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în exclusivitate pentru Ouvîntul liber
SPERANȚĂ ÎN JUSTIȚIE(I)

Intervin cu domnul 
TEOFIL POP, 

președinte al Curții Supreme de Justiție 
a Români?i ____ _

Speranță în justiție ? ! Credință in justiție ? ! Iu
bire de justiție ?! Totul stă în cumpănă. Asemenea 
balanței din mîna zeiței Dice (sau Dica. dacă do
riți). Cu privirea acoperită, fiica marelui . Zeus 
poartă cintarul vinovăției — sau al nevinovăției 
și sabia pedepsei. Spre aduccre-amintc că cei ce 
fac rău vor ispăși. Ce bine ar fi ca realitatea să

stea sub semnul Zeiței Justiției ! 
zii, domnilor! Justiția este la fel 
noi, oamenii. Speranțe absolute 
divină, poate.
REDACȚIA : Cum apre- 

ciați, stimate domnule 
președinte, stadiul de 
modernizare a legislației 
românești, în prezentul 
context al evoluției so- 
cio-politice ?

Președinte TEOFIL 
POP : In sensul strict al

Nu 
de 
— de

vă faceți ilu- 
imperfectă ca 

la justiția

întrebării dumneavoastră, 
vă pot spune că atît 
proiectul Legii Curții 
Supreme de Justiție, cit 
șl cel al Legii pentru or
ganizarea judecătorească, 
sînt depuse la Parla
ment, spre adoptare. A- 
ceste froiecte au fost con-

cepute ținind seama de 
legislația noastră inter
belică — ce consacră o 
valoroasă tradiție româ
nească in organizarea in
stanțelor judecătorești — 
modernizată, cum spuneți, 
în raport cu reglementă
rile din alte țări demo
cratice ale Europei Occi
dentale precum și cu 
propria noastră expe
riență de juriști practi
cieni.

A consemnat
NATALIA VASIU

FAX’

(Continuare in pag. a 2-a)
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OBSERVATOR

Discordie, derută, delimitare j
Pe măsură ce timpul cum s-a pronunțat de 
.-.„actului nrimului Dar- mult chiar opoziția. A )
Pe măsură ce 

mandatului primului par
lament al României, de 
după revoluție, se apro
pie de sfirșit, unii re
prezentanți ai săi intră in 
derută la gindul alegeri
lor generale și al viito
rului lor... legislativ. Dîn- 
du-și seama că au avan
sat pe piste greșite, înșe
lați în crezurile și nă
zuințele lor, hotăriți să 
continue lupți pentru de
mocrație, sau doar pentru 
putere — care le-a adus 
unora destule avantaje 
— de pe alte poziții, mai 
principiale ori mai dure, 
membri ai diferitelor for
mațiuni politice, 
tori și deputați intră 
dispută directă unii 
alții. Se fac cu ou și 
oțet in văzul lumii, 
dau pe față arama care 
le-a acoperit orgoliile și 
competența politică, ori 
profesională, sperind că in 
acest m<xl vor convinge 
lumea despre calitățile și 
cumsecărlcnia lor. I 
Electoratul român 
mai dcștep'at și se

sena- 
în 
cu 
cu 
îți

Fals, 
s-a 

■ a-

B CIIIȘINAU. — Tel» 
grama președintelui Re
publicii Moldova, Mircea 
Snegur, adresată președin
telui Federației Kuse, Boris 
Elțîn :

Stimate Boris Nicolae- 
vici.

Am aflat astăzi cu mul
tă uimire despre declara
țiile iresponsabile, făcute 
de vicepreședintele Federa
ției Ruse, Alexandr lîuț- 
koi. în cadrul întrunirilor 
din orașul Tiraspol, de
clarații care aduc prejudi
cii imense Republicii Mol
dova.

