
FLASH!
o DIN UNIVERSUL 

ARTEI ȘI AL CULTURII 
FRANCEZE. Generos ți 
ademenitor generic pen
tru acțiunea coroborată a 
trei factori de cultură din 
județ. Pentru pasionați, 
treme de trei zile (21, 25, 
26 martie curent): sim- 

•pozioane, medalioane lite
rare (Baudelaire, Stend
hal), recital de poezie, 
curs practic pentru cei 
mici și vernisai de expo
ziție.. Activitățile au loc la

CUVÎNTUL LIBER
„MINERII ÎN ALB“ 
-în grevă?! (I)

• Nil semnăm că ne < 
ca-n codru ; * Care-i

\m primit la redacție
• scrisoare anonimă de 

■ < S C. „Panicor" S.A. Hu
nedoara (fosta fabrică de 
piine). Se relatează lucruri 
grave. Spicuim. „Sintem 
un grup de muncitori cin
stiți de la Fabrica de pii
ne Hunedoara. Nu ne dăm 
numele, căci conducerea 
este cu ochii pe noi și sîn- 
tetn amenințați că ajungem 
umeri, iar noi avem fami

lii... Fosta directoare era 
severă, dar cinstită cu 
noi, cu toți... Oamenii ac
tualei directoare, pe care 
i-a pus in posturi, cu sa
tirii mari, fură ca-n co
dru, sub ochii conducerii, 
care are partea sa la fur
turi, iar noi nu mai putem 
sta cu miinile In sin pen
tru că răminem pe dru
muri...". Etc., etc., etc.

In general, nu luăm in 
considerare anonimele. Dar 
in respectiva scrisoare se 
relatau stări de lucruri 
prea grave pentru a rămî- 
ne indiferenți la semnalul 
primit. Ne-am întrebat, 
totuși, de ce nu au sem
nat oamenii apelul adresat 
ziarului. .Și ne-am și răs
puns. Ori din teama pe 
care neghioaba educație 
comunistă a sădit-o în 
noi, ori din frica pe care 
nu puține structuri noi, cu 
reminiscențe vochi, de la 
mai toate nivelurile, o 
seamănă printre oameni, 
ori din sentimentul de a- 
părarc pentru calomnia pe 
care unii o proferează la 
adresa altora.

M iM PORNIT 
I \ DRUM

Documentare., am începu 
t-o pe strada. Mulți oa
meni veneau cu plase pit-

Palatul Culturii din Deva, 
respectiv la Școala Nor
mală ..Sabin Drăgoi". 
Pentru a putea fi martori 
la coca ce ini interesează în 
mod special, t’ă sugerăm 
să consultați cu atenție 
programul detaliat al 
sus-amintiltilul generic. 
(N.V.)

O NOI CURSURI ALE 
UNIVERSITĂȚII POPU
LARE în luna martie, In 
cadrul Universității Popu
lare de pe lingă Casa de 
Cultură din Hunedoara au 
fost deschise 7 noi cursuri 
— două de contabilitate, 
două de ospătarl-barmanl, 
două de croitorie ți unul 
de cosmetică. Cursurile se

lit afară ; * Se fură
realitatea ?

ne, cu cite 3-5-10 piini. 
„Cum este piinea, bună?" 
,,Da, asta-i proaspătă cii 
tun luat-o de la magazinul 
fabricii". „Dar în general?" 
„E rea, die ! E veche, nu-i 
crescută, nu-i coaptă ca 
lumea... Apoi ăștia de la 
fabrică fură de sting..."

AJUNGEM 
ÎN FABRICA

îl contactăm, mai intii, 
pe dl Constantin Moț, noul 
lider al sindicatului din 
unitate. „Ați venit în le
gătură cu moțiunea noas
tră de protest, adresată 
guvernului?" „Da, și pen
tru asta și pentru altele. 
Ce-i cu moțiunea?" „Păi 
notați". Și notăm : 1. în
scopul protecției sociale a 
populației, guvernul a ho- 
tărit. in anul 1991, conti
nuarea subvenționării unor 
sortimente de piine. Deși 
ar fi fost normal ca aceste 
subvenții să se acorde anti
cipat ciclului productiv și 
necondiționat (pentru a se 
putea plăti griul și celelal
te materii prime, materiale, 
combustibili, folosite la 
fabricarea ptinii — n.n.), 
prin normele metodologice 
omise de către Ministerul 
Economici și Finanțelor, 
s-a hotărit ca aceste sub
venții să se acorde ulte
rior ciclului de producție 
și condiționat de nedepăși- 
rea unui profit mai mare 
de 5 la sută. Drept urma
re, unii dintre producă
tori (îndeosebi cei care ntl 
au și mori de grîu — n.n.), 
au acumulat enorme res
tanțe in primirea subven-

DUMITRU GllEONEA 

bucură de o caldă primi
re din partea celor care 
doresc să deprindă cunoș
tințe. teoretice ți practi
ce în domenii de activi
tate atit de căutate în 
prezent. (M.I3.)

O O CAUTE DE VIZI
TA PERFECTĂ. Impresio
nează plăcut ordinea ți 
curățenia din jurul Sta
ției C.F.R.. Ilia, semn că 
personalul stației poartă 
respectul cuvenit călăto
rilor, oaspeților comunei.

FLASH!

1
Ard malurile Nistru- 

lui ! Sufletul Basarabiei I 
ți al fraților noțtri de. | 
dincolo de Prut este la- J 
răși îndoliat de către l 
uneltele criminala ale i 
imperiului de la Rusă- 1 
rit. Și, din nou, lumea ț 
tace. Tace așa cum a l 
tăcut atunci clnd se clo- J 
cea mascarada așa-zisel 1 
Republici Nistrene. A I

tăcut clnd bandele, că- 
zăecști au năvălit în 
Moldoia, cînd armament 
ți tehnică de. luptă au 
trecut din arsenalele, de
functei armate roșii in 
miinile gardiștilor nis- 
treni, iar acum rezulta- 

[ tul se vede. Un stat 
î suveran, independent ți 
' membru al O.N.U., este 

ațiresat din interior cu 
tot cortegiul de nenoro
ciri care urmează abo
minabilei fapte

îndemnurilor la ra
țiune. și calm, chemări
lor la dialog ți înțele
gere, li s-a răspuns cu 
rafale de mitralieră și 
cu dinamită. A curs 
singe românesc nevino
vat I A venit vremea 
marilor hotăriri!

Cei care vor să rupă 
din trupul sfint al 
României Mari, trebuie, 
să .știe că istoricul or
din : „Ostași români, vă 
ordon treceți Prutul!*, 
nu a fost îngropat în 
arhive. El poate fi ari
cind rostit I

OVIDIU JI'RC \,
Deva

(f ontinuarc in pag. a 2-a)

f 
Abonamente la ziarul 
„CUVÎNTUL LIBER"
Pentru a avea certitudinea primirii ziarului, 

cea mai sigură modalitate de a intra în posesia 
lui o reprezintă abonamet tul lunar, trimestrial 
sau anual.

CQSTUL UNUI ABONAMENT ESTE DE 120 
LEI PE LUNA, LA CARE SE ADAUGĂ TAXELE 
POȘTALE.

Abonamentele pentru luna aprilie se fac la 
factorii și oficiile poștale, pînă la data de 27 
martie a.c., inclusiv.

Convenția județeană a 
organizației Frontului 

Salvării Naționale
I.a Deva a avut loc sîm- 

bătă, 21 martie a.c.. Con
venția organizației județe
ne a Frontului Salvării 
Naționale. Au luat parte 
delegați ai organizațiilor 
municipale, orășenești și 
comunale ale !• S.N., sim- 
putizanți ai acestei forma
țiuni politice, invitați.

Intr-o bună organizare, 
cu o sală plină, cei pre- 
zenți au dezbătut bilanțul 
activității desfășurate de 
Consiliul de coordonare al 
organizației județene a 
Frontului Salvării Națio
nale — pe baza raportului 
prezentat de dl loan Timiș, 
președintele acestui orga
nism — și situația finan
ciară. pe baza raportului

Conferința extraordinară a Confederației 
sindicatelor miniere din România

Simbăta, 21 martie a.c., 
la Casa de Cultură din Pe
troșani a avut loc Confe
rința extraordinară a Con
federației sindicatelor mi
niere din România. I.a con
ferință au particioal lideri 
de sindicat din Valea Jiu
lui, ai sindicatelor afiliat)', 
precum și Invitați. Lucră
rile conferinței au fost 
conduse de Miron Cozma, 
președintele confederației.

Pe ordinea de zi au fi
gurat analiza și amendarea 
noului Statut al Confede
rației, un raport privind 
„Acțiunea București, 17 
martie", afilierea celor care 
doresc și aprobarea lică
ririlor conferinței.

