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De curbul, Guvernul 
României a emis o mult 
aţtepfein JOetâctea ftc. 730 
privind atribuirea burselor 
de şcolariza re. burselor de 
fnerit şi a altor forme de 
sprijin material elevilor de 
ia învăţămintul de stat. 
Curs de zi. Pentru a afla 
amănunte am solicitat un 
interviu dlui Vasile Mu- 
rcş&n. inspector general al 
inspectoratului Şcolar Ju
deţean. '

— Pentru protecţia so
cială şi stimularea elevilor 
de la învăţămintul de stat. 
Curs da zi, cu rezultate 
foarte bune la învăţătură. 
Se instituie burse de şcola
rizare, de Jnerit şi alte for
mă de sprijin material, fa 
limita fondurilor aprobate 
tle minister*. Se asigură, îrt 
acelaşi timp. burse acor
date de către agenţii eeo. 
n om ici. asociaţii şi funda
ţii, Burse de şcblâfizare se 
acordă elevilor din învăţă

factor de protecţie
mîntul de stat, primar, gim
nazial. liceal, postliceal. 
profesional, complementar 
si de ucenici, de la cursuri 
de zi, orfani, celor necu- 
prinşi în casele de Copii, 
deşi îndeplinesc condiţiile 
pentru a fi -primiţi în a- 
ceste unităţi, celor prove
niţi din casele de copii sau 
din plasament familial ori 
din familii care nu le pot
asigura condiţii de viaţă 
şi o educaţie corespunză
toare (conducerile şcolilor 
vor solicita în acest; caz 
sprijinul primăriilor şi âl 
autcyităţilor tutelare pen
tru  stabilirea acestor fami
lii şl acordarea" burselor 
de şcolarizare celor prove

niţi de aici) celor bolnavi 
TfJB.C., de diabet, boli ma
ligne sau sînt deficienţi 
niotori. Cuantumul bursei 
de şcolarizare este stabilit 

. pentru o Itină calendaris
tică şi se atribuje pe dura
ta anului de învăţămînt. 
Bursa de şcolarizare se 
plăteşte elevului, părinte- 

1 lui sau susţinătorului le
gal. De asemenea, mai poţ 
Primi bursă de şcolarizară 
1 la sută din elevii unei 
scoli care au situaţie ma
terială deficitară, precum 
şi copiii eroilor martiri, 
invalizi în Revoluţia din 
Decembrie 1989.

— Pot fi suspendate sau

reduse» aceste burse în a- 
numito condiţii V

Bursele nu se acordă 
elevilor care repetă anul 
•şcolar (cu, excepţia cauze
lor medicale — n.n,). Celor 
pâre în trimestrul anterior 
au 2 sau mal multe cori
gente sau depăşesc 10 ab
senţe nemotivate. De ase
menea. elevij cărora li Se 
scade nota lâ purtare sub 
9 pierd dreptul la bursă 
pentru trimestrul următor.

— Unde depun cererile 
de bursă cei în drept ?

— La comisia .de burse 
din şcoală, cererea fiind 
însoţită de acte doveditoa
re. Contestaţiile se depun

la însaaeWaRÎ! Şcolar Jp- 
ţ-rieţpnnŢ ' V $

, — CStft'
seie de merit V

— Acestea se acordă de 
Inspectoratul Şcolar Jude
ţean Ia propunerea consi
liilor de administraţie ale 
unităţilor de -învătămînt, 
elevilor catex obţin cel pu
ţin media 9,00 la fiecare 
disciplină de învăţămînt si 
10 la purtăre. fără a depăşi 
1 la sută din numărul to
tal de elevi din clasele 
X—XII, respectiv anii II— 
III din unităţile de învă
ţămînt liceal, postliceal, 
profesional, complementar 
şi de ucenici. Aceste burse 
se revizuiesc trimestrial. 
— - Vă rog să faceţi, în 
încheiere, citeva precizări

Interviu realizat de 
MINEL BODEA

(Continuare în pag. a 2-a>

DE CE NU

Sint foarte puţini feri
ciţii tare să nu aibă, mă
car din tind în «înd, ne
voie de medicamente, Pen. 
tru că ceilalţi, suferinzii,

* cronici sau „ocazionali", 
bat degeaba la uşile far
maciilor, „Medicamente ta 
re ne lipsesc ? **- • mă în
treba Ana Plenar şefa Far
maciei nr. 2 Deva, V-aş 
imtra tiHimcia, preţ de p 
jumătate de oră, titlurile 
medicamentelor pe care nu 

; le -avem". ■
In farmacia Secţiei T.B.C. 

a Spitalului Judeţean De
va I-arn întrebat pe dl far
macist Blendca cum îşi ex
plică accâStă criză prelun
gită de medicamente. Din 
informaţiile dumnealui a- 
crcditivcle în valoare de mai 
multe miliarde de dolari 
pentru importul de medi. 
camehte nil erau deschise 
CU M ţin timp în Urmă. 
Cauza e lesne de înţeles. 
Aşa că dacă importul nu 
se poate face, producţia 
indigenă de medicamente 
este aşa cum-sînt toate Ia 
noi, criza este explicabilă. 
S-a ajuns ca şi medica
mentele oare ie înlocuiau 
pe cele >de bază, avîrtd e- 
fecte similare sau apropia
te, sfi Se epuizeze. Ea far
macia secţiei există medi-

VIORICA ROMAN , 

(Continuare în pag. a 2-a)

—- Cum o duci cu 

noul director'?

— Excepţional; dar
/

nu mă plîng.
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Lum ea trebuie să ştie

ft „operă" la Teatrul de Estradă Deva
Nu, nu este vorba despre 

vreo premieră. la Teatrul 
de Estradă Deva. Opera la 
care ne referim se numeşte 
reparaţia capitală şi mo
dernizarea acestui impor
tant edificiu cultural al 
judeţului nostru. Eâ a în
ceput de mai multă vreme 
şi, probabil, va mai dura 
destul. Dar nu „opera" în 
ansamblu este obiectul rîn- 
:durilor de faţă. ci dtrir un, 
„capitol" al ei. Este vorba

despre canalul ce taie stra
da şi care va servi la racor
darea reţelei de termofica- 
re a teatrului de la cen
trala liceului „Decehal".

Se împlinesc foarte cu- 
rînd trei luni de eînd noua 
societate „Meţalexpres" 
S.R.L. Deva a atacat exe
cuţia respectivului canal.

Ce ce întîmplă, de fapt ? 
Lumea/ trebuie să ştie. Le 
spunem, s i ,  paj cUilprUnr.. 
ceea ce ai s-a relevat de

Primăria Deva nu are nimic de spus? Pină cînd mai avem şantier în fata 
Teatrului de Estradă DeVa? Foto PA VEL LAZA

la conducerea Teatrului de 
Estradă Deva.

— O perioadă, lucrările 
au trenat din cauza lipsei 
fondurilor necesare. Apoi, 
pe măsură ce canalul lua 
adîncime, s-au interceptat
0 serie de cabluri electrice 
şi telefonice. A trebuit să 
se iu legătura cu I.R.E.D. 
si cu „Telecom" Deva. pen
tru protejarea cablurilor

. , A g u in .a p ă ra t
alt inconvenient f  conduce
rea Liceului „Decebăl'' De
va nu mai acceptă racor
dul, deşi. pe baia înţele
gerii iniţiale a , fost întoc
mit" proiectul şi” s-a înce
put lucrarea.

Şi o subliniere mai op- 
timistă, aparţinînd dlui ing. 
Doreî Jele directorul „Me
tal expres" S.R.L. Deva: 
„Duminică, 1 decembrie 
a.c., canalul respectiv va 
fi acoperit?;

în final, o propunere 
(nici nu mai ştim a cita 
este) pentru Primăria De
vei şi Poliţia municipiului, 
privind protecţia împotri
va poluării sonore şi chi
mice, civilizaţia Şi ordinea 
publică pe tronsonul între 
„Stop" şi „Parc." al străzii
1 Decembrie, prin, interzi
cerea circulaţiei auto în 
acest perimetru (aşa cum 
era cindva...).
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$  „VENIŢI LA ALBA IV- 
CETATE!" Inimă-de Ţară 

în Zi anume, zi de aducere-aminte 
pentru neam : 1 DECEMBRIE. 
Ieri, a» debutat t» milenarul 
Apulhim Serbările Unirii. Vreme 
de o siptâmtnă, aici se va des
făşura un evantai larg de mani
festări premergătoare — şl prea- 
măritoare —- Zilei Naţionale a 
românilor. In salba de acţiuni 
d in :Cătate se înscrie, la loc de 
cmste, Conferinţa -Naţională 4 
Asodăfîei ,iPro Basarabia şi Bu

covina". .Fericită alegerea Albei- 
lulla ■ pentru importantul act al 
românilor băjeniţi de dim-oio dc 
P ru t(N . V.).