Intenția de a lua in dez
batere Ia Congresul de 
deputați ai poporului din 
Federația Rusă probleme 
referitoare la raioanele din 
stingă Nistrului ale Repu
blicii Moldova, amenință
rile privind recunoașterea 
așa-numitei republici trai»s- 
nistrene și antrenarea ar
matei a 11-a în conflict 
constituie un amestec nc- 
permis in treburile inter
ne ale Republicii Moldova 
și o încălcare gravă a 
acordurilor de la Alma- 
Ata, cu privire Ia recu
noașterea reciprocă a fron
tierelor actuale ale state
lor membre în C.S.I., Ia 
fel ca și a Declarației de 
la Kiev, semnată de sta
tele din C.S.I. la 20 mar
tie 1992, declarație pe 
care v-ați pus semnătura 
și dumneavoastră.

Asemenea declarații, fă
cute in ajunul intilnirii pe 
care urmează să o aibă Ia 
Chișinău miniștrii afaceri
lor externe ai celor patru 
state îngreuiază, practic, 
procesul de reglementare 
politică a conflictului, în
răutățesc relațiile dintre 
Republica Moldova și Fe
derația Rusă, stimulează 
rusofobia, pe care ne 
străduim cu toții să o stă
vilim.

Nimeni nu este interesat 
— mai mult decît noi — 
în soluționarea pe cale 
pașnică a conflictului, pen
tru aceasta, însă, trebuie 
să colaborăm, să respec
tăm înțelegerile realizate 
și — ceea ce e deosebit de 
necesar — să punem ca
păt campaniei de dezinfor
mare și denigrare împo
triva noastră.
(onsider, în concluzie, 

că reiterarea — personal 
de dumneavoastră, — a po
zițiilor oficiale ale Fede
rației Ruse, în conformi
tate cu documentele amin
tite, ar contribui la pro
pulsarea procesului de 
reglementare pe calc po
litică a conflictului.

■ MOSCOVA. — „Adu
narea cetățenilor”, un fo
rum al reformatorilor, reu
nit duminică la hotelul 
„Rossia" din Moscova, a 
adoptat rezoluția finală, în 
care participanții se pro
nunță pentru instaurarea 
unui regim prezidențial in 
Rusia, anunță agenția Fran
ce l’resse, citată de Inter
fax. Documentul a cerut 
Congresului deputaților po
porului, ale cărui lucrări 
încep astăzi la Moscova, să 
adopte o constituție Care 
să facă din Rusia „o re
publică prezidențială”.

■ PARIS. Intr-un arti
col pe care il semnează in 
cotidianul francez „Libe
ration”, Mihail Gorbaciov 
manifi stă îndoieli in ce 
privește angaiamenlul con
cret al lui Boris Elțîn în 
favoarea reformelor demo
cratice, transmite agenția 
France l’resse. Fostul lider 
sovietic este deosebit do 
critic inlr-o „problemă de 
principiu" — cum a spus 
el — și anume soarta fos
tei U.R.S.S., notind că 
„mulți se înlrcabă de ce 
Elțîn nu a putut, sau pur 
și simplu nu a vrui, si 
salveze „Uniunea",

pînă 
res- 

pe 
pen-

I

A III-A:

GIIEONEA

dacă se 
ți asta

mai apoi 
fracțiune a

nici 
Nici 
nici 

însă nu

în parla- 
noilor 
totul 

expe-

Tănase**
tică pot fi trimise 
la data de 30 iunie, 
pectiv 1 iulie 1992, 
adresa: Inspectoratul 
tru Cultură al județului 
Vaslui, strada Stefan cel 
Mare, nr. 79, cod 6 500, 
Vaslui. Premiile vor fi 
tn valoare totală de 300 
de mii de lei". (IOAN 
MANCAȘ. consilier 
al LC.J. Vaslui).

„Constantin 
ră această posibilitate cea 
de-a XH-a ediție a Fes
tivalului umorului ,,Con
stant in TănaseKJ ce se va 
desfășura in septembrie 
1992 la Vaslui.