Discuții destul de a- 
prinse și uneori contradic
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prezentat de dl Apostu 
Caius. La discuțiile pur
tate cu acest prilej au luat 
parte un mare număr de 
participanți care au dezbă
tut activitatea ce a avut 
loc pînă în prezent, adu- 
cînd numeroase critici la 
adresa conducerii organi
zației și făcînd propuneri 
pentru perfecționarea a- 
cesteia, în strînsă legătură 
cu alegerile legislative și 
prezidențiale ce vor avea 
loc în acest an.

în continuare s-a proce
dat la alegerea noului 
consiliu de coordonare al 
organizației județene a 
F.S.N. și a delegaților la 
Convenția Națională a 
Frontului Salvării Națio
nale.

torii s-au purtat la pri
mul punct al 
zi, respectiv, 
noului Statut.

ordinii de 
amendarea 
Practic, a

fost un dialog între cei 
din Valea Jiului, care a- 
probaseră anterior statu
tul și cei ce s-au afiliat
la Confederație.

în ceea ce privește „Ac
țiunea București, 17 mar
tie", în cadrul conferinței 
s-a arătat că ea a fost ini
țiată de Cartelul Craiova
iar prezența liderii >r sin 
dicali din Valea Jiu:ui la
București se explică prin 
gestul lor de solidar t.ite 
cu cei de la Craiova.

Vtl.ENTIN NEAGU

(Continuare în pag. a 2-a)

■ IERUSALIM. Raportul 
anual, remis la 22 martie 
guvernului Israelului de 
către comisia din această 
țară, însărcinată cil comba
terea fenomenului antisemi
tismului, afirmă că, în a- 
inil 1991, manifestările an
tisemite s-au amplificat în 
lume, in raport cu situația 
din anii preccdcnți.

-Manifestările dc antise
mitism au fost în lume tot 
mai frecvente in 1991, ir« 
special in țările arabe și in 
fostul bloc răsăritean" — 
a afirmat, duminică, la 
postul dc radio israelian. 
Eliakim Rubinstein, secretar 
al guvernului și președinte 
al comisiei menționate.

Conform celor spuse <le 
el, războiul din Golf aa 
slujit drept pretext antise- 
miților să propage ideea că 
lobby-ul evreiesc a atras 
Statele Unite in război". 
De asemenea, „conflictele 
din țările iestului bloc ră
săritean au dus la reînvie
rea antisemitismului in a- 
ceste regiuni, unde evreii 
sint acuzați că au instau
rat comunismul, sau, dim
potrivă, că au provocat 
prăbușirea lui". „Chiar în 
Statele Unite, antisemitis
mul se răspindește în cam
pusurile universitare sau in 
cadrul reuniunilor electora
lo, în special prin cuvin- 
tărilc unora dintre candi- 
dații la viitoarele alegeri", 
a spus Eliakim Rubinstein, 
care a" ‘mai evocat „întări
rea partidelor extremei 
drepte din Europa, avînd o « 

1 ideologic întemeiată pe ură 
față de străini și în special 
față dc evrei".

■ MOSCOV A. La Mos
cova s-a desfășurat o reu
niune a reprezentanților et
nicilor germani din fosta 
Uniune Sovietică, în nu
măr de peste două milioa
ne, partieipanții adoptind o 
rezoluție prin care se cere 
guvernelor de la Moscova 
și Bonn să acționeze pen
tru a le permite să revină 
in țara lor de origine, trans
mite agenția Reuter. „Con
ducerea rusă a refuzat c- 
fectiv să ne restabilească 
drepturile și, ca urmare, 
speranțele noastre dc a ră- 
mine in teritoriul Rusiei au 
fost spulberate", se spune 
în rezoluția adoptată. „în 
aceste condiții, emigrarea 
constituie singura salvare 
pentru majoritatea germa
nilor" din fosta Uniune So
vietică, relevă documentul.

■ BELGRAD. In fața 
sediului președinției sîrbe, 
numeroși părinți au orga

nizat o demonstrație de pro
test împotriva creșterii a- 
larmantc a costului vieții 
și a cheltuielilor necesare 
pentru îngrijirea copiilor, 
relatează agențiile Associa
ted Press și Reuter. Din 
cei peste 1009 de partici
pant!, peste 200 și-au lăsat 
copiii, in fața clădirii, ca 
„daruri- pentru președinte
le Miloșevici.

FAX
s

z

Festivalul-concurs inter județean 
Oros“

Cri an, Minea llâteă (De
va), Constantin Ciosu, Crl- 
șan Mânu (București), Lc- 
onle. Nă 'ase (Constanța), 
Nlcolae Ioniță (Ploiești). 
Dc. remarcat valoarea 
creațiilor prezente în ca
drul expoziției. fapt ates
tat do. public dar mal a- 
Ies dc specialiști Dl Va
lentin Silvestru, prețcdln-

„Liviu
da caricatura, 

Galeriile d or
din Deva, a

.Sirnbut'i j; 
la Deva, s-a 
prima diție. a 
tui-con. urs 
de umor 
ganlzat 
Jiul, 
f >■ a de Cultură Deva, l i- 
liala Deva—Prtroșanl a 
li.AP. și Centrul Județean 
de Valorificare a Creației 
Populare. Manifestarea a 
cuprins un salon de cari
catură șl concursul pro- 
prlu-zl. de interpretare.
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de umor
dumini' ă, 

desfășurat 
P ești val n-

Inforjudcțcan
"Lteiu Oro." </T- 
de l •' .pectoralul 

an pentru Cultură,

Salonul 
desehls la 
tă „Forma 
reunit 130 dc lucrări a- 
parlinînd 
lori din. 
Argeș, 
Racâu, 
Cluj, Hunedoara, Mureș, 
d’lmiț, Vrancca, TJrălIa. In 
afară de concurs, au par
ticipat Jean Etlcnnc Rou- 
tseau-Jcr. Jean Francois 
Balelller (Franța), Cllva 
Collins (Anglia), Horia

la 2H dc rrea- 
judcțcle Arad, 
Histrița-Năsăud, 

Caraț-Scvcrln, 
Mureș

MINEI. RODEA

(Continuare în pag. a 2-a)
Aspect dc la vernisajul Salonului de caricatură din cadrul Festivalului 

tcrjinlcțcan al umorului „I.ivili Oros". Fo'o PIVEI, I.AZA
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FesHvalul-concurs
in ter județean de umor

'„uviti
(Urmare dm pay I)

tele Asociației Umoriști
lor Români : ..Pentru pri
ma ediție, salonul, trebuie 
să recunoaștem, este foar- 
te frumos. Se remarcă 
valoarea ideatică a lucră
rilor plastica deosebită. 
E un salon adevărat, pe 
care imi face plăcere să-l 
privesc. Îmi pare rău că 

o serie de caricaturiști sînt 
in ajară de concurs. Pen
tru maeștri, consider că 
in viitor va trebui să se 
organizeze o secțiune se
parată. Apreciez eforturile 
organizatorilor ți le do
resc cel mai bun lucru in 
astfel de ocazii — să con
tinue".

Juriul, avindu-l in frun- 
■ te pe apreciatul artist 

plastic Mircea Butcă a 
acordat : Premiul l — Ni- 
colae Lengher tTimisoa- 
raf. Premiul II — Con
stantin Gavrilă (Deva), 
Premiul Ui — Pavel Con
stantin (Focșani) si trei 
mențiuni — Victor Chiri- 
loaie (Brăila), Virgil To- 
tnulef (Cluj-Napoca), Pe
tru Comisarchl (Reșița). 
Să remarcăm la toți con
curența varietatea tema
tică a caricaturilor, sec
vențele de viață oglindite 
in idei artistice remarca
bile. exprimate atit de 
plastic, vioi „înțepat”. a- 
dresantul fiind descifrat 
cu satisfacție de publicul 
iubitor al acestui gen de 
creație.

