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„TIRGUL MEŞTERILOR POPULARI"
tn ciuda greutăţilor pe care le In- pentru friptură ş.a.). sau nu Ie folosesc, 

ttmpină, meşterii ceramiştl se „încapă- atîrnîndu-le tn casă ca obiecte decora- 
ţînează" să creeze şi să lucreze, ducînd tive, important este că aceste obiecte se 
mal depgrte in timp un meşteşug an- află în casele noastre. semn» al unei a- 
ce strai. Rosturile lor sînt precise, talen- pro pieri fireşti sau simple pasiuni pen- 
tul este evident iar ceea ce iese din tru arta populară. Fără îndoială, dacă 
mlinile lor înhîntă privirea. Deşi ediţia timpul ar fi permis, dacă iarna nu-şi 
din acest an a „Tîrgului meşterilor anunţa aşa devreme sosirea, am fi avut 
populari* n-a fost la fel ie bogată ca posibilitatea să admirăm şi creaţia cu- 
în anii trecuţi, ne-am bucurat că, măcar, noscuţilor meşteri de la Horezu şi Obo- 
olari cunoscuţi din judeţul nostru (O- ga. Bihor, Suceava. Caraş-Severln ş.a. 
bîrşa. Baia de Criş) au fost prezenţi cu Aşa ne-am, mulţumit cu mai puţin. tm- 
obiectele lor i pale, blide, ulcioare, ser- portant este să nu Se piardă tradiţia a- 
vicii de cafea şi ţuică, tăvi pentru frip- cestui Urg, să nu-i pierdem pe meşterit 
tură. Li s-ati adăugat cei de la Tirnăviţa olari, care reuşesc să ne lege cu mii de 
(Arad} şi Corund. Aşadar, ei şi-au adus fire de trecutul nostru milenar. Pentru 
ceramica lor utilitară pe care o întîl- că numai lutul ars din oalele lor va 
nim încă tn gospodăriile oamenilor de ramine mărturie peste alţi 2 000 de ani 
la sat, dar şi ale unora de la oraş care a existenţei noastre pe aceste meleaguri, 
nu şi-au uitat obîrşia. Chiar dacă le
folosesc (oalele de iaurt, sarmale, tăvile MINEL BODEA

ârarr O GARA IN DEŞERT ?
Dacă gara • despre care scriu aceste existat. Apoi grupul sanitar. Ce elegant

însemnări s-ar află undeva tn cimp, pe sună ! In realitate din acest sgrup sa?
6 linie ferată părăsită de mult, poate nitar" n-au mai rămas dkecit nişte găuri <
că am găsi-justificări stării deplorabile sinistre, rău mirositbare, încadrate de
în care a fost, adusă. Dacă spun „deplo- nişte ziduri intr-o stare gravă de rvJU
rabilă" este pentru a atenua* cîjf de cit nare, dar, e drept, acoperişul încă mal
o privelişte de-a dreptul respingătoare, rezistă. In aceste Wc-uri nu se poate :
Mai întîl geamurile. Doar cele de la casa nici măcar intra, pentru că bălţile găl-
de bilete mai sînt' la locul lor. Şi poate bui-roşietice încep din prag. 
încă vreo 2—3. Restul (şi sînt foarte ' Şl ce ar mai fi de adăugat? 
multe) sînt sparte. Cioburile rămase în Ba, va trebui totuşi să spunem că 
cercevele ameninţă ca nişte săbii scoase această gară ce pare a nimănui n.u se
din teacă, înfiorătoare în peisajul gene- află în deşert. Ea este amplasată în cen-
ral al gării. Şi vîntul fluieră peste tot. trul unui oraş din' Judeţul nostru. Un
-Apoi sSltl'e de aşteptare. Dar ce zic .,săîi oraş destul de mare şi de-cunoscut. Este
de aşteptare" ( Sînt doar nişte încăperi vorba de LUPENI. Şi mai adaug că tn. 
cu ferestre sparte, cu mascările conduc- această gară — la un pas de Primăria
telor (de căldură oare ?) sparte sait in- oraşului, de „Palatul Cultural" şi la cîţl- i
existente, cu pereţii coşcoviţi şi afumaţi, va paşi de incinta minei, dar la cîteva î
cu gunoaie nemăturate de săptămîni de secole de civilizaţie — nu-ţi vine să j
zile. Despre bănci, sau scaune, sau me- cobori. ; î
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şi culturale din Transilvania
în vastul program de e- 

mancipare naţională a ro
mânilor transilvăneni, vo
tat prin marele plebiscit 
de la Blaj, cu prilejul â- 
dunărti populare din 3/15 
mai 1848, erau cuprinse şl 
Unele deziderate de înain
tare, prin cultură, de ri
dicând continuă a nivelu
lui de civilizaţie, prin pu
terea spiritualităţii româ
neşti. Atest deziderat s-a 
dovedit, după anii. revolu
ţiei, poate cea med favo
rabilă cale de luptă pen
tru drepturi sociale şi na
ţionale, în condiţiile regj- 
mufui austriac instaurat 
după 1848. Astfel; la înce
putul deceniului şapte al 
secolului trecut, cînd Curtea 
din Vjena, datorită unor 
condiţii politice nefavora
bila, se vede nevoită a a- 
corda anumite concesii po
litice fi culturale burghe
ziei româneşti din Tran
silvania, după mai multe 
refuzuri, se aprobă, la 23 
QCtombrie/4 noiembrie 1861, 
înfiinţarea Asociaţiunîi 
Transilvănene pentru Lite
ratura Română şi Cultura 
Poporului Român, cunos
cută sub denumirea pre
scurtată de „Astra". Aşa 
cum spunea T Cîparlu. ea 
a fost îrteâ de Ia început 
„...un razim naţionalităţii 
române, Plămădită Intr-un 
timp Şfe apărare politică,

cînd popoarele aruncate la 
pămînt de puterea baione
telor tlnjeau sub domnia 
unui absolutism aspru, dar 
deopotrivă pentru toţi în 
asprimea sa, ea vestea zo
rile unor zile mai senine, 
visate şl dorite de vig» 
roasa generaţiune din anul 
1848, Orice manifestare po* 
litică fiind pe atunci îm
piedicată, energia naţiona
lă . îşi caută şi-şi află alt 
cîmp de acţiune, un eîmp 
neted îi mai mănos : Cîm- 
pul nesfîrşit şi vecinie al 
culturii".

Realizarea scopului prin
cipal al Asociaţiunii a fost 
urmărită prin multiple for
me, mijloace şi instituţii, 
priotr-o vastă activitate 
manifestată pe diferite 
planuri, cupriozînd: studii 
şi cercetări, conferinţe 
şi prelegeri populare, în
fiinţarea de biblioteci pu
blice ş  şcoli ţărăneşti, a- 
sociaţii agricole, cooperati
ve şi bănci populare, mu
zee, expoziţii şi monumen
te comemorative, activita
tea editorială şi răspîndi- 
rea publicaţiilor sale, dez
voltarea mişcării artistice, 
organizarea de festivaluri, 
organizarea tineretului, 
sprijinirea instituţiilor şco-

'■ Prof, I. FRAţ il A

Colegii veterani de 
război din zona muni
cipiului Hunedoara, ca
re au depus dosarele 
pentru indemnizaţia de 
veteran, sînt rugaţi să 
vină la DEVA, la Co
mandamentul Militar 
Judeţean, din Piaţa U-

pentru
veterani

wlrii, nr. 6, pentru ridi
carea documentelor o- 
rlginale depuse la dosar.

Cerem scuze pentru 
solicitarea acestui efort 
Suplimentar, necesar 
limpezirii unor proble
me neclare.

Veteranii de război 
din aceeaşi zonă, care 
n-au depus incă docu
mentele pentru indem
nizaţie, sînt rugaţi să 
ie prezinte la Deva, la 
aceeaşi adresă, pentru 
întocmirea dosarelor 
respective.
FILIALA ASOCIAŢIEI 

VETERANILOR 
DE RĂZBOI 

DIN JUDEŢUL 
HUNEDOARA

PUNCTUL DE VEDERE 
AL R.A.G.C.L. DEVA

(Continuare In pag. a 2-a) vw vwfirtflftflivftrtftftViiiftfifb

Referitor la articolul „A- 
sociaţiile de locatari în 
răfcboi cu R.A.G.C.L." din 
rir; 471 al ziarului dv vă 
comunicăm punctul de ve
dere! al R.A.G.C.L. Deva,
Porriind de la motivul „răz
boiului “ declarat de Aso
ciaţia nr. 3. prin admi
nistratorul Simion Marton, 
privlncl taxele comune şi 
cele de anticipaţie, oreci- 
zăift că tarifele pentru ta- 
xekr comune potrivit IIo- 
tărîrii Guvernului nr. 1134/
1990 se stabilesc şi se a- 
doptă de prefecturile ju
deţene prin negociere cu 
agenţii, economici producă
tori. Deoarece nu există 
cel puţin 3 agenţi economici 
care să presteze aceste ser
vicii şi să realizeze o con
curenţă reală, tarifele a- 
cestor servicii nu se nego
ciază cu beneficiarii.

