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UN SUCCES RĂSUNĂTOR 
AL GIMNASTICII FEMININE 

ROMANEŞTI
Pentru a treia oară,

ECHIPA ŢĂRII NOASTRE 
a cucerit titlul de 

CAMPIOANA MONDIALĂ

Cea mai mare notă a campionatelor a 
obţinut-o LAVINIA MILOŞOVICI — 
o mare campioană a lumii.
Reportajul în pagina a IlI-a.

Probabil că cititorii zia
rului nostru au reţinut că 
ne-am implicat în repetate 
rânduri In fenomenul care 
a opus ’ juridic Camera de 
Conturi ~~ deci apărătorul 
banului public — Consili- 
ului judeţean Hunedoara, 
preşedintelui său (suspen
dat), fostei Alic, şi altor 
persoane, care, potri
vit legii administraţiei pu
blice locale, aveau obliga
ţia să chivernisească numai 
în interes public aceşti 
bani.

-  Ne facem datoria de.a-i 
informa pe cititori că lu
crurile nu sunt definiti
vate sub raportul unei so
luţii juridice. Citim îrtsă 
cu stupefacţie într-un săp
tămânal din Deva _ (este 
treaba lui de ce a făcut-o) 
un comunicat semnat „Con
siliul judeţean Hunedoara". 
Pe ai cili bani (poate 
chiar pe bani de la buget?) 
De ce face săptămânalul 

' respectiv serviciul de a- 
voeat public iarăşi nu nC 
priveşte. Vor afla probabil 

ţf tot apărătorii banului pu
blic. Ceea ce şochează feste 
sfidarea adevărului, obrăz
nicia cu •care autorii mo
rali ai acestui demers im
plică un organ al puterii 
de stat rezultat din alegeri 
în publicarea unui comu
nicat neconform cu ade
vărul. Că în acest demers 

>. este mâna dlui Costel A- 
lic, nu ne mai îndoim. 
Pentru judecarea la Curtea 

„ de Apel Braşov a cererii 
sale dc anulare a Ordinu
lui prefectului pentru sus
pendarea dumnealui din 
funcţia de preşedinte â- 
vea nevoie fie şi de mi- 
nuta — încă nemotivată de 

, judecător — unei hotă-

A Z I
22 noiembrie

•  Au trecut 325 de 
zile din an; au mai ră
mas 49;

•  Sărbătoarea Naţio
nală a Republicii IJban;

•  1901. A murit V.A.
URECHIA (n. 1834),
istoric, scriitor şi om 
politic;

•  1918. S-a născut E- 
UGEN TODORAN, cri
tic şi istoric literar;

•  1819. S-a născut 
GEORGE ELIOT (m. 
1880), scriitoare engleză:

•  1923. A murit UR- 
MUZ. («. 1882), precursor 
al suprarealismului şi 
al literaturii absurdului.

# •  •  •  •

rări, chiar dacă această 
hotărâre va fi atacată cu 
recurs de Camera de Con
turi sau de procuror..

Ce află cititorii din Se- 
cel „comunicat" ? „în 
sfârşit, după peste 6 luni 
de control exercitat de 
Camera de Conturi a ju
deţului Hunedoara şi mai 
multe luni de judecată la 
Colegiul jurisdicţional al 
aceleiaşi (sic) camere, s-au 
pronunţat primele .soluţii 
referitoare la abaterile fi
nanciare ale Consiliului ju
deţean Hunedoara, reţi- 
nându-se din fabuloasa su
mă de peste 52 milioane de 
lei (vehiculată în mijloa
cele mass-modia (sic) şi cu 
care a fost investită in
stanţa de judecată) urmă
toarele sume: 145 150 de 
lei pentru anul 1992 şi 
3 301 470 de lei pentru 1993 
(din care deconturi şi pe-: 
nalităţi de întârziere în 
sumă de 2 632 475 de Iei), 
dintre aceste sume reţinute 
multe sunt încă discutabile, 
ele rămânând a fi clari
ficate. Aceste soluţii de
monstrează opiniile diferite 
ale controlorilor financiari 
şi respectiv a (sic) judecă
torilor de la Camera de 
Conturi. Deci acuzele aduse 
Consiliului judeţean Hu
nedoara şi preşedintelui 
său (asta erai — n.n.) au 
cu totul alte • explicaţii, 
fiind nefondate, dezinfor
mând, în acelaşi timp, o- 
pinia publică".

.Am redat aproape întoc
mai comunicatul cu ambi
guităţile, agramatismele şi 
pleonasmele lui, fără a face

din aceasta o culpă publi
caţiei care l-a găzduit,

Prin urmare, cel trimis 
Iii judecată pentru jefuirea 
banului public îşi afirmă 
tot public concluziile de 
totală nevinovăţie; doar 
pe bâza pronunţării unei 
hotărâri în primă instanţă. 
Aşa să fie? !

Am încercat să intrăm 
în posesia acelei hotă
râri şi a motivării ei ju
ridice, pentru a ne in- 
forma; cititorii. Am contac- 
tăt-o în acest scop pe dna 
GeOrgeta Negreanu — pre
şedinte al Colegiului ju- 
risdicţional de pe lângă 
Camera de Conturi, care â 
efectuat cercetarea judecăto
rească în cauză şi a pro- 
nunţat hotărârea. Ne-a 
răspuns ofuscată: „Asta nu! 
Hotărârea se comunică 
numai părţilor.- Pe altfel, 
dumneavoastră 6 ; puteţi 
obţine de la procuror, de 
la dl. Pctreanu (directorul 
Camerei de Conturi — 
n.n.), căci pe acolo vă do
cumentaţi!". Curată transpa
renţă Ia un, preşedinte de 
colegiu jurisdicţional, nu ?

Lăsăm la o parte faptul 
că dna judecător a întins 
pelteaua cât a putut de 
mult în soluţionarea celor 
două dosare şi dintr-o dată 
(perioadă coincizând cu
rios cu cşa în care pre-' 
fectul judeţului a emis • 
ordinul de suspendare din 
funcţie a preşedintelui 
Consiliului judeţean) a do-

ION CIOCLF.I

(Confinuare în pag. a 2-a)

•  Aroganţă =  atitudinea celor ce-şi închi
puie că au exact ceea ce le lipseşte.

MARIANA MINIŞAN -  
noua MISS HUNEDOARA ’94!
Mariana Minişan, noua MISS HUNEDOARA ’94, 

are 23 de ani, 1,63 m înălţime, 51 kg, este născută 
în zodia Fecioarei, îi place dansul, înotul, armele cu 
amortizor, să doarmă mult: dimineaţa. De asemenea, 
ii plac bărbaţii înalţi şi bine făcuţi. Costul toale
telor pentru concurs s-a ridicat la 200 000 lei. Visul 
Marianei este să înfiinţeze o şcoală particulară de 
dans.

Vineri seara, Ia Clu
bul Siderurgistul din Hu
nedoara; s-a desfăşurat e- 
diţia anuală a concursu
lui Miss Hunedoara, e- 
diţi.e. ce a reunit în a- 
plauzele a peşţe 1000 de 
-spectatori opt concuren
te. După probele im
puse de juriu, câştigătoa
rea ediţiei Miss Hune
doara ’94 a fost desem
nată Mariana Minişan, 
locul I, apoi în ordine

Talida Vişan şi Octone- 
la Bocşeru. I’e lângă lo
curile I-III, cărora H 
s-au oferit premii în va
loare totală de 650 000 
lei, respectiv 300, 200 şi 
150 rrtîi de lei, juriul a 
mai acordat încă alte 
patru premii : Pi^miut 
tinereţii—- Taljtla Vişan, 
Premiul de popularitate.