La Casa de Cultură din 
Deva s-a desfășurat sec
țiunea de interpretare 
destinata grupurilor si in-

Oros“
terpretilor individuali de 
satiră ți umor. Președin
te al juriului a fost dl 
Valentin Silvestru, alături 
de care s-a aflat dl Ion 
Tipsie, directorul reviste
lor „Urzica" ți „Șopirla", 
alți specialiști. Manifesta
rea organizată in memo
ria cunoscutului artist 
hunedorean Llviu Oros, 
a adus un umor de cali
tate, uneori de finețe, e- 
vidențiat scenic de majo
ritatea grupurilor și a in
terpret Hor. S-a rîs mult, 
pentru că publicul trăieș
te fiecare cuplet, fiecare 
scenetă, fiecare replică, 
fiecare gest. In final, ju
riul a acordat următoare
le premii : Grupuri și for
mații de satiră și umor : 
1. Grupul umoristic -Biss”, 
colectiv artistic indepen
dent din Sibiu. 2. Forma
ția de satiră și umor a 
Căminului Cultural Mo- 
cea (Arad). 3 Grupul de 
satiră si umor „Experi
ment ’71" al Casei de 
cultură Fagăraș (Brașov), 
Mențiune — Grupul sati
ric „Schija” al Centrului 
Militar Zalău (Sălaj); In- 
terpreți individuali de sa
tiră și umor : Marele Pre
miu — Mircea Păcurar 
(Casa de Cultură Deva), 
Premiul I — Marius Gin
tă (Academia de Politie 
„Al. I. Cuza'* București), 
Premiile II șl III — nu 
s-au acordat.. Să mulțu
mim, in final, organizato
rilor nentru festival'll ofe
rit. să mulțumim artistului 
I.ivlu Oros. care nu mai 
este printre noi dar ne-a 
l'i-nt a moștenire atit de 
frumoasă !

Săptămina trecută, la se
diul Institutului de Proiec
tări din Deva au fost pre
zentate produsele binecu
noscutei firme RANK XE
ROX in cadrul unei expo
ziții organizată de S. C. 
COMSER S.R.L. Hunedoa
ra — distribuitor autorizat 
al acestei firme pentru ju
dețele Hunedoara, Alba. 
Caraș-Severin, Timiș și 
Mehedinți.

Beneficiind de sprijinul 
direct și nemijlocit al S.C. 
I.P.I1. S.A. DEVA, expozi
ția s-a bucurat de un suc
ces deosebit și de prezen
ța unui mare număr de 
vizitatori, La deschiderea 
oficială au fost prezenți 
reprezentanți ai camerelor 
de comerț Deva și Timi
șoara, o delegație de oa
meni de afaceri din Bra
zilia și Italia, precum și 
directorul tehnic al repre
zentanței RANK XEROX 
la București. Fiind prima 
acțiune de acest gen de o 
asemenea anvergură, care 
are loc in municipiul De
va, ca face cinste organi
zatorilor, ca și firmei care 
a găzduit-o.

Expoziția Rank Xerox la Deva
Reprezentanții firmei or

ganizatoare — COMSER 
SRL Hunedoara — au 
relevat caracterul acestei 
expoziții care este, in prin
cipal, penetrarea pieței lo
cale exclusiv prin calitatea 
produselor însoțite, obliga
toriu, de servicii de înaltă 
calitate. De subliniat fap
tul că această firmă asi
gură prin personal de înal
tă calificare specializat la 
școli de talie europeană, 
întreaga asistență tehnică 
necesară unei funcționări 
continue a aparatelor pur- 
tind marca RANK XEROX, 
însușindu-și pe deplin slo
ganul de căpătîi al acestei 
firme care este : „SUPRE
MAȚIE PRIN CALITATE”,

In cadrul expoziției a 
fost prezentată întreaga 
gamă de copiatoare, înce
pi nd de la copiatorul de 
birou XEROX 5009 și ter- 
mdnînd cu XEROX 5030, 
fără omolog pe piața con
curenței.

Punctul de atracție al ex
poziției l-a constituit copia
torul de planuri XEROX 
2520, ca și XEROX 2511, 
cunoscute și recunoscute pe 
piața românească prin per

formanțe ridicate, fiabilitate 
și productivitate. Au mai 
fost prezentate mașini elec
tronice dc scris, impriman
te cu laser, fax-uri, ca și 
un stand complet cu ma
teriale consumabile — 
hîrtie dc la formate A 4 
la A 0, de diferite dimen
siuni, hîrtie calc, transpa
rente, etichete, role de fox 
etc. Prețurile accesibile 
ale aparatelor, performan
țele lor, costul redus al 
materialelor consumabile 
fac ca această firmă să fie, 
in competiția cu concuren
ta- nr. 1 în ceea ce pri
vește satisfacerea clientu
lui.

Numele și talia benefi
ciarilor produselor reco
mandă această firmă ca 
fiind de departe cel mai

căutat furnizor de C'hipu- 
mente de birotică. Printre 
acestea se numără : SIDE
RURGICA S.A., FAVIOR 
ORĂȘTIE, I.P.H. DEVA, 
RENEL DEVA, PLASTOR 
ORĂȘTIE, Ti RHOREP 
HUNEDOARA, I < R DE
VA, BANKCOOP llc.V 
MACON DEVA, .-> 'R\IIS- 
MOI3 DEVA, : : I TPP, 
DEVA, MEROl I illl\E- 
DOARA, U.C.M REȘir.ț. 
1 IUNIE TIMIȘ'E\RA RE
NEL REȘIȚA, i î mul
te alte firme din Iliinrio i- 
ra. Deva, Simeria. '"ăla a 
Hațeg, Reșița, Caraș-Sece- 
rin, Timișoara, Ali> -lul'd. 
Brad. Petroșani ele.

Toți cei interesați pen
tru colaborare pot < oalav- 
ta această firmă ..i 'dini 
reprezentanței locale din 
Hunedoara, Facultatea di 
Inginerie, str. Revoluției, 
nr. 5, sau la telefoanele • 
957/11919, 12538, int. 132, 
sau Fax 957/41919.

Următoarea expoziție, ra 
avea loc la Reșița, la Casa 
de Cultură din localitate, 
in perioada 24—27 martie 
a.c.

1
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R.A.D.E.F. „ROM YNIAFILM” 
IILIALA HUNEDOARA — DEVA

PENTRU PERIOADA 2.1—29 MARTIE 1992 
23—25 martie 1}H>2

„PATRIA" DEVA • „X iața in ritm de rapp- — 
S.U.A. ;

„MODERN" Hunedoara • „Amar. Akbar, Antho
ny" — India ;

CASA DE CULTURA tăiau • „Domnului pro
fesor, cu dragoste — S.U.A. ;

JIAKAND* Brad • „Ce Ic place tigrilor" —
Polonia ;

„PATRIA" Orăștie • „Un Frankcslein negrii" —
S.U A. ;

„DACIA" Hațeg • „Ring Kong" II - Ș.UA„
26—29 marile 1992

„PATRIA" De^a • „Vanessa- — Italia ;
„MODERN" Hunedoara • „Pantera mortală" — 

Hour Kong ;
„CASA DE CULTURA" Călan • „Aligatorul" — 

S.U.A.;
„ZARAND" Brad • „Cobra” — Japonia;
„PATRIA" Orăștie • „Cei trei care au speriat 

vestul" — Italia :
„DACIA” Hațeg • „Ispita- — Italia ;
„MUREȘUL" Simeria • „( rimă sub soare" — 

Anglia ;
„LUMINA" Ilia • „Tentația" — Ralia.

(Urmare din pag. 1)

(iilor, dc zeci și sute dc 
milioane de lei, ceea ce a 
condus la un blocaj finan
ciar în lan) și la imposi
bilitatea confirmării pro
ducției fără credite ban
care... Ne aflăm astăzi in 
situația dc a incctn pro
ducția de piine, datorită 
lipsei banilor pentru achi
ziționarea griului necesar și 
n Celorlalte materii primo 
și materialo.

Urmează Inert două 
puncte in enre sint acuzați

Conferința extraordinară a 
Confederației sindicatelor 

miniere din România
(Urmare din pag. I)

