şi 
cele sub controlul secesio- 
niştilor sârbi din Kraina, 
informează AFP şi Hina, 
recepţionate de Romprcs.



La Baza de Tratame nt din staţiunea Genagin- Băi, masa servită de cei 
aflaţi la tratament este preparată în condiţii igieni co-sanitare deosebite, iar 
calitatea preparatelor întruneşte exigenţele consumat orilor.

Foto: PAVEL LA ZA
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Tranşele de venit impozabil şi cotele 

de impozit ce se vor aplica începând 

cu plata drepturilor de salarii 
pentru luna iulie 1994

Venit lunar

până ta 6000 — 5 la sută
6001—6 600 — 
6601—8900 — 
8901—15100 -  
15101—24 600 - 
24601—36700 - 
36 701—62 000 - 
62 001—% 500 - 
86501—122 900 
122 901—184 400 
184 401—246300 
246 301—307600 
307 601—?52 200 
peste 3S>2 200 —

300 le | +  8 la sută 
348 lei +  14 la sută
- 670 k* +  17 la sută
-  1724 lei +  18 la sută
-  3434 lei +  13 la sută
-  5 733 Iei +  20 ia sută
-  10703 lei +  21 la sută
— 15 338 lei +  22 la  sută
— 23 946 Iei +  25 Ia sută
— 38321 lei +  28 la sută :
— 56653 lei +  32 la sută
— 76269 Ici +  38 la sută 
• 92 325 Iei +  40 la sută
■ .» ■ e—

Impozit lunar

pentru ceea

pentru
pentru
p e n tru
pentru
pentru

pentru

ce de® 
ce depăşeşte 

ceea ce depăşeşte 
ceea ce depăşeşte 
ceea ce depăşeşte 
ceea ce depăşeşte 
ceea ce depăşeşte 
ceea ce depăşeşte 
ceea ce depăşeşte 

ce depăşeşte 
ce depăşeşte 
ce depăşeşte 

ceea ce depăşeşte

6000 lei 
6600 lei 
8900 lei 

15100 Iei 
24600 Ici 
36 700 lei 
62000 Iei 
86500 iei 

122 900 lei 
184400 lei 
246300 lei 
307 600 lei 
352 200 Iei

-*—*—*—*—*

Nu mai ardeţi paiele 
şi miriştea!

Cositorul era mercur curat

Acest apel sperăm să 
găsească ecoul cuvenit in 
rândul proprietarilor de 
pământ şl al producăto
rilor agricoli, chiar dacă 
unii sunt lipsiţi de posi
bilitatea de a  elibera rar 
pid terenurile care au fost 
cultivate cu cereale pâ- 
ioase. Considerentele pen
tru care Insistăm asupra 
abandonări; procedeului 
de a da foc paielor şl 
miriştilor sunt mai multe 

în  primul rând. tre
buie avut îa  vedere fap
tul eă prin arderea mi
riştilor şi a  paielor se 
diminuează capacitatea 
productivă a solului res • 
peetiv, deoarece focul dis
truge microorganismele 
din pământ care asigură 

tinerea ]proprietăţii ee 
productive ale humusului 

‘̂Apw.să nu uităm că, 
in condiţiile de secetă 
excesivă din acest an, 
p ie le  ş l  miriştea «mită 
m got ftăost şi în toana
animatelor, completând 
astfel raţiile deficitare.

IS
In plus, mai amintim | 

şi faptul că prin aprin-' 
derea paielor şi a miriş-1 
tei există riscul de a pro- - 
voca incendii şi Ia alte I 
culturi învecinate. ;

în  legătură cu acest! 
ultim aspect, menţionăm * 
tragicul eveniment petre- i
cut in comuna Şounuş.1
unde un om şi-a pierdut j 
viaţa vrând să oprească | 
extinderea focului ce a * 
fost aprins pe un teren |  
de pe care s-au reeditat * 
cerealele păioasc. I

Sperăm că acest apel J 
va fi recepţionat aşa cum i  
se cuvine de către toţi I 
proprietară de pământ 1 
şî de cultivatorii de ce-1 
reale păinase, mal ales J 
că astfel de cazuri s-au |  
întâmplat şi in alte lo 
calităţi din judeţ unde I 
s-a dat foc chiar şi la ; 
ierburile ce cresc pe su- | 
prefeţele amenajate pen- • 
tru oprtr«a eroziunii so- J 
Iul ui (Ei I■vi

NICOLAE TiRCOB |

Mihai Dumba, eu domi
ciliul undeva prin Oltenia, 
susţine sus şi tare că ei 
n-a ştiut pe ce dă bani! 
atunci când a cumpărat de 
la un necunoscut din Bu
cureşti două recipiente sub 
formă de clopot şi o sticlă 
de un litra pline cu un 
material de culoare argin
tie. Şi-a zis că este cosi
tor, metal de care dânsul 
are multă nevoie întrucât 
este făuritor de cazane de 
diferite tipuri şi întrebuin
ţări. Cu această din urmă 
convingere a îngropat cele 
trei vase ta grădina din 
curtea casei unde locu
ieşte. Aici se ridică, cel 
puţin, două probleme. Pri
ma: nu se poate să nu fi 
ştiut cum arată cositorul, 
căci lucrează cu aşa ceva 
şi că acesta este solid, nu 
curge decât Ia o anumită 
temperatură. Al doilea; 
dacă ştia că este cositor 
de ce I-a îngropat în pă
mânt?