Q  SPECTACOL DE MUZICĂ 
UŞOARĂ. Casa de Cultură din 
Deva găzduieşte astăzi, la ora 
17, spectacolul de muzică uşoa
ră „Dragoste-şi frumuseţe", îşi
dau concursul Orna Sitbu, Da
niel iordichioede. Cătălin Crişan, 
Alina Papa, Prezentator Octa- 
vRmrUtsulescu. ţP.hf).

® CERCURI ARTISTICE PEN* 
TRU COP», La Cffcbuf „SSdz* 
rurgistul" dă 
fiinţă cercuri da 
d m t, de societate, pentru mpii

între 6 şi 10 ani. Instructorii se 
deplasează chiar şi în afara insti
tuţiei, în grădiniţe, sS-i pregă
tească pe cei mici. In primăva
ră, tinerele talente vor evolua in
tr-un spectacol pe scena Clubu
lui, iar cei mai buni vor fi se
lectaţi pentru un festival desti
nat lor ce va avea toc lă Bra
şov. Succes tuturor 1 (M. B.).

O  FRUCTE .d e  PĂDURE. Ca 
în fiecare toamhă, Ocolul Silvic 
din Haţeg a acbraat atenţia cu
venită culegerii şi colectării fruc
telor de pădure. Dovada cea 
mai bună sint cantităţile strînse 
şi livratei peste. ISO tone ■ de 
mure, mal bine da 100 porte de 
afirm, 52 tone zmeură, 49,5 to
ne Se cireşe amare, aproape 5

tone. de purunţpeh' si altele. 
(N- S ).

O  GEST FIRESC. Domnul 
Marton Grigore din Deva, str. 
Hărăului, nr. 5, a venit recent la 
redacţie. Nu să reclame ceva, să 
sa plinga de ceva, ci cu altă trea
bă. „Am găsit în Ziua "de 21 no
iembrie a.c., *in jurul orei 22, W, 
în faţa Alimentarei de pe str. 
Horea, o legătură de ehei -*  ne-a 
spus. Uitaţi-le". In legătura ce 
ne-a arătat-o erau vreo 8 ehei, 
de toate felurile, incluşi o de ma
şină. „Mă gîndesc că cel ce le-a 
pierdut are nevoia de ele" — e 
continuat M, G. „Fără doar şi 
poate. Unda îs poate găsi ?* La 
mine acasă, A*n telefonul nr. 
10561. Aştept «£ tnă sune sau 
să mă viziteze*. fT. B,}.

■  TELECOMANDA. In 
şffrşit, specialiştii de la 
Electronica au proiectat şi 
pus în fabricslte un tele
vizor color dotat cu tele
comandă. Cu o diagonală 
de 37 cm PA L-SECAM, 
design modern, chiar mai 
ceva ca Goldstar etc. Pri
mind informaţia am fost 
asiguraţi ca, de acum îna
inte toată producţia de TV 
color va beneficia de mi
cul instrument ce permite 
o foarte comodă „tnanipu.- 
lare". ' ':

■  NOI MIJLOACE DE 
ÎNvAţ ÂMÎNT. Oficiul Cen
tral pentru Mijloace de 
fnvâţămînt şi-a propus 
pentru acest an şcolar rea
lizarea a numeroase mate
riale didactice Care să 
vină în sprijinul procesu
lui de instruire din şcoli, 
între acestea amintim: 
multimetre digital, module 
pentru studiul cotlthicţiei 
termice şi pentru studiul 
luminiscenţei; gama mij
loacelor audiovizuale va fi 
completată 1 cu noi titluri 
de diapozitive. Dc aseme
nea, vor fi realizate şi fil
mele didactice „Prelucrarea 
roţilor dinţate conice" si 
„Fiziologia analizatorului 
vestibular".

■  CUELLAR Şl „CĂŞ
TILE ALBASTRE". Secre- 

\ tarul general al O.N.U., 
Javîer Perez de Cuellar, a- 
flat la Milano, a declarat 
presei că Naţiunile Unite 
sînt pregătite să trimită 
„căştile albastre" în Iugo
slavia, dacă toate părţile 
implicate sînt de -acord, 
precizînd eâ „solnţia nblK 
tică este in mîinile C-ESC,*. 
„O.NAL este gata să cola
boreze ta eforturile de pace 
din Iugoslavia. Insă nn 
dublu efect (care s-ar a- 
dăuga celui al C.E.E.) ar 
putea fi inutil şi chiar 
contraproduetiv”, a subli
niat el. Oricum, „căştile 
albastre" castă scump, ,

■  ARABÎA . SAUDIT l  
VA RECUNOAŞTE ISRAE
LUL? Ambasadorul Ara
bici Saudite în S.tî.A. a e- 
Vo.cat la New Vork posi
bilitatea Ca ţara Sa Să re
cunoască Israelul —• Infor
mează France Presse. In 
cadrul primei- sple între, 
vederi olfciale cu repre
zentanţi ai comunităţii e- 
vreieşti din Statele Unite, 
prinţul Bandar nu a  de
clarat că Arabia Saudită 
este pe punctul de â Sta
bili relaţii diplomaţie? tu  
Israelul, însă â afirmat că 
existenţa statului israclian 
nu reprezintă o problemă 
Pentru regatui "sau-
dit.

■  VICEPREMIERUL ! 
MINISTRUL d e  EXTE1 
NE al Egiptului, Boutn
Ghali a fost ales ca su< 
cesor al lui Cuellar. El 4 

prelua funcţia de secret; 
general’ al OiN.U, ineepîti 
de la 1 ianuarie 1992; pe 
perioadă de 5 ani.
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DE CE NU PRIMIM 
RAŢIA DE ULEI ?

Sîntem un grup de cetăţeni al 
oraşului Simeria, care cumpărăm 
alimentele raţionalizate de la ma
gazinul nr. 8, str. Şoseaua Naţiona
lă (lingă Moară), gestionară Dosan 
Ana, şi venim cu plîngerea 'de a 
se face lumină în ce priveşte raţia 
de ulei, pe care n-am ridicat-o din- 
luna august. Ne adresăm în fiecare 
zi gestionarei. întrebînd-o eînd vom 
primi raţia de ulei pe lunile sep-, 
tembrie—octombrie. La data de 13 
noiembrie nî s-a spus că a primit 
o adresă de la birourile I.C.S. Ali
mentara Deva, prin care i.se comu
nică că nu o să se mai dea raţia 
din urmă —■ adică lunile august, 
septembrie şi octombrie — pe mo
tiv că nu există ulei în depozitul 
ICRA. Menţionăm că pe luna au
gust au beneficiat de raţie numai 
cca. 200 persoane. Ne-am informat 
la depozitul ICRA dacă în perioada 
august—octombrie a existat ulei în 
depozit şi ni s-a spus că a existat, 
dar nu cunosc de ce nu s-a ridicat 
uleiul pentru acest magazin.

Ne întrebăm de unde au priva

tizaţii ulei pentru vînzare ia pre
ţul de 100 lei/1 (cazul magazinului 
privatizat — fosta pescărie de la 
hala Deva).

Totodată, vă rugăm să verificaţi 
la ICSMA Deva, la ICRA care este 
situaţia cu acest produs, întrucît 
sînt mulţi oameni bolnavi care ne
cesită regim, familii cu mulţi mem
bri. Nu există nici untură. Poate ne 

-daţi dv. o reţetă pentru gătit fără 
acest produs. Vă mulţumim. <Mu- 
reşan Doina. slr. Traian. nr. 20, Si
meria).

I.F.E.T. care au transportat lemne. 
Noi, locuitorii satului Herepeia. sîn
tem hotărîţi să închidem circulaţia 
pc acest drum.

Vă rugăm pe dv. întrebaţi pc 
dnii do la Primăria Veţel şi pe cel 
de la Secţia Păullş ce au de gînd 
eu drumul ce leagă Veţelul de He
repeia ?

POSTA RUBRICII'

CÎND SE VA 
REPAR A DRUMUL ?

Mă numesc Viorel Josan. din sa
tul Herepeia. comuna Veţel, şi vrem 
ca prin intermediul ziarului dv. să- 
ne ajutaţi în problema drumului ce 
face legătura între Veţel şi Here
peia. Acesta se află în administra
rea Direcţiei judeţene do drumuri şi 
poduri. I,a începutul anului a fost 
bucurie că sc asfaltează 1 km. Dar 
a fost lăsat în paragină, nu s-a îm
prăştiat nici măcar o maşină de pia
tră. Drumul este. plin de gropi din 
cauza maşinilor de marc tona) ale

•  între alte scrisori, am primit 
şi o anonimă cu următorul conţi
nut : „Personalul TESA dc la Coo
perativa „Moţul" Brad este de acord 
să fie redus şi trecut în producţie, 
cu condiţia să fie redusă şi trecută 
în producţie şi nepoata contabilei 
şefe. Nu putem semna că sîntem 
mulţi. Vă rugăm, ajutaţi-nc".

N.R. Precum vedeţi, încercăm să 
vă ajutăm. Dar de ce atîta teamă 7

•  Stimate d!e Nieolae Cadar. 
scrisoarea dv a primit răspuns din 
partea R.A.G.C.L. Deva. care con
firmă temeinicia celor sesizate. Deci, 
Secţia -Fond Locativ va întocmi un 
deviz estimativ cu lucrările ce sînt 
necesare a se executa pentru a fi 
acceptate de asociaţia de locatari.
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Acum cîteva zile întâm
plarea a făcut să cunosc 
un tînăr. Ingîndurat. Me
reu în căutarea a ceva 
nou. Povestea lui e şi po
vestea multor zeci de ti
neri pe care-i încearcă me
reu gîndul de a evada din 
universul monoton al zilei 
în cel al căutării, al ine
ditului. Rezultatele. în 
multe situaţii, sînt surprin
zătoare. Şi totuşi,., drăiiia 
unui,, om care zf de zi se 
dedică profesiei,; v 

După absolvire. în anul 
1988. a Institutului Poli
tehnic, s-a înscris la A.S.E. 
Bucureşti, 1991 îl găseşte 
în anul trei. Preocupările 
pentru sfera economicului 
sînt continue. Anual, în 
Occident se organizează di
verse concursuri, reuniuni 
pe diferite teme. care an
trenează cei mai valoroşi 
pasionaţi ai domeniului. ■ 
Printre acestea s-a numă
rat şi o lucrare pe o temă 
economică actuală vizînd 
tranziţia la economia de 
piaţă. , î n '  urma reuniunii, 
autorii celor mai valoroase 
idei. apreciaţi de un juriu 
internaţional, an 4ost in. 
vitaţi la o întrunire «an» 
a avut loc pe 14 noiem
brie ’91 la Londra. Din 
prestigiosul juriu a au

lipsit Toyoo Gyohţen (mi
nistrul de finanţe al Japo
niei), John Flemming (direc
tor al B.E.R.D.), Bernard 
Hoekman (secretar GATT), 
prof. Rudiger Dombusch. 
Institutul „Massachussetts" 
of Technology.

Deşi invitat fiind la a-

la Londra a însumat peste 
1 000 de lucrări din dome
niu (tema prezentată de 
N. S. clasîndu-se în prime
le 50). Lucrarea nu repre
zintă altceva decît o ana
liză a modului in care Ro
mânia ar putea ajunge ra
pid Ia un anumit stadiu de

ccastă reuniune a celor mai 
valoroşi autori, prezenţa 
domniei sale, la Londra, a 
fost imposibilă clin motive 
pur financiare. Taxa dc 
participare — doar 450 de 
lire sterline (ceea ce ar 
însemna pentru un englez 
mai puţin de jumătate din 
salariul lunar). Reuniunea 
preliminară a lucrărilor de

dezvoltare în situaţia unui 
sprijin financiar din par
tea Occidentului.

Dar...
Să mai amintim „spri

jinul substanţial" pe care 
l-au oferit edilii, în pri
vinţa unei locuinţe. De trei 
ani se plimbă din gazdă
în gazdă, fără a mai adău
ga faptul că este tatăl ţi

nui copil de doi anişori, 
în schimb alţi „savanţi" se 
iăfăie în trei-patru apar
tamente, pe care le închi
riază pentru sume respec
tabile. Cu adevărat demo
craţie ! ! !

Nu întîmplător cazul ri
dică o altă întrebare : De 
ce mulţi dintre oamenii 
valoroşi ai ţării pleacă în 
Occident sau peste Ocean ? 
Credem că la o asemenea 
întrebare ar trebui să me
diteze şi primarul şi pre
fectul si guvernul. Şi dacă 
firul discuţiei a ajuns aici 
ne-am mai permite o în
trebare : Cîte aşa-zise de
legaţii (fie ele culturale ori 
mai puţin culturale) s-au 
perindat în alte ţări pe 
banii obştii, fără nici un 
Dumnezeu, iar atunci cînd 
este vorba de un om a 
cărui gîndire economică 
poate salva cît de cît de
zastrul incomensurabil în 
care se găseşte ţara, nu 
interesează pe nimeni. Ca
pitalismul sălbatic a înce
put să-şi spună cuvîntjil.

Şi să mal amintim, pen
tru eventualii curioşi, că 
autorului prestigioasei lu
crări prietenii îi spun Ni- 
euşor.

CORNEL POENAR

De ce nu  găsim  m edicam ente ?
(Urmare din pag. t)

camcnte specifice bolilor 
tratate aici. In schimb 
lipsesc cele destinate altor 
afecţiuni.

După ce-am luat la rînd 
farmaciile fără şă 'găsim 
medicamentul căutat, ne 
gîndim că poate el s-o gă
si la Centrofarm (acum So
cietatea Comercială Far
maceutică „Remedia" S.A. 
Deva).

Din păcate nici aici nu 
sînt multe dintre medica
mentele de care oamenii 
au nevoie. Iar cele cârc

există nu pot ajunge la 
farmacii pentru că socie
tatea n-are motorină să le 
transporte. Ce să mai vor
bim de deplasările la fur
nizori ! Din mila prefectu
rii şi înţelegerea unor fir
me care mai au ceva .mo
torină mai primeşte şi „Re
media" cîte 2—3 butoaie 
de motorină.

Ştim că motorina a fost 
dirnată spre agricultură, 
pentru că era necesar să 
se intîmple aşa. Ştim cît 
au crescut costurile la toa
te tipurile de transporturi. 
Ştim că blocajul financiar 
sufocă multe firme.' inclu
siv pe „Remedia". Mai ştim

şi că toate cele amintite 
sînt cauze obiective ale 
absenţei unor medicamente 
(din păcate cam multe!). 
Dar ain dori să ştim cînd 
îşi vor apleca mai marii 
zilei privirile şi spre do
meniul sănătăţii. Pentru că 
explicaţiile, dricît de mo
tivate ar fi ele, nu alină 
durerile nimănui. $i pe 
bună dreptate oamenii se 
întreabă, dacă toi s-au 
scumpit atît dc mult me
dicamentele (căci, în ciuda 
suportării în proporţie de 
numai 50 la sută a costu
lui acestora, creşterea de 
preţ o simţim), de ce nu
se găsesc?

Bursele şcolare
(Urmare din pag. 1)

legate de bursele acordate 
de agenţii economici, de 
ajutoarele sociale,

— Elevii şcolilor profe
sionale, complementare şi 
de ucenici, ai liceelor in
dustriale. agricole, silvice, 
curs de zi, care încheie 
contracte cu agenţi econo
mici. instituţii organizatoa
re de şcoli sau cu primă
rii. pot beneficia Sjl din ! 
partea acestora de burse de 
şcolarizare, de ajutoare 
materiale constînd în re
chizite şcolare, uniformă, 
îmbrăcăminte si echipa
ment de protecţie. ■ ..
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Era destul de rece, dar 
nu mă grăbeam. Cerul 
era cenuşiu, era şi peaţă, 
erau şi frunze moarte, e- 
ra şi destulă lume pe bu
levard. Oameni de toate 
virstcle roiau în sus şi 
în .jos, fiecare cu trebu
rile lui, tineri, băieţi şi 

-fete adunaţi în grupuri 
ce dădeau animaţie stră
zii. Rîsetele lor răzbăteau 
pînă la mine şi mă în
cerca un sentiment de 
mulţumire. Cît optimism 
şi cită vitalitate!

Aproape că se întune
case şi frigul mă pătrun
dea din ce in ce mai ta
re. Am intrat într-o ca
fenea, am comandat» o 
cafea şi m-am aşezat la 
masă. Am privit în ju
rul meu şi am observat 
că nu era lume. Ici. colo, 
cîte-un băiat stingher, cîte 
o fată, poate la fel de 
plictisiţi ca mine, îşi 
beau în linişte cafeaua. 
Era cald şi plăcut. La o 
masă erau adunaţi mai 
mulţi băieţi şi fete. Unii 
jucau cărţi, alţii fumau, 
alţii riăeau şi glumeau. 
Sub masă aveau o sticlă 
de băutură pe care şi-o 
dădeau din mină in mi
nă. O gustau pe rină, a- 
poi sticla era pusă la lo
cul ei.

Nu ştiu cit timp am 
rămas acolo, dar, atunci 
cînd am ieşit eu, au ieşit 
şi ei. Începuse un soi de 
ceartă şi chiar am auzit 
înjurături şi ameninţări. 
Aş fi jurat că sînt elevi, 
erau aşa de tineri... Dar 
iată că a început scanda
lul ! Am avut impresia 
că vizionez un film de 
karate. Nu mai înţele
geam cine cu cine se ba

te. Fetele, evident, au 
început să fugă, dar cea 
din urmă a fost prinsă 
de unul din băieţi şi lo
vită cu bestialitate. S-a 
clătinat, după care a că
zut ca o scindară. Ce-a 
urmat ? S-au strîns ciţtva 
oameni acolo şi grupul 
de tineri s-a împrăştiat. 
M-am apropiat de fata 
aceea şi am încercat să-i 
adun de pe jos cîteva 
lucruri căzute dintr-o po
şetă : un ruj, un pieptene 
şi cîteva ţigări „Assos". 
Am ajutat-o să se ridi
ca, i-am şters un firicel 
de singe ce i sa prelingea 
din nas. Nu plîngca, dar 
avea nişte ochi aşa de 
trişti... Nu i-am vorbit, 
nu mi-a vorbit. M-a pri
vit preţ. de cîteva clipe, 
după care a dat să plece. 
S-a întors brusc şi a a- 
lergat la m ine: „scuză- 
mă, te rog, îmi este aşa 
de ruşine, mi-e frică, ce 
vor zice părinţii mei cînd 
mă vor vedea ?". Nu şti
am ce să-i răspund. N-o 
mai văzusem pînă atunci 
şi eram mirat că-mi vor
bea de parcă mi-ar fi 
cerut un sfat. Am ridicat 
din Umeri, l-am zîmbit 
încurajator. Un „mulţu
mesc" a făcut lumea din 
•jur să se uite la ea, un 
»mulţumesc" mai mult 
strigat. Am tresărit, m-ant 
întors şi am văzut că era 
în acelaşi loc şi-mi făcea 
cu mina. Am făcut şi eu 
acelaşi gest şi mi-ccm con
tinuat drumul. Sărmana ! 
De ce o fi fost lovită 1 
Ce rău ar fi putut ea 
face ?
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FLORIN FlŢA, 
corespondent

I

H oţul era
*

băiat „gigea"
Vasjle Popescu, din O- 

răştie, este un băiat dră
guţ. ce şi-a sărbătorit re
cent majoratul. A ajuns, 
deci. la vîrsta cînd omul 
îşi croieşte, practic — căci 
teoretic se presupune că 
opţiunile sînt cristalizate 
— drumul pe care să pă
şească în viaţă, îşi caută 
prietene, iubite... Aşa este 
firesc, omeneşte. V.P. şi-a 
ales şi el un drum, dar 
nu unul drept, limpede, cl. 
dimpotrivă, întunecat şl 
întortocheat. Şi nu numai 
că l-a ales. ci a purces 
să-l parcurgă. Mai concret, 
iată ce-a făcut drăguţul 
de el.

•Inîr-o perioadă — era 
cald şi bine pe atunci — 
s-a învîrtit mal multe zile 
la rind pe lingă o unitate 
privatizată din oraş. Este 
vorba de „Meşteşugarul". 
După ce a studiat terenul, ' 
a intrat în acţiune. A pă
truns în unitate — nu con
tează Pe ce cale — şi a 
pus mina pe televizoare, 
gasete video şi radio şi al
te obiecte.

După , această primă Is
pravă, proaspătul om ma
jor a făcut o pauză de cî
teva luni. E drept că îri
vremea aceasta _n-a stat

chiar degeaba; A căutat 
alte piste de acţiune, dar. 
se pare, n-a găsit să-i 
convină. Abia mai tîrziu, 
pe str. Gh. Doja, a văzut 
un autocar cu care — au
zise — veniseră, de la ma
re distanţă, invitaţi la o 
nuntă ce avea loc în sea
ra aceea. „Aha, şi-a zis — 
aici ar fi ceva de găsit. 
Poate nuntaşii şi-au lăsat 
sus nişte lucruri ce merită 
atenţie". A forţat .uşa au
tocarului şi a Urcat, Mare 
i-a fost dezamăgirea cînd 
a constatat că s-a înşelat: 
în autocar nu era absolut 
nimic. A, ba da. La locul 
unde şedea de obicei şo
ferul se găseau cîteva lu
cruri. nu de cine ştie ce 
xraloare. haine, dar nu se 
făcea să coboare cu mîna 
goală. Aşa că le-a-înşfăcat, 

Evident că astfel de fapte 
nu puteau trece neobser
vate de Poliţia Orăştiei, 
care l-a căutat pe autorul 
lor şi l-a găsit. Aşa Se fa
ce că V.P., băiat „gigea"
1— cum se zice — va trebui 
să stea o vreme sub pază. 
iar fetele vor trebui să-l 
aştepte. Dacă vor...

TRAIAN BONDOR
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Cronica etapei
DACIA VICT. BRĂILA 

'W  F.C. COR v in u l '  i —0. 
Meci de mare luptă In ca
re Corvinul, cu absenţe de 
marcă în echipă, fie şi 
mimai Ioniţă şi Hariganu, 
a dorit mult măcar obţine, 
rea unui punct pe care, de 
altfel, l-ar fi meritat. Cre
dem In forţa de revenire 
a tinerilor fotbalişti hune- 
doreni, în capacitatea con
ducerii tehnice de a re
lansa Corvinul, pentru a 
părăsi cît mai urgent locul 
ultim ocupat în clasament. 
Vom reveni cu amănunte 
în avancronica fotbalistică 
a meciului de duminică a 
hunedorenilor cu AJS.A. 
Tg. Mureş. La Brăila a 
înscris Drăgoi. în min. 61.

F.C. BRAŞOV — SPOR. 
TUL STUDENŢESC 1—I. 

‘ Studenţii au obţinut un 
punct valoros lrţ deplasa- 
re. Gazdele au- jucat şters, 
stereotip. Au marcat, pen
tru gazde, Minga (min. 9) 
şi Petre Cristian, min. 43, 
pentru oaspeţi.

RAPID — PETROLUL 
; 2—0. Bucurie mare în Ciu
leşti. Nu a fost la îndemî- 
na oricui să învingă Petro
lul cu 2—0 în turul acestui 
campionat. Au făcut-o ra- 
pidiştii prin Dpmitraşcu (2). 
în minutele 18 şi 56.

A.S.A. TG. MUREŞ — 
DINAMO 0—I. Oaspeţii au 
apărut la Tg. Mureş cu 
Tene în poartă. Stelea pă
răsind pe Dinamo, pentru

REZULTATE: F.C. Braşov — Sportul Stud.
1—1 ; Dacia V. Brăila — F.C. Corvinul 1—0 ; Rapid 
— Petrolul 2—0 ; A.S.A. Tg. Mureş — Dinamo 0—1; 
Oţelul Galaţi — F.C. Bacău 3—0; Gloria Bistriţa —9 
Electroputere 2—0 ; F.C. Argeş — Inter Sibiu 1—0; 
Univ. Craiova — Poli. Timişoara 1—1 ; Steaua — 
F.C. Farul 2—1. - i-T: ş , : ‘

C L A S A M E N T U L
1. Dinamo 12 10 2 0 32— 6 22
2. Petrolul 12 8 1 3 20—16 17
3. Steaua 12 7 2 3 18— 9 16
4, Oţelul Galaţi 12 7 1 4 16—13 15
5. Univ. Craiova 12 5 4 3 12— 7 14
6. Poli. Timişoara 12 5 3 4 17—14 13
7. Gloria Bistriţa 12 5 3 4 19—16 13
8. Electroputere 12 5 3 4 10— 9 13
9. F.C. Bacău 12 5 2 5 11—19 12

10. Rapid 12 5 1 6 13—15 11
11. F. C. Argeş 12 3 4 5 15—15 10
12. F.C. Farul 12 3.4 5 8— 9 10
IX F.C. Braşov 12 4 2 6 19—23 10
14. A.S.A. Tg. Mureş 12 4 1 7 11—18 9
15. Dacia Vict; Brăila 12 3 2 7 11—18 8
16. Inter Sibiu 12 2 4 6 12—20 8
17. Sportul Studenţesc 12 2 4 6 12—21 8
18. F.C. Corvinul 12 3 1 8 14—22 7

ETAPA VIITOARE: F.C. Bacău — Electropu-
tere ; Dinamo — Oţelul G alaţi; F.C. Corvinul —
A.S.A. Tg. Mureş; Sportul Stud. — Rapid ; Petrolul 
— Dacia Vict. Brăila ; Univ. Craiova — Gloria Bis
triţa ; Poli. Timişoara — Steaua ; F.C. Farul — F.C. 
Argeş; Inter Sibiu— F.C. Braşov.

Spania. Au cîştigat pînă la 
urmă bucureştenii, prin go
lul lui Gestmayer, în min. 
73. Jocul a fost animat, 
plăcut pentru spectatori.

OŢELUL GALAŢI — 
F.C» BACĂU 3—0. Au ’ a- 
dusJ victoria echipei lor 
Ion Viorel în minutele 8 
şi 86 şi Maleş în min. 74, 
din lovitură liberă de la 
11 m. Minut în care, Hai- 
dău de la oaspeţi a fost e- 
liminat pentru proteste la 
decizia arbitrului.

GLORIA BISTRIŢA — 
ELECTROPUTERE 2—0. 
Deşi au învins la două go
luri diferenţă, jocul bistri- 
ţenilor a fost destul de 
greu. E şi normal. De ia 
gazde a plecat în tur al 
treilea jucător de bază 
(Tene). Au înscris Teodo- 
rescu min. 43 şi Iftodi 
(min. 71) din 11 m.

F.C. ARGEŞ — INTER 
SIBIU 1—0. Victorie la 
limită. obţinută după o 
dispută dîrză. Golul, mar
cat în min. 37. după un şut 
puternic al lui Stancu, a 
fost validat de arbitrul de 
centru, după o discuţie cu 
arbitrul de linie fiindcă 
mingea a trecut prin plasa 
care s-a dovedit a nu. fi 
fără... fisuri.

UNIV. CRAIOVA — 
POLI. TIMIŞOARA 1—1.
Elevii prof. Ion V. Ionescu 
au dat mare bătaie de cap 
studenţilor craioveni, să 
nu mai vorbim de Cîrţu ! 
Timişorenii puteau cîştiga 
ambele puncte. 'Au con
dus din min. 56 cînd a în
scris pentru ei Buia. pînă 
în min. 89. cînd Pigulea a 
reuşit să egaleze. Nu „mer
ge" Universitatea...

STEAUA !— F.C. FA
RUL 2—1. Scor strîns sîm- 
bătă pe Ghencea. Deşi au 
avut un mare număr de 
ocazii, steliştii n-au înscris 
decît tîrziu, de două ori. 
prin Popa (min. 76) şi Du- 
mitrescu, un minut mai 
tîrziu. Coristănţenii au reu
şit să reducă din handi
cap. în timp ce gazdele erau 
deja cu gîndul la meciul 
de miercuri, cu Genoa.

SABIN CERBU

CAMPIONATUL JUDEŢEAN 
DE FOTBAL

Rezultatele etapei din 24 noiembrie 
1991: Min. Aninoasa — Tractorul Bărăşti 
7—0 ; Min.-Barbă teni — Min. Certej 1—2 ; 
Favior Orăştie — Jiul Petrila 5—1 ; Voin
ţa Min. Brad — Min. Teliuc 3—0 ; Min. 
Valea de Brazi — Metalop. Orăştie 1—2 ; 
Constr. Hunedoara — E.G.C.L. Călan 5—0; 
Utilajul Petroşani — Metalul Crişcior 4—2; 
Min. Ghelari a stat.

CLASAMENTUL

1. Metalop. Orăştie 13 11
2. Min. Certej 13 8
3. Min. Aninoasa 13 9
4. Constr. Hunedoara 13 8
5. Min. V. de Brazi 13 8
6. Min.' Bărbăteni- 13 7
7. Voinţa Brad 13 7
8. Min. Ghelari 13 6
9. Metalul Crişcior 13 4

10. Minerul Teliuc 13 5
11. Favior Orăştie 13 5
12. Jiul Petrila 13 3
13. Utilajul Petroşani 13 4
14. E.G.C.L. Călan 13 2
15. Tractorul Bărăşti 13 2

1 1 63- 
4 1 51-
2 2 37- 
2 3 56- 
1 4 30-

6 20-  

6 26-
6 30- 
6 28-
7 20-
8 21-

8 24-
9 26- 

1 10 14- 
0 11 19-

■13 23 
-23 20 
-14 20 
-12 18 
-15 17 
-24 14 
-38 14 
-26 13 
-27 11 
-27 11 
•33 10

Etapa următoare (ultima): E.G.C.L. 
Călan — Utilajul Petroşani; Metalop. O- 
răştie — Constr. Hunedoara ; Min. Teliuc 
— Min. Valea de Brazi ; Min. Ghelari — 
Voinţa Min, Brad : Min. Certej — Favior 
Orăştie; Tractorul Bărăşti — Min. Băr
băteni ; Metalul Crişcior — Min. Aninoa
sa ; Jitii Petrila stă.
S V W V i T W ■  W «V /■*»

REZULTATELE CONCURSULUI

DIN 24 NOIEMBRIE 1991 :

Ascoli — Juventus 
Florentina — Lâzio 
Foggia — Atalanta 
Genoa — CagliarI - 
Milan — Cremoncse 
Napoli — Bari 
Parma — Intcmazionalc 
Roma — Sampdoria 
Torino — Verona 
Ascona '■— Cescna 
Bologna — Pescara 
Padova — Pisa 
Piacenza — Lcccc

Fond de cîştiguri: 18 331070 -lei.

REZULTATE : Autobuzul Buc. — F.C. 
Olt ’90 2—1 ; F.E.P.A. ’74 Bîrlad — Steaua 
Mizil 0—0 ; Sportul Comaico — C.S. Tîr- 
govişte 0—2 ; Flacăra Moreni — Progre
sul Buc. 0—2 ; Gloria Buzău — Unirea 
Focşani 0—0 ; Callatis Mg. — Metalul 
Buc. 1—0 ; F.C. Caracal — Petrolul Ianca 
1—1 ; Gloria C.F.R. Galaţi — Portul C-ţa 
4—1 ; Unirea Slobozia — Olimpia Rm. S.

- 2—0. , ■ ■■ ■
CLASAMENTUL

1. Autobuzul Buc. 15 11 0 4 21—15 22
2. Gloria C.F.R. GL
3. Progresul Buc,
4. Flacăra Moreni
5. Gloria Buzău ’
6. Callatis Mg.
7. C.S. Olt ’90
8. Steaua Mizil
9. Unirea Slobozia

10. Metalul Buc.
11, F.E.P.A. ’74 Bîrlad 15 7 1 7 17—20 15

15 9 2 4 28—15 20 
15 8 Î  5 25—14 18 
15 7 4 4 16—13 18 
15 6 4 5 20—16 16 
15 7 2 6 18—14 16 
15 7 2 6 22—20 16 
15 7 2 6 20—18 16 
15 7 2 6 21—22 16 
15 6 3 6 29—17 15

12. Portul C-ţa 15
13. Unirea Focşani 15
14. ' Petrolul Ianca 15
15. CJS. Tirgovişte 15
16. Olimpia Rm. S. 15
17. Sportul Comaico 15
18. F.C. Caracal 15

5 4 6 16—17 14
4 5 6 17—17 13
5 3 7 18—21 13
5 2 8 15—20 12
6 0 9 17—25 12 
4 2 9 11—27 10 
3 3 9 12—32 9

ETAPA VIITOARE: F.O. Olt ’90 — 
F.E.P.A. '74 Bîrlad ; Autobuzul Buc. — 
Flacăra Moreni; Metalul Buc. — Gloria 
Buzău ; Portul C-ţa — F.C. Caracal ; Pe
trolul Ianca — Callatis Mg.; C.S, Tîrgo- 
vişte — Gl. C.F.R, G alaţi; Olimpia Rm. S. 
— Sportul Comaico : Steâuâ Mizil — U- 
nirea Slobozia ; Unirea Focşani — Pro
gresul Buc

D I V I Z I A  B2

REZULTATE : F.C. Bihor — Jiul Cra
iova 0—0 ; Gloria Reşiţa — U.M. Timi
şoara 3—1 ; Aris Arad — Metalul Bocşa 
4—2 ; U.T.A. — Metalurg. Slatina 3—0 ; 
Chimia Rm. V. — Drobeta Tr. S. 0—0 ; 
C.F.R. Timişoara — C.S.M. Reşiţa 1—0 ; 
Unirea A. I. — Jiul Petroşani 2—0;  Me
talurg. Cugir — Asţra Arad 2—0 ; I.P.A. 
Sibiu — Gaz Metan Mediaş 1—I.

CLASAMENTUL
1. U.T. Arad 15
2. Unirea A. I. 15
3. Chimia Rm. V. 15
4. C.S.M. Reşiţa 15
5. Gloria Reşiţa 15
6. C.F.R. Timişoara 15
7. F.C. Bihor * 15
8. Drobeta Tr. S. 15
9. Jiul Craiova 15

10. Jiul Petroşani 15
11. Gaz Metan. . 15
12. Metalurg. Cugir 15
13. Aris Arad 15
14. I.P.A. Sibiu 15
15. Metalul Bocşa 15
16. Metaiurg. Slatina 15
17. Astra Arad 15
18. U.M. Timişoara 15

2 7 
4 6

21— 9 21 
31—17 20
23— 17 18 
20— 8 17 
25—24 16 
12—15 16
28— 21 15
22— 24 15 
18—20 15
29— 22 14
24— 24 14
18— 20 14 
17—27 14 
20—21 13
19— 21 13 
17—20 12 
17—27 11 
14—33 11

punct.* Echipă penalizată cu 1
ETAPA VIIŢOARE: Jiul Craiova — 

Gloria Reşiţa ; F.C. Bihor — Chimia Rm. 
V. ; Jiul Petroşani — C.F.R. Timişoara ; 
Gaz Metan — Metalurg., Cugir ; Astra A- 
rad — Unirea A. I . ; Metalul Bocşa — 
I.P.A. Sibiu ; Metalurg. Slatina — Aris 
Arad ; U.M. Timişoara — U.T.A.; C.S.M. 
Reşiţa — Drobeta Tr. S. ....  .

D I V I Z I A  B3

REZULTATE: Poli. Iaşi — Minerul 
-Cavnic 3—1; Relonul Săvineşti — Chimia 
T-veni 4—0 ; C.S.M. Suceava — Olimpia 
S.M. 4—0 ; I.C.I.M. Braşov — C.F.R. Cluj 
4—1; Aripile V. Bacău — F.C. Maramu
reş 1—2 ; C.S.M. Borzeşti — Ceahlăul P.N. 
1—2; „U" Cluj — Tractorul Bv. 3—0; 
Armătura Zalău — Metrom Bv. (meci în
trerupt în min. 45) ; Foresta Fălticeni — 
Electr. Tg. Mureş 2—3.

CLASAMENTUL
1. Ceahlăul P.N.
2. „U“ Cluj *

% 3. F.C. Maramureş
4. Poli. Iaşi
5. C.S.M. Suceava
6. C.F.R. Cluj
7. I.C.I.M. Braşov
8. Armătura Zalău
9. Tractorul Bv.

10. Metrom Bv.
11. Electr. Tg. Mureş
12. Minerul Cavnic
13. Relonul Săvineşti
14. Olimpia S.M.
15. Chimica T-veni
16. Aripile V. Bacău
17. Foresta Fălticeni
18. C.S.M. Borzeşti

15 10 4 1 27—13 24 
15 11 3 1 27— 4 23 
15 9 3 3 30— 8 21 
15 5 7 3 23—16 17 
15 7 3 5 18—20 17 
15 6 4 5 34—26 16 
15 8 0 7 26—23 16
14 6 3 5 32—25 15
15 6 3 6 26—24 15
14 6 3 5 13—11 15
15 6 2 7 24—22 14 
15 5 3 7 15—25 13 
15 5 2 8 18—34 12 
15 4 3 8 12—23 11 
15 3 5 7 14—28 11 
15 4 2 9 23—31 10 
15 4 2 9 14—22 10 
15 0 6 9 9—31 6

puncte.: :* Echipă penalizată cu 2
ETAPA VIITOARE : Minerul Cavnic 

— Relonul Săvineşti; Poli. Iaşi — Aripile
Minei 

i. Iaşi
V. Bacău ; Tractorul Bv. — C.S.M. Bor
zeşti ; Electr. Tg. Mureş — Armătura Za
lău ; Metrom Bv. — _U" C lu j; Olimpia 
S.M. — Foresta Fălticeni; C.F.R. Cluj — 
C.S.M. Suceava ; Chimica T-veni — TCIM 
B v.; Ceahlăul P. N. — F.C. Maramureş.

REZULTATE : SUCPI Craiova — Mi
nerul Lupeni 2—1 ; Min. Vulcan — Pe
trolul Ţicleni 2—0 ; Dierna Orşova rp Min; 
Uricani 1—0 ; Autobuzul Craiova — Mim 
Mătăsari 0—3 ; Petrolul Cărbuneşti —
Min, Mptru 2—0 ; Parîngul Lonea — 
Paroşeni 2—0 ; A.S. Severinav — Constr. 
Craiova 2—1; Petrolul Stoina — Pandu
rii Tg. Ji,u 1—0.

CLASAMENTUL
1. Minerul Lupeni 14 8 2 4 32—16 48
2. Minerul Vulcan 14 8 2 4 29—13 18
3. Petrolul Ţicleni 14 7 3 4 27—12 17
4. A.S. Paroşeni ^  14 7 3 4 30—20 17
5. Constr. Craiova
6. Minerul Urjeani
7. Minerul Mătăsari
8. Pandurii Tg. Jiu
9. A.S. Severinav

10. Dierna Orşova
11. Petrolul Stoina
12. Minerul Motru
13. Parîngul Lonea
14. SUCPI Craiova

14 7 2 5 30—21 18 
14 7 1 6 17—19 15
13 7 0 6 23—15 14
14 6 2 6 22—19 14 
14 7 0 7 20—24 14 
14 7 0 7 20--25 14 
1.4 6 1 7 15—22 13 
14 6 0 8 20—22 12 
14 5 2 7 11—17 12 
13 5 1 7 18—26 11

15. Petrolul Cărbuneşti 14 5 1 8 18—38 11
16. Autobuzul Craiova 14 2 2 10 15—36 0 

ETAPA VIITOARE (ultima): Construc
torul Craiova — Petrolul, Stoina ; , A.S; 
Paroşeni — A.S. Severinav ; Min. M otru , 
— Parîngul Lonea ; Min. Mătăsari — Pe. 
trolul Cărbuneşti; Min. Uricani — Auto-' 
buzul Craiova ; Petrolul Ţicleni — Dier
na Orşova : Min. Lupeni — Min. Vulcan f

.Pandurii Tg. J ju — SUCIM Craiova.

.. . . . . . . . . mm
REZULTATE : A.S. Obilici — Unirea 

-Sînnicolau Mare 2—0 ; Retezatul Haţeg — 
Unirea Tomnatic 3—3 ; Energia Deta —• 
Ceramica Jimbolia 7—0 ; Min. Anina «r* , 
■Arsenal Reşiţa 4—1 ; Mia, M. Nouă — 
Progresul Timişoara 2—0 ; C.S.M. Caran
s e b e ş — Victoria '90 Că ian 1—0; Auto 
Timişoara — C.F.R. Simeria 2—1 ; Strun
gul Chişineu — Vulturii Lugoj 0—3.

'  CLASAMENTUL
1. C.S.M. Caransebeş 14 9 2 '3 33— 9 20
2. Vulturii Lugoj
3. Arsenal Reşiţa
4. Minerul Anina
5. Auto Timişoara
6. Unirea Tomnatic
7. Victoria Călan r 
8! Minerul M. Nouă 
9. AS. Obilici S-tîn

10. Ceramica Jimbolia
11. Energia Deta '
12. Strungul Chişineu
13. Unirea Sînnicolau
14. C.F.R. Simeria *
15. Progr. Timişoara*

14 9 2 3 26— 9 20 
14 9 0 5 42—16 l i  
14 8 1 5 30—20 17 
14 8 1 5 22—25 17 
14 7 2 5 40—28 1$ 
14 8 0 6 28—20 16 
14 6 2 6 25—19 14 * 
14 7 0 7 31—34 14 
14 7 0 7 20—30 14 
14 6 1 7 26—19 13 
14 6 0 8 21—40 12 
14 5 1 8 15—35 11 
14 3 2 9 13—29 8 
14 5 0 9 20—22 7 
14 1 211 8—44 4 '~16. Retezatul Haţeg 

* Echipă penalizată cu 3 puncte.
ETAPA VIITOARE (ultima): ’ C.FJR. 

Simeria — Strungul Chişineu; Victoria 
'90 Călan — Auto Timişoara ; Progresul 
Timişoara — C.S.M. Caransebeş; Arsenal 
Reşiţa — Min. M. Nouă : Ceramica Jim
bolia — Min. Anina ; Unii*ea Tomnatic — 
Energia Deta ; Unirea Sînnicolau Maro 
— Retezatul Haţeg ; Vulturii Lugoj — A.S. 
Obilici.

REZULTATE: înfrăţirea Oradea — 
Metalul Ai ud 1—1 ; Petrolul Arad — Me
canica Alba lulia 3—3 ; Minerul Stei — 
Aurul Brad 3—0 ; Sticla Turda — Indus
tria Sîrmei C.T. 2—2 ; C.P.L. Arad — O- 
ţelul Ştei 5—0 ; C.U.G. Cluj — Motorul 
Arad 4—1 ; Unirea Dej — Soda Ocna Mu
reş 2—1 ; Şoimii Lipova' — Mureşul Deva 
2—1.

CLASAMENTUL
1. Metalul Aiud 14 8 2 4 26—13 18
2. Şoimii Lipova 14 8 2 4 27—20 18
3. Minerul Ştei 14 8 2 4 17—14 18
4. Mureşul Deva 14 7 2 5 29—16 16
5. Motorul Arad 14 8 0 6 17—21 10
6. Mecanica A. lulia 14 6 3 5 21—27 15
7. Aurul Brad 14 7 0 7 32—22 14
8. Soda Ocna Mureş 14 7 0 7 26—20 14
9. Ind: Sîrmei C. T. 14 5 4 5 20—16 14

10. Unirea Dej 14 6 2 G 14—24 14
11. înfrăţirea Oradea 14 5 3 6 26—17 13
12. Sticla Turda 13 6 1 6 20—20 13
13. Oţelul Ştei 13 4 3 6 14—30 11
14. C.P.L. Arad 14 4 2 8 24—29 10.
15. Petrolul Arad 14 4 2 8 24—33 10,
16. C.U G. Cluj 14 2 4 8 15—30 8

ETAPA VIITOARE (ultima): Soda Ocl
na Mureş . •— Şoimii Lipova : Motorul A- 
rad — Unirea Dej : Otelul Ştei — C.U.G. 
Cluj ; Industria Sîrmei C'.T. — C.P.L. A- 
rad : Aurul Brad — Sticla Turda: Meca
nica Alba Tuba — Minerii! Stei : Metalul 
Aiud — Pet’-o'u) Arad ; Mureşul Deva — 
înfrăţirea Oradea.
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Ŝ C. „CARMETAPLASI" DEVA SjA. |
fost IPIC-CF Deva, ţ-

angajează urgent următorul personal ţ

•  î (un) automacaragiu pentru automacara '
■ > ‘ ‘ ' - I.

■

i

de 5 tf.

•  1 (unj mecanic auto ct. V—VI.
#  1 (un) macaragiu gr. I—III. (#42)

SOCIETATEA COMERCIALĂ • 
„FLORA TUR-VENUS" S.R.L. DE\?A 

V I N O  E

•  autoturisme import pe benzină;

•  autoturisme Dacia 1300 ;

•  autocamioane şi autocamionete

i

I.F.A. I 

I

i
i

j Diesel, 

j ASfGURÎND
* _

|  •  piese de schimb ;
; .  - .  > ; 
î •  motoare noi ; !
I
î  ;. - •  service-ul aferent.

' Pentru informaţii suplimentare, rugăm să vă j 
|  adresaţi direct la Complexul de automobile din « 
» Sîntuhalm (şoseaua naţională — intersecţia cu |  
I şoseaua spre Hunedoara) sau la telefon 9 5 6 /, 
* i —  , (844) |

--------------------------------------------- — —  I

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 
HUNEDOARA

I

Invită patronii societăţilor comerciale de p e j  
i «municipiului H\mctUara, în. data. do 20 J 

rie 1991, ora 16, In sala de şedinţe a
I primăriei, pentru a lua parte la discuţiile ce } 
*HBr«Vfta toc, cu privire (a rolul societăţilor'
î  tjonterciale cu capital privat, în dezvoltarea mu
!  f i u l u i .  (847)

i
i

- i

R E N E L
FILIALA DE REŢELE ELECTRICE 

D E V A
I0 •
4  _______________

i t ^ î T i a W G l E  ELECTRICĂ• URMĂTOARELE: j
* Tn conformitate cu Hotarîrea Guvernului j
1 privind reglementarea regimului preţurilor, ea ,
* urmare 0 unificării cursului oficial de schimb |

ADUCE LA CUNOŞTINŢĂ CONSUMATORI- j
c K ie o r j r  c i c r T O i r Ă . n P M S T O A R F t F - I

4ţ ţfe fa 60 iti/doiar la 18B lei/dolar, s-au nega- ' 
|  ciot tarifele pentru energia electrică livrată de | 
% REN EL consumatorilor din economie. *
I Prezentăm mai jos cîteva preţuri de interes j

se aplică începîiid CU data de 15 j 
1991 conform H*C.R. 766/19911 ,

KADETT TELECOM SJI.L. DEVA 

str. Gh. Bariţiu, nr. 13, telefon 16602 

Vă oferă, posibilitatea alegerii cadourilor 

potrivite pentru cei d rag i:

-  •  jucării muzicale şi seturi de rechizite şco
lare import din Taiwor ; •  mătăsuri C oreea; 
•  sortimente diferite de cacao; #  a lu n e; •  ţi
gări ; •  coniac Napoleon original şi diverse al
to, mărfuri.'

Program : luni—vineri. 10—12,30 ; 15—18,30. 

sîmbâtâ 9—12,30. (845)

-e SOCIETATEA Comer
cială Universal ImpeX SRL 
Deva vinde en gross ba
nane şi arahide la cutie. 
Telefon 13898. (5951)

» VÎND Opel Record S 20, 
stare perfectă. Deva te
lefon 25096. (5968)

•  VÎND cameră video
Hitachi 1480. Hunedoara, 
telefon 24077. (5967)

•  VÎND Skoda 120 L,
40 000 km. Deva, telefon 
29123. (5970)

•  VÎND înscriere Dacia 
1310, martie 1987. Hune
doara, telefon 12062. *

(6970)
•  VÎND înscriere Dacia

( martie 1989). Hunedoa
ra, telefon 17877, orele 1 
16—21. (6971)

•  VÎND înscriere Dacia 
(septembrie 1987). Hune
doara, telefon 28G02.

(6972)
•  VÎND. înscriere Dacia

1 300 (ian. 1988). Hunedoa
ra, telefon 22741, după ora 
17. (6974)

•  VÎND ARO 10-4, nou.
Hunedoara, telefoane 22770 
sau 22694. (6959)

•  VÎND urgent Lada
1 200. preţ convenabil. Hu
nedoara, telefon 13135. în
tre 15—19. (6973)

•  VÎND televizor Gold
star, absolut nou. în garan
ţie si Compact disc cu 
casetofon. Hunedoara, te
lefon 18109, (6967)

•  VÎND înscriere Da
cia — 1989. Deva, tele
fon 15504; (5965)

•  VOLUMUL I „Ade
vărul despre mareşalul 
AntbnescU” în editura Pău- 
nescu — 1991 poate fi obţi
nut la telefon 17777, Deva.

(5969)
•  VÎND Dacia 1 300 (mo

dificări 1310). Deva,. 25314, 
după ora 16. (7124)

ABONAMENTUL LA ZIARUL 
„CUVÎNTUL UBER"

Cine doreşte să fie permanent şi bine Infor
mat. citeşte zilnic ziarul „CUVlNTUL LIBER'*.

•  Pe lingă scrisori şi opinii Iile cititorilor, pu
blicăm toMttd-^chetă, reportaje, COnVorbiri şl 
articole de atitudine în care sînt abordate cele mai 
arzătoare probleme ale vieţii economico-socialc din 
localităţile ludctttlul nostru. -

* Dc asemenea, vă prezentăm Cronici şi clasa
mente sportive,2 programele Televiziunii Române, 
articole pe teme de literatură $î artă, Veşti actuale 
din ţară şi străinătate, precum şi anunţuri de mare 
şl mioă publicitate.

•  Abonamentele pentru luna decembrie, la Cele 
mai accesibile preturi cu putinţă, s# fac la Oficiile 
poştale, factorii poştali şi difuroril din instituţii, 
regii şi societăţi comerciale, pînă la data de 2# no
iembrie 1991, inclusiv,

I

I
I
I
1

I

I
t

V1NZARI-
CUMPĂRĂRI

•  VÎND autoturism Tal-
bot — Solara. Deva. te
lefon 18238. (5962)

•  CUMPĂR dolari SUA
— 260 lei. mărci — 150 lei. 
Deva, telefon 23926.

' (5910)
•  VÎND Audi 100 — 2 100 

cmc. Deva. telefon 11920.
(5956) .

•  VÎND instalaţie com
pletă recepţie satelit, sta
re perfectă. Deva, telefon 
28962. (5937)
- •  VÎND motor Dacia 
1 100. complet echipat, cu
tie viteze. Deva. telefon 
18330. după ora 16.

J5960)
•  GA.P. Cristur vinde

la licitaţie, în 29 noiem
brie, ora 10. mijloacele fixe 
din dotare. (5954)

•  VIND instalaţie sate
lit, completă. Deva, tele
fon 14508, după Ora 18.

(5955)
•  VÎND înscriere Dacia, 

ridicabilă imediat, Deva. 
13727, orele 7—16.

■ (5953)
•  VÎND maşină de scris 

electrică, stare perfectă. 
Deva. telefon 23020.

(5952)
•  VÎND ARO Diesel. De

va, telefon 23713.
(5946)

•  C.A.P. Romoşel vinde
ia licitaţie, în fiecare du
minică, mijloacele fixe din 
dotare. Lista se află afi
şată la sediu. (5947)

•  VIND moară furaje.
Deva, Emincscu, nr. 1(2, 
telefon 23635.; ' (5934)

1991 -  . , . . . . . . . .  ,
fa Rumina* şi utUizări Casnice preţul | 

'  energiei electrice este de 0,65 LEI/ j
ir  k w h ; ■ ,!
- . •  pentru agenţii economici din sectorul j
L particular, preţul energiei electrice con- J

V  s -  sumate este de 12,70 LEI/kWh ; v  |  
î' , #  la marii consumatori de energie etec-%
I tricâ, sistemul de tarifare este deter-J

minat de instalaţiile de măsurare exis-j 
| tente în funcţiune, ţinîndu-se seama d e |
|  -  - punctul de delimitare a instalaţiilor j

,  ATENŢIE AGENŢI ECONOMICI * j
Ministerul Industriei a  Omis Ordinul nr.* 

|  1514/1991, ordin care obligă Regia Aufone-|
! m i  de Electricitate, respectiv Filiala de reţele *
1 electrice Deva SA ÎNTRERUPĂ EURNIZAREAf
* ENERGIEI ELECTRICE consumatorilor de ener-i 
f gfe electrică din economie, cu un preaviz d e f .
2 15 minute, tn cazul depăşirii puterilor stabilite j 
I şi a  Onergiei contractate,
■  De asemenea, prin Ordinul nr. 1588/20.1 
f  XI, 1991, Ministerul Industriei a stabilit ÎNTRE- î  
|  RUPEREA FURNIZĂRII energiei electrice în-1
* cepînd eu data de 15 decembrie 1991 la eon-j 
|  sumelor ii de energie electrică care nu au achi-1

.'M et tontrava'oarca energioi electrice Consumate, j
m  i«46) . ;

INSPECTORATUL DE STAT TERITORIAL 
PENTRU PROTECŢIA MUNCII 

HUNEDOARA —  DEVA
., A N U N T A-i

Scoaterea la concurs a următorului posi »
•  Inspector în specialitatea elettro- 

energetic.
Relaţii suplimentare se pot obţine la ie le - ' 

foanele 956/13416 şi 956/25020, zilnic, între ore
le 7—15, sau fa sediul unităţii din DeVa, str. 2 2 1 
Decembrie, bl. D 3. !

(849) 1

REZULTATELE TRAGERII LOTO 2 I
din 24 noiembrie 1991 t !

Extr. l i 17, 36, 50, 2 9 ;
Extr. a ll-a i 1 6 , 1 5 , 4 8 , 1 0 ;
Extr. a  lll-a : 27, 62, 61, 70.
Fond de premii i 1 959 667 lei.

.• VÎND remorcă ARO, 
posibilităţi de adaptare ru
lotă pentru piaţă. Deva, 
telefon 24427. (5961)

PIERDERI

•  PIERDUT carnet nr.
21011748. eliberat de Banca 
de Credit Deva, pe nume
le Ardelean Nicolae. 11 
declar nul. (5959)

ÎNCHIRIERI

•  OFER spaţiu ele închi
riat pentru birouri, firme 
pai$cuiare. Deva, -telefon
11625. $966)

•  TINERI Căsătoriţi cău
tăm garsonieră sau apar
tament de închiriat. Infor
maţii Deva. telefon .27002, 
după orele 15. , (7123)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  SCHIMB apartament 
două camere, central, cu a- 
partăment .3—4 camere. 
Hunedoara, telefon 28466.

V , .16060)
•  SCHIMB apartament 

două camere, mic, Goj- 
du. cu apartament spa
ţios? Deva. telefon 11436.

. (5909)
•  -SCHIMB apartament

două camere, propriatate, 
cu .două garsoniere, pro
prietate.- Deva, telefon 
19464. (5964)

OFERTE DE SERVICII

/

produselor horticole, bău
turi răcoritoare, alcoolice 
etc, (5963)

•  CU autorizaţia 5002/ 
3.06. '91, emisă de Pre
fectura Judeţului Hune
doara, â luat fiinţă Asocia
ţia Familială A. P. Turism 
Nicu. Călan, avînd ca o- 
biect de activitate servi
cii de transport mărfuri, 
comercializarea produse
lor agroalimenţâre, bău
turi. alimentaţie publică 

-ele. (5945)

COMEMORĂRI

•• DUMINICA. 1 decern-. 
brie 1991, se va oficia pa
rastasul de 1 an şi sfinţi
rea sfintei cruci la Bise
rica Ortodoxă din Băcia 
pentru cea care a fost o 
fiinţă deosebită, şi o So
ţie minunată

IIEDUIGA I.UCICA 
LÂSCÂU

O vor plînge mereu şi 
îi vor aşeza flori pe recele 
mormînt :spţul, colonel 
Alexandru Lăscău, rudele 
şi prietenii din Râcăştie. 
Orăştie, Turdaş. Simbria, 
Cristur. Tîmpa, Hunedoa
ra, Băcia. Deva, Timişoara, 
Caransebeş, Bucureşti, Bra
şov, Cluj, Suedia, Belgia. 
Polpnia, Germania. Italia. 
Iugoslavia, care toţi îl 
roagă pe Bunul Dumnezeu 
să o odihnească.

(5948) ;

D E C E S E

•  FILMĂRI video 
de calitate. Jocuri pe 
calculator. Deva. tele
fon 27689. (4282)

DIVERSE

•  CU autorizaţia 4505/ 
6.05. ’91 a luat fiinţă Aso
ciaţia Familială „Enigma" 
Haţeg, avînd ca obiect de 
activitate comercializarea

•  SOŢIA Marin, 
copiii, nurorile, nepoţii 
cu familiile anunţă cu 
durere în suflet înce
tarea din viaţă » scum
pului lor soţ: tată şi 
bunic

SZENTE ŞTEFAN 
(PIŞTA).

înmorminţarea va 
avea loc miercuri, 27 
noiembrie, ora Î4, la 
tim itirul Reformat De- 
va. ' (5976)

I

LOTO PRONOSPORT
INFORMEAZĂ :

miercuri 27 hoi#hibrie Î991 este con
curs intermediar Pronosport;
— Ultima zi de depunere a buletine

lor azi, 26 noiembrie 1991 ;
duminică 1 decembrie 1991 va avea  
toc o  nouă tragere multiplă Prono- 
expres, la care se vor acOrda cîştîguri 
în bani şi autoturisme ;
— Vînzarea biletelor se va efectua în 

perioada 25--3D  noiembrie 1991.

întreaga jrâîpundffe peniro confţfluftJ 
qrflcoteWir puhficaie o poartă 

autoHl artstefb.
REOACTIA Şt ADMINISTRAŢIA!

2 700 Otvtţ, |tr, 1 OecemBrie, 35, 
Judeţul Hunedoara 

îelcfoart» 1 11275. 12157 
telefon «Dogfttfi*. 25904

....... ... i t e t e w »  I. lînu ii. .

t i

o
11 21663 exemplare

J