CONFERINȚA DE PRESA

A DI.UI MIRON COZMA

După Conferirța extra
ordinară a Confederației 
sindicatelor miniere din 
România, la sediul Ligii 
sindicatelor miniere din 
Valea Jiului, dl Miron 
Cozma a răspuns întrebă
rilor ziariștilor. Iată, foar
te pe scurt, o parte din 
răspunsuri : • Presa a că
zut in plasa puterii, a 
Guvernului. Vă lăsați ma
nipulați. Este posibil ca și 
noi să fim manipulați • 
Sintcm pentru transparen
ță totală vizavi de presă 
și sindicate. Acest lucru 
trebuie să-l facă și Gu
vernul • Am început să 
ne obișnuim cu foarte mul
te scenarii făcute și gîn- 
dite de cei de la putere. 
zXdevărul este că în plasa 
unora dintre ele am căzut 
și noi. liderii de sindicat • 
Am fost convins eă, in ur
ma unor evenimente, țioul 
ispășitor voi fi cu. • Prin
cipalii vinovați pen’ru 
plecarea minerilor în sep
tembrie la București sînt 
Petre Roman și președin
tele țârii. Chiar dacă voi 
fi judecat, acuzat. con
damnat, împușcat ș.a.m.d., 
vreau să spun foarte clar, 
vinovați de plecarea mi
nerilor la București nu 
sintcm noi. ci cei de la 
București. • Este greșită 
părerea potrivit căreia nu 
reprezint interesele oame
nilor. Acest lucru s-a vă
zut și în conferința de 
astăzi. • Liderii de sin
dicat mi-au spus că oame
nii țin la mine. Mie ml 
se pare că este suficient. • 
Revendicările noastre nu 
au fost făcute dc pe o po

ziție de forță. Ele aparțin 
și altor sindicate și pe 
care noi le-am preluat. • 
In general, minerii din ța
ră sint alături de minerii 
din Valea Jiului • Este o 
responsabilitate prea mare 
pentru mine să-mi dau 
părerea, dar consider că 
vizavi de cele două gu
verne, Roman și Stolojan, 
s-au respectat foarte bine 
principiile comuniste de 
rotire a cadrelor. • De la 
întii februarie am fost 
ales lider național, așa cum 
este și Petre Roman. De 
aceea am solicitat ca și 
principalului vinovat de e- 
venimentele din septembrie, 
fostul prim-ministru, pen
tru că nu s-a respectat le
gislația, să i se trimită o 
citație, așa cum am pri
mit eu clin partea Minis
terului de Interne • Zia
rul „Azi" se vrea un ziar 
pentru Petre Roman dar, 
practic, prin ceea ce scrie, 
este împotriva lui. • In a- 
cest moment mă consider 
pregătit pentru un dialog 
cu Guvernul. Nu prin for
ța maselor • Sînt con
știent că mi-am pus pie
lea pe băț. Sînt neagreat 
de putere, inclusiv dc 
domnul președinte. Nu sînt 
deloc copilul de suflet al 
domnului Iliescu • Petre 
Roman mi-a propus func
ția de vicepreședinte al 
F.S.N. Nu mă interesează 
însă puterea. Am mandat 
de patru ani pentru ceea 
ce sînt și nu pot să-mi 
înșel membrii de sindicat. 
• Consider că nu sînt In 
stare să preiau funcții în 
stat. • Vă înșelați amarnic 
dacă dumneavoastră con
siderați că Ton Iliescu s-a 
folosit dc mine. • Cei care 
au organizat evenimentele 
din iunie, la ora actuală 
au funcții mari în stat.

I 
I 
I 
I 
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NOU! TV PRIN CABLU ÎN DEVA

Doriți ca o lume a muzicii, sportului, divertis
mentului, filmului, știrilor de ultimă oră să pătrundă 
in casa dumneavoastră ?

Sintcm convinși că da I
O linie individuală completă de recepție a pos

turilor de televiziune prin satelit costă, in acest mo
ment, peste 130 000 lei. Și aceasta fără cheltuielile 
de instalare.

Societatea Comercială „DEVASAT" SRL vă oferă 
același lucru doar cu 11000 lei și plata unui abona
ment lunar dc 180 lei.

Cum ?
I’rin conectarea d-voastră, in urma încheierii 

unui contract dc prestări servicii, la rețeaua dc tele
viziune prin cablu pe care o introducem in muni
cipiul Deva.

Un singur fir va aduce în casa d-voastră 17 CanaT 
de televiziune :

Eurosport, MTV, Super Channel, RTL, PRO7, Skv 
One și toate celelalte canale cunoscute dc d-voastr.i, 
plus TVR1, TVR2 și un canal special care va trans
mite filme traduse de pe casete video.

Noi vă oferim toate acestea. Dumneavoastră im 
trebuie decit să alegeți !

Informații suplimentare la sediul firmei DEVA 
SAT SRL, bd. Decebal, bloc R, parter, telefon 11153.

(332)
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CLUBUL CÎINILOR DE PAZA „FIDELIUS1* 
CU SECȚIA FELINE

ASIGURA MEMBRILOR SAl :

„MINERII IN ALB“ -ÎN GREVA?!
Ministerul Agriculturii șl 
Alimentației și Guvernul 
României pentru ncrezolva- 
rea acestor probleme, a- 
jungîndu-se în imposibili
tatea negocierii contractu
lui colectiv de muncă pe 
anul In curs, prin care să 
li se asigure morarilor și 
brutarilor salarii corespun
zătoare șl măsurile nece
sare de protecție socială.

Moțiunea de nrotest a- 
parține Federației Sindi

catelor din Morărit șl Pa
nificație șl a fost adopta
tă In ședința sa din data 
dc 12 martie a.c. Dl Con
stantin Moț ne-a mai spus 
că, In legătură cu starea 
gravă de lucruri din a- 
cest sector, In zilele de 18 
și 19 martie a avut loo 
un dialog Intre reprezen
tanții respectivei federații 
sindicale și ni mass-medlcl, 
urmlnd ca. In cazul nex>- 
luționrtrii problemelor de

către factorii responsabili 
de la nivelul ministerelor 
implicate și al guvernului, 
în toate unitățile de profil 
din țară să se declanșeze 
o grevă dc 2 ore, cu înce
tarea nrtivității, iar in 27 
martie — o grevă generală. 
(Printr o liotărirc de ultimă 
orrt, sindicaliștii din nioră- 
rit șl panificație nu amî- 
nat greva generală, în spe
ranța rezolvării pe calea

I 
I
I 
I
I

• dresaj general, pentru paza întreprinderilor, 
gospodăriilor, magazinelor. însoțire și pază personală, 
disciplinizare și dc specialitate :

• consultații chinologice și pentru pisici ;
• consultații și tratamente medicale ;
• hrană (prin abonament) ;
• pensiune pe 
Informații la 
înscrieri între

muzeul dc științe

termen limitat.
telefoanele 956/16681 și 29657. 
orele 12—13 în fiecare sîmbătă 
naturale dc lingă parcul devean.

(1415)

(I)
dialogului a problemelor cu 
care se confruntă — n.n.).

— Morarilor și brutari
lor li sc spunea cîndva 
că .sînt „Mineri în alb" — 
adaugă <11 Constantin Moț, 
în comparație cu minerii 
din subteran, a căror ac
tivitate se deosebește com
plet dc a noastră. din 
punct de vedere al condi
țiilor dc muncă, dar șl 
diferența de salarii este

la

I 
! 
i
I 
I

exagerat de mare Este 
adevărat că noi n-am fă
cut mitinguri sau greve, 
nu am făcut presiuni a- 
supra guvernului, nu am 
cerut revendicări irealiza
bile. Noi am făcut pîine 
pentru toată lumea. MJi 
bună sau mal rea. dar 
le-am dat piine tuturor. 
Acum ne aflam In situați i 
de a deci mșa grevă. Nu 
am dori... Dar sîntem da
tori multe milioane.

Alte amrtnun’e tntr >n 
număr viitor al ziarului.
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I Sportul Studențesc — Corvinul 3--0

Din nou, hunedoremi au decepționat

I
I
I

I
I
I

Speranțele suporterilor 
hunedoreni că fși va re
veni Corvinul, că In re
tur se vor recupera punc
tele necesare evitării 
retrogradării, s-au spul
berat aproape in întregi
me. Se aștepta ca mă
car In al doisprezecelea 
ceas, in meciul cu Sportul, 
Corvinul să-și siringă rîn- 
durile, să-și aducă amin
te că a fost ani in șir o 
echipă de renume că 
nu întîmplător de la Hu
nedoara au plecat fotba
liști ce azi joacă in re
numite formații de peste 
hotare. Nu a fost așa. 
Ilanqanu, care manifesta 
o bună formă sportivă, 
tn loc să se prezinte mier
curi la nafională a luat 
un drum numai de el cu
noscut, iar U le șan a
promis că revine la echi
pă, dar a condiționat să 
i se dea un milion de Ici! 
Cu 
td,

ț ic limpede de joc, tn 
care nici nou-veniții Sc- 
decaru și Tiia nu s-au 
putut impune, hunedore- 
nii au decepționat.

Fotbaliștii hunedoreni 
au alergat pe teren mai 
mult ca tn ultimele me
ciuri de acasă și s-a vă
zut că au vrut mai mult. 
Nu s-a puiuț. Componen
ta echipei au uitat și ce 
au învățat de la antreno
rul lor. Ion V lonescuI 
Si de această dată 
jucat la intimplare, 
mingi aruncate in 
fără adresă, cu greșeli fla
grante în apărare.