în fine; după o vreme a ve
nit la MJX un nepot care 
i-a zis: -

— Ştiu pe cineva care 
are nevoie de mercur.

— Şi ce dacă? Eu n-am 
. aşa ceva.

— Ba a l  Ce-ai îngropat 
în grădină?

— A, da. Cine este in
dividul?

— E din Deva. Trebuie 
să ducem mercurul acolo.

— ÎL ducem, dacă plă
teşte bine.

La scurt timp după a- 
ceastă discuţie, o maşină cu 
număr de Gorj alerga spre 
Deva. Poliţia însă — nu 
ştim pe ce căi, dar nu 
contează, important este că 
respectiva instituţie dă do
vadă de tot mal înalt pro
fesionalism •— a mirosit 
treaba şt, la Intrare îr De
va, în vecinătatea barului 
709 — non stop, un echi
paj i-a făcut celui de la 
volan semn să tragă pe 
dreapta. A urmat o scurtă 
percheziţie care â scos Ia 
iveală cele trei recipiente 
foarte grele —• de peste 11 
*g- Metalul lichid a fost 
confiscat, Iar MB. a ajuns 
în faţa instanţei.

— N-am ştiut ee era in  
sticlă şi tn clopote se tânguie 
el. Eu nu ştiu carte şi nu 
ştiu ce este acela mercur.

Dar nu-1 crede nimerri

nu se crede

{  I  l * l î ;

mm*

de CONSTANTIN GA VEI LA

•  Fumata*— surogat al 
suptrtei. Peste 49 te  sută 
di» populaţia lumii prac
tică tomatei, «teşi este un 
obicei V»*»|> «.tifjTYafogif 

• Psihologii au  consiatat că 
tafeşftaBBl  a  devenit fla
gel mondial deoarece are 
o cauză profUm» ta sub
solul psihicU'laî: structu
rile sedimentare primare, 
ale BersonaHtăţa m  «Rta 
conştient, tomnate ta  teza 
de ■■’Supm (wtaă sau bu
calii.

i a  acea peribădi,» «d*d 
copdm plânge din diverse 
m o tte ţţ teama, fete, **« 
rerVkTfcteă e te  i  se dă te  
sugă i ta  fhâd ta to ita r  şi 
căl^HŞ este ateswbit din
sânul duş, |a  pgtă, pfd- 
voqlşd stări t e  se w ita te^  
ocrotire, confort Wmn ta  
psifete Aceste aseeiatii eu 

• afectivăvaloare 
sună: atât de putesaie uita

fi reactivate ta  situaţii t e

produse de excitanţi sau 
frustrări care cer, în com-

între
mulul , #  ___
drog etaWfWă, 
revenirea (regresul) la com
portamentele aferente sup
tului. Fumatul reprezintă 
un surogat a l  şmjtnhîj. dar 
n u - t r t w t  o  „acoperire*^

Ţ IG A R A  -  C A P C A N A  M O R Ţ I

A  C R E IE R U L U I
autoinşelătoare a probleme
lor e« care se eonlrantă 
psifeieul In alte etape ale
vieţii. â » W  spus, a  aste* 
capcană ta  oare se prinde 
stafmrţ

« flgare «ta**» ta nta
muţ rând, creierul. Deşi 
s-ar cţecte că plămânul este 
organul cel mai afectat,
penteu să fumul ţîgărU
ietţă direct ta el, nicotină 
atacă, ta Prtmte tin d , ere- 

. ta te i «I s ita» » *  «tete*. 
Trecută di», iteeteti ta 

's ta re ,  ea «simte ta  cţefer 
î® ? tolgretate-
„^işacţta" testata tetato 
nprei derivă din calităţile 
ei de a fi solubilă în apă 
şţ grltam|.. €torpul onte- 
■n*te «re ta « iii «fă* 
nervii simt ton ta  te  ţe
sători grase $  înseşi t e  
Itatae nervoase taourorâi) 
au « teacă Invelîtoare grasă, 
permeabilă pentru nteo- 
tta*. toate acestea favori
zând intoxicarea rapidă a 
ie tsrio rrtrt

O P**ftRt «*
* . « f t

» m g m r n
ţigară de fol) pro

voacă, îngăiţ«* “  • '

intoxicaţia mortali. Este 
blocat central respirator din 
creier # m&  Iertai d  In
tră în ««m i pratoaml ta
pei, daci nn t s* dă prt- 
mul ajtatar, moara. Fumă
torii „tagidl!* anual ee» 
10 g de nicotină, dar au 
„tolerata** la  dara de in
toxicaţie acută mortală de
oarece ficatul lor distruge 
0  parte din d iw *  iu» 
aha «sţe eliminată prin 
«rină- I i simt, teşit d f* -  
mele intoxicaţiei CP 
care «sijg, jredtta o 
m m  tentă, ‘