Mariana Minişan, 
Premiul pentru cea mai - 
reuşită ţinută dc seară

— Laura Chioralia şi Pre
miul pentru cea mai bună 
prezenţă scenică — Ta
lida Vişan — premii ce 
au recompensat pe fie
care câştigătoare . cu su
ma de 50 000 de*lei..

Dintre cei care au sus
ţinut financiar spectacolul 
de vineri seara — actuala, 
ediţie-a concursului Miss , 
Hunedoara ’94 — amintim:..." 
Sindicatul Sidi rurgistul 
Hunedoara, Centrul pen
tru tineret" Bucureşti, To  ̂
rum 22 Ţ, Hephalstos 
SRL, Dacia Comimpex 
SRL, ziarul „Hunodoa- i ; 
ra Exclusiv". j

CORNEL POENAR \

Festivitate de' premiere la concursul Miss Hunedoara ’94. Alături de Ma
riana Minişan, câştigătoar ea actualei ediţii (centru) , Talida Vişan (dreapta) şi 
Octonela Bocşeru (stânga). Foto: PA VEL 1.AZA

0  Elevii întâmpină aniversa
rea Marii Uniri. In perioada 14 
noiembrie — 2 decembrie 1994, 

- elevii Şcolii Generale Nr. 1 din 
Orăşţie participă la o suită de 
manifestări dedicate aniversării 
Marii Uniri de la 1 Decembrie 
1918, • dintre care se disting: o 
expoziţie cu desene ale elevilor, 
vizite la Muzeul Unirii din'Alba 
Iulia, concursul intitulat „Epo
peea Marii Uniri", vizite la Mu
zeul din Orăştie şi un program 
artistic dedicat evenimentului 
respectiv. (I.V.)

0  Invitaţie. Membrii Ligii 
Române a Veteranilor de Răz
boi, decoraţi cu „Coroana Ro
mâniei",' „Virtutea . Militară", 
„Ordinul Mihai Viteazul", „Băr
băţie şi Credinţă, cl. X" sunt 
invitaţi să se prezinte la sediul 
ligii din Deva, pentru întocmi
rea dosarului în vederea stabi
lirii dreptului la rentă. Sunt ru
gaţi să aducă cu ei copii xero
xate după brevetul de decoraţie, 
legitimaţia si buletinul de iden
titate. (Tr.B.)

O In frunte. De la o lună la 
alta In satele comunei Geoagiu 
creşte numărul abonaţilor la 
ziarul „Cuvântul liber", număr 
care se apropie de două sute. 
Cele mai. multe abonamente a-

chiziţionate le au factorii poştali 
ţjjaria Todea şi Ioan Cărăguţ. 
Fiecare câte 69. Lăudabil este şi 
faptul că ziarul este dus abona
ţilor în fiecare zi, la primele 
ore, prin hărnicia celor doi oa
meni. (Gh. I.N.) ■

0  Iniţiativă lăudabilă. Că
utând să obţină venituri supli
mentare şi răspunzând unor ne
cesităţi reale în activităţile agri
cole pentru gospodarii din zonă, 
S.G. Atelierele Centrale Crişcior 
a deschis recent în piaţa de ali
mente din Brad o unitate pro
prie. Se găsesc de vânzare a- 
colo: brăzdare de plug _ pentru 
coastă, colţi, grapă, potcoave pen
tru- cai şi boi, zale simple şi 
combinate cu 3, şi 4 ramificaţii,

diferite tipuri de dălţi, securi, 
pene pentru despicat lemn. 
(A U .) . - b x U .

0  Recital extraordinar de 
jazzt Marţi, 22 noiembrie a.c., 
ora 18,30, la Casa de Cultură 
din Hunedoara, are loc concer
tul extraordinar de jazz, susţi
nut de Anca Parghel şi Mircea 
Tiberian din Bucureşti, care au 
evoluat pe scene din ţară şi 
din Germania. Concertul este 
prezentat de criticul Florian ’ 
IiUngu. (M.B.)
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vedit o grabă suspectă pen
tru a le soluţiona. Suntem 
curioşi însă cum va îm
păca dna judecător în mo
tivarea hotărârii două mo
duri diferite de a judeca, 
în două ipostaze ale ace
leiaşi cauze. Despre ce 
este vorba.

In timpul controlului, 
pentru încălcarea legilor 
financiare, inspectorii Ca
merei de Conturi au apli
cat dnilor Costel Alic, Ioan 
Medruţ şi altora amenzi 
în sumă de peste 600 000 
de lei. Consecinţele finan
ciare, mult mai mari şi 
mai grave decât amenzile 
plătite, se regăseaua în cele 
două dosare soluţionate de 
completul condus de dna 
preşedinte. Vinovaţii au 
.contestat amenzile, con- 
jt^taţiile s-au judecat tot

la Colegiul jurisdicţional 
respectiv, dar au fost res
pinse. Curios, nu ? De 
fapt nu e deloc curios. 
Judecarea acestor contesta
ţii a făcut-o alt complet 
de judecată, al colegiului.

Şi pentru că ne-am por
nit pe explicaţii, să expli
căm şi alte fenomene le
gate de această cauză.

Faptele pentru care dl. 
preşedinte suspendat a fost 
trimis în judecată au un 
aspect civij, de care am 
vorbit, şi unul penal, îna
intat spre cercetare Par
chetului de pe lângă Tri
bunalul Hunedoara. Pen
tru motive pe care nu le 
cunoaştem, cercetarea «pe
nală se va efectua de par
chetul de pe lângă Curtea 
de Apel Alba Ibliai v*.

Da această din urma 
instanţă, dl. Costel Alic 
a introdus o cerere de

suspendare a Ordinului nr. 
10/1994. al Prefectului ju
deţului Hunedoara şi o alta 
de anulare a acestui or
din. Cererea de suspendare 
a fdSt judecată şi respinsă. 
Văzând aceasta, dl. Costel 
Alic a solicitat atunci . ca 
judecarea cererii de anu
lare a ordinului de sus
pendare din funcţie să şe 
facă la altă instanţă. S-a 
decis judecarea la Curtea 
de Apel Braşov şi acum 
se aşteaptă hotărârea &- 
cesteia. '-' K/

în subsidiar trebuie să. 
consemnăm că, nemulţu
mită de soluţia dată de 

, Colegiul jurisdicţional în 
cele două dosare civile, 
Camera de Conturi va in- 

i, troducc reciirs la- Colegiul 
jurisdicţional al Curţii de 
Conturi a României. Dacă 
o va face şi procurorul, nu 
mai avem cunoştinţă,

. ■ Stocurile agroaHntenfare 
de iarnă şi creditele bancare

' La recenta întâlnire care 
a avut loc la Prefectură, 
unde au participat condu
cătorii societăţilor comer
ciale cu atribuţii în privin
ţa asigurării stocurilor de 
produse agroalimentare pen
tru aprovizionarea de toam
nă — iarnă â populaţiei 
judeţului nostru* precum 
şl directorii sucursalelor 
băncilor comercială şi a- 
gricolă, s-au dezbătut pro
bleme acute care vizează 
soarta îpsilozării produse
lor şi creditarea aeestar» 
tu  dobândă bonificată, 
respectiv de 19 Ia sută, 
aşa cum a ştabâit Gu
vernul României. Iată câ
teva- din. concluziile ce 
js-au desprins cu acest 
prilej:

• Stocurile de cartofi 
pentru consum constituite 
ia S.C. „Agroeom" Petro
şani, „Ceniafruct" din Hu
nedoara, „Comfruet", „Ar
deleana" şi „Hortina" din 
Deva, „Romfruet" din O- 
răştie şi „Legume-fructe" 
din Brad sunt cuprinse în
tre 6 şi 400 tone ia‘fiecare, 
fiind foarte departe de ne
cesarul programat. •  La 
ceapă, fructe, râdăcinoase, 
varză şi altele, situaţia este 
mult mai îngrijorătoare, 
cantităţi minime din a- 
ceste sortimente găsindu-se 
în stoc sau numai prin 
reţeaua de desfacere a ma
gazinelor •  Conservele lip

sesc aproape cu desăvârşire, 
deşi există suficiente o- 
ferte, dar se invocă lipsa 
banilor şi teama de a a- 
pela la credite cu dobânda 
zilei, insistându«-se să fie 
clarificată acordarea a- 
cestora conform hotărârii 
Guvernului •  Fasolea 
turtită este' pe cale de 
dispariţie din ţară, ne- 
existând nici o ofertă i- 
dentificată pentru aprovi
zionare, nădejdea noastră 
rămânând la piaţă şi la

§' oâucătorii particulari •  
dstă, în aceste condiţii, 

spaţii de depozitare, chiar 
şi frigorifice, ; disponibile 
pentru închiriat la. alţi be
neficiari •  Nici acum nu 
este reglementată situaţia 
creditării societăţile»' co
merciale fără vocaţie, adică 
a celor cu datorii faţă de 
bănci, cum este cazul ce
lor din Brad şi Hune
doara, care sunt in impo
sibilitatea de a mai face 
stocuri de produse agro
alimentare necesare pe 
timpul iernii •  Se găsesc 
oferte suficiente de unt şj 
lapte praf — câte 50 de 
tone din fiecare sortiment, 
care acoperă necesarul ju
deţului, insă lipsesc banii 
necesari•  S-au cerut peste 3 
miliarde de lei credite cu 
dobândă bonificată pentru 
creditarea stocurilor exis
tente, precum şi a celor ce 
se vor mai forma In con
tinuare, bineînţeles făcân-

MARŢI, 22, H. 1994 
15,00 Videotext — anun-

8ri, mica publicitate; 17,00 
bservator — principala e- 

misiune - informativă a 
postului Antena 1; 18,00 Ci
vilizaţia rutieră; 18,15 Fot
bal: Corvinul Hunedoara — 
C-FJt. Cluj-Napoca; 19,30 
Film artistic: Cascadoa- 
rea; 21,00 U'orldaet. \

du-se recalcularea, deoarece 
înainte creditele s-au acor
dat cu dobânda zilei •  Re
prezentanţii băncilor au 
promis că sunt asigurate 
plafoanele solicitate m Ce
rinţa solicitanţilor şi a be- \ 
neficiârilor de credite este 
ca dobânzile să tiu se mo- ; 
difice in antă viitor, cum 
s-a întâmplat In trecut, 
până ia vânzarea mărfuri
lor aflate pe stoc •  Se 
menţine discriminarea şi 
concurenţa neloială, în sen
sul că societăţilor, comer- 
cîaie li se perele TVA, 
pentru produsele valorifi
cate, iar producătorii agri
coli particulari sunt scu
tiţi de aceasta % Metodolo
gia şi operativitatea ia a- 
cordarea creditelor pro
mise de Guvern, prin in- 
termediul băncilor, sunt 
încă greoaie în derulare •  
Şunt diferenţe sensibile în
tre preţurile practicate de 
către producătorii de Ulei 
şi zahăr din ţară, acestea 
reflectând u-se nemijlocit şi 
în desfacerea cu amănun
tul.

Iama bate la uşă şi că
mările noastre surit cam 
goale. Risipirea neliniştii 
depinde de felul cum ma
nagerii vor acţiona ti» con- 
tinuare pentru a apropi a 
cât de cât stocurile de ne
cesarul de consum al popu
laţiei.

D E V A S A T

9,00 Emisiune în re
luare: 14,45 Videotext;
18.00 Deschiderea emi
siunii; 18,05 Femei între
prinzătoare — documentar 
TV — Worldnet; 18,26
Avanpremiera filmelor. 
Publicitate; 18,30 Do
cumentar în serial: J4 
zile in mai i— ultimele 
zile ale unul condamnat 
la moarte (partea a Ii-a);
19.00 Tale 7 âbc — aş — 
show; 20,00 Sărbătorile u- 
nui oraş obişnuit: Eyans- 
vOle; 20,30 Cutia, muzi
cală abc; 21,00 Devasat 
— întâlnirea de la oră 
ZlflQ. Din sumar: •  De
sene animate: peter Pan
* Ştiri •  Sport •  Dedi
caţii muzicale o Reporter 
OS; luminiţe Scărişoarei
•  Avanpremiera Rime
lor « Publicitate •  Do
cumentar in serial: Oa
meni şi aparate — Sub
marine —• Rechini de o- 
ţei (partea a U-a); 22,45 
Tele abc — ţara noastră; 
22,50 Ftlm serial: Vegas; 
23,40 Clip vlva; 23,45 Sta
ruri în concert; 24,15 
Videotext.
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SPECIAL 6/49 DIN t
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25, 23, 41, 40, 27, 34. J

Fond de câştiguri: , 
439 671745 lei. |

. V
Numărul extras Ia |  

jocul noroc.
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A  ti fost în  aud ien tă  la redacţie
Mulţi cetăţeni vin zilnic 

in audienţă la redacţie cu 
tot felul de- necazuri, cu 
întrebări la . care caută răs
punsuri.

•  Zilele trecute drrii Va
lentin Tilnea Dumitru O- 
prişan şi Cristian Florian, 
angajaţi la S.C. „Corvin- 
trans“ S.A. Hunedoara, au 
fost în audienţă, sesizân- 
du-ne că sunt nedreptăţiţi 
în privinţa salariilor, acu
zând conducerea firmei că 
face abuzuri etc. Toate a- 
cestea i-au determinat să 
intre în grevă. I-am ascul
tat cu atenţia Le-am pro
mis că a doua zi vom fi la 
faţa locului. Şi am fost. 
Cele constatate le-am «în
semnat in articolul „Hai 
să ne jucăm de-a greva !“

•  Dl Ioan Moldovan, din 
Deva, a venit la redacţie

cu următoarea plângere: 
a moştenit la Dobra o su
prafaţă de pământ ampla
sat intre casa cu nr. 51 şi 
baza de recepţie din loca
litate. Are nevoie de o a- 
deverinţă în care să se re
flecteze situaţia de fapt: 
suprafaţa respectivă este 
cuprinsă in perimetrul in
travilan, conform hărţii co
munei. „Am fost amânat, 
purtat pe drumuri Deva-— 
Dobra şi retur" — înche
ia dumnealui.

Ne-am dus la Consiliul 
local Dobra. în câteva mi
nute, dnii Damlan Terteci, 
primar şi Mircea Simoc, 
notar, au Inţeieş că omul 
are dreptate. Şi adeverinţa 
a fost semnată şi-parafată.