Acum se caută antre
nor. Rine ar fi să fie a- 
dus unul competent, se
rios, care să lucreze in 
perspectivă, să refacă la 
Hunedoara o echipă com
petitivă, demnă de 
loc pe prima scenă 
fotbalului românesc.
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SABIN < ERBU
o formație debusola- 
ce nu are o concep-

REZULTATE : F.C. Farul C-ța — F.C. Bacău 3—0; 
Inter Sibiu — F.C. Dinamo 2—2 ; Sportul Stud. — 
F.C. Corvinul 3—0; F.C. Argeș — Dacia V. Brăila 
1—2 ; F.C. Brașov — Rapid 1—1 ; Steaua — A.S.A. 
Tg. Mureș 4—0; Univ. Craiova — Oțelul Galați 0—0; 
Poli. Timișoara — Electroputere 0—0; Gloria Bistrița

țov ; F.C. Plo'ești — Sportul Stud.; Rapid — Gloria 
Bistrița; AGA. Tg. M. — F C. Argeș; ElectroDu- 
tere — Univ. Craiova ; Oțelul Galați — Steaua ; F.C. 
Bacău — Poli. Timișoara . Dinamo — F.C. Con
stanța ; F.C. Corvinul — Inter Sibiu.

1 — F.C Ploiești 1—1.1
CLASAMENTUL

1 1. Dinamo 20 15 5 0 49—11 351 2. Steaua 20 12 5.3 34—13 2!)
1 3. F C. Ploiești 20 11 3 6 29—34 251 4. Univ. Craiova 20 8 7 5 20—12 23
• 5. Electroputere 20 8 6 6 23—13 221 6. Poli. Timișoara 20 9 4 7 24—22 22

7. Gloria Bistrița 20 8 4 8 30—26 20i 8. F.C. Farul 20 9 2 9 20—18 20
9. Oțelul Galați 20 9 2 9 22—25 20

1 10 Inter Sibiu 20 7 6 7 24—27 201 11 F.C. Brașov 20 7 5 8 29—32 19
1 12. Rapid 20 7 4 0 18—25 181 13. Dacia v- Brăila 20 7 3 10 20—24 17* 14. F.C. Bacău 20 7 3 10 17—32 171 15. Sportul Stud. 20 5 5 10 19—29 15

16 F.C. Argeș 20 4 6 10 20—25 14i 17. A S.A. Tg Mureș 20 5 2 13 18—33 12
* 18 FC Corvinul 20 4 4 12 21—36 12
1 ETAPa VIITOARE Dacia V. Brăila — F.C. Bra-

I
I

REZULTATE : F.C. Caracal — F.C. Olt 
90 0—1 . Gloria C E R. Galați — Autobuzul 
Buc. 2—1 ; Sportul Comaico — F.E.P.A. 
'74 Bîrlad 0—2 ; Unirea Focșani — Portul 
C-ța 2—0; F.A.U.R. (Met.) Buc. — Petro
lul lanca 4—0; Progresul Buc. — C.S. Tîr- 
goviște 1—0; Gloria Buzău — Olimpia Rm. 
Sărat 0—0; Callatis Mg — Steaua Mizil
1— 0; Flacăra Moreni — Unirea Slobozia
2— 0.

C L A S A M E N T U I,
1 Autobuzul Buc. 20 13 2 5 32—20 28
2. Gl. C.F.R. Gl. 20 12 3 5 37-—20 27
3. Progresul Buc. 20 11 3 6 34—20 25
4 Flacăra Moreni 20 10 5 5 26—19 25
5. Callatis Mg. 20 10 4 6 26—16 24
6. F C Olt ‘90 20 11 2 7 34—26 24
7. FAUR Buc. 20 9 4 7 41—33 22
8 Steaua Mizil 20 9 3 8 29—21 21
9. Unirea Slob. 20 9 3 8 27—28 21

J0. Unirea Focș 20 7 6 7 22—18 20
11 Gloria Buzău 20 7 5 8 26—22 19
12. Portul C-ța 20 7 5 8 26—25 19
13. F.E.P A. '74 20 8 1 11 20—33 17
14. Olimpia Rm. S. 20 6 4 10 19—31 16
15. Petrolul lanca 20 6 3 11 20—30 15
16 C.S T-viște 20 6 2 12 18—31 14
17. Sportul Comaico 20 5 3 12 15—37 13
18. FC Caracal 20 4 4 12 16—43 12

ETAPA VIITOARE; Portul C-ța — 
FA U.R. Buc. ; Unirea Slobozia — Spor
tul Comaico; Petrolul lanca — Flacăra 
Moreni ; Steaua Mizil — Gloria Buzău ; 
C.S. Tfrgoviște — Unirea Focșani ; Olim
pia Rm. S. — Progr. Buc.; F.C. Olt ’00 
— Callatis Mg. ; Autobuzul Buc. — F.C. 
Caracal F E P A. ‘74 Blrlad — Gloria 
C F.R Galați, ______________
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La S.C. Minexfor De
va S.A. (fost I.P.E.G.) 'c- 
xistă multi iubitori ai spor
tului. Aici ființează cu tot 
mai bune rezultate Asocia
ția sportivă „MINEXFOR" 
in cadrul căreia borul cîș- 
tigă mereu noi adept i. Se 
muncește mult, cu deose
bită pasiune. Antrenamen
tele se desfășoară zilnic, 
sub conducerea antrenoru-

BOX
A.S. MINEXFCR 

SE AFIRMA
lui loan Benea, fost boxer 
de performantă la cluburi
le Aurul Brad, Vagonul 
Arad și C.S.M. Sibiu, ce de
ține două titluri de vice- 
campion național, se ocu
pă cu multă sirguință și 
pricepere de 15 tineri, ma
joritatea elevi din Deva, 
inițiindu-i în bărbătescul 
sport — boxul. Și, iată, 
munca îndîrjită la antre
namente și, nu în ultimă 
instanță, talentul unor ti
neri, au dat roade. La faza 
județeană de la recentul 
Campionat National de box 
ce s-a desfășurat la Deva, 
Asociația sportivă Minex- 
for Deva a obținut rezul
tate bune, intrccînd clu
buri cu vechi renume in 
box, nu mai puțin de pa
tru tineri obținînd titlul 
de campion județean : Ga
briel Benea (categoria 45 
hrp, Robert Butaș (51 kg), 
Tiberiu Tătăruș (54 kg) și 
Toma Zgirdea (57 kg). Doi 
dintre el, G Benea și Z. 
Toma, fac parte dintre 
componenta lotului de la 
Centrul olimpic dig /ie
șita. Dl ing. Nicolae 
Țandrău, ino. Horia iiațiu, 
Alexandru Săcuian, secreta
rul asociației și mulfi al
ții pun mult suflet în asi
gurarea condițiilor de pre
gătire si în menținerea la 
cote ridicate a bazei spor
tive. unde au acces iubi
torii sportului.

S. ( ERBU

* DIVIZIA'1 B2
REZULTATE : Metalurg. Cugir — Jiul 

C raiova 1—0; Șoimii I.PA, Sibiu — F.C. 
Bihor 1 — 1 ; Aris Arad — Gloria Reșița 
1 — 1 ; CSM. Reșița — Gaz Metan Me
diaș 2—0 ; Jiul Petroșani — Astra Arad 
3—0 ; F.C. Drobeta Tr. S. — Metalul 
Bocșa 1 — 1 ; C.F.R Timișoara — Metalur
gistul Slatina 3—1 ; Unirea A. I. — U.M. 
Timișoara 6—3 ; Chimia Rm. Vilcca — 
UT. Arad 0—2.

C L A S A M E N T U L
1 Unirea Alba I. 20 14 1 5 44—21 29
2. U.T. Arad 20 13 3 4 27—11 29
3. C.S.M Reșița 20 12 3 5 28— 8 27
4. Jiul Petroșani 20 10 2 8 38—23 22
5. C.FR Timiș. 20 9 4 7 21—23 22
6. F C. Bihor • 20 8 5 7 35—26 20
7. Gloria Reșița 20 8 4 8 28—28 20
8. Metalurg. Cugir 20 f) 2 9 21—27 20
9. Chimia Rm. V. 20 7 5 8 24—24 19

10. F.C. Drobeta 20 7 5 8 27—30 19
11. Jiul Craiova 20 6 7 7 22—25 19
12. Șoimii Sibiu 20 6 6 8 25—27 18
13. Metalul Bocșa 20 7 4 9 24—28 18
14. Gaz Metan 20 6 5 9 30—40 17
15. Aris Arad 20 6 5 0 20—35 17
16. U M. Timiș. 20 8 5 9 23—42 17
17. Met. Slatina 20 4 7 9 22—26 15
18. Astra Arad 20 4 3 13 20—37 11