•  lteten<teB|* de
testa' _
nării nervilor, lâ  t'ahaţîeÂ 
atecui nicotiaei ba neunwd 

te defsinaarea 
birea^ funcţiei tar», ţateşta*- 
rasea, voluimtaJi ţi 
şfeoffima (moartea) mul
tora din ceiuM® sistemu.- 
ta l nwfvos. I s ta  wataera 
suntem dotaţi cu ţa—ţ& 
miliarde de nHtaQjOb. ster
„ ___ celula dita CS£p> cam
«IK te  repradHta ta tera. 
tatadt vârsta «ta 18 «al» 
ita ta tat natural, 
filmatul face ca acest „ca

te  t e

tepemtenţa ftnpunen-
prinderea unei ţigări la 
«1 tauiit 39 de 
ăUleţ «tenţiă ţ i
sunt ca şi inexistente.
■ T t  . flr .in ib j n A i i i - - t e  • ■■ «E-»ItCrC&XTrl cvncripoiiac w
dependeaţă se instalează

^ a ^ M ^ f e ă v i r e ,
Ha. Iul sgtefitoă, d« cal
mare fbteetinîre) a bătăi- 
loc inîmîî, a circulaţiei 
sangvine* «Hgestiei, respi- 
« J ş i  secreţiei »  perta 
taiegm l tawşatio — part» 
dita şirtemul neurtrrqgrta- 
tiv «ntateateâ cetei sete 
din uz. Homta, simpaticul 
«te rdW aecelerăistt (Stt- 
taoaificM l aetivităpter ta- 
tara» Ba&aj eaate, ies adon- 
iăaa, ta  teza. inhalării fta 
■attaâ, f& «xteă ta i ta®  
sHpejwrtto Ca rezultate, 
ta « ten te»  s»^>rarenalel o

--- «mltar toacţiei jpma-
shnpatîce (blocate).

Scăderea nicdtinei din 
tang* dSBtfcnrenâ „echili
brai** realizat prin p«n»- 
Uzie astfel că, dacă nu se 
ftrmează 39 minut», reewrt* 
tarea simpatică determhrt 
tată descărcare dte adrena
lină. Bocan&Bi, Ia  rândul 
Iul. tristă nervii 0  iuta 
văd reclamând Imperios ra
lul de dreg „calmant" al 
nicotineî. Or, cu cât est» 
mai hărţuit, acest restant «I 
sistemului neurovegetato 
pria cseştarea omnăruterf 
de ţigări, «n altei sa accele
rează uşura. Iul ta  se mă
reşte probaM ltataa opririi 
lu i (temoidva Aceasta e~ 

cM vakate cu  stoparea funa-

mdte-

M m taflO A H C R IŞ A te, 
taeorafbruT de Ptomovore <

Dtli PdSARI U  

roiiTKi

Te raza oraşulni Orăşfîe 
« a  î« tr-»  neaide ta  pateu- 
bure ta P *  toS- ta »  
■eseu, agent d» aadbie la

trapele 
de jandanrt. K  l-au pnns 
ta flagrant pe Mtaui Eos- 
tas şi K m  B ote «nteii 
angajaţi ai S.C. „Favior" 
S.JL tta  li» retorta 1*  bu
nul mers al treburilor fir-

3 Ttîf persoane 
paza la regii şi



Duminică, de Ia ora 11, 
se dă startul fn Campiona
tul Diviziei O — faza Ju
deţeană la fotbal, ediţia 
1994—1995. Noul campionat 
se va desfăşură sub auspi
cii mai bune ca In anii 
trecuţi. Cei puţin aşa spe
răm fiindcă nu > se poate 
ca succesul înregistrat de 
tricolorii noştri la G.M. 
să nu aibă răsunet şi in 
rândurile celor care spri
jină, susţin fotbalul, ale 
spectatorilor. Este de do
rit ca şi echipele de Di
vizia G să găsească mai 
multă înţelegere la factorii

Avancronică fotbalistică
START ÎN DIVIZIA „C“ LA FOTBAL

locali — primării, societăţi 
comerciale, agenţi econo
mici, patroni şi alţi spon
sori, să le sprijine în dez
voltarea bazelor materiale, 
în dotarea cu echipament' 
sportiv şi achitarea chel
tuielilor legate de depla
sări etc.

înainte de a anunţa me
ciurile primei etape de du
minică, urăm bun venit

în Divizia G echipelor 
Minerul Livweni, Fa vioi 
Orăştie şi E.U.C.L, Cătan 
şi le dorim ani cât mai 
mulţi între primele echipe 
din fotbalul judeţean şi de 
ce nu, chiar promovarea 
mai departe într-un viitor 
cât mai apropiat. E intre
noile promovate, se pare 
că Minerul Livezeni — 
formaţie la care joacă

multe din speranţele Ji
ului care se „rodează1* aici, 
are frumoase perspective.