•  Prin fiul ei, trimis îri 
audienţă la redacţie, dna 
Elvira Bunea, din Geoagiu,

strada Romanilor nr. 6, ne 
sesiza că de la primăria 
comunei nU i se eliberează 
titlul de proprietate pen
tru pământul pe care-1 are 
de drept.

— Dna Elvira Bunea este 
în judecată pentru acest 
pământ. Când justiţia va 
da ‘sentinţa, noi îi vom e- 
libera certificatul de pro
prietate — explică dl Cor
nel Igna, primarul comu
nei Geoagiu.

Intenţia ziarului nostru 
este să continuăm acest 
mod de soluţionare a 
doleanţelor cu c a r e .  
cititorii vin în audientă 
la redacţie. Ni se pare o» 
perativ, direct. Uşile „Cu
vântului liber" «unt întot
deauna deschise dialogului 
cu dumneavoastră, stimaţi 
cititori.

Gh. I. NEGREA

3, 0, 4, 5, % 0, 2.

Fond de câştiguri: 
242 934 516 lei.

REZULTATELE
CONCURSULUI

I

din 20 noiembrie 1994
Cremonese l
— Roma (P) X

•«. Roma (f) c
Geaoa

s ■— Reggiana ■;d
■ Padova ■'"li
- Inter *

Brescia

Juventus

Napoli — Florentina (p) t  
Napoli — Fiorentina (f) P 
Parata — Foggla (p) ■
Partna — Loggia (f) I 
Sampdoria — Torino (p) ■  
Sampdoria — Torino (f) x

Fond de câştiguri»
" 144 901 820 lei, ^

Producător de naveta 
dîrt plastic de.orice tip 

Principat furnizor pentru- 
Coca-Cola, Pepsi-Cota 

şî alte firme de prestigiu.

M m

S . C  I N T E L C R E D O  S  $  
D u r a

la cuiaborare ca C.P.I.- Bucureşti şi Facultatea 
de Ştiinţe Economice CligjNapoca aanuţă , 

j începerea înscrie şi Ior,?facursnrile de ;

programatori - studii sti£ţrioare 
data începerii: 23Tl  j^ J994.

contabilitate informatizaţi 
post liceal

nformaţii suplimentare ia telefon:

61.90.00
satl la sediul firmei s

str. I Decembrie nr. 14
<curtea UJ.C.C. - DEVA)

j A N u n ţ

Cu privire la licitaţia organizată de 
Primăria municipiului Deva, la. data de 25 
noiembrie 1994, se face următoarea preci
zare:

La concesionarea prin Uătaţie publică 
a terenurilor pentru garajele de la pozi
ţiile 2, 3 şi 4 din anunţul publicitar, no
ţiunea de locatar se referă exclusiv ta per
soane fizice care domiciliază în zonele sta- 
bUite prin hotărârile de consiliu respec
tive.

S.C. PECO DEVA

în data de 30, l î .  1994, şi Ş. 12. 1994, ora 
10, la sediul S.C. „PECO" S.A. Deva, str. 
22 Decembrie, b l  11, pentru următoarele 
mijloace de transport casate:

*  autocamioane tip S.R. 113, 131;
#  autocisterne tip S.R. 113;
•  Aro 244 P-
Lista se află afişată la sediul societăţii
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ECHIPA de gimnastică 
a

R O M Â N IE I 
CAMPIOANĂ MONDIALĂ

Graţie minunatelor noastre fete, 
componente ale echipei de gim
nastică feminină a României, a 
excelentei lor evoluţii la Campio
natul Mondial ce a avut loc, zilele 

‘ trecute, la Dortmund, am trăit 
şi noi clipe de necuprinsă bucu
rie, emoţiile ce ne-au stăpânit în 
faţa micului ecran fiind din plin 
răsplătite de un succes răsunător 
al minunatelor noastre gimnaste 
in întreaga lume: câştigătoare 
pentru a treia oară a titlului mon
dial pe echipe!

Pe întreg parcursul concursului, 
lupta a fost deosebit de strânsă, 
fiind urmărită cu „sufletul la gu
ră" de numeroşii, spectatori şi mi
lioanele de telespectatori din 
multe ţări ale continentului. Re

prezentativele României, . SUA, 
Rusiei, Chinei, Ucrainei şi Bela- 
rus au prezentat tot ce a fost mai 
reprezentativ in loturile lor de 
gimnastică feminină. Cu o mare 
capacitate de efort şi o nemaipo
menită dăruire şi dorinţă de vic
torie, în ciuda unor inexactităţi 
în arbitraj, şi în special a acci
dentării Nadiei Hăţâgan, România 
a luat conducerea din prima zi a 
concursului şi n-a cedat-o până 
în final.

Duminică după-amiază, timp de 
mai bine de două ore; cele mai 
bune gimnaste din lume s-au a- 
vântat într-o luptă aprigă, de mare 
întrecere sportivă, spectatorii şi 
telespectatorii având prilejul să 
vizioneze. câteva execuţii dş mare 
rafinament tehnic şi spectacular, 
intre care şi reprezentantele noas
tre Lavinia Miloşovici şi Gina 
Gogean, reuşind evoluţii de ex
cepţie, notate' ca atare. Lavinia 
a fost notată la sol cu cea mai 
mare notă a campionatelor din 
acest an: 9,950.

Echipa noastră de aur — Lavi
nia Miloşovici, Gina Gogean, Na- 
dia Hăţâgan, Daniela Mărănducă, 
Simona Amânar, Ionela Loieş şi 
Claudia P^săcan — s-a dovedit 
a fi cea mai omogenă şi bine pre
gătită, fiecare gimnastă fiind gata 
oricând sa intre în concurs, eta
lând nu numai o tehnică „fini
sată" până la perfecţiune, dar şi. 
un moral de invidiat de toate 
adversarele. (Să nu uităm că In 
urmă cu puţin timp, în plin 
proces de antrenamente şi pregă
tiri, gimnastele de la Deva au 
trebuit să declare câteva zile grevă 
pentru a-şi primi drepturile cu
venite). Şi iată că fetele noastre, 
ţinând infinit mai mult la presti
giul gimnasticii feminine româ
neşti, au lăsat la o parte tracul 
cunoscut înaintea marilor între
ceri, necazurile ce le-au avut şi 
au evoluat Ia adevărata lor va
loare. Va rămâne în memoria 
noastră ultima evoluţie a Laviniei 
la sol, rezultatul final hotărând 
decisiv titlul de campioană. Cu O 
mare stăpânire de sine, cu dezin
voltură, gţaţie şi- o rară spectacu
lozitate, evoluţia româncei noastre 
Lavinia * poate fţ imortalizată pe 
casetă ce poate fi prezentată ori
când ca o lecţie de gimnastică fe
minină la sol. Bravo şi mulţu
miri fetelor, bravo antrenorilor 
Octaviau Beiu şi Maria Bitang, 
medicului loachim Oană, celor
lalţi antrenori şi tehnicieni ai lo
tului de gimnastică feminină.
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Deşi nu trebuie să ne bucure, 
forma slabă manifestată până a- 
cum destul de pregnant la două 
formaţii co candidau ca „senatori 
de drept" la câştigarea campiona
tului Diviziei Naţionale — ne refe
rim la Steaua şi Dinamo, au făcut 
să iasă la „rampă" alte 2* formaţii 
bucureştene, F.C. Naţional şi Rapid, 
ce ocupă pe merit primele 2 locuri 
în clasament. Pe suporterii Stelei 
şi ai lui Dinamo şi pe iubitorii fot
balului îi necăjeşte însă că Dina
mo a părăsit ca o începătoare C.E, 
iar Steaua nu străluceşte deloc în 
Liga Campionilor. Fiindcă nu poţi 
să ai valoare în competiţiile euro
pene dacă în campionatul intern 
obţii rezultate mediocre. Ambele 
formaţii amintite au tot vândut cu 
nonşalanţă valorile şi acum se uită 
din nou în curtea altora.