•) Echipă penalizată cu 1 punct.
ETAPA VIITOARE : Gaz Metan — Jiul 

Petroșani ; U.T.A. — Aris Arad ; Astra 
Arad — Chimia Rm. V. ; Met. Bocșa — 
C.S.M. Reșița ; U M. Timiș. — C.F.R. 
Timiș ; Metalurg. Slntlna — Drobeta Tr. 
Scv. ; Jiul Craiova — Unirea Alba ; F.C. 
Bihor — Metalurg, Cugir ; Gloria Reșița 
•— Șoimii Sibiu,

« 
j____ HANDBAL___________ j
j Ce face Remin ! 
j Deva? !
J Suporterii echipei devene sc J 
I tot întreabă ce mai face REMIN ș 
• Deva, după meciul de pomină cu I

F. Z. Arad, din 1 martie a.c., J 
« cînd, brigada de arbitri din Plo- | 
I iești „a reușit" să scoată din mat- » 
J că publicul spectator. Ei bine, | 
I terenul de joc (Sala Sporturilor «

din Deva) n-a fost suspendată | 
! cum ar fi dorit unii „prieteni'1 ai ’

Reminului, dar e bine să ne rea- ■ 
» mințim că spectatorii trebuie să-și I 
| încurajeze în mod sportiv propria J 
' echipă din primul minut de joc, | 
I fiindcă tînăra formație deveană»

are nevoie de sprijinul tribunei. | 
IDin cauza situației financiare, * 

conducerea asociației „a cuplat" | 
J cele două deplasări pe care trebuia J 
I să le facă echipa la Oradea și j 
» Baia Mare, așa că partida ce tre- I 
I buia să se dispute duminică, 22 J 
* martie, la Baia Marc, s-a disputat | 
I marți, 17 martie. Iubitorii hand-»

balului din Deva se pot întilni I 
J cu echipa lor duminică, 29 mar- * 
I tie a.c., în meciul de campionat, I 
• cu Constructorul Timișoara. Este J 
I posibil ca mîine, miercuri, 25 mar- ■ 
k tic, la ora 12, să întîlnească într- I 
I un meci de antrenament pe Tex- J 
' lila Sebeș. în prezent, REMIN | 

» Deva se află pe locul 6 în cla- • 
I sament, cu un minus 5. fetele din I 
» Baia Mare pe locul 7, cu minus . 
| 8, iar pe ultimul loc, cele din I
„ Oradea, cu minus 9 în clasamen- I 
| tul adevărului. Deci, REMIN poa- > 
I te evita retrogradarea. I

C. SANDU *

DIVIZIA C 9
- - - - - - —

REZULTATELE ETAPEI : Minerul 
Știința Vulcan — S.U.C.P.I. Craiova 5—0 
(întrerupt min. 80); Petrolul Stoina — A.Sl 
I’aroșeni 0—0 ; Construct. Craiova — Min. 
Motru 3—0; A.S. Scvcrnav Tr. Scv. — 
Min. Mătăsuri 3—0; Paringul I.onea —> 
Minerul Uricani 1—0; Petrolul Cărbu- 
nești — Petrolul Țiclcni (nedisputat); Au
tobuzul I.J.T.L. Craiova — Min. Lupani 
2—1 ; Dicrna Orșova — Pandurii Tg. Jiu 
1—0.

CLASAMENTUL

1. A.S. I’aroșeni 17 9 4 4 39—20 22
2. Min. Lupcnl 17 9 3 5 40—19 21
3. Petrolul Țiclcni 16 9 3 4 32—13 21
4. Min. Șt. Vulcan 17 9 3 5 37- -19 21
5. Min. Mătăsari 17 10 0 7 33—19 20
6. Constr. Craiova 17 9 2 6 37—24 20
7. Pandurii Tg. Jiu 17 8 2 7 31—21 18
8. Min. Uricani 16 8 1 7 20—211 17
9. Petrolul Stoina 17 7 3 7 18—26 17

10. Min. Motru 17 8 0 9 27—26 18
11. Sever. Tr. Scv. 17 8 0 9 24—33 10
12. Dicrna Orșova 17 8 0 9 22—33 18
13. Paringul I.onea 17 7 2 8 13—21 16
14. S.U.C.P.I. Cv. 17 5 1 11 18—12 11
15. Pctr. Cărbuncști 15 5 1 9 16—11 11
16. Auto Craiova 17 3 3 11 16—11 9

DIVIZIA C10

REZULTATELE
< ON( URSULUI DIN 22 MARTIE

Inter Sibiu — Dinamo x
F.C. Brașov — Rapid x
Gloria Bistrița — F.C. Ploiești x 
Ancona — Lucchesc. ]
Brescia — Taranto x
Gasertana — Venezia x
Cesena — Udincse x
Leccc — Messina 2
Modena — Rcggiana x
Padova — Bologna x
Pescara — I’al< rmo 1
Piacenza — Cosenza x
Pisa — Avellino 1

Fond de câștiguri: 32890 101 lei.

DIVIZIA B3
REZULTATE : Armătura Zalău — Min. 

Cavnic 4—1 ; Forcsta Fălticeni — Poli. 
Iași I—0 ; C.S.M. Suceava — Relonul Să- 
vinești 2—0 ; Ceahlăul P.N. — Electro. 
Tg. M. 3—0; Tractorul Brașov — Metrom 
Bv. 2—1 ; F.C. Maramureș — Olimpia S.M. 
3—0; C.S.M. Borzcști — C.F.R. Cluj 2—1 ; 
„U“ Cluj — Chimica T-vcni 2—0; Acro- 
star Bacău — I.C.l.M. Brașov 4—1.

C I, A S A M E N T U I.
1 „U" Cluj* 20 15 4 1 44— 6 32
2. Ceahlăul P.N. 20 13 5 2 34—17 31
3. F.C. Maram. 20 13 4 3 40— 9 30
4. C.S.M. Suceava 20 10 3 7 24—20 23
5. 1’oli. lași 20 7 8 5 29—19 22
6. I.C.l.M. Bv. 20 10 2 8 32—30 22
7. Armătura Z. 20 8 5 7 38—31 21
8. Tractorul Bv. 20 8 5 7 35—29 21
9. Metrom Bv. 20 8 5 7 22—17 21

10. C.F.R. Cluj 20 7 4 9 38—34 18
11. Foresta Fălt. 20 7 4 9 19—24 18
12. Electro. Tg. M. 20 6 4 10 24—37 1(1
13. Olimpia S. M. 20 6 4 10 16—29 16
14. Min. Cavnia 20 6 4 10 18—32 16
15. Relonul Săv. 20 6 2 12 22—33 14
16. Aerostar Bc. 20 6 2 12 32—44 14
17. Chimica Tv. 20 4 6 10 18—36 14
18. C.S.M. Borzești 20 2 0 12 13—41 10

ETAPA VIITOARE 1 Electro. Tg. M.
— Tractorul Bv. ; I.C.l.M. Bv. — C.S.M.
Suceava ; Metrom Bv. — Aerostar Bacău ; 
Olimpia Rm. S. — Ceahlăul P. Neamț ; 
Chimica T-vcni — C.S.M. Borze.ști ; C.F.R. 
Cluj — F.C. Maramureș; Min. Cavnic — 
„U« Cluj ; Poli Iași — Armătura Zalău ; 
Relonul — Forcsta,

REZULTATELE ETAPEI : Retezatul 
Hațeg — A.S. Obilici 0—2 (jucat la Dras
tic) ; Strungul Chișineu Criș — Victoria 
Călan 0—2 ; C.F.R. Simeria — Electro Ti
mișoara 1—0; Auto I.Z.B. Timișoara — 
Arsenal Reșița 0—2 ; C.S.M. Caransebeș 
— Ceramica Jimbolia 1—0; Min. Mo'dova 
Nouă — Unirea Tomnatic 0—1 ; Minerul 
Anina — Unirea Sînnicolau Marc (ne
disputat); Energia Deta — Vulturii Lugoj 
0—0.