încă din prima etapă,
spectatorii din Petriia au 
ocazia să vadă un mec, 
ce se anunţă a fi viu dis
putat între Jiul din loca
litate şl Mureşul Deva.
Jiul e o echipă bine pusă 
Ia punct, ce nu mai sea
mănă nici pe departe cu 
cea de anul trecut! Mu

reşul Deva, cu o formaţie 
în care vor' fi promovaţi 
mulţi tineri, doreşte 
facă un joc frumos, spec
taculos. Minerul Certej — 
revelaţia campionatului tre
c u t—se află într-o bună 
formă sportivă şi credem 
că nu-j va fi uşor Con
structorului Hunedoara în 
primul său meci în depla
sare. Un meci echilibrat, 
de un ridicat nivel teh
nic se anunţă între Mine
rul Aninoasa - -  Min. Şt. 
Vulcan, două formaţii ce 
vizează primul loc.

Iată . şi celelalte partide 
de duminică; Favior • O-

răştie — Min-, Bârbătenl | 
Min Ltve'zem — C.FJL 
Simena: Haber Haţeg — 
Vict. Căkm; Met. Crişcior 
— Min, Teîiuc; Min. Ghet 
lari — Dacia Orăştiej 
E.G.C.L. Călan — Aurul 
Brad.

ATENŢIE; După cum ne 
declara prof. Mircea Sări 
bu, vicepreşedinte al Asch 
ciaţiei judeţene de foţbaL 
Biroul Asociaţiei a hotărât 
ca in noul campionat, pen- 
lr u victorie- se acordă Ani 
puncte, iar la meci. egal, 
un punct.

SABIN CERBU

Diviziei C la fotbal
ETAPA I — 14. 08. 1994

Favior Orăştie — Min. Bărbăteni 
Min. Livezeni — C.F.R. Simeria 
Min. Certej — Constr. Hunedoara 
Jiul Petriia — Mureşul Deva 
Haber Haţeg — Victoria Călan 
Metalul Crişcior — Min. Teîiuc 
Min- Ghelari — Dacia Orăştie 
Min. Aninoasa — Min. Şt. Vulcan 
E.G.C.L. Călan — A.S.A. Aurul Brad

ETAPA a Il-a — 21- 08. 1994

Min. Bărbăteni — Min. Livezeni 
C.FJL Simeria — Min. Certej 
Constr. Hunedoara — Jiul Petriia 
Mureşul Deva — Metalul Crişcior 
Victoria Qălan — Min. Ghelari 
Minerul Teîiuc — Haber Haţeg 
Dacia Orăştie — Min. Aninoasa 
Min. Şt- Vulcan — E.G.C.L. Călan 
Aurul Brad — Favior Orăştie

ETAPA a Hl-a — 28. 08. 1994

Favior Orăştie —. Min. Vulcan 
Min. Livezeni •— Aurul Brad 
Min. Certej — Min. Bărbăteni 
Haber Haţeg* — Mureşul Deva 
Metalul Crişcior — Jiul Petriia 
Min. Ghelari — Min. Teîiuc 
Min. Aninoasa — Victoria Călan 
E-G.C.L. Călan — Dacia Orăştie 
C.F.R. Simeria — Constr. Hunedoara

ETAPA a IV-a — 4. 09. 1994

Jiul Petriia — Haber Haţeg 
Min. Bărbăteni — CLFJR. Simeria 
Constr. Hunedoara — Metalul Crişcior 
Mureşul Deva — Min. Ghelari 
Victoria Călan — E.G.GL. Călan 
Min. Teîiuc — Min. Aninoasa 
Dacia Orăştie — Favior Orăştie 
Min. Şt. Vulcan — Min- Livezeni 
Aurul Brad — Min- Certej

ETAPA a V-a — 11. 09. 1994

Flavior Orăştie — Victoria Călan 
Min. Livezeni — Dacia Orăştie 
Min. Certej — Min. Şt. Vulcan 
Haber Haţeg — Metalul Crişcior 
Min. Gheţari —, Jiul Petriia 
Min. Aninoasa —.Mureşul Deva 
E.G.C-L. Călan — Min. Teîiuc 
Mb. Bărbăteni — Constr. Hunedoara 
C.FJL Simeria — Aurul Brad

ETAPA a Vl-a — 18, «9. 1994

Jiul Petriia — Min. Aninoasa 
Metalul Crişcior — Min- Ghebul 
Constr. Hunedoara — Baba Haţeg 
Mureşul Deva — E.GXLL. Calau 
Victoria Călan — Min. livezeni 
Min. TeHoe — Favior Orăştie 
Deda Orăştie *-» Min. Certej .
M u Şt Vulcan — C i l  Simeria .
Aurul Brad — Bfin, KibSteni