Lucrările pentru salonul 
de caricatură precum și 
pentru concursul de li
teratură satirico-umoris-

Festivalul
.Dorim ca anul 1992 

să însemne pentru umo
rul românesc, grafic și 
literar, un prilej de bi
lanț, să aducă momente 
de bucurie pentru toți 
cei care, ani de-a rin- 
dul. au slujit inteligen
ța și buna dispoziție spe
cifice acestui neam. Tu
turor scriitorilor și gra
ficienilor de gen le ofe-

I
I
I
*

I
*

I

mult chiar opoziția. .. 
fost, oricum, o victorie a 
majorității asupra minori
tății, chiar 
fi făcut — 
este deloc exclus — 
jocuri de culise.

In ce ne privește, 
spus-o și altă dată, 
avem nici la inimă, 

ficați pe nimeni, 
partid, anume, 
ins anume, 

putem împăca vreoda- , 
cu metodele folosite ț 

deopotrivă de membri ai l 
F.S.N., ai liberalilor, țâ- / 
rănițtilor etc — de ' '
centru sau din teritoriu, I 
și exemplele sint nume- i 
roase — de a colporta 
abuzul de funcție și min
ciuna sfruntată, de a pro
mova suspiciunea și fal
sa morală, de a-și pro
teja funcțiile și pozițiile 
prin orice mijloace, de 
a-și înlătura adversarii 
cu metode vechi șl cu 
gesturi dure. Iar vidul 
legislativ din unele do
menii, vulnerabilitatea a- 
numitor prevederi legale, 
pasivitatea în fața încăl
cării unor legi îi încura
jează mai mult în de
mersurile lor.

O probă elocventă o 
constituie. Intre multe 
altele , ți admiterea ca 
reprezentanți ai unor par
tide să părăsească după 
un timp corabia inițială 
și să se arunce in alta, 
continuînd să reprezin
te electoratul, 
ment, în spiritul 
opțiuni. Este cu 
anormal. Prima 
riență a făcut-o P.N.L. — 
aripa tînără, 
I’.SDR. — o

la 
un 
un 
ne 
tă

la }
l » i »

T

z/xa pe 7i-
_  Soția mea afirmă că este foarte să

nătos să consumi alimente crude.
_  Da, nici nevestei mele nu-i place să
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SPORT
gătească...

pleacă acum cu mai mul
ti) atenție și răspundere 
asupra celor pe care și-i 
dorește reprezentanți în 
partide și in parlament, 
in guvern și in adminis
trația locală.

Discordia și deruta sînt 
evidente la mai toate 
nivelurile, reieșind ex
trem de pregnant la lu
mină recent, la Convenția 
F.-S.N. Iar dacă a cîști- 
gat moțiunea „Viitorul 
azi" și gruparea ex-pre- 
mierului Petre Roman —- 
după intense lupte, după 
revizuiri ideologice și 
clarificări de atitudine —, 
aceasta va însemna, poa- 
te, o relansare în forță 
a reformei, fără nomen- 
claturiști și elitiștl, așa

Dl MITRE

(Continuare în pag. a 2-a)
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FLASH!
0 7.IUA MONDIALĂ A SĂ

NĂTĂȚII este sărbătorită azi, 7 
aprilie, în toata lumea. !n jude
țul nostru ea este marcată prin 
întruniri festive organizate la 
nivelul fiecărui spital, prilej eu 
care personalul medical este fe
licitat pentru realizări și se pre
zintă proiecte pentru activitatea 
viitoare. fV. R).

Q l.INIF, FURATĂ IN RK-

FăCTIK. In stația de. cale fe
rată Ilia au inccput lucrările de 
rcfacțic (înlocuire completă, in
clusiv traversele și umplutura 
dintre ele) a segmentului de li
nie Ilia—Dobra. Se acționează 
cu utilaje moderne, de mare 
productivitate, cu care se rea
lizează zilnic îndemnate înain
tări. Finalizarea lucrării, la 
.firșitul lunii aprilie, va asi
gura sporirea vitezei trenurilor 
pe respectiva secție șl creșterea 
gradului de securitate a trans
portului feroviar — condiții c- 
sențialc în vederea electrificării 
liniei llia — Lugoj. (D.