C L A S A M E N T U L

1. Vulturii Lugoj 17 11 3 3 36—10 2J
2. Arsenal Reșița 17 11 1 5 47—17 23
3. C.S.M. C-sebcș 17 10 3 1 39—12 23
1. Victoria ( ălan 17 11 0 6 31—21 22
5. Unirea Tomn. 17 9 3 5 44—29 21
6. Min. ?Xnina 16 8 2 6 31—23 18
7. Obilici S. Sirb. 17 9 0 8 39—40 18
8. Ceramica 17 9 0 8 25—36 18
9. Auto Timiș. 17 8 1 8 22—31 17

10. Energia Beta 17 6 3 8 28—23 13
11. Min. M. Nouă 17 6 2 9 26—25 11
12. Unirea S. Mare 16 6 2 8 25—37 1«
13. C.F.R. Simeria 17 5 2 10 20—31 12
11. Strungul ( hiș. 17 6 0 11 21—52 12
15. Electro. Timiș. 17 5 1 11 26—26 11
16. lhtez. Hațeg 17 1 2 11 9—59 1

DIVIZIA Cil

REZULTATELE ETAPEI : Petrolul
Arad — înfrățirea Oradea (nedisputat)i 
Șoimii Lipova — Motorul Arad 3—1 ; So
da Ocna Mureș — Oțelul Ștei 5—0; Uni
rea Dej — Ind. Sirmci C.T. 2—1 ; C.U.G. 
Cluj — Aurul Brad 1—0 ; C.P.L. Arad —• 
Mecanica Alba lulia 1—0; Sticla Turda 
— Metalul Aiud 1—0; Minerul Ștel — 
Mureșul Deva 2—0.

( LAS A ME N T U L

221. Metalul Aiud 17 10 2 5 36—11
2. Șoimii 17 9 2 6 32—25 20
3. Min. Ștei 17 9 2 6 19—19 20
1. Mecanica 17 9 2 6 24—25 20
5. Motorul 17 10 0 7 21—21 20
6. Aurul Brad 17 9 0 8 39—26 18
7. Mureșul Deva 16 8 2 6 30—18 18
8. Soda Oc. M. 16 9 0 7 33—21 18
9. Ind. S. C. Turzii 17 7 1 6 24—18 18

10. Unirea Dej 17 8 2 7 18—27 18
11. Sticla Turda 17 8 1 8 25—24 17
12. înfrățirea 16 6 3 7 28—19 15
13. Oțelul Ștei 17 5 3 9 17—40 13
14. C.P.L. Arad 17 5 2 10 18—35 12
15. C.U.G. Cluj 17 3 4 10 16—33 18
16. Petrolul Arad 15 4 1 10 21—41 ■

C.FR
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VÎNZARI — 
CUMPĂRĂRI

• CUMPĂR pianină (pla- 
■i bronz) Hunedoara, tclc-

lon 18703, după ora 16.
(1654)

• VlN'D bicicletă senii-
cursicră. nouă. Informații 
Deva, telefon 21061, după 
Ui. (1653)

• CONSIGNAȚIA „N" 
din Orăștie (zona Muzeu
lui) vă oferă produse la 
cete mai' scăzute prețuri : 

1‘alinka — Ungaria (en gros 
țl en detaille) 360 lei, Ncss 
Cacique 100 gr — 150 lei, 
cafea boabe 1/4 kg — 370 
let. Alkool Jugoslavia — 630 
lei, Kent — 240 lei, I.M — 
<4‘> lei, Kim — 195 lei.

(1822)
• NAGY Sandor, Buda

pesta, telefon 2526348, ore
le 8—10, vinde : Vartburg 
(Barkaszj, Trabant, furgo- 
nete, elubițe, microbuze la 
3G000 km. Informații și la 
Mintia, telefon 28174. (1886)

• S.C.G.M. Internațional
Coinimpex SRL vă oferă 
dulciuri din import, en 
gros, la prețuri avantajoa
se Depozitul este în I.u- 
peni, bdul Păcii, nr. 17. lin
go piața Bărbăteni (fostul 
depozit CLF). Relații la te
lefon 935/61)301. (1866)

• SC SARGETIA SA 
Orăștie vă oferă prin ma
gazinul I.UX. str. Stadio
nului, nr. 5. pantofi Guban 
pentru femei, articole ma- 
rochinărie Guban. folie pen
tru solarii etc. Informații 
Orăștie. telefon 11098. (1861)

• VÎND Aro 243 și mi
crobuz VW Diesel. Deva, 
telefon 27179, orele 20—22.

(1884)
• \ ÎND sufragerie Re-

jjeans, cameră zi, mobilă 
bucătărie, aragaz, mașină 
de spălat. Hunedoara, tele
fon 22047. (1467)

• VÎND vioară de maes
tru .Steiner”. Informații 
f upenl, telefon 935/60282.

(1885)
• V ÎND motocicletă cu 

ataș MT-10. 650 cmc. nouă, 
qpva. telefon 11631. (1781)

• VÎND fin. Almașu Mic,
nr. 1. Informații Deva, te
lefon 2 (1887)

• VÎND apartament 2
camere, ultracentral. Deva, 
telefon 10471». (1883)

• VÎND apartament 2
ram'TC. ultracentral. Deva, 
etai II, in valută. Telefon 
12729. Deva. (1881)

• VÎND urgent casă cu
Anexe șl grădină Simeria, 
Kogălniceanu. 9. (1879)

• VÎND televizor cu
lămpi. Opera, 8 000 lei șl 
butelie aragaz 50 000 lei. 
Telefon 957/15447. (1878)

• VÎND casă în Mintia.

Informații Deva, telefon 
29271. (1789)

• VÎND televizor Olt și 
mașină de tricotat Veritas. 
Deva, telefon 29313. (1892)

• VÎND urgent casă cu
baie și grădină în Crișcior, 
str. Subpietroasa, nr. 10. 
Informații Deva, telefon 
18852, după ora 19. (1891)

530 000 lei, negociabil. Hu
nedoara, telefon 17094.

(1479)

• VÎND convenabil sta
ție cu boxe pentru chitară 
solo, 80 W. Hunedoara, te
lefon 24620. (1480)

• VÎND una iapă, Al
mașu Sec, nr. 79. (1910)

• VÎND televizor alb-ne- 
gru Diamant 163. Deva, te
lefon 27280, după ora 16.

(1897)

• VÎND una pereche cai 
murani. Deva, str. Horea, 
nr. 133, telefon 14286.

(1897)
• VÎND casă, curte și 

grădină în Țebca. Infor
mații la telefon 956/18686.

(1900)
• VÎND urgent Dacia 

1310. an fabricație 1981. 
Deva, telefon 21139. (1894)

• S.C. MELKART— 
BIBICU vinde en gros 
următoarele produse de 
import : suc — 1,5 li
tri. țigări Assos, LM și 
Monte Carlo, lichior, 
alune, Helas. Informa
ții Deva, telefon 26390.

(1899)

• CAP Sălașu de Sus, 
Nucșoara, vinde la licitație, 
în ziua de 30 martie 1992, 
mijloace fixe. Informații la 
Primăria Săla.șu de Sus.

(1895)
• CUMPĂR tractor Lanz 

Bulldog, vechi, indiferent 
starea fizică. Deva, tele
foane 24618 sau 24848. (1901)

• CAP Nădăștia de Sus
scoate la licitație mijloace 
fixe din dotare : două graj
duri. trei finare, un saivan. 
Licitația va avea loc în 25 
martie. 1992, la ferma zoo
tehnică. (1172)

• VÎND Dacia 1300 sta
re excepțională, sticlă far 
și semnalizator VW, Mer
cedes, Audi ți Ford. Hune
doara. telefon 15654. (1473)

• VÎND televizor color
Funai. telecomandă, moni
tor interactiv, 51 cm. Hu
nedoara, telefon 15522. du
pă ora 16. (1474)

• VIND teren construcții
1300 mp. Huituri. Hunedoa
ra. telefon 12768. (1475)

• VÎND urgent casă cu
5 camere, garaj, beci, în
călzire centrală, dependințe, 
preț convenabil. Informații 
Hunedoara, telefon 957/ 
20486. duoă ora 16. (1476)

• VÎND Dacia 1310 TX,
6 ani, stare foarte bună,

l LICEUL CU PROGRAM I)E EDUCAȚIE 
F I IZICĂ ȘI SPORT DEVA

COMITETUL, DE I’ARINȚI

ANUNȚA

Pierdut chitanțele nr. 03018 și 03019. 
(r declarăm nule. (-76)

SEVEN-PINK
HI,IACA HUNEDOARA

Informații, Hunedoara, telefon 957/12206. 
(1406)

Vinde l.i preț cu amănuntul :
• IV color Orizont, telecomandă 

(rusesc) __ 90 000 lei
• TV color Goldstar, indigen - 99 000 lei
• TV color Goldstar (Coreea) — 103 000 lei
• TV color Samsung (Coreea) — 106 000 lei
• TV <olor Kitl (Japonia) — 115 000 lei
• TV color Sanyo (Japonia) — 125 000 lei
• TV color J.V.C. (Japonia) — 175 000 lei
• Video recorder Samsung — 100 otto lei
• Video recorder 3 sisteme — 110 000 lei
• V'deo record» r multisistern — 125 000 lei
• Cuptor cu microunde Samsung — 62 000 lei

• CASA de schimb 
valutar „Garant", su* 
cursala Hunedoara, cu 
sediul în str. Victoriei, 
nr. 31, vinde și cum
pără valută la cele mai 
avantajoase prețuri.