CEDITIA 1994-1995)
ETAPA a vn-a — 22. 09. 1994

Favior Orăştie 
Min. Livezeni - 
Min. Certej — 
Min. Ghelari -  
Min, Aninoasa 
E-G.C.L. Călan 
Min. Bărbăteni 
C.F.R. Simeria 
Aurul Brad —

— Mureşul Deva 
—- Min. Teîiuc 
Victoria Călan
— Haber? Haţeg
— Metalul Crişcior 
-— Jiul Petriia
— Min. Şt. Vulcan
— Dacia Orăştie 
Constr. Hunedoara

ETAPA a Vm-a — 25. 09. 1994

Jiul Petriia — Favior Orăştie 
Haber Haţeg — Min. Aninoasa 
Metalul Crişcior — E-G.C.L. Călan 
Constr. Hunedoara — Min. Ghelari 
Mureşul Deva — Min. Livezeni 
Victoria Călan — C.F.R. Simeria 
Min. Teîiuc — Min. Certej 
Dacia Orăştie — Min. Bărbăteni 
Min. Şt- Vulcan — Aurul Brad

ETAPA a IX-a — 2. 10. 1994

Favior Orăştie — Metalul Crişcior 
Min. Livezeni —- Jiul Petriia 
Min. Certej — Mureşul Deva 
Min. Aninoasa — Min. Ghelari 
E.G.C.L. Călan — Haber Haţeg 
Min- Bărbăteni ■— Victoria Călan 
C.F.R. Simeria — Minerul Teîiuc 
Min. Şt. Vulcan — Constr. Hunedoara - 
Aurul Brad — Dacia Orăştie

ETAPA a X-a — 9. 10. 1994

Jiul Petriia — Min. Certej 
Haber Haţeg — Favior Orăştie 
Metalul Crişcior — Min. Livezeni 
Min- Ghelari— E.G.C.L. Călan 
Constr. Hunedoara -— Min. Aninoasa 
Mareşal Deva — CJFJL Stonia 
Victoria Călan — Aurul Brad 
Min. Teîiuc — Min. Bărbăteni 
Dacia Orăştie — Min. Şt. Vulcan

ETAPA a Xl-a — 16. 10- 1994

Favior Orăştie -— Min. Ghelari 
Min. Livezeni — Haber Haţeg 
Min. Certej — Metalul Crişcior 
E.G.C.L. Călan — Min. Aninoasa 
Min. Bărbăteni — Mureşul Deva 
C-F.R. Simeria — irul Petriia 
Dacia Orăştie — Constr. Hunedoara 
Min. ŞL Vulcan — Victoria Căkm 
Aurul Brad — Min. Telinc

ETAPA a Xll-a — 23. 10. 1994

Jiul Petriia — Min. Bărbăteni *
Haber Haţeg — Min. Certej 
Metalul Crişcior — CJJ1 Simeria 
Min. Ghelari — Min. Livezeni 
Min. Aninoasa — Favior Orăştie 
Constr, Hunedoara — E.G.C.L. Călan 
Mureşul Deva — A.S.A- Aurul Brad 
Victoria Călan — Dacia Orăştie 
Min. Teîiuc — Min. ŞL Vulcan

ETAPA a XIII a — 30. 10. 1994

Favior Orăştie — E.G.C.L. Călan 
Min. Livezeni -— Min. Aninoasa 
Min. Certej — Min. Ghelari 
Min. Bărbăteni — Metalul Crişcior 
C.F.R. Simeria — Haber Haţeg 
Victoria Călan — Constr. Hunedoara 
Dacia Orăştie — Min. Teîiuc 
Min. ş£ Vulcan — Mureşul Deva 
Aurul Brad — Jiul Petriia -

ETAPA a XIV a — 6. 11. 1994

Favior Orăştie — Constr. Hunedoara - 
Jiul Petriia — Min. Şt. Vulcan 
Haber Haţeg — Min. Bărbăteni 
Metalul Crişcior — Aurul Brad 
Min. Ghelari — C.F.B- Simeria 
Min. Aninoasa — Min. Certej 
F.G C.L. Călan — Min. Livezeni 
Mureşul Deva — Dacia Orăştie 
Min- Teîiuc — Victoria Călan■ - ■ ■ v .... - ■ ■ - ■ ;

ETAPA a XV-ă — 13. 11. 1994

Min. Livezeni — Favior Orăştie 
Min. Cfertej — E.G.C.L. Călan 
Min. Bărbăteni — Min. Ghelari 
C-F.R. Simeria —r Mia. Aninoasa 
Constr. Hunedoara — Min. Teîiuc 
Victoria Călan — Mureşul Deva 
Daria Orăştie — Jiul Petriia 
Min. Şt. Vulcan — Metalul Crişcior 
Aurul Brad — Haber Haţeg