Taxa de anticipaţie: po
trivit Legii nr. 4/1981. con
tractul pentru prestaţii cu 
beneficiarii se încheie cu 
plata anticipată a unei su
me care nu poate depăşi 
valoarea serviciului pe timp ~nr'r L Tl1 * . . "
de 45 zile. Acestea sînt (Continuare tn pag. a 2-a)
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***, A divorţat pe motiv ci soţia sa începuse să 

fie divizibilă cu doi,»
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prevederile legilor în vi
goare în acest moment re
feritor la tarife, pe care 
R.A.G.C.L. înţelege să le 
respecte.

în ceea ce priveşte can
tităţile facturate la apă. 
precizăm că sînt stabilite 
pe • baza citirii apometrilo» 
de către 6 comisie forma
tă din reprezentanţi ai 
R.A.G.C.L. şi asociaţiilor 
de locatari. La Asociaţia 
de locatari-nr. 3 în urma 
divergenţelor apărute s-au 
făcut în perioada 14 iunie 
— 28 iunie 1991 citiri zil
nice în prezenţa Imputer- 

, niciţilor pentru fiecare 
scară, a fiecărui bloc. de
semnaţi de preşedintele a- 
soeiaţiei, di Iovu ■ Nistor, 
demonstrîndu-se că aceste 
cantităţi facturate cores
pund citirilor. Apometrii 
(niâi precis contoarele de 
înregistrare a cantităţilor 
de apă consumate) sînt 
garantaţi metrologic de că
tre Atelierul- de metrolo
gie ..al R.A.G;C.L„ atesta* 
de către ISCIR Sibiu şi

FLASH !
0 VREMEA PESCUITULUI. 

De la dl in§„ Ion Neacşu, şeful 
fermei piscicole a S.C. „Agro- 
sim" Simcria, am aflat eă, ptnă 
acum, s-ău recoltat şi valorificat 
peşte. 5f) tgne peşte proaspăt. O 
bună parte din cantitatea respec
tivă s-a valorificat in judeţele 
Gotf şi OU, unităţile comerciale 
din judeţul nostru şollcltînd mai 
puţin acest aliment. Cui nu-i 
place bare peştele ? (N.T.)

O DRUMURI BUNE. Dl sing. 
hncifin Negulescu, şeful secţiei

Drumuri şi Poduri din JHunedoa
ra, preciza; „Am încheiat lucră
rile de refacere pe b-dul Tralan, 
a drumului spre Topliţa, inclu
siv intrarea spre satul Cineiş. De 
asemenea, -s-au executat trata
mente bituminoase pe ruta Hu
nedoara—Teliuc—Topliţa, ca şi 
spre Nandru. Ne zbatem să fa
cem lucrări de bună calitate, să 
avem drumuri buhe, inclusiv la 
'iarnă. (I.V.) ' .

0 23 MILIOANE. Aces t  
periodia al Asociaţiei pentru 
Protecţia Consumatorilor, pu
blicaţie aflată In serviciul tu
turor, se găseşte de vtnXare ta 
chioşcurile pentru difuzarea pre
sei din Deva şi Hunedoara, ce

aparţin ziarului „Cuvîntul Li
ber". Din recentul număr ei 
periodicului amintit reţin aten
ţia articolele: „Mai vine redre
sarea?", „Iluzia protecţiei in in
fernul sărăciei", „Iarna este a- 
proape. dar lemnele sînt tot în 
pădure 1" şi altele. (N.T.)

0  PE MELODIE DE 'FLU
IER. La necaz, unii dintre se
menii nbştri se dedau la bău
tură. Alţii, dimpotrivă! Jot 
seara, pe ruta Hunedoara — De
va, ; u» călător a scos un fluier, 
fredonînd discret pe tot parcursul 
traseului, mai multe melodii. 
Oricum, este mai înţelept asa 
decît altfel, (C.P.)

. Q ţ-AR-524 — A PUS „FRl- 
NA". îl cheamă VQsile Berki şi 
circula pe drumurile publice cu 
taxi 2-ÂR-524. Ocupaţia de ba
ză: bişniţa. Mai ales cu străinii. 
Zilele trecute a fost depistat de 
către Poliţia din Haţeg cînd în
cerca să plaseze 8 kg de mercur 
alb. La ce se foloseşte acest ma
terial - preţios, se ştie: la obţine
rea unor stupefiante. Dar bişni
ţarul a fost obligat sa pună 
„frîna". La timp. (N.S.)

■  „LA ÎNCEPUT ERA 
CUVÎNTUL... . Sub acest 
generic, se va desfăşura. In 
perioada 22—24 noiembrie 
la Brăila primul Festival 
Naţional de poezie Creşti
nă, organizat de revista 
„Meşaj". Pot participa crea
tori, a căror poezie este 
înscrisă în tema anunţată» 
Pentru înscriere trebuie să 
se expedieze minimum 8 
poezii pînă la data de i- 
noiembric a.c. pe adresa* 
str. Dionis, nr. 9, Brăila.

■  LEUL ŞI FLORINŢUIi 
CAD LA PACE ? tn cadrat 
recentelor tratative dintre 
reprezentanţii Ministerului 
Comerţului şf Turismului 
şi dl Bereny Lajos. sub
secretar de stat la Ministe
rul Relaţiilor Economice 
Internaţionale al Ungariei, 
s-a convenit să se propună 
părţilor prelungirea, de :1a: 
30.09.mi la 31.12.1991, a 
termenului pînă la care a- 
genţii economici din Ro
mânia mai pot livra măr
furi, in Ungaria pentru a- 
coperirea datoriei în ruble 
transferabile. în privinţa 
schimburilor comerciale sub 
posibilităţi, realizate In va
lută convertibilă, s-a sta
bilit, să se încheie un a- 
ranjament bancar între 
două bănci comerciale din 
cele două ţări, prin care 
să se poată face operaţiuni 
de decontare în sistem de 
barter.

■  în treprin ză to r  in  
METALURGIA ROMÂNI
EI. La Nădiac a luat fiin
ţă prima societate mixtă 
dip metalurgie, cu un par
tener din Anglia. Noua so
cietate va lealiza table a- 
coperite şi elemente de 
construcţii utilizate la con
strucţii de hale uşoare, săli 
de expoziţii. După cum ne 
ii-formează Departamentul 
industriei metalurgice, pî
nă la sfîrşitul anului vor 
fi semnate documentele 
pentru înfiinţarea a altor 
trei societăţi mixte. Inte
resul partenerilor din străi
nătate pentru colaborarea 
cu metalurgia românească 
este ilustrat şi de cele 22 
cereri şi oferte pentru so
cietăţi mixte. Din cauza 
lipsei specialiştilor cu ex
perienţă în asistentă -juri
dică. analizarea Brbpuneri- 
lor se face însă lent.
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DESFACERE SUB SEMNUL ÎNTREBĂRII
Iama bate la uşă. Cu ee 

ne îmbrăcăm ? Cum ne 
îmbrăcăm ? Şi mai ales, 
cu cît ne îmbrăcăm ? Au 
fost*doar cîteva întrebări 
. care le-am avut în intenţie, 
înainte de dialogul eu dl. 
Dumitru Spătaru, directo
rul S.C. „Meropa" S,A. Hu
nedoara (noua denumire a 
fabricii de tricotaje). Dar...

Domnule director, se 
vehiculează ideea că cea 
mai mare băţaie de cap 
v-o dă desfacerea produ
selor. Este adevărat ?

— Cel mai trist lucru 
este că nu avem asigurată 
desfacerea. De aici pleacă 
o stare de nemulţumire a 
oamenilor, * Incertitudinea 
silei de miine.

-- Ciţl salariaţi are în
treprinderea ?
— în prezent 1000 de 

lucrători.
— întreprinderea avea 

in martie un număr mai 
mare de lucrători. Ce s-a 
intîmplat ?

— în aprilie am restruc
turat 150 de salariaţi.

— Ce motiv* au stat la 
baza unei asemenea hotă- 
rîri din partea consiliului 
de administraţie?

— Productivitatea mun
cii foarte scăzută cit şl 
neputinţa realizării etapei 
de majorare şl indexarea 
salariului. Faţă de 1 IV 
1991. salariile au crescut 
de la 2,5 milioane la 8 mi
lioane lei. • '

— După ce criterii s-a 
orientat consiliul de admi
nistraţie în măsura luată ?

— Criteriul de bază a 
fQst nereal izarea normelor 
de muncă. Pentru a elimi
na riscul subiectivismului, 
am luat în calcul realiza
rea normeioC pînă l a 80 la 
sută. cît şi a acestora pe 
ultimii 5 ani. Au tras în

balanţă şi problemele de 
disciplină: Urmare a dis
cuţiei cu sindicatul din în- 

. treprindere, s-a stabilit să 
nu se ţină cont de proble
mele sociale. Singurul cri
teriu a fost cel al profesio
nalismului.
• — Din cîte informaţii 
aveţi, cei restructuraţi în 
aprilie şi-au găsit un loc 
de muncă ?

—- Foarte puţini.
— In eventualitatea u- 

nor angajări îi aveţi în 
vedere pe ce) disponibily 
zaţi în aprilie ?