Duminică, U.T.A. a ţinut în şah 
(bravo arădenilor) pe stelişti, i-au. 
condus cu 1—0, iar aceştia din ur
mă abia au egalat. (Nu ştim ce va face 
Steaua miercuri, tot în Ghencea, 
cu Anderlecht în Liga Campionilor). 
De pe acum se prefigurează în e- 
tapa a XV-a — 3 deceriibrie — două 
meciuri demne de un cuplaj bucu- 
reştean: Steaua —- F.C. Naţional şi 
Dinamo — Rapid. Nu ar fi rău să 
fie televizate. Să vedem şi noi de ce 
sunt în stare echipele ce ne-ar pu
tea reprezenta cu demnitate în fot
balul internaţional. Aşa cum a fă
cut-o (cel puţin până acum) selec
ţionata noastră.

o m n E
Ciorea cel mai mic şi mai voinic«

C o r  v in u l — C.F.R. C lu j 5 -1

Rezultatele etapei: Gloria Bistriţa —- 
Ceahlăul 3—1; F.C. Argeş — F.C. Naţio
nal 0—3; F.C. Maramureş — Electropu- 
tere 2—0; „U" Cluj-N. — Inter Sibiu 
2— Steaua — U.T.A. 1—X; Petrolul — 
Sportul 5—0; Dinamo — Oţelul 3—2; 
Univ, Craiova — Farul*4—0; F.C. Bra
şov — Rapid 0—0.şov — Răpii
1. F.C. Naţional
2. Rapid
3. Steaua
4. Inter Sibiu
5. Univ. Craiova
6. Ceahlăul P.N.
7. Dinamo
8. Petrolul
9. Gl. Bistriţa
10. F.C, Argeş
11. „U« Cluj-N.
12. Oţelul Gal.
13. Farul C-ţa
14. F.C. Maram. 
ÎS. Electroputere
16. U. T. Arad
17. F.C. Braşov
18. Sportul Stud.

13 9 
13 8 
13 6
13
13
13 6 
13 6 
13 6 
13 6
13
13
13
13
13
13
13
13
13

3 31-15 28
3 20-10 26 
2 22- 9 23 
5 22-10 22
4 21-13 21
4 22-20 21
5 24-19 2# 
5 19-17 20 
5 23-22 20
5 14-19 20 
O 14-18 17
6 20-24 15 
6 15-23 15
6 13-16 13
7 10-17 12 
7 11-21 12

5 8 8-19 11 
4 7 6-16 10

Şi în acest meci, Corvinul a avut o 
seamă de indisponibilităţi, câţiva jucă
tori acuzând diferite accidentări — u- 
nele de la Metrom Bv. — şi Bardac — 
4 cartonaşe galbene. In plus oaspeţii 
care pierduseră cu 3—0 în etapa prece
dentă, au venit la Hunedoara să nu 
piardă. Bine aşezaţi în teren de cu
noscutul antrenor dr. Rădulescu, oaspe
ţii au reuşit să acopere foarte bine te
renul şi pe fondul unor ratări ale gaz
delor au şi înscris un gol în min. 21 
prin Vasile Iepure-: 0—1.

în ciuda unor excelente ocazii cre
ate de Ciorea, Hegy, Costăchescu, Bor- 
dean şi a unei lovituri clare de la 11 
m, neacordată hunedorenilOr de arbitru 
în min. 49, a eliminării lui Hegy in 
min, 42, împreună cu Mintenan, pentru 
lovire reciprocă, hunedorenii nu reuşesc 
egalarea decât în min. 63, când-„argin
tul viu" al Corvinului, „cel mai mic şi 
mai voinic", cum scandează galeria hune- 
doreană — CIOREA, cu o execuţie de 
maestru, înscrie un gol, di'ntr-un unghi 
aproape imposibil: 1—1. Acest gol îna* 
ripează pe Corvinul care îşi aduce parcă 
aminte de schemele repetate cu prof. 
Rpmus Vlad la antrenamente şi se dez
lănţuie: Gabor, Bordean, Tetileanu, Mi- 
trică, Zâne „împing" mereu pe coechi
pieri în atac. şi Ciorea îşi începe un a- 
devărat .recital — curse vijelioase pe 
extrema stângă, centrări, pase de ex
cepţie şi finalizarea a nu mai puţin' de

DIVIZIA Al
** Rezultatele etapei: Bucovina — Rocar 
4—1; Poiana C. — Steaua Mz. 3—1; Gl. 
Bnzău — F.C. Vâlcea 2—0; Selena — 
CF.R. Galaţi -fMh Faur Buc. — Met. 
Ropini 3—1; Portul C-ţa -2-* FI; Moreni 
I—0; Unirea Brăila — Callatis 7—1; Poli 
Iaşi — Dacia Piteşti 4—li Acord Foc
şani — Cetatea Tg. N. 8—1.

• ' CLASAMENTUL ;
1. Selena Bacău 15 12
2. Bucovina S. 15 10
3. Un. Brăila 1510
4. Poli Iaşi» ; 15 8
5. Cetatea Tg. N. 15 8
6. P. Gâmpina 15 8
7. Portul C-ţa 15 7
8. CF.R. Galaţi 15 7
9. Met. Plopeni 15 7

10. Dacia Piteşti 15 6
11. Faur Buc. 15 6
12. Rocar Buc. 15 6
13. Steaua Mz. 15 5
14. Gloria Buzău- -15 6
15. F.C. Vâlcea 15 5
16. Acord Focşani 15 5
17. Flacăra M. 15 3
18. Callatis Mg. 15 1 2 12

35- 9 38 
26-15 32 
38-10 31 
30-17 28 
23-22 26
23- 25 25 
25-22 22 
21-20  22
19- 22 22 
30-23 20
20- 20 19
16- 3219 
23482 18
14- 22 18
17- 22 16
24- 35 16
15- 29 12
16- 56 5

trei acţiuni de atac in trei goluri! Deci. 
după egalare, 8 minute mai târziu, Pă
curar îl deschide excelent pe Bordean 
— alt hunedorean ce a „şarjat" mereu 
pe dreapta ca o veritabilă extremă, şi 
acesta înscrie plasat pe lângă portar şr 
aduce o imensă bucurie în tribune: 2—1. 
Fotbaliştii hunedoreni nu opresc mo
toarele, dimpotrivă le ambalează, mai 
puternic şi în min. 79 „racheta" hune- 
doreană îi pune o pasă de gol lui Pă
curar şi acesta modifică tabela de mar
caj: 3—1. Nu trec decât trei minute şi 
Ciorea aruncă în extaz tribunele, mar-, 
când cu capul un nou gol’ 4—1. Şi pen
tru a face pe spectatori să vorbească 
toată săptămâna de faptele „voinicului",, 
spiriduşul hunedorean Ciorea porneşte 
năvalnic de la 35 metri de poarta ce
feriştilor clujeni, cu mingea la picior, 
driblează, intră în careu şi înscrie in 
colţul lung : 5—1.