ETAPA a XVI-a — 20. 11. 1994

Favior Orăştie — Min. Certej 
Min. Livezeni — Constr. Hunedoara 
Jiul Petriia — Victoria Călan 
Haber Haţeg — Min. Şt- Vulcan 
Metalul Crişcior — Daria Orăştie - 
Min, Ghelari — Anini Brad 
Mia Aninoasa — Afin. Bărbăteni 
E.G.C.L. Călan — C.F.R- Simeria 
Mureşul Deva — Min. Teîiuc

, ETAPA a XVii-a — 27. 11. 1994

Min. Certej — Min- Livezeni 
Min. Bărbăteni — ELG.CX. Călan 
CJJL Simeria — Favior Orăştie 
Constr. Hunedoara — Mureşul Deva 
Victoria Călan — Metalul Crişcior 
Min- Teîiuc — Jiul Petriia 
Dacia Orăştie — Haber Haţeg 
Min. Şt. Vulcan — Minerul Ghelari 
Aurul Brad — Minerul Aninoasa

jî

1

Jocurile din DIVIZIA „C“ se vor disputa 
de Ia ora 945 echipele de juniori şi ora 11,(ML 
echipele de seniori

Următoarele echipe vor disputa jocurile de 
acasă pe terenurile: Minerul Livezeni — Stadion 
„Jiul Petroşani**; Favior Orăşaie — Stadion 
„Mecanică Orăştie**; EG C.1, Călan — Stadion 
„Victoria Călan*1,

' , Si,

s



• Vând Citroen BX 14
RE, an fabricaţie 1983, 
consum 6 litri benzină/ 
100 km, preţ 4 500 000 lei. 
Tel. 625207. (9004'})

• Vând casă, anexe, sat 
Dudesti, comuna Luncoiu - 
de Jos. Tel. 61G135; 025537.

(9370)
• Vând casă cu grădină,

curent, apă, gaz, Deva, 
A. Vlaicu, nr. 133. Tel. 
621343. (9358)

•  Vând apartament două
camere, Hunedoara, zona 
patinoar. Relaţii tel. 
711775. (8974)

• Vând fân, producţie
1994, preţ negociabil. In
formaţii tel. 715418, , sau 
Lclese 46. -- (8973)

•  Vând talon Audi 100
plus caroserie, dezmem
brez pentru vânzare Tal- 
bot, ‘VW Golf, Audi 80. 
Tel. 723029. (8965)

• Vând camionetă Mut-
ticar IFA 1,8 tone şi mini- 
bus Subaru, preţ informa
tiv 3,5 milioane bucata. 
Tel. 720004. (8967)

•  Vând televizpr color
Grundig, tel. 711697, după 
ora 20. (8968)

•  Vând casă Hunedoara,
4 camere, gaz, garaj, gră
dină. Tel. 715575. (8969)

•  Vând urgent casă,
grădină, Peştişu Mare 59, 
după ora 16. (̂8970)

OFERTE DE 
SERVICII

VÂNZĂRI r- 
CUMPĂRÂRI

• Vând pasă, dependinţe, 
grădină, comuna Băcia, 
nr. 201, tel. 730064.; (9509)

•  Vând casă Deva, tel- 
628237, între orele 21—24.

(9429)
•  Garsonieră de vân

zare Deva, Zamfirescu.
Q 4 ,ap. 17. Informaţii la 
'domiciliu sau la tel. 624313, 
după ora 20. (9428)

• Vând Volkswagen mi
crobuz ,9 locuri, înmatri
culat, 2500 DM, negociabil.
Orăştie, tel. 647407. (9421)

•  Vând Dacia 1300, preţ
2 300 000 lei, negociabil. In
formaţii str. Horea, nr. 63, 
orele 7—20. (9416)

•  Vând urgent , ARO
320 camionetă, caroserie 
Volga 203, motor ARO 
Diesel .Informaţii vineri, 
orele 18—22, sâmbătă, orele 
7-11. Tel. 620690. (9413)

•  Vând fân, bicicletă, 
butelie,- maşină cusut. Tel.
618377. (9411)

•  Vând apartament 3 
caniere, plata în .două rate, 
preţ 18 000 000, negociabil.
Tel. 622974. (9412)

•  Vând microbuz TV
sau schimb cu autoturism 
Tel. 641539. (9364)

•  Vând apartament două 
camere Micro 15, bl. 65.
Tel. 611747. (9414)

•  Vând vană fontă, uşi,
geam, bideu, dormeză, preţ 
convenabil. Tel. 621663, 
după ora 20. (9413)

•  Vând Volkswagen buz 
Diesel,-fabricaţie 1988. Tei.
618182; 623253] (9431)

•  Vând cabană din 
lemn de brad, dimensiuni 
6 x 5 x 2,5 m, cu bar, 
bună pentru privatizare.
Tel. 629715, între orele 7—
11 şi 20—23. (9432)

•  Vând cuptor cu mi
crounde nou, marca Faiasî, 
preţ 330 000. Informaţii tel,
628098, după ora 16. (9434)

•  Vând parbriz fată
Dacia 1300. Tel. 611887 De
va. (9457)