— Evident.
— Şj totuşi s-au făcut 

angajări? ■■■■)■;
Am angajat oameni 

de alte specialităţi de care 
întreprinderea avea ne
voie. Nu însă In meseriile 
din care am restructurat. 
O să avem în vedere, în 
primul rînd personalul dis- 
ponibilizat din meseriile 
de bază din aprilie, care 
nu s-a angajat.

— Pînă la 1 IV n-au 
fost probleme cu desface
rea. Ori acum ?

— Dacă pînă la această 
dată partenerii noştri aş
teptau la poartă, o dată 
eu scumpirea alimentelor 
lumea nu mai are bani su
ficienţi. Spre exemplu, 
preţul unui pulovăr pen
tru copii a crescut de la 
300 la 500 lei. Pentru a- 
dulţi acestea au ajuns de 
la 400 la 900—1000 lei. 
Preţurile au fost date de 
creşterea costurilor la ma
teriile prime. Firul de PNA 
a evoluat de la 90 lei/kg, 
la 1 noiembrie 1990, la 687 
lei, la 1 octombrie 1991, 
creşterea fiind exagerată. 
Se adaugă la acestea 
scumpirea auxiliarelor: 
aţă, fermoare, elastic, nas
turi etc.

— Totuşi cu salariile 
cum vă descurcaţi în ase
menea situaţii ?

— Cel mai important lu
cru este că am reuşit să 
plătim salariile integral. 
La 8 luni avem un bene
ficiu de peste 9 milioane 
lei, faţă de 7 milioane lei 
planificate pentru anul 
1991.

— * întrezăriţi „salvarea11
desfacerii? /■: *■ '■

— Avem contacte per
manente cu diverşi parte
neri. In exterior, singura 
piaţă viabilă rămîne cea 
sovietică, care înghite mul
tă marfă, la preţur; renta
bile. In perioada imediată 
vom avea două întîlniri 
cu partenerul sovietic pen
tru stabilirea contractelor.

— Ce aţi mai aVea de a- 
dâugat ?

— Guvernul să-şi facă 
datoria de negociator al 
preţurilor -la materiile pri
me, acolo unde nu există 
maj mulţi producători. Ur
gentarea problemei r 
ţului în sensul privatizării 
şi nu de a fi magazinele 
cumpărate cu mărfurile 
din stoc.

Nu .contestăm greutăţile 
existente la această unita
te, dar credem că o notă 
în plus dată calităţii pro
duselor, cît şi modelelor 
create ar însemna o şansă 
pentru atragerea clienţilor. 
Nu de altceva dar concu- 
renţa-şi spune cuvîntul...

CORNEL POENAR

Punctul de vedere a l K.A.G.C.L. Deva
(Urmare din pag. 1)

Inspectoratul pentru me
trologie şi controlul cali
tăţii produselor Deva. La 
ce r e r e a  asociaţiilor. 
R.A.G.C.L. face verificarea 
acestora ori de cîte ori este 
solicitată, contra cost. Este 
adevărat că R.A.G.C.L. 
Deva în perioada i noiem
brie 1990 — 30 sept. 1991 
a solicitat modificarea ta
rifelor la prestaţii, deoa
rece în acelaşi timp pre
ţurile la materiile prime şi 
materialele specifice acti
vităţilor .noastre au cres
cut după cum urmează : 
sulfat de aluminiu — 9,03 
ori (de la 1,77 lei/kg la 16 
lei/kg); clor, de 4,03 ori 
(de' la 2,60 lei/kg la 10,5 
lei/kg); var hidratat. de 
14,85' ori (de la 0.35 lei/kg 
la 5,20 lei/kg); energie e- 
lectrică : — în ore de vîrf 
7,72 ori (de la 1,12 lei/kWh 
la 8,65 lei /kWh) în restul 
orelor de-7,56 ori (de la 
0,41 lei/kWh la 3,10 lei/ 
kWh); motorină de 8,07 
ori (de la 2.85 lei/kg la 23 
lei/kg) şi altele.

Referitor la concilierea 
din data de 1 octombrie 
1991 mediată de dl ing. Dan 
Caza-., viceprimar la Pri
măria Deva, R A.G.C.L. a 
solicitat ca în termen de 
10 zile Asociaţia nr. 3 să

ASOCIAŢIA FOŞTILOR DEŢINUŢI POLITICI 
ANTICOMUNIŞTI

a n u n ţ a

Foştii deţinuţi politici şi alte categorii de cetăţeni, 
precum şi prizonierii de război în U.R.S.S., care, potri
vit Decretului 118/1990 — aşa cum a fost modificat ul
terior — au drepturi de valorificat, sînt rugaţi să-şi 
depună cererile respective pînă la 31 decembrie 1991.

După această dată. cererile nu se mai iau în con
siderare. ):)

Cererile se vor depune la Comisia judeţeană pentru 
aplicarea prevederilor Decretului 118/1990 — Hunedoa
ra—Deva — Camera de muncă.

Informaţii suplimentare la sediul Asociaţiei PNŢ-cd 
Deva. str. 1 Decembrie* nr. 30 telefon 18081 — înainte 
de masă sau la telefon 13675 — între orele 12—20.
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Desen de CONSTANTIN GAVRIJiA

aducă argumente pertinen
te şi bazate pe actele nor
mative în vigoare pentru 
refuzurile de plată repe- 
ţate. In baza procesului 
verbal încheiat în data de 
14 oct. 1991, Asociaţia nr.
3 nu aduce argumentele 
cerute, nu semnează con
tractul de prestaţii cu 
R.A.G.C.L. La întocmirea 
noii forme de contract au 
participat însă şi reprezen
tanţi ai asociaţiilor. între 
care preşedintele Asociaţiei 
nr. 3, dl Nistor Iovu. şi dl 
Simion Marton. administra
tor, care solicită constitui
rea unei noi comisii pen
tru verificarea defecţiuni
lor la instalaţiile interioa
re din blocurile aferente 
asociaţiei.

In momentul de faţă A- 
sociaţia nr. 3 datorează 
R.A.G.C.L. Deva suma de 
577 469 lei. reprezentînd 
prestaţii refuzate din ia
nuarie 1991, pînă în luna 
august 1991. în luna sep
tembrie 1991. Asociaţia nr.
3 a achitat integral suma 
facturată. nemaiinvocînd 
motivele din refuzurile an
terioare.

Acest „război", pe care 
ziarul încearcă să-l prezin
te ca generalizat între 
R.A.G.C.L. şi toate asocia
ţiile de locatari, este de 
fapt o neînţelegere între 
unitatea noastră şi trei din
tre cele 150 de asociaţii de 
locatari din Deva. Din ce
le prezentate reiese că 
R.A.G.C.L. a avut recepti
vitate şi bunăvoinţă pen
tru rezolvarea divergenţe
lor apărute în relaţii cu 
beneficiarii serviciilor noas
tre, însă numai cu respec
tarea întocmai a prevede
rilor legale in vigoare.

Referitor la menţinerea 
vechii structuri administra
tive la care se referă ar
ticolul, menţionăm că in-' 
formaţia este falsă. întru- 
cît după reorganizare 106 
persoane din f os t u l  
G.I.G.C.L. nu mai grevează 
costurile activităţii de gos
podărie comunală. De fapt 
stabilirea numărului de 
persoane al R.A.G.C.L. De
va este de competenta Con
siliului de administraţie şi 
nu depinde de asociaţiile 
de locatari sau alte orga- 

• nisme. 'ij': : v ^  '■ ■■' r-
Solicităm înţelegere din 

partea asociaţiilor de loca
tari şi a populaţiei munici
piului Deva pentru achita

rea contravalorii servicii
lor prestate în aşa fel îneît 
unitatea noastră să-şi poa
tă onora plata datoriilor la, 
furnizori şi procurarea ma
terialelor necesare desfăşu
rării normale a proceselor 
de producţie.

N.R. Aşa cum anunţam 
în finalul articolului la ca
re am primit această re
plică. facem public şi punc
tul de vedere al R.A.G.C.L. 
Deva. Nu numai că nu am 
intervenit în textul mate
rialului: pe care-1 publicăm - 
integral, dar nici măcar 
nu-1 comentăm. Totuşi cî
teva precizări se impun. 
Acuza că am fi încercat 
să prezentăm conflictul ca 
generalizat cu toate aso
ciaţiile de locatari din De
va este nefondată, mai cu- 
rînd o simplă speculaţie. 
Nicăierj în articolul incri
minat nu se face o ase
menea afirmaţie. De ase
menea. inexactă este şi 
menţiunea cu .informaţie 
falsă" la care se referă 
materialul. Este vorba, a- 
şa cum poate observa ori
ce om de bună-credinţă. 
despre o acuzaţie (şl nu 
cea mai gravă şi nici mă
car în termenii duri în 
care a fost făcută), tran
scrisă între ghilimele, ce 
aparţine dlui Teodor Rus, 
preşedintele comitetului A- 
sociaţiei de locatari nr. 109 
Deva. N-am făcut aceste 
precizări de dragul pole
micii sau pentru a ne dis
culpa. Publicarea replicii 
R.A.G.C.L. Deva credem că 
este cea mai bună dovadă 
a respectului pentru ade
văr. Cu atît mai mult cu 
cît, în particular, unele 
persoane din cadrul aces
tei firme s-au declarat de 
acord, fie şi parţial. cu 
unele lucruri din articol.

Ceea ce ne întristează 
este însă nu atît faptul că 
la o bună parte dintre ar
gumentele R.A.G.C.L. Deva 
s-ar putea găsi-contraargu- 
mente. Dar mai ales că. a- 
cum cînd cunoaştem pozi
ţiile regiei cît şi ale celor 
trei asociaţii de locatari, 
intenţiile lor de a se men
ţine tari pe poziţii, nu ve
dem cum se va ajunge la 
o aplanare a neînţelegeri
lor, îneît locuitorii din zo
na centrală a Devei să nu 
fie afectaţi. "

(Urmare din pag. O

lare, acţiuni pentru ocro
tirea familiei şi copilului, 
igiena publică etc.

La început „Astra" s-a. 
orientat în special spre o 
concentrare a forţelor in
telectuale răzleţite, urmă
rind gruparea acestora şi 
crearea unor mijloace pen
tru a dezvolta şi propaga 
o activitate ştiinţifică-lite- 
rară. Un moment însemnat 
al începutului activităţii 
sale îl constituie cea de a 
doua adunare generală din 
1862, cînd printre altele, se 
dezbat •* problemele orto
grafiei şi unificării' forme
lor gramaticale ale limbii, 
exact aceleaşi probleme ca
re mai ,tîrzîu devin acti
vitatea de început a Aca
demiei Române, precum şi 
hotărârea înfiinţării, după 
modelul societăţilor acade
mice, a trei secţiuni ştiin
ţifice : filologică, istorică 
şi a ştiinţelor naturale.

Problema cultivării şi 
vorbirii limbii naţionale 
ocupă în cadrul programu
lui „Astrei* un loc de

Imbold al mişcării sociale,
frunte, care în veacul tre
cut devenise principalul 
obiectiv al întregii mişcări 
naţionale din cele trei_ţări 
româneşti. G. Bariţiu, T. 
Cipariu, Gavril Muntean, 
viitori membri ardeleni ai 
Societăţii Academice de la 
Bucureşti. Andrei Şaguna, 
Ion Puşcariu şi alţii au 
fost animatorii tuturor dis
cuţiilor ce s-au purtat în 
domeniul filologiei, limbii 
şi istoriei. In cuvîntarea 
de deschidere a celei de a 
doua adunări generale, 
Andrei Şaguna, preşedin
tele Asociaţiunii, spunea : 
„nu este un român, carele 
să nu ştie că fără limbă 
şi cultură nu se poate ţine 
paşi egali cU alte popoare 
civilizate. Convingerea a- 
ceasta nu este nici o ivire 
nouă şi nici se poate a- 
firma că spiritul seeolului 
nostru ar fi deşteptat în . 
naţiunea noâstră ci... con
vicţiunea aceasta este ere- 
zîtă de la părinţii noştri.,.*,

Activitatea de cercetare 
ştiinţifică multilaterală pe 
care şi-a propus-o „Astra" 
s-a desfăşurat într-un ca
dru organizat, bazat pen
tru prima oară pe un pro
gram de orientare în di-* 
feritele domenii ale ştiin
ţelor, culturii, vieţii eco
nomice şi sociale, care pri
veau întreaga naţiune ro
mână. Programul, care ur
ma să constituie baza ac
tivităţii secţiunilor ştiinţi
fice, a fost prezentat adu
nării generale încă în 1862 
de către G. Bariţiu, el sin- 
tetizînd şi concretizînd pro
blemele care frămîntau 
intelectualitatea româneas
că în vederea dezvoltării 
culturii naţionale. Din va
rietatea acestui program 
merită să menţionăm cer
cetările în domeniul învă- 
ţămîntului, istoriografiei, 
economiei, etnografiei, so
ciologiei, folclorului, esteti

cii, medicinei etc. Progra
mul oglindeşte .o înţelege
re superioară a coordona
telor de cercetare metodo
logică, bazate pe criterii
obiective ştiinţifice....să se
aleagă — spunea G. Bari
ţiu, referitor la editarea 
compendiului de istorie al 
Transilvaniei — fîntînile 
istorice cu toată pretinci- 
oasa critică, să nu cruţe 
şi să rtu ţină nici o parte".

In 1900 toate secţiunile 
ştiinţifice ale „Astrei" se 
reorganizează. Noul regu
lament al acestor secţiuni 
prevede lărgirea lor la 
cinci, luînd fiinţă încă două 
secţiuni — şcolară şi eco
nomică.

Cele mai prielnice ocazii 
de manifestare le-au con
stituit însă adunările ge
nerale anuale ale „Astrei" 
care se ţineau de fiecare 
dată în altă localitate şi la 
care luau parte ,-eprezen- 
fanţi ai tuturor păturilor

sociale româneşti: intelec
tuali, meseriaşi, ţărani, co
mercianţi etc., din întrea
ga Transilvanie şi chiar 
din celelalte provincii ro
mâneşti. La multe aseme
nea adunări se remarcă 
prezenţa unor conducători 
politici, dar mai ales re
prezentanţi ai vieţii cultu
rale şi personalităţi mar
cante de dincolo de Car- 
paţi, cum ar fi M. Emi- 
nescu, V. Alecsandrl, Al. 
Odobescu, C.A. Rosetti, G.

' Sion, N. Ionescu. Gr. Nanu 
şi alţii. Cu aceste prilejuri, 
pe lingă conferinţele pu
blice susţinute de către 
fruntaşii Intelectuali. se 
organizau serbări populare 
eu producţii corale, dan
suri. reprezentaţii teatrale, 
expoziţii economice etc.,- 
care antrenau si mobilizau 
masele, dînd acestor adu
nări un caracter de ade
vărate şcoli de educaţie 
naţională.

De un deosebit prestigiu.

alături de altele, s-au 
bucurat adunările genera
le care s-au ţinut In 1863 
la Haţeg, în 1874 la Deva 
şi în 1884 la Orăştie. Fără 
a ne opri asupra lungului 
şir de adunări' generale ce 
s-au ţinut după 1 decem
brie 1918, menţionăm pe 
cea care a avut loc în 1924 
la Cfmpeni. unde. printre 
altele, s-a adus, gu prilejul 
centenarului naşterii lui 
Avram Iancu. un omagiu 
marelui dispărut ir.augu- 
rîndu-se tot acum şi ci
mitirul de la Ţebea. pre
cum şi bustul şi placa co
memorativă de la Baia de 
Criş. •

Prin întreaga sa activi
tate. Asociaţiunea Transil
văneană pentru Literatura 
Română şl Cultura Popo
rului Român a adus o con
tribuţie de seamă la pro
gresul social, politic şi cul
tural al românilor transil
văneni şi al întregii ţări. 
înscriind o pagină de aur 
în istor.a politică şi cultu
rală a poporului nostru.
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C R O N I C A  
E T A  P E I

Corvinul Hunedoara nu a 
reuşit mult rîvnitul punct 
din deplasare, la Braşov. 
Gazdele au început puter
nic partida atacînd şi mar- 
cînd în primele şase minu
te două goluri prin Ivan 
'şi Marcu. Corvinul reu
şeşte să reducă -din handi
cap prin Hanganu, dar bra
şovenii mai înscriu de două- 
ori şi F.C.M. Braşov — 
Corvinul 4—1. Dacia U. 
Brăila — F.C. Bacău 2—t. 
Victorie la limită a gazde
lor care au „cedat" ultimul 
loc din clasament studenţi
lor bucureştenl. Rapid — 
Dinam* 0—3. Giuleştenii, 
pe' teren propriu âu gustat 
din nou din cupa amară a 
înfrînge;;, la un scor con
cludent A.S.A. Tg. Mureş 
— Electroputere 1-M). Meci 
viu disputat, oaspeţii lup- 

’*5id din răsputeri pentru 
un egal care a fost men-

nut doar pînă în min. 48 
cînd gazdele au înscris u- 
nicul lor gol. Gloria Bis
triţa — Oţelul Galaţi 1—0. 
Gloria nu. mai izbuteşte 
meciurile de pe teren pro
priu din campionatul tre
cut. mulţumindu-se cu sco
ruri la limită. Bune şi as
tea ! F.C. Argeş — Petro
lul 2—1. In goană mare 
după puncte, F.C. Argeş a 
învins Petrolul şi Dinamo 
s-a distanţat de petrolişti. 
Univ. Craiova — Inter. Si
biu 2—0. Studenţii craio- 
veni au beneficiat de două 
lovituri de lâ 11 m şi am
bele au fost’ transformate 
de Badea. Steaua — Spor
tul1 Stud. 1—0. Abia în re
priza a Il-a Vlădoiu a reu
şit să înscrie singurul gol 
al partidei pentru Steaua. 
PolL Timişoara — F.C. Fa
rul 1—1. De data aceasta, 
’chipa antrenorului Rădu- 
lescu a ţinut în şah pe ti
mişoreni, realizînd ceea ce 
îşi propusese : un punct 
preţios care a „urcat" pe 
Farul pe locul 13 în cla
sament.

S. CERBU

D I V I Z I A  Bl

D I V I Z I A  A

REZULTATE : F.C. Braşov — F.C. Corvinul 4—1 ; 
Dacia U. Brăila — F.C. Bacău 2—1 ; Rapid — Dina
mo 0—3 ; A.S.A. Tg. M. — Electroputere 1—0 ; Gloria 
Bistriţa — Oţelul, Galaţi 1—0; F.C. Argeş — Petrolul 
Ploieşti 2—1 ; Universitatea Craiova — Inter Sibiu 
2—0 ; Steaua — Sportul Stud. 1—6 ; Poli. Timişoara 
— F.C. Farul 1—1.

CL A S A M E N T U t  v
1. Dinamo
2. Petrolul
3. Steaua
4. Universitatea Craiova
5. Oţelul Galaţi
6. Poli Timişoara
7. Electroputere
8. Gloria Bistriţa
9. F.C. Bacău

10. F.C.M. Braşov
11. A.Ş.A. Tg. Mur-eş
12. Farul Constanţa
13. Rapid
14. F.C. Argeş
15. Inter Sibiu
16. F.C. Corvinul
17. Dacia U. Brăila •
18. Sportul Studenţesc 

ETAPA VIITOARE: F.C. Bacău — A.S.A. Tg. M.; |
Dinamo — Dacia U. Brăila ; F.C. Corvinul — Rapid ; • 
Electroputere — Oţelul Galaţi; Sportul Stud. — F.C. I 
Argeş ; Petrolul Ploieşti — F.C. Braşov ; Poli. Timi- . 
şoara — Gloria Bistriţa ; F.C. Farul — Univ. Craio- I 
va; Inter Sibiu — Steaua. •

BRAVO MUREŞULI

10 8 2 0 29— 5 18 :
10 7 2 1 16—13 16 |
10 6 1 3 15— 7 13;
10 5 3 2 11— 5 13 |
10 6 1 3 13—12 13 *
10 5 1 4 14—11 11»
10 4 3 3 9—7 11 ;
10 4 2 4 15—14 10 |
10 4 2 4 10—16 10 î
10 4 1 5 17—18 9 |
10 4 1 5 11—16 9*
10 3 2 5 11—14 8 110 4 0 6 11—15 8 1
10 2 3 5 12—13 7 1
10 2 3 5 11—18 7*
10 3 0 7 14—20 6 ,
10 2 2 6 9—16 6 ;
10 2 2 6 9—18 6

i Singura echipă dintre 
divizionarele judeţului nos
tru care n-a pierdut pe 
teren propriu şi a adus şt 
4 puncte din deplasare este 
Mureşul Deva, care ocupă 
locul 1 in seria a Xl-a a 
Diviziei C. Dună 10 eta
pe, se află în fruntea cla
samentului cu 14 puncte şi 
un golaveraj de invidiat: 
25—7 ! Echipa, în compo
nenţa ii, îmbină în mod 
armonios tinereţea cu ex
perienţa unor jucători dă
ruiţi fotbalului: Rus, Cir- 
stoiu, Sterie, Ardeleanu 
(Csiki), Tănasă, Nacu, Pe- 
tric Albit, Rădos, Marineş- 
cu. Ei sint printre oamenii 
de bază ai Mureşului, ca
re au adus pînă acum a-

tltea satisfacţii publicului 
spectator devean. De la o 
etapă la alta, echipa te 
exprimă tot mai clar în 
teren, demonstrînd dorinţa 
jucătorilor, a conducerii 
clubului, ca Mureşul să se 
claseze între primele patru 
echipe ale seriei şi deci, 
să-şi asigure in continuare 
un loc în Divizia C.

Jucătorii, conducerea teh
nică a echipei speră ca 
prin rezultate, dar mai o- 
les prin jocul spectaculos, 
pe atac, să atragă mai 
mult public la stadion, 
mai mulţi sponsori care să 
susţină material echipa, a- 
şa cum de fapt, Mureşul 
Deva merită!

C. SANDU

CAMPIONATUL JUDEŢEAN 
DE FOTBAL

Rezultatele etapei de miercuri 23 oct.: 
Voinţa Brad — Utilajul Petroşani 3—0 
(neprezentare); Min. V. de Brazi — Ra 
pid Simeria Tj. 7—0 ; Constr. Hunedoara
— Favior Orăştie 6—1; E.G.C.L. Călan
— Min. Bărbâteni 0—3 (neprezentare); 
Metalop. Orăştie — Min. Aninoasa 7—0; 
Min. Telîuc — Metalul Crişcior 3—0 ; Min. 
Ghelari «— Tractorul Bărăşti 8—1; Jiul 
Petrila — Min. Ceftej 5—5.

Rezultatele etapei din 27 oc t: Utila
jul Petroşani — Min. Certej 1—3; Traci 
Bărăşti — Jiul Petrila 0—4; Met. Crişcior
— Min. Ghelari 3—2; Min. Aninoasa — 
Min. Teliuc 3—0; Min. Bărbâteni — Me
tal#. Orăştie 3—2 ; Favior Orăştie — 
E.G.C.L. Călan 2—1 ; Rapid Simeria Tj.
— Constr. Hunedoara 0—2; Voinţa Brad
— Min. V. de Brazi 0—3.

' CLASAMENTUL
1. Metalopl. Oţăştie 10 8 1
2. Min. Aninoasa 10 8
3. Constr. Hunedoara 10 6
4. Min. Certej 10 5
5. Min. Bărbâteni 10 7
6. Min. V. de Brazi 10 6
7. Min. Ghelari

1 48—11 17
1 30— 9 17
2 33—10 14 
1 31—16 14
3 17—12 14
3 28—12 13 
5 26—23 10 
5 20—19 10
5 13—21 9
4 16—14
6 15—23
6 19—22
7 16—26
7 12—28
8 13—33 
8 12—58 
Min. V.

10 5
8. Voinţa Brad 10 5
9. Min. Teliuc 10 4

10. Metalul Crişcior 9 3
11. Favior Orăştie 10 4
12. Rapid Simeria Tj, 9 3
13. Jiul Petrila 10 2
14. E.G.C.L. Călan 10 2
15. Utilajul Petroşani 10 2
16. Tractorul Bărăşti 10 2 

Etapa următoare, 3 nov. >
Brazi — Utilajul Petroşani; Constr. Hu
nedoara — Voinţa Brad; E.G.C.L. Călan
— Rapid Simeria Tj.; Metalop. Orăştie — 
Favior Orăştie; Min. Teliuc — Min. Băr- 
băteni; Min. Ghelari — Min. Aninoasa ; 
Jiul Petrila — Met Crişcior; Min. Certej
— Tractorul Bărăşti.

P R O N O S P O R T
Rapid *— Dinamo ... 2
Steaua — Sportul Studenţesc I
Ascoli — Florentina x
Atalanta — Cagliari ' 2
Rari — Milan 2
Genoa — Sampdoria x
Intemazionale — Napoli * x
Juventus — Cremonese i'
Parma — Torino x
Roma — Foggia \  x
Verona — Lazio 2
Casertana — Avcllino x
Padova — Udinese - k

Fond de cîştiguri : 15 931093 lei.

Rezultatele etapei din' 23 oct.: Metalul 
Buc. — FEPA 74 Bîrlad 5—0 ; Portul C-ţa
— F.C. Olt ’90 1—0; Petrolul Ianca — 
Autobuzul Buc. 0—1 ; C.S. Tîrgovişte — 
Steaua Mizil 1—2 ; Flacăra Moreni.— O- 
limpia Rm. S. 1—0 ; Unirea Focşani — 
Unirea Slobozia 0—0 ; Gloria Buzău — 
Gloria C.F.R. Galaţi 2—1 ; Progresul Buc.
— Sportul Comaico 5—0 ; Callatis Mg. — 
F.C.M. Caracal 3—0.

Rezultatele etapei din 26 oct.: F.C. OR 
’90 — C.S. Tîrgovişte 2—1; Autobuzul 
Buc. — Portul C-ţa 1—0 ; FEPA 74 Bîr
lad — Petrolul Ianca 2—1 ; Steaua Mizil
— Olimpia Rm. S. 4—0 ; Sportul Comaico
— Unirea ţ Focşani 1—0 ; Unirea Slobozia
— Metalul Buc. 1—0 ; Callatis.Mg. —Fla
căra Moreni 1—0 ; F.C.M. Caracal — Glo
ria Buzău 1—2 ; Gloria C.F.R. Galaţi — 
Progresul Buc. 3—0.

CLASAMENTUL
1. Flacăra Moreni 11 6 4 1 11— 4 16
2. Autobuzul Buc. 11 8 0 3 15—10 16
3. Steaua Mirii 11 71 3 18—10 15
4. Gloria C.F.R. Gl. 11 6 14 17—10 13
5. Callatis Mg. 11 6 0 5 13— 9 12
6. C.S. Olt ’90 11 5 2 4 16—15 12
7. Metalul Buc. 11 4 3 4 17—12 11
8. Progresul Buc. 11 5 1 5 16—12 11
9. Unirea Slobozia 11 5 1‘5 15—14 11

10. Gloria Buzău 11 4 3 4 12—12 11
11. Portul C-ţa ‘ 1 1 4  3 4 11—11 11
12. Unirea Focşani 11 4 2 5 13—12 10
13. Olimpia Rm. S. 11 5 0 6 14—17 10
14. FEPA 74 Bîrlad 11 5 0 6 13—17 10
15. Petrolul Janca 11 4 0 7 10—15 8
16. F.C.M. Caracal 11 3 1 7 .7—17 7
17. Sportul Comaico 11 3 1 7 9—22 7
.18: C.S. Tîrgovişte 11 2 2 7 9—18 6

D I V I Z I A  B2

Rezultatele etapei din 23 oct.: Jiul 
Petroşani — Gloria Reşiţa 2—1; Gaz Me
tan — Jiul Craiova 3—1; Astra Arad — 
F.C. Bihor 4—1; Metalul Bocşa — U.M. 
Timişoara 5—1; Chimia Rm. V. — Meta- 
lurg. Slatina 3—2; C.S.M. Reşiţa — U.T.A.
2— 0; C.F.R. Timişoara — I.P.A. Sibiu
3— 1; Drobeta Tr. Severin — Aris Arad 
1—1; Unirea Alba Iulia — Metalurg. Cu- 
gir 2—1.

Rezultatele etapei din 26 oct.: Jiul 
Craiova — Metalul Buc. 2—0 ; F.C. Bihor 
— Gaz Metan 8—1 ; Gloria Reşiţa — As
tra Arad 3—0 ; U.M. Timişoara — Me
talurg. Slatina 0—0 ; Aris Arad — C.S.M. 
Reşiţa 1—1; U.T.A. — Jiul Petroşani 
1—0 ; Unirea A.I. — Chimia Rm. V. 3—1; 
Metalurg. Cugir — C.F.R. Timişoara 4—0 ; 
I.P.A. Sibiu — Drobeta Tr. S. 3—0. * 

CLASAMENTUL
1. Unirea Alba I.
2. Chimia Rm. V.
3. U.T.A.
4. C.S.M, Reşiţa
5. Gloria Reşiţa
6. U.M. Timişoara
7. Jiul Petroşani
8. F.C. Bihor*
9. I.P.A. Sibiu

10. Metalurg. Cugir
11. Drobeta Tr. Sev.
12. Metalul Bocşa
13. C.F.R. Timişoara
14. Aris Arad
15. Metalurg. Slatina
16. Astra Arad
17. Jiul Craiova
18. Gaz Metan

11 8 0 3 25—14 16 
11 8 3 2 19—12 15 
11 6 2 3 15— 7 14 

3 3 18— 6 13
2 4 19—16 12
3 4 13—24 U
2 5 22—16 10
3 4 21—17 10 
2 5 15—13 10 
2 5 15—15 10 
2 5 17—19 10 
2 5 14—16 10
4 4 7—12 10
2 5 11—18 10
5 4 12—16 9
3 5 13—17 9 

3 3 5 12t -21 9 
3 3 5 17—30 9

11 5 
11 5 
11 4 
11 4 
II 4 
11 4 
11 
11 
II 
11 
11 
11 
11 
11 
11

Echipă penalizată cu un punct.

D I V I Z I A  B3

Rezultatele etapei din 23 oc t: Tracto
rul Bv. — Eelonul Săvineşti 1—0 ; Elec
tro. Tg. M. — Minerul Cavnic 4—1; Me- 
trom B'v., — Poli. Iaşi 2—0 ; Olimpia S.M.
— Chimica T-veni 1—0; Aripile V, Ba
cău — C.F.R. Cluj 3—0; Ceahlăul P.N.
— X.C.I.M. Bv. 2—0; C.S.M. Borzeşti — 
Foresta Fălticeni 0—0; F.C. Maramureş
— C.S.M. Suceava 5—0; .U* Cluj — Ar
mătura Zalau 3—0.

Rezultatele etapei din 26 oct.: Mine
rul Cavnic — Olimpia S.M. 2—0; Poli. 
Iaşi — Electro. Tg. M. 2—1; Relonul Să
vineşti — Metrom Bv. 0—0; Chimica 

-T-venl — C.F.R. Cluj 1—1; C.S.M. Su
ceava — Ceahlăul P.N. 1—0 ; I.C.I.M. Bv.
— Tractorul Bv. 2—0 ; .,U“ Cluj — Ari
pile V. Bacău 1—0 ; Armătura Zalău — 
C-Ş.M. Borzeşti 7—1 ; Foresta Fălticeni — 
F.C. Maramureş 1—0.

CLASAMENTUL
1. „U“ Ciuj
2. Ceahlăul P.N.
3. F.C. Maramureş
4. Armătura Zalău
5. Poli Iaşi
6. I.C.I.M. Braşov
7. C.S.M. Suceava
8. G.F.R. Cluj
9. Metrom Braşov 

10. Tractorul Braşov 
.11. Foresta Fălticeni
12. Minerul Cavnic
13. Electro. Tg. M.
14. Olimpia S. Mare
15. Relonul Săvineşti
16. Chimica T-veni
17. Aripile V. Bacău
18. C.S.M. Borzeşti

11 10 1 0 25- 
11

2 19
7 3 1 18—8 17 

11 6 2 3 23— 5 14 
11 6 2 3 26—15 14 
11 4 4 3 16—12 12 
11 6 0 5 20—17 12 
11 5 2 4 13—15 12 
11 4 3 4 23—20 11 
11 4 3 4 11—10 11 
11 4 2 5 19—21 10 
11 5 2 4 12—14 10 
11 4 2 5 9—16 10 
11 3 2 6 13—19 8 
11 3 2 6 8—16 8 
11 3 2 6 12—22 8 
11 3 2 6 10—20 8 
11 3 1 7 18—24 7 
11 0 5 6 7—25 5

* Echipă penalizată cu două puncte.

DIVIZIA C 9

Rezultatele etapei de miercuri 23 ocţ, t 
Constr. Craiova — Min. Vulcan 1—4 ; AJ9, 
Paroşeni -r SUCPI Craiova 4—3; Min, 
Motru — Pandurii Tg. Jiu 2—1 ; Min. Mă- 
tăsari — Min. Lupeni 2—0; Min. Uricani
— Petrolul Ţicleni 2—0; Parfngul Lonea
— Autobuzul .Craiova 2—0; AJ5. Severi- 
nav — Diema Orşova 3—1; Petrolul Soi- 
na Petrolul Cărbuneşti 3—0.

Rezultatele etapei de simbătă 26 oct, J 
SUCPI Craiova — Mia Motru 3—1 ; Min, 
Vulcan — A.S, Paroşeni 2—2; Diema Or
şova — Constr. Craiova 2—4 ; Autobuzul i  
Craiova — A.S. Severinav 2—1; Petrolul 
Cărbuneşti — Parlngul Lonea 1—0; Pe*.; 
trolul Ţicleni — Petrolul Stoina 3’—0 
Min. Lupeni — Min. Uricani 1—0; Pafl*?; 
durii Tg. Jiu — Min. Mătăsari 1—0, 

CLASAMENTUL
1. Min. Vulcan
2. Pandurii Tg. Jiu
3. Petrolul Ţicleni
4. Min. Mătăsari
5. Min. Lupeni
6. AlS. Paroşeni
7. Constr. Craiova.
8. Diema Orşova
9. A.S. Severinav

10. Min. Uricani
11. Petrolul Cărbuneşti
12. Min. Motru
13. Petrolul Stoina
14. SUCPI Craiova
15. Parfngul Lonea
16. Autobuzul Crai

10 6 2 2 24—10 fă
10 6 1 3 17— 9
10 5 2 3 22r— 8 12
10 6 0 4 17— 8 12
10 5 2 3 19—12 12
10 4 3 3 17—17 11
10 4 2 4 18—18 10
10 5 0 5 17—18 10
10 5 0 5 14—16 10
10 5. 0 5 10—15 10

l 10 4 1 5 13—24 9
10 4 0 8 12—17 8
10 4 0 6 10̂ -17 ♦rj
10 4 0 6 15—22 9 ,
10 3 1 ■fi 8—13 7

1 10 2 2 6 13—22 &

Rezultatele etapei de miercuri 23 oct. t
C.F.R. Simeria — Retez. Haţpg 3—0; Vic
toria Călan — Obilici Sînmartin 3—2 5 
Progr. Timişoara — Vulturii Lugoj 0—1; 
Arsenal Reşiţa — Unirea Sînnicolau Marp 
8—0 ; Ceramica Jimbolia — Unirea Tom
natic 2—1; C.S.M. Caransebeş — Min. A- 

. nina 3—1 ; Auto Timişoara — Energia De- 
ta 2—1 ; Strungul Chişineu — Min. Mol
dova Nouă 1—0. ,

Rezultatele etapei de simbătă 26 oct,: 
Obilici Sînmartin — Progr. Timişoara 2—1; 
Retez. Haţeg — Victoria Călan 0—4 ; E- 
nergia Deta — C.F.R. Simeria 2—1; Min, 
Anina — Auto Timişoara 5—0; Min, 
Moldova Nouă — C.S.M. Caransebeş 3—1; 
Unirea Tomnatic — Strungul Chişineu 
5—1; Unirea Sînnicolau Mare — Cera
mica Jimbolia 1—0 ; ‘ Vulturii Lugoj — 
Arsenal Reşiţa 1—0.

"  CLASAMENTUL
1. Vulturii Lugoj 10 7 2 1
2. Auto Timişoara 10 6 1 3
3. Arsenal Reşiţa 10 6 0 4
4. Victoria Călan 10 6 0 4
5. Min. Mold. Nouă 10 5 2 3
6. Unirea Tomnatic 10 5 1 4
7. Min. Anina 10 4 2 4
8. C.S.M. Caransebeş
9. Obilici Sînmartin 10 5 0 5

10. Ceramica Jimbolia 10 5 0 5
11. Strungul Chişineu 10 5 0 5
12. Energia Viit. Deta 10 4 1 5
13. Unirea Sînnicolau 10 3 2 5
14. C.F.R. Simeria ' 10 2 2 6
15. Progr. Timişoara * 10 4 0 6
16. Retez. Haţeg . 10 1 1 8

17— 5 16 
19-47 13 
29—12 12 
24—15 12 
21—14 12 
26—18 II
23— 10 10 

10 4 2 4 21—11 10
24— 24 10
14— 19 10
15— 27 10
18— 14 9 
9—28 0

11—21 6
16— 17 5 
6—31 3

Echipă penalizată cu 3 puncte.

Rezultatele etapei de miercuri 23 oct." 
Soda Ocna Mureş — Petrolul Arad 5—0 | 
Motorul Arad — înfrăţirea Oradea 2—1 | 
Oţelul Ştei — Mureşul Deva 0—0; IneL 
Sîrmei C. Turzii — Metalul Aiud 1—0 1 
Aurul Brad — Mecanica Alba Iulia 6—Oţ 
C.U.G. Cluj — Sticla Turda 0—2; Uni
rea Dej — Min. Ştei 7—1; Şoimii Lipova 
‘— C.PX. Arad 7—1.

Rezultatele etapei de simbătă 26 octl 
înfrăţirea Oradea — Oţelul Ştei 4—0 1 
Petrolul Arad — Motorul Arad 1—0 ; Mi* 
Ştei — Soda Ocna Mureş 1—0 ; Sticla 
Turda — Unirea Dej 2—0; C.P.L. Arad
— C.U.G. Cluj 4—0 ; Mecanica Alba Iulia
— Şoimii Lipova 1—1 ; Metalul Aiud -* 
Aurul Brad 3—0 ; Mureşul Deva — Ind, 
Sîrmei C. Turzii 2—0.

CLASAMENTUL
1. Mureşul Deva
2. Minerul Ştei
3. Metalul Aiud
4. Sticla Turda
5. Şoimii Lipova
6. Ind. Sîrmei C. T.
7. Mecanica Alba I.
8. Aurul Brad
9. Soda Ocna Mureş

10. Motorul Arad
11. înfrăţirea Oradea
12. Unirea Dej
13. Oţelul Ştei
14. Petrolul Arad
15. C.P.L. Arad
16. C.U.G. Cluj

10 6 2 2 25— 7 14 
10 6 1 3 13—15 13 
10 6 0 4 19—10 12 
10 6 0 4 17—14 12 
10 5 2 3 17—18 12 
10 5 1 4 15— 9 M 
10 5 1 4 15—21 11 
10 5 0 5 22—14 10 
10 5 0 5 17—13 10 
10 5 0 5 12—18 10 
10 4 1 5 21—15 9 
10 4 1 5 15—19 9 
10 3 3 4 11—22 0 
10 3 16 15—18 # 
10 2 2 6 16—24 0 
10 1 3 6 10—23 0
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L I C I T A Ţ I E
s .
V
4 - 'in dota d* 15 noiembrie 1991, orele 10, la \ 
l sOăhsl Socîpfăţii Comerciale „HABER" 5.A. H a-t 
» f e »  yfl avea-loc tic! » a două caroserii lip 
' AwD 243 şi ARO 244.
. (766)

1 ----------------------------------------- ;-------------- _

S.C. „UNIVERS" S.A. DEVA

A N U N Ţ Ă :

'  : Scoaterea la licitaţie pentru închiriere, eon* ( 
' fbrm Hotârfrii Guvernului 1228/1991 şi a  Ho>
' târîrii Guvernului nr. 140/1991, a unităţilor j

•  Parfumerie „Farmec", str. A. Mureşanu

#  Magazinul „Meda" 
cebal.

parţial, b-dul De-

* I licitaţia va fi organizată în data de 13 no- 
'  iembrie 1991, la  sediul societăţii, fir. M*
• gâbiiceanu, b l 14, telefon 16015,
* m {

-  : -  — - :

SOCIETATEA AGROTRANSPORT S.A. 
HUNEDOARA-DEVA

V
* :

cu sediul în Deva, str. Portului, nr. 2

S vinde la licitaţie, în ziua de 31 octombrie 1991, 
\  ora 10,

i , H  autobasculante şi alte mijloace fixe- 
|  - lista  se află afişată la sediul unităţii.

* i ‘ ’
4 ___________:______________ _____
1
*
*
4
4
*
4
4
4
4
V
\ i
4
4i

S.C „HER8A"-S.A.

c« sediul în Deva, str. Aurel Viaicu, nr. 25 

-  scoate la licitaţie publică ■

•  mijloace fixe i autobasculantă SRD, m ul 
Kcar IFA, asistenţă tehnică TV cu motor 
Ofesel. »

. . .  va avea Ioc în data de 4 noiembrie } 
era 9, le  sediul Bazei de producţie din 

r. Zambilei, nr. 1 (lingă ICIL Deva).

ţ i r
4 '1
4
4 ■'
t ::
A
4
4
4
4
4

U .J .C .C . D E V A , 

A U T O B A Z A  A TELIER  D E V A , 

str. Ardealului, nr. 1, telefon 15060

ANGAJEAZĂ

dH Ştrengari, categoriile 2—5.
m

•4 - -- ■ .. " :•

|  «PIOATAREA MINIERĂ CORANDA-CERTEJ

ANUNŢA ;

Mina Certej vinde kt licitaţie, duminică, 3 
< nov. a.c., în tîrg la Mintia,

i : •  un cal de 7 ani.

(762)

S.C. „CQRATRANS" S.A. DEVA 

anunţă că începînd cu data de 1 nov. 1991, 

CURSA DEVA — CLUJ-NAPOCA

f
ya avea urm ător ui pragra m 3 ?

•  plecarea din Autogara Deva kt ora 5,30;

»• •  plecarea din Autogara Cluj-Napoca la 
j  Ora 15,00- (763)

VI NZ ĂRI
e ViND apartament do

rn, camere, cartier Micro 
15, parter. Informaţii De
va, telefon 21351, după ora 
18, (0487)

.# OCOLUL Silvio- Do- 
bra vinde'grinzi răşinoase 
de diferite dimensiuni şi. 
miere d§ albine la pre
ţuri convenabile. M̂68)

e V1ND Mercedes 200 
Diesel (an fabricaţie 1971), 
uşor avariat. Informaţii 
Deva, telefon 20012, (6488)

•  VÎNO Dacia 1310, fa
bricaţie 1083, Simeria. In
formaţii telefon 60265, zil- 
nic. (6489) ■

•  VÎND Dacia 1300 cu 
elemente i3f Or stare foar
te bţtnă. Deva. telefon 
24325. (6474)

•  ViND apartament do
uă camere Hunedoara, 
cartier O.M.| bulevardul 
1848. bloc 11, apartament • 
7:(6475)

e FIRMA „MAG
NET" vinde televizoa
re color japoneze JA- 
NITECIl" şi .K W 1 
cu telecomandă, dia
gonala 51 cm, reglare 
automată, noi cu ga
ranţie, preţ 85180. 
Deva, cartier Oituz, 
Woc 3, telefon 28998, 
.. (6345)

•  VIND morcovi în ori
ce cantitate. Ceoaglu, str.- 
independenţei, nr. 38.

(8478)
: •  VÎND 120 oi gestante, 
Brad. strada Poeniţa. tn- 
formaţiir DeVa, telefon 
88330. (6483)

:• -u» neutrei
camere, conicul I. Deva. 
str. M. Viteand, bloc 46. 
etaj III, apartament 8.

<8451)
•  VIND'mobila de bu

cătărie nouă şL-Daeia 13i8. 
Deva, ITlSOd. #473)

•  ViND bostani (eureube- 
te) pentru port|;3 fel/kg. 
Deva, str. Ion Slavici. 8.

. *1 16477)
•  VÎND fej*apere • Da- ; 

cia (fAruarie flp$). Deva, 
telefon 12238. *70)

•  VlN&fos|Ptete Dada
m k  A Imediat.
Deva, telefon 18678.

-  ;■ C8482)
■ * VÎND c*să,dpq 11 
«pi, Siva,

•  VÎND apartament trei 
camere. Deva, Aleea Lale
lelor, bloc Experimental, 
apartament 43 aau schimb 
cu două camere (exclus 
Micro 15, Dacia, Doro
banţi). Zilnic, 16—20,

(6486)
e IN ziua de 3 noiem

brie 1991, la sediul C.A.P. 
Veţel are loc licitaţia mij
loacelor fixe de la briga
da Herepeia şi Căoi.

(6489)
e VÎND Renault 18 GTL. 

Deva, telefon 956/12412.
(6490)

e VÎND televizor alb- 
negru, Sirius 208. Deva, 
2,167, după ora 16. (6491)

•  VÎND Înscriere Dacia 
1300 (decembrie 1989). De
va, telefon 28812. (6492)
. •  VIND âparat electric 
de raşchetat. şlefuit par
chet, televizor alb-negru 
„Venus". Deva. telefon 
16QO0. (6494)

•  VÎND urgent biblio
tecă nouă, preţ negociabil. 
Simeria. telefon" 60480. în
tre orele 18—20. (6495)

•  ViND înscriere Dacia 
(decembrie 1987). Hune
doara. telefon 21225, după 
ora 16. (5144)

•  VÎND înscriere Dacia 
(august 1989). Hunedoara, 
telefon 957/14899. (5145)

•  VIND M 401 Diesel şi 
motor L 27 DieseL Deva, 
telefon 21256.

tru
fon

DE
- SERVI CI I

•  FAMILIE serioasă de 
origine română, cu domi
ciliul In Germania (Sud- 
Vast), caută persoană de 
se* feminin pentru îngri
jirea de doi copii (4 şi 8 
ani) şi ajutor menaj (to
tal 4 persoane). întrucît 
se va încheia un contract 
de un ah ca AU-PAIR. 
virata este limitată la 
18—23 ani. Preferata vor 
fi candidatele care pot 
dovedi experienţă ta creş
terea copiilor şi cunoştin
ţe (minime) de limba ger
mană. Şe oferă: întreţi
nere completă; 208 WA 
nefo pe ijteftî timp liber; 
apartenenţa la viaţa de fa

milie (excursii, concedii 
şa.)v cameră separată: 
transport dus-întora. Ple
carea la alegere : 15 no
iembrie 1991 «au 5 ianua
rie 1992. Doritoarele sînt 
rugate să se anunţe in 
scris menţionînd date per- 
sonale, şcoală, experienţă, 
cunoştinţe de germană şi 
numărul de telefon la care 
pot fi -găsite la adresa : 
Deva. str, Cuza Vodă. bloc 
0, apartament 2. Selec
ţia şi discuţiile persona
le vor avea loc între 10— 
12 noiembrie a.c. (6484)

•  „IVAN - TOURS 
Frankfurt/Main“ asi
gură săptămânal călă
torii cu autocare con
fortabile, tur-retur. pe 
rutele: o Frankfurt/ . 
Main — Viena — Ti
mişoara — Deva — 
Braşov — Bucureşti;
•  Bucureşti — Sibiu 
— Sebeş — Clui — 
Viena — Frankfurt/* 
Main. Informaţii şi 
nrenotărila telefon 

după ora
16. (6444)

D I V E R S E

Î NCHI RI E RI

CAUT garsonieră pen- 
închiriat. Deva, tele- 
19290. (6472)

TÎNAR necăsătorit 
caut gazdă, • exclus Micro 
15; Deva, telefon 11944.

: (0483)

•  COMO S.R.L. Ti
mişoara, Filiala Deva, 
Şcoala de Şoferi Ama
tori face zilnic în
scrieri. pentru luna no
iembrie a.c,, la cursu
rile practice şi teore
tice, în vederea ob
ţinerii permisului de 
-conducere categoria B! 
Informaţii şi înscrieri, 
la sediul firmei, din 
Deva, str. 1 Decem
brie, nr. 19- (birou de 
copiat acte). Telefoa
ne: 18899, între orele 
8—14; 21837, orele 16— 
21. Filiala invită Pe 
cei respinşi la nroba 
teoretică să participe 
la orele de sală. (6481)

«#■ sg*-*"1
CASA ifLIDO" BUCUREŞTI -

•M" s.m .
IDO" DEVA

vă invită 
^ numai frenlru ă  z ik  

- (19 Ştloi^ W» — 2 noiembrie)
Ia Da program excepţional

;/'i ' * -A. ■
CABARET 

. Spectacolul este 
susţinut de trupa 

„  Casei „Lldo" Bucureşti 
Accesul In sală numai pe baza REZERVĂ

RII DE LOCURI, care se fac anticipat, iar pentru 
ziua d/fentă pînă la orele 18.
Pentru rexfcrvări adresaţi-vă 

conducerii Complexului „Udo",
telefon 27Ş36

(765)

•  CU autorizaţia nr. 
4401 din 15 aprilie 1991, 
eliberată de Prefectura" ju
deţului Hunedoara, a luat 
fiinţă Activitatea inde
pendentă „Grafica", cu se
diul în Deva, b-dul N. Băl- 
cescu, bloc f, apartament 
11, cu obiectivul activi
tăţii pictură, grafică pu
blicitară. (8487)

•  ADMITERE: Istorie, 
Economie, Filosofic, Psi
hologie,. meditez prin co
respondentă sinteze dac
tilografiate, . intrebări/răs- 
punsuri de examen, Scrieţi: 
Universitar, Căsuţă poş
tală 77-7, Bucureşti-77. -

(6394)
•  OFER recompensă 

150—259 000 lei pentru pre
dare contract apartament 
2—3 camere Deva (exclus 
Dacia, Micro). Informaţii 
OeVa, 23076. (6410)

: - COMEMORARE

•  FAMILIA Enăşel Pe
tru anunţă cil aceeaşi du
rere împlinirea unui an 
de la trecerea în nefiinţă 
a celei care a fost

prof. CALINA 
BARMAC ENAŞEL

Comemorarea va avea 
loc miercuri, 30 octom
brie, ora 13, la Biserică, 
str. Emineseu. Deva. (0471)

•  AM pierdut ce am
avut mai scump pe 
acest pămint. Cu a- 
dîncă durere In suflet 
soţia Slmona. fiul An
drei anunţă încetarea 
din viată, la numai 35 
de ani a drtfcului lor

DAN GOSTIAN
Ai plecat, dar în 

inimile noastre vel e- 
xista mereu. Nu te 
vom uita şi amintirea 
ta va fi mereu vie. • 
.Dumnezeu să te odih

nească în pace. să aibă 
grijă de sufletul tău 
blând şi bun. (6500)

; t  CU nespusă jale 
şi lacrimi amare, as
tăzi ne despărţim pen
tru totdeauna de bu-, 
nul şi dragul nostru 
fiu

DAN GOSTIAN
înhumarea va avea 

loc astăzi, 29 octom
brie. ora 13. la Cimiti
rul din Simeria. (6500)

• UN pios şi* sincer 
omagiu din partea ab
solvenţilor Liceului 
Teoretic Simeria. pro
moţia 1975. la trece
rea fulgerătoare în ne
fiinţă a celui care a 
fost pentru ei un bun 
coleg şi prieten

DAN GOSTIAN 
' (6478)

; •  FAMILIA. Trif 
deplinge moartea ne
aşteptată a scumpului 
ci vecin

DAN GOSTIAN 
şi transmite sincere 
condoleanţe. (6493)

•  CU durere 5n su
flet, ,soţia anunţă În
cetarea din viaţă, du
pă o lungă şi grea su
ferinţă. a iubitului soţ, 
praf. JANOSI FERENC

înmormîntarea a U- 
Vut loc luni, 28 oct., 
în Tîrgu Mureş. (6384)

® COLECTIVUL de 
' cadre didactice şi e- 
levi. de la Şcoala Ge
nerală Nr. 3 Deva, re
gretă moartea bunu
lui lor coleg şi profe
sor de aleasă ţinută, 
cinste si modestie 
prof. JANOSI FERENC 

(6384)

•. COLEGII sînt alături 
de dna dr. Dogaru, in a- 
ceste clipe triste, eSnd fel 
conduce pe ultimul drum 
pe buna sa mamă. Colec
tivul Laboratorului de să- 
nătate «ţintală copii. Po
liclinica Deva. (6488)

» PROMOŢIA anului 
1957 a Liceului „Petofi 
Sân dor" dlh Deva va păs
tra veşnică amintire celui 
cane a fost unul din cej 
mai 'ubiţi şi respectaţi 
profesori at săi: 

praf, JANOSI
I , : - ; ' (6385)

•  SOŢIA, fiul, nora şl 
nepoţii, eu adîncă durere, 
anunţă moartea fulgeră
toare a iubitului lor 

POPA GHEORGHE)
•Iu .vîrsţâ.fje 62 ani.

. Înmormîntarea ^  mier-- 
curi, 30 octombrie. In sa
tul Hărţăgant. (6386)
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REDACŢIA $1 ADMINISTRAŢIA»

2 700. Deva. itr. 1 Decembrie, 35, 
JudeM Hunedoara.

(etefoane: 11275. 12157 
Telefon ibografie i 25904 
^ t a i  18861

întreaga răspundere pentru eonjinulul 
articolelor publicate o poartă 

autori! acestora.

TIPARUL*
S.C «Potidava" S. A.

Deva, str, 22 Decembrie 257* 
Tiraj : 21367 exemplare
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