0 ROMULVS ȘI RLMUS. 
Sint doi tineri — Remus are 
21 de ani, Romulus 20 neimpli- 
niți. Dar bunicul 
tata lor Remus Doldura 
invățat de. mici cu munca, 
lipsa bunicului și totalul, 
doi tineri i--- ----------- --
cazurile 
trec prin 
„Cerbu") spre sau dinspre Prad 
si aii nevoie de asistență tehnică. 
(GIL I. N.).

0 CLIMAT FAMILIAL. De 
la Procuratura județeană am 
aflat că datorită alterării clima-

lor Nicolac, 
i-au 

In
• i și totalul, cei 

rezolvă multe din ne- 
automobiliștilor care 
Podele (lingă Hanul

•••••••••••••A****
tului din unele familii, a crescut 
numărul 
vieții. In ....... .
înregistrat în județul nostru, 7 
infracțiu ni

infracțiunilor contra 
ultimii doi ani s-au

' ' l contra vieții comise
de soți împotriva soțiilor. 2 de^ 
către soții impotriua soților, 5 
de către tați împotriva fiilor, 2 
de mame contra copiilor, 3 de 
copii 
două 
frați.

1 de. 
împotriva părinților, și 

în care <iu fost implicați 
(V. N.).

HASH!

«

«
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Substanțele 
poluau e în 

mediul 
înconjurător

De lu Direcția Jude
țeană de Statistică am 
primit un comunicat 
privind date centraliza
te pe anul 1991, pe 
care îl supunem aten
ției ecologiștilor din 
județul nostru, și I1U 
numai a lor.

Cantitățile emise au 
depășit normele stabi
lite prin acordul de 
mediu la : bioxid de 
carbon de 2 ori : bioxid 
de sulf de 1,3 ori ; oxid 
de azot de 32,7 ori ; 
oxid de carbon de 3,5 
ori . pulberi de 2,7 ori; 
amoniu de 1,5 ori ; ma
terii in suspensie in ape 
de 4.8 ori , produse pe
troliere de 35,8 ori ; 
reziduuri fixe de 3,2 
ori ; zgură de 2 ori etc.

Cheltuielile efectuate 
in 1991 pentru protec
ția mediului înconjură
tor din județul Hune
doara au fost de 702 
milioane de lei, din 
care 132 milioane de 
lei investiții. Din cele 
132 milioane investiții 
realizate, 20 milioane au 
fost pentru protecția 
aerului, 53 milioane 
pentru protecția apelor 
și 59 milioane pentru 
protecția solului.

La acestea trebuie a- 
dăugat că in activitatea 
de protecție și supra
veghere a mediului ’în

conjurător, pe ansamblul 
județului, lucrează lbTP 
persoane, din care 2-fl 
cu studii superioare și 
medii de specialitate. 
1221 muncitori calificați 
și 418 alt personal.

Speranță în justiție (I)
(Urmare din pag. 1)

Personal, prevăd că 
proiectul Legii Curții 
Supreme va fi adoptat 
intr-un viitor apropiat, 
el neridicînd probleme 
deosebite. în ceea ce 
privește proiectul Legii 
pentru organizarea ju
decătorească, mai tre
buie clarificate unele lu
cruri ce vizează aspecte 
de fond, cum ar fi, de 
exemplu, organizarea Mi
nisterului Public, sau 
aspecte legate de reînfiin
țarea curților de apoi. O 
dificultate ce nu poate 
fi neglijată rezultă din 
împrejurarea că legile

privind organizarea in
stanțelor sînt supuse Le
gislativului, spre adop
tare, înaintea