•  Vând ţuică 52 grade,
2500 lei/litrul, cantitate mare.
Tel. 621146. (9448)

•  Vând BMW 520 în
matriculai, apartament 
două camere, Gojdu. Tel.
617840. (9447)

•  Vând cazan ţuică şi
chioşc "metalic complet, a- 
menajat, în Deva. Tel 
621610- (9440)

• Vând apartament 3
camere, bdul Decebal. De
va. feb 624997. (9437)
Wlr.VC , . .’IS‘.’.,.V. .V .V.'.V .-.V.V.V.V.'.V.VAWAVZ I

•  S.C. KX1M FLA
MINGO Ş.R.L. DEVA 
angajează în condiţii 
deosebite: inginer con
structor sau maistru 
— vechime minimă" 5 
ani, şofer profesionist 
cu vechime — zona 
Orăştie; cumpărăm 
autobasculantă. Relaţii 
Deva, tel. 613189 ; 
614456, 10—19, sediul 
magazinului Flamingo.

V (9454)

« Angajăm lucrători, 
ospătari, bucătari şi mer
ceolog. Informaţii 617846, 
611664. * (9417)

' •  Societate comercială 
angajează vânzătoare bar. 
Tel. 611121. (9424)

• Mişu Luppa anunţă 
excursie Polonia, miercuri. 
17 august, cost 40 000 lei. 
Tel. 612166.

ÎNCHIRIERI

• Caut apartament 3—4 
camere pentru închiriat pe 
durată lungă, preţ con
venabil. Tel. 628432. (9410)

D E V A S A T

VIN ER I. 12. 08. 1994

10,00 Deschiderea - emi
siunii; Desene animate in 
serial: Doamna şi vaga
bondul — ultimul episod 
(reluare); 10,25 Avanpre
miera filmelor la Devasat; 
10,28_ Portrete muzicale : 
Pef Shop Boys (reluare); 
11,00 Documentar în se
rial:’ Naşterea unui stat : 

. Israel (partea a Il-a — 
reluare); 11,25 Film ar
tistic: Bursa închisorii 
(reluare); 18,00 Deschide
rea emisiunii; {ştiinţa în 
slujba oamenilor: docu
mentar TV — Woridnet;

18,20 Avanpremiera fil
melor la Devasat; 18,27 
Un concert pe săptămână: 
Lieduri dc Richard Stra- 
uss; 19,18 Avanpremieră 
la emisiunea de scară; 
21,00 Desene animate; 
21,15 Avanpremiera fil
melor la Devasat; 21,20 
Ştiri; 21,30 O melodie pen
tru.., coşmarurile dvs.; 
21,38 Formula 1: avanpre
miera cursei de la Hun-' 
garoring; 21.45 Sportul 
hunedorean: Turneul de 
box profesionist de ta 
Deva; 21,58 Avanpremiera 
filmelor la Devasat; 22,03 
Film documentar: Natura 
dezlănţuită — partea 1; 
22,25 O melodie pentru... 
nopţile dvs dc dragoste; 
22,35 Film artistier „Vi- 
deocamera.

PIERDERI
•  Pierdut paşaport 'şi

permis de conducere, pe 
numele Rusu Costică, De
va, str. Aleea Romanilor, 
bl. 16, ap. 10. Se declară 
nule. (9511)

•  Pierdut ştampilă S.C. 
Snack Tropicana S.R.L. De
va. Se declară nulă. (9423)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

• Schimb apartament
două camere etaj 1 cu gar
sonieră (cu diferenţă). Tel. 
621344. (9450)

COMEMORĂRI

• Se împlinesc la 15 
august 6 ani de la dispa
riţia dragului nostru fiu 
şi frate -
MARIUS SORIN DOBREI
Comemorarea duminică 14 
august, ora 12 , la cimitirul 
din str. Eminescu Deva. 
Familia. (9408)

•  Dor nestins, lacrimi, 
flori pentru scumpul nos
tru fiu şi soţ

CQDRUT CLEMNIC 
la 6 luni de la trista dis

pariţie, Comemorarea sâm
bătă' 13 august la Cimitirul 
Popa Şapcă. (8967)

D E C E S E

Un ultim pios omagiu 
adus celei care a fost 

-1 NICULESCU REZI 
din partea fiice; Saveta, 
a nepoţilor Sorin, Ani şi a 
rudelor din Deva.

Dumnezeu s-o odihnească!
(9512)

• Cu sufletele îm
pietrite şi veşnic' ne
mângâiate, cu lacrimi 
şi durere, familia a* 
nunţă decesul fulgeră
tor al fiului .şi nepo
tului lor

IANOSI IOSIF
MARIAN

în vârstă de 8 ani, lă
sând în sufletele noas
tre durere veşnică, la
crimi şl suspin. în
mormântarea azi, 12 
august 1994, orele f6, 
la cimitirul'din str. 
Minerului Deva. Dum
nezeu să-l odihnească.