(1906;

• VÎND dușuri electrice
cu apă caldă permanent 
(instantaneu). Deva, telefon 
18738. (1907)

• VÎND urgent Trabant,
stare excepțională. Deva, 
telefon 29117. (1903)

• PREIAU contract apar
tament 3 camere, exclus 
Micro 15 .șl Dacia. Ofer re
compensă 250—300 000 Ici. 
Deva, telefon 20730. (1908)

• PIERDUT carnet vete
ran de război nr. 171399 și 
legitimație de călătorie nr. 
80088, eliberate de Asociația 
Veteranilor de Război, pe 
numele Jurca Sabin. Le 
declar nule. (1890)

• PIERDUT carnet bancă
de credit, eliberat de Coo
perativa •.Decebal" Deva, 
carnet CAR pensionari și 
poliță ADAS, pe numele 
Tăbuș Dumitra. Le declar 
nule. (1882)

• PIERDUI’ acte impor
tante în Deva, bdul Dece
bal, în ziua de 17 martie 
1992, portmoneu albastru. 
Găsitorului bună recompen
să. Telefon 957/24077. (1878)

DIVERSE

• SIMBOL-GROUP, or
chestră pentru nunți, bote
zuri și alte ocazii festive.
Informații Orăștie, 956/ 
42795. (1822)

• CĂUTĂM femeie pen
tru îngrijire copil. Deva, 
telefon 19566. (1893)

• CU autorizația nr. 1657,

REGIONALA C.F. TIMIȘOARA 
DIVIZIA LINII

I
*

I
*

I

SCHIMBURI

DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament
ultracentral 2 camere mari, 
etaj I, cu apartament 3 ca
mere la parter, strada prin
cipală, central, variante. 
Deva, telefon 12908. (1869)

• SCHIMB apartament
3 camere Timișoara, cu si
milar în Deva. Deva, tele
fon 18247. (1877)

• SCHIMB apartament
4 camere proprietate, ultra
central, cu casă în Deva. 
Telefon 27582. (1896)

• SCHIMB garsonieră 
confort I, cu apartament 
2—3 camere. Hunedoara, 
•str. I. Creangă 5/19. (1477)

ÎNCHIRIERI

• CAUT urgent, pentru
închiriat, apartament sau 
garsonieră, cumpăr aparta
ment. Deva, telefoane 18613 
sau 12585. (1871)

• ÎNCHIRIEZ garsonieră 
sau apartament în Deva. 
Relații Deva, telefon 21865.

(1808)

• CAUT pentru închiriat
garsonieră. Deva, telefon 
17249, orele 19—21. (1898)

din 15 august 1990, elibe
rată de Prefectura Județu
lui Hunedoara, a luat fiin
ță Asociația Familială „Ma- 
gaon Elena", cu sediul în 
Hunedoara, avind ca obiect 
de activitate croitorie cu 
desfacere. (1909)

COMEMORĂRI

• ÎN 27 martie a.c. se 
împlinește un an de la dis
pariția fulgerătoare a iu
bitului nostru fiu,

MARCEL BRAICA.

Te vom păstra mereu în 
amintirea noastră. Nașii 
Moraru și Andricău. (1888)

SECȚIA L.9 C.F.R. SIMERIA
* 

fn conformitate cu prevederile Legii nr. 30/1 
1990, în ziua de 6 aprilie 1992, ora 9, se or- » 
ganizează concurs pentru ocuparea postului va- | 
cant dc contabil-șef, la Secția L.9 C.F.R. Sime- î 
ria, care va avea loc la Divizia Linii Timisoara. I 

Se pot înscrie candidați care îndeplinesc 
condițiile de studii și stagii conform contractului 
colectiv de muncă al S.N.C.F.R.

Dosarele se depun Ia Secția L.9 Simeria, 
pină Ia data de 1 aprilie 1992 și vor cuprinde :

— cerere de înscriere la concurs ;
— actele de studii original și fotocopie ;
— copie după cap IX (IV) al carnetului de 

muncă ;
— curriculum vitae ;
— cazier judiciar ;
— aviz medical.
Relații suplimentare și tematica pentru con

curs sc pot obține de la Secția L.9 Simeria, com
partiment personal, telefon 60080, int. 547.

(327)

UZINA MECANICĂ ORĂȘTIE

Angajează, de urgență, prin concurs, 2 
(doi) revizori contabili cu studii superioare sau 
medii, cu minim 5 ani vechime în specialitate. 
Informații la telefon 956/41040, interioare 233 
sau 250, serviciul personal. (3.35)

MUZEUL JUDEȚEAN HUNEDOARA—DEVA

PIERDERI

• PIERDUT legătură chei 
pe bdul Bălcescu. sîmbătă, 
21 martie. Găsitorul să te
lefoneze la 14026 (orele 7— 
15), bună recompensă. (1652)

• PIERDUT legitimație
de serviciu, pe numele Nc- 
delca Gavril, eliberată de 
Illuming 1000 Hunedoara. 
O declar nulă. (1478)

♦ 
«
♦
♦

«

«

• LA 27 martie se 
împlinește un an de la 
nedreapta despărțire, 
la numai 27 ani, de 
dragul nostru,

MARCEL BRAICA
Durerea șl tristețea 

vor rămîne veșnic în 
inimile noastre. Dum
nezeu să-ți odihnească 
în pace suflctu-ți bun 
și blind ! Parastasul 
de pomenire va Avea 
loc miercuri, 25 mar
tie a.c., ora 16,30, la 
Cimitirul Ortodox din 
Brad. Fiul Bogdan, so” 
ția Mari, mama, tata și 
fratele. (1889)

DECESE

• SOȚIA Olga, fiul 
Adrian, nora Doina, 
nepoata Laura mulțu
mesc celor care au fost 
alături de ci la dispa
riția fulgerătoare a ce
lui ce a fost un bun soț 
și tată,

IOAN ALMĂȘAN.
Dumnezeu să-l odih

nească în pace ! (1902)

R.A. ACTIVITATEA 

sediul in Orăștie, strada I’iața V ictoriei nr. 19, 
prin reprezentanții ci legali i
Scoate la licitație spații comerciale din orașul > 

Orăștie, pentru data de 6 aprilie 1992. )
• Imobil str. Primăverii nr. 8 — profil spațiu co- \ 

inerțial desfacere pline și produse alimentare.
• Imobil sir. N. Bălcescu nr. 9 — profil coafură.

Cu

o.-iiura. ) 
(331) |

J/20/618/1991
Conl : 307050601 B.O. Deva

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA! 
2 700 Deva, sir. I Decembrie, 85, 

Județul Hunedoara 
Telefoane: 11275, 12151. 11269 

Telelon Tipografie : 25904 
Fox - 18061

Organizează, în data de 30 aprilie 1992, 
CONCURS, pentru ocuparea următoarelor pos
turi :

• CONSERVATOR — 2 posturi — Deva, 
Orăștie

*
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• RESTAURATOR — 4 posțuri (metal, 
piatră, hirtie — documente și textile)

• PAZNIC — 1 post — Muzeul Orăștie
• MUNCITOR — 1 post — tîmplar
Se pot prezenta absolvenți cu studii de spe- | 

cialitatc. Relații la telefonul 15409, Muzeul Ju- • 
dețean Deva, bdul 1 Decembrie, nr. 39. (336) I 

I 
I
*

I
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I 
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FILIALA DE REȚELE ELECTRICE DEVA
ANUNȚĂ:

In ziua de 14 aprilie 1992, ora 15,00, va avea 
loc la sediul FRE Deva EXAMEN PENTRU 
AUTORIZAREA ELECTRICIENILOR.

Detalii privind examenul de autorizare se j 
•• • : — 

zilnic între orele I
II w 
I 
w
I%
I
I
I k 
I % 
I
I
I

pot primi de la FRE Deva — serviciul FEE, 
telefon 15750, interior 126, 
7—15. (337)

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
A.R.A. S.A. BRAD

cu sediul in Brad, str. Vinătorilor nr. 57
Organizează in ziua dc 8 aprilie 1992 

CONCURS pentru ocuparea posturilor de :
• Contabil-șef
• contabil
• tinichigiu
• sudor aulogen
Condițiile de angajare și salarizare sini cele 

văzute in legislațiile in vigoare. Informații suplimen
tare la sediul societății sau la telefon 51310. (1117)

* *™* a a a a a

TIPAUULi
S.G. „I’olidava" S.A.

Deva, str. 22 Decembrie 257

Inlrcaga răspundere pentru conținutul 
articolelor publicate o poartă 

autorii acestora.
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