A arbitrat iritant, cu scăpări, mai a* 
Ies în prima parte a jocului, centralul 
Alex. Dobrin (Bucureşti).

CORVINUL: Popa, Bordean, Cră
ciun, Tetileapu, Cruceru, Mitrieă, Zâne, 
(’66 Haidiner), Gabor, Costăchescu (’5© 
Păcurar), Hegy, .Ciorea, , ,,

v -  Bţvisa
Rezultatele etapei: Unirea A.I. — Ji

ul Petroşani 3—0; Gaz M- — Gl. Reşiţa 
2—0 ; C.F.R Timişoara — Metrom Bv. 
2—0; Corvinul — C.F.R. Cluj-N. 5—1; 
Phoenix B.M. — Armătura , Z. 4—% 
CjSM. Reşiţa — F.C. Bihor 3—1; A.S,A. 
Tg. M. — Unirea Dej 4—3; I.C.l.M. Bv. 
— Poli. Timiş. 1—1; Tractorul Bv.' — 
IEELIF Craiova 2—0.

CLASAMENTUL
1. Poli. Tim. 15 11 3 I 35-11 36.
2. Tractorul Bv. 15 9 3 3 23- 9 30
3. Corvinul Hd. 15 8 3 4 38*16 27
4. A.S.A. Tg. M. J5 7 4 4 21-20 25

15 8 1 6 18-19 25 
15 7 3 5  21-11 m  
15 6 5 4 18-17 23 
15 7 1 7 17-14 22 
15 6 3 6 13-14 2j* 
15 7 0 8 24-27 21

5. Gloria Reşiţa
6. Gaz Metan
7. C.F.R. Timiş.
8. Metrom Bv.
9. Unirea A. Ii

10. Jiul Petroşani
11. IEELIF Craiova 15 6 2 7 22-17 20

1-12 2012. I.C.l.M. Bv.
13. C-S.M. Reşiţa
14. F.C. Bihor
15. Unirea Dej
16. Phoenix B.M.
17. C.F.R. Cluj-N.
18. Armătura Z.

15 6 2 7 13 — „
15 5 5 5 12-16 20
15 6 1 8 21-22 19
15 5 1 9 18-24 16
15 4 3 8 9-26 15,
15 3 3 9 15-33 12

9-48 6
Etapa viWoare: Jiul Petroşani — Gaz 

M.; Unirea A.I. — Phoenix* Unirea Dej 
— CJS.M. Reşiţa; IEELIF — I.C.l.M. 
BV; Poli. Timiş. •— A-S.A.; Metrom — 
Tractorul; C.F.R. Cluj-N. — C.F 
Timiş.; Gl. Reşiţa — Corvinul; F.C. Bl 
hor — Armătura. 3

IVVZIA
Greu, dar până ta urmă, 

VEGA DEVA —CONSTRUCTORUL 
„U" CRAIOVA 1-0

I !

Timp puţin rece dar însorit 
care a atras un număr mai mare 
de spectatori (in special după 
pauză) pe stadionul Cetate din 
Deva. Şi cu toate că jocul echi
paj favorite — Vaga Deva — a 
dat multe bătăi de cap specta
torilor veniţi să vadă © echipă 
care nu numai că îşi creează c 
serie de ocazii de a  Înscrie, dar 
şi de a finaliza, de această dată 
(surprinzător) jocul formaţiei de- 
vene n-a mai „curs" ca duminica 
trecută spre poarta oaspeţilor.. 
Cu toate că ş-au creat multe o- 
caziî de gol la poarta oaspeţilor, 
nu s-a marcat. In acelaşi timp, 
apărarea a respins câteva atacuri 
ale oaspeţilor la Întâmplare, 
uneori cu mingi la adversari, iar 
la mijloc randamentul a fost 
mult sub posibilităţi, ocaziile
create la poarta adversă fiind 
realizate cu mingi în adâncime, 
în majoritate la Înălţime, multe 
expediate în afara terenului de

Nu se poate spune că întreaga 
echipă n-a muncit pentru «tete»- 
rie, dar a lipsit „scânteia" In 
fazele decisive (ratându-se iar

incredibil), angajamentul in joc 
şi mai ales viteza în acţiuni.

Parcurgând filmul jocului, am 
notat situaţiile foarte bune de a 
deschide scorul ce Le-au avut în 
prima repriză, -îndeosebi îna
intaşii Rădos, Danciu, Cârstcău 
şi Elek. Fazele se repetă aproape 
ca trase cu indigo, devenii ne
reuşind să înscrie decât în min. 
79. Atunci, la un fault al ad
versarilor din marginea careului 
de 16 m -* lateral—-  pe partea 
stângă în direcţia de atac a gaz
delor — Elek execută lovitura In 
faţa porţii şi în sfârşit- Neagu 
marchează din apropiere: 1—0.

Conform principiului că nici 
un joc nu seamănă cu altul, 
credem in puterea de revenire a 
devenilor şi pot sâ o dovedească 
chiar duminica Viitoare la Ar
senal Reşiţa- A arbitrat bine te 
centru Ion Scridon (Tâmăveni).

VEGA DEVA: Rahoveanu, Tă* 
naşe f63 Mureşan), Bulgara, 
Neagu, Stan, Popa, Cârstoiu 
(’66 Fartuşnic), Luca, Danciu, 
Rădos, Elek.

Divizia €

Rezultatele etapei: FaViOr Orăştie — Min. Cer' 
tej 2—3; Min- Livezeni — Constructorul Hd. 2—0; 
Jiul Petrila — Vict. ’90 Călan 0—2; Haber Haţeg — 
Min. Şt. Vulcan 1—1; Met. Crişcior — Dacia Orâş- 
tie 0—4; Min. Ghelari — AS.A. Aurul Brad 3—0; 
Min. Aninoasa — Min. Bărbătoni S—1; E.G.CJL. Că* 
lan — C.F.R. Simeria 3—2; Mureşul Deva — Mirt-
Ţriîucl-—1. f-

1 1. Min. Certej 16 16 0 64—15 48
2. Min. Aninoasa 16 12 1 3 35—11 37

1 3. ÂS.A. Aurul B 16 42 0 4 44—15 361 .. 4. Vtet. *90 Călan 16 10 1 5 39—14 31
1 5. Dacia Orăştie 16 10 9 6 37—21 30
X 6. Min. Şt. Vulcan 16 9 1 6 35—23 28
t 7. Min. Bărbăteni 16 8 \  2 6 36—28 26
1 8. Constr. Huned. 16 8 - 0 8 44—29 24% 9. Min. Ghelari 16 7 2 7 41—31 23
i 10. Min. Livezeni 16 7 2 7 29—26 23

11. Mureşul Deva 16 6 2 8 25—39 20
j 12. Jiul Petrila 16 5 3 8 34—28 48% ■ 13. Haber Haţeg 16 5 2 9 27—44 17
1 14. Favior Orăştie 16 5 I 40 22—43 46
1 15. Met. Crişcior 16 5 0 41 23—47 15
1 16. E.G.C.L. Călan 16 5 « 11 15
4 17. Min. Teliue 16 2 3 11 9.A.k • 18 C.F.R. Simeria 16 1 2 13 13—49 5
1 Hithna etapă : Min. Certej — Min. Livezeni;
y Min. Bărbăteni — E.G.CX. Călan C.FJL Simeria

- Met. Crişcior; Min. Teliue 
-  Haber Haţeg; Min.

Victoria ’90 Călan 
— Jiul Petrila; Dacia Orăştie 
Şt, Vulcan — Min. Ghelari; A Ş A . Aurul Brad 
Min. Aninoasa. -

Pagină realizată de SABINI CERbU



Agenţii de publicitate
LA ORĂŞTIE, în chioşcul de difuzare', 

a presei de lângă Magazinul „Palia", s-a\ 
deschis o agenţie de mică publicitate aj 
ziarului „Cuvântul liber" Deva.

Alte două asemenea agenţii ale ziaru-\ 
lui nostru funcţionează la HUNEDOARAJ 
— în chioşcul de difuzare a presei, de pe', 
bdul Dacia (lângă unitatea de florărie), 
tel. 716926 şi la BRAD — la sediul S. C 
„Mercur" S. A„ str. Republicii, telefonî 
650968. i

Toţi locuitorii din zonele Hunedoara, 
Brad şi Orăştie care doresc să-şi anunţe; 
prin cotidianul „Cuvântul liber" Deva\ 
diferite servicii, aniversări, alte, evenimen-\ 
te se pot adresa cu încredere la agenţiile’, 
de mică publicitate din oraşele respecti-\ 
ve, economisind timp şi bani.

NOI ASIGURĂM SERVICII PROMP-’, 
TE LA COSTURI AVANTAJOASE\ 
PENTRU CLIENŢI l
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j |r ” " A B O N A M E N T U L ~ 1  
jL A  „C U V Â N T U L  L IB E R 44 j
■  Puteţi să intraţi In posesia ziarului nostru ■

11 mai iefitin decât la chioşcuri prin efectuarea de |

I abonamente. Costul abonamentului la ziarul ■ 
„Cuvânjtul liber44 Deva este de 1000 de lei, plus I 

; I taxele poştale. J
[j Factorii poştali şi tfifuzorii de presă efec- a 
I I tuează contractarea, abonamentelor pe luna I 
ĵ r decembrie. Grăbiţi-vă î Cel mai sigur mijloc dej 
I a intra în posesia ziarului preferat este abo-. 
I namentul. I

-S

P I E T O N I I
SI NEATENŢIA 

ŞOFERILOR
Nerespectarea regulilor 

de circulaţie de către pi
etoni ţi neatenţia în con
ducere, de către Cei de la 
volan, au fost cauzele ac
cidentelor rutiere comise 
în judeţul Hunedoara, în 
ultima perioadă. Dar;, de 
această dată, din acci
dentele comise, două -au 
avut loc pe drumurile ju
deţene unde circulaţia es
te mult mai redusă decât 
pe drumurile naţionale.

Pe raza localităţii Chi- 
mindia, BALA IOAN, con
ducătorul autoturismului 
TM-01-DVN, din - cauza 
neatenţiei, într-o curbă, 
s-a lovit de parapetul u- 
nui pod. Pierzând con
trolul volanului, s-a răs
turnat în albia unui râu. 
Ocupanţii autoturismului, 
în număr de 3, toţi din 
familia conducătorului a- 
uto, s-au ales cu leziuni 
grave. "

Să rămânem pe dru
murile judeţene. în loca
litatea Costeşti, pe D5 
705A, aflându-se în stare 
de ebrietate — DOSA ZA- 
HARIA, în vârstă de 60

ani, a căzut într-o staţie 
de autobuz. La o mane
vră de întoarcere, şoferul 
autobuzului fiind neatent 
l-a surprins sub roţile 
maşinii. Este vorba de 
NAP AU AVRAM, de 54 
ani, vechi posesor de per
mis şi în prag de pen
sionare. A rămas indife
rent de. cele întâmplate şi 
probabil uitând în cursul 

T anilor legea circulaţiei nu 
a anunţat -nici poliţia..

Victima a decedat du
pă circa 30 minute. Şo
ferul autobuzdlui este cer
cetat pentru faptele sale.

Spuneam la început că 
şi nerespectarea regulilor 
de circulaţie de către 'pi
etoni se soldează cu acci
dente rutiere. .

TUDOR MAR1A, din 
municipiul Deva, a fost 
grav accidentală de un 
autoturism, din cauza ne- 
asigurării la traversarea 
drumului. La cei 79 de 
ani, stă o perioadă în spi
tal. Ne punem totuşi între
barea : Conducătoarea au
toturismului HD 01 BHX, 
STUMMER VIORICA din 
Petroşani, nu putea face 
nimic pentru evitarea co
liziunii /:

Motiv de meditaţie pen
tru conducătorii auto, mo
tiv de meditaţie pentru 
pietoni.

Mr. MIRCEA NEGRU 
din cadrul 

Serviciului Poliţiei 
Rutiere

Ziar o di ta! da SC. „CUVÂNTUL LIBER* S.A. DEVA 
J/20«I871991 Cont 307050601 B.C. Dava. CodflscaJ 2116827. 
,Dova.Str. 1 Dacambria,35jud.Hunadoara.Talatoana:611275v 
612157;611269;625904fax619061 Consiliutda administraţia:4 
Oumitnj Ghaonaa - praşadnta. Minai Bodaa, Vlrgil Crfşan, 
Tlbartu Istrata, Nlcolaa Tlreob - administratori. întreaga 
r&spondaropantnjconţinutulartlcdalorpubllcataopoartăautorii , 
acestora Tiparul axocutal la S C. „POLIDAVA* S.A. DEVA.

•  Vând garsonieră îm
bunătăţită, Dorobanţi 29 A, 
etaj 3, ap. 16, Deva.

(93081)
•  Vând motor 15 kW

(şaibă). Tel. 611319, orele 
18—20. '  (93083)

•  Vând piese Ford Es- 
cort. Telefon 620775.

(93084)
•  Vând Lada 1500/1987,

caroserie Dacia 1300 break. 
Telefon 614328, 11—15.

(93877)
•  Vând moară grâu.,

modernă, în stare de func
ţionare. v Telefoane 625074, 
633404. (93071)

•  Vând apartament mo
bilat, cu garaj metalic. Tel. 
622660. rf (93066)

•  Vând casă şi teren 
intravilan, Deva. Infor
maţii la tel. 611621.

(93016)
•  Vând magazin . de- 

montâbil din aluminiu, 
design deosebit, unicat. Tg. 
Jiu, str. T. Vladimirescu, 
nr. 19, telefon 053/213589.

(93057)
•  Vând apartament 2 

camere, Deva, str.. Lilia
cului, telefon 627066.

- (93048)
•  Vând casă, anexe, gră

dină în Brad, str. Horea, 
nr. 28, telefon 655226 sau 
Poiana Sibiului, tel. 181.

4 • (93046)
•  Vând casă, Boz, tele

foane 613276, 614404.
(93932)

•  Vând mese şi scaune 
din plastic. Tel. 628238.

(93994)
•  Vând spaţiu comercial. 

Autogara Călan, • • lângă 
PECO, orele 6—18.

(93089)
•  Vând casă cu gaze,

apă, grădină. Deva, str. 
A. Vlaieu, telefon 616992, 
după ora 15. ' '■
- m (93012)
• S. C. AGROSERVICE 

S.R.L. Deva vinde com
bine de ' recoltat cereale, 
din producţie internă/ la 
preţurile anului 1994, cu 
credite o f e r i t e  prin 
BĂNKCOOP, conform H.G. 
267/1994, cu DOBÂNDA 
SUBVENŢIONATĂ în pro
porţie de 70. la şută. Nu
mai acum se pot contrac
ta la aceste preturi. Re
laţii la tel. 622195, 624785, 
unde se găseste si repre
zentantul UZÎNIl'. SEMA- 
NATOAREA BUCUREŞTI.
■ - ' (93082)
• •  Vând armă de vână
toare IJ, calibru 16, sta
re perfectă.' Tel. 642690, 
după ora 16. (2952)

• Vârtd haină mierluşcă,
neagră, 46—48. Tel. 625530, 
după ora 15. ^

. - ; (2953)
• Vând casă cu etaj, 

două intrări, confort pen
tru 2 familii, garaj, gaz, 
grădină, anexe. Chizid, 
telefoane 717129, 718101.

- (1736)
•  Vând apartament 2 

camere, zona teatru, stare 
bună. Tel. 711596; 715762.

■ (1744)
•  Vând urgent şi con

venabil televizor color 
stereo şi combină frigori
fică^ 800 1. -Tel. 712339. - ::

(1746)
•  Vând pământ hotar 

Deva. Informaţii Deva, 
str. 22 Decembrie, 281.

(0092302).
•  Vând dozator su

curi 5 capete, preţ 3800000 
lei, hidrofor italian, mo
bilă Bonanza. Deva, 619530.
■ * - . (0090349)
•  Ş.C. Ţehno Const Com-- 

’pany SRL Hunedoara a- 
nunţă intenţia de a prac- 
'tica un adaos comercial de 
la zero la 200 la sută.

(1742)
•  societatea comer

ciala  „TRANSfOC» s,A,

DEVA, cu sediul în Deva, 
str. Depozitelor, nr. 2. Â- 
nunţă intenţia de majora
re a tarifelor de transport 
marfă şi prestări servicii 
în medie cu 45 la sută. 
Această majorare este im
pusă de creşterea preţu
rilor la combustibili, an
velope, piese şi materiale, 
şi a influenţelor rezulta
te ca efect al reevaluării 
mijloacelor  ̂fixe, al majo
rării taxelor de teren, 
auto, impozite etc. Ma
jorarea preţurilor se va 
aplica începând cu data 
de 01.1.1995. (93059)

•  Pierdut ştampilă a- 
parţinând societăţii co
merciale Alexcom SRL 
Orăştie. Se declară nulă.

(93062)
•  Pierdut set complet de 

chei auto şi de birou, în 
zona magazinului Flamin
go — florăria din str; I 
Decembrie, Deva. Găsito
rul este rugat să le pre
dea la foto expres color, 
contra recompensă.

(93110)
•  Caut pentru închiriat 

spaţiu pentru comerţ en 
gros în Haţeg. Tel. 770081.

(93108)
•  Caut pentru închiriat 

garsonieră mobilată- Hu
nedoara, tel. 723341.

(1743)
•  Angajăm şoferi, Vân

zători. Informaţii 628269, 
după ora 8, în Piaţa De
va — Hală, lângă floră
rie, (93109)

•  Societatea Smarald 
Comexim SRL, cu sediul 
în Deva, str. Dorobanţi, 
nr. 29 A, ap- 16, efectuează 
lucrări în construcţii, ca
nalizări, gaz metan.

(93081)
, •  Cabinetele medicale
din Deva: Medical 92, 
Trimed SRL, Ginecoprax 
Exim SRL,; Haiduc SNG, 
Ginorex Florescu, Med- 
impex Demi SRL anunţă 
majorarea tarifelor înce
pând cu da'ta de 15 de
cembrie 199.4. ’ (93061)
; *. S.C. Alcoraera SRL 
Deva, str. Bejan, nr. 61, 
Micro 15, angajează bar
mani — ospătari, conducă
tori auto, tâmplar. Tele
fon 627804. (93095)

• Salonul EUROBINGO
angajează personal. Vă 
aşteptăm la sediul. I.P.H. 
DeVa sau la tel. 613730 ; 
612430. (92709)

•  Schimb garsonieră, 
ultracentral, confort I, De
va, cu Cluj. Tel. 615324.

7 (0090348)

C O M E M O R Ă R I
•  Cu sufletele îndure

rate, soţia şi copiii anun
ţă împlinirea a şase luni 
de la dureroasa dispari
ţie a celui care a fost

TllDOR MIRCEA 
ION

din Căinelu de Jos. Dum
nezeu să-l odihnească !

(93086)
D E C E S E

•  Cu durere în su
flete anunţăm decesul 
colegului nostru
KOMEU RACEANU 

(44 ani),
după o grea suferinţă 
pe care ă îndurat-o cu 
demnitate.

■ înmormântarea — în 
comuna Scoarţa, sa
tul Bobu, judeţul Gorj, 
miercuri, 23 noiembrie 
1994. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace I

Colegii de la „Me
morii Service" S.R.L. 
Hunedoara. ,
O (0092304)

* Mulţumiri . tutu-: 
ror celor care au jost 
alături de noi la moar
tea mamei - -

ELENĂ BUDAU
Maior dr. Gh. Bu- 

dău. -: • (93085)

INPOOT OG SRL
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R E N  E L
FILIALA REŢELE ELECTRICE 

D E V A

A n u n ţ ă
In ziua de 28 noiembrie 1994^ or a 10, 

va avea loc la sediul F.R.E Deva exa
menul pentru autorizarea electricienilor.

Tot în aceeaşi zi se va organiza şi re
examinarea electricienilor care au obţi
nut autorizaţie până la această dată, care 
constă din verificarea cunoştinţelor pri
vind noul Regulament pentru furnizarea 
şi utilizarea energiei electrice aprobat cu 
H. G. nr. 236/1993.

Detalii privind examenul se pot primi 
de la F.R.E. Deva, serv. F.E.E., telefon 
615750, interior 126, zilnic între orele 
7-^15.

R.A.G.C.L. DEVA

Anunţă intenţia de majorare a tari- i 
felor la apă rece, canal, gunoi menajeri 
şi termoficare (numai pentru agenţii eco- j 
nomici, pentru populaţie preţul gigaca-1  
loriei rămânând nemodificat), precum şi\ 
la celelalte activităţi de prestări de servi 
cii, în medie cu 45 la sută. .

Această majorare este impusă de eres- \ 
terea preţurilor la materii prime (în me-\ 
die cu 50 la sută) şi a influenţelor re- \ 
zultate ca efect al reevaluării mijloacelor \ 
fixe, a majorării taxelor de teren şi J 
impozitelor etc. . )

Majorarea preţurilor se va aplica în- j 
ccpând cu 1.1. 1995.

S.C. AGROTRANSPORT ALBA S.A.

Alba Iulia, str. Livezii, nr. 35 A j

' ‘W :  m m I

Prin licitaţie publică, în fiecare miercuri 
din săptămână, mijloace de transport după 
cum urmează:

•  autoizotermă TV 2 bucăţi
•  autoizotermă R 8135 1 bucată
•  autobasculantă R 8135 4 bucăţi
•  autobuz RD 109 1 bucată
•  autobuz UD 112 1 bucată
•  alte mijloace auto din familia „ROMAN44
Listele cu preţurile de început ale licita

ţiei, precum şi mijloacele auto, pot fi văzute 
la sediul societăţii, starea acestora fiind bună.

(92696)

B-dul L -ibartăt§fy/ ^
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