. X ' (9452)

! S.C. „RETEZATUL** S.A. DEVA j
Achiziţionează sticle şi borcane prin unită- j 

j ţiie din: DEVA, str. Depozitelor, nr. II, HU- J 
I NEDOARA, str. Carpaţi, nr- 105, BRAD, str. j 
j Avram* Iancu, nr. 12 şi ILIÂ, Magazin 203. (900511;

I
SOCIETATEA COMERCIALA ..AVICOLA** 1 
. . DEVA S.A. i

Str. Principală, nr. 2 Mintia. 
Organizează

I! - « J O M C U li»
•  2 (doi) absolvenţi de învăţământ superi

or, promoţia 1994. V ^
Condiţii pentru înscriere Ia concurs:

specialitatea. — ELECTROENERGETI-

I
V •

I
î CA

i 
I

— medie generală pe perioada anilor de 
studii — 8 (minim);

—r notă obţinută la examenul dc stat *9» 
(minim); • j

-- cunoaşterea unei limbi străine — cn- * 
gleza, franceza, germana; '!

— Utilizare calculatoare;
— domiciliul stabil municipiul Deva. .
Concursul va avea loc lă sediul filialei în 

data de 15. IX. 1994, ora IO. Relaţii suplimen
tare la sediul filialei, serv. PPS, telefon 615750, 
interior 121. • ••••

SOCIETATE COMERCIALA ş
Solicită pentru închiriere hală de fabricaţie, 

suprafaţa minimă 200 mp, cu apă, energie e- 
lectrică, drum de acces, situată în VALEA JIU
LUI, de preferinţă în PETROŞANI. Tel: 830864, 
830865/058. Tel./fax 813863/058.

LICEUL ©E EDUCAŢIE FIZICA ŞI SPORT 
_  DEVA

Organizează concurs de admitere în clasa 
a IX-a, pentru cele 12 locuri rămase libere. 

Înscrierile până la data de 24. 08- 1994. 
Informaţii suplimentare la secretariatul 

şcolii, telefon nr. 617015.

REGIA AUTONOMĂ MUNICIPALĂ î 
DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIV A ( 

HUNEDOARA
Anunţă locuitorii municipiului Hunedoara I 

oprirea apei reci, începând cu data de 16. 08. 
1994, ora 24, până în data de 18. 08. 1994, ora 
16.

Măsura este luată pentru lucrări dc între- 
. ţinere şi curăţire a bazinelor de apă.

 ̂- S.C. „CONDOR” S.A.
Cu sediul în Deva, str. Avram Iancu, bloc 

II 3, reia

} . wtt  Tywfeajjj: ar"

I

de vindere a activului: crescătorie porci, care 
se va ţine miercuri, 17. 08. 1994, la sediul so- 
cieţii, cu următoarele condiţii:

— documentaţia de licitaţie 5 000 lei;
— garanţie participare 10 la sută din pre 

ţul minim de licitare.
Informaţii suplimentare la telefon 611960, 

dl. Solomon Mihai, sau ing- Sauer Radu.

de selecţie pentru ocuparea postului de
, •  MANAGER, j

conform Legii 66/1993. j
Ofertele se depun in plic la secretariatul! 

societăţii în termen de 30 zile de la ultima pu- | 
blicare.

I%
I•' *

I
>

J
| Informaţii la tel- 054/615884, 625796. (90052) J

i - j
j FILIALA DE REŢELE ELECTRICE DEVA I
J Angajează pe bază de  ̂ |

B A, ACTIVITATEA 
Cu sediul în Orăştie, Piaţa Victoriei, nr. 19. 
Anunţă sistarea apei potabile în data dc 

16. 08. 1994, între orele 7,00—19,00] pentru c 
xecutarea unor lucrări în staţie.

TEATRUL DE STAT DE ESTRADĂ DEVA 
ANUNŢA

l.'.V/.V.V.*]

Pentru ocuparea următoarelor posturi;
•  Balerini — balerine
•  Solişti vocali
•  Actori — actriţe ,
Condiţii de participare:
—i Vârsta maximă admisă este de 25

am.
— Studii de specialitate sau diplomă 

absolvire a şcolii populare de artă.
Concursul va avea loc îir zilele de 6 şi 7 

septembrie 1994.
înscrierile se-fac Ia sediul teatrului din 

strada 1 Decembrie, nr .15, până la data de 5 
septembrie 1994.

Informaţii suplimentare la telefon 615344.

BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI 
SUCURSALA JUDEŢEANĂ HUNEDOARA

Cu sediul în Deva, str> 1 Decembrie, nr. 10. 
vinde Ia
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\
\
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\
\
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ţ următoarele mijloace fixe:
•  1 trusă greutăţi 
' •  1 balanţă tehnică
•  1 maşină de adunat ASCOTA

I
2 maşini de calculat FELIX CE 126 D 

Licitaţia va avea loc în ziua de 31 august i

^Z .'A W W A ’rtV W '.W .’.V .W A V .V V .V Z .W V Z rW . mm; mm
1994, Ia sediul instituţiei noastre, ora 10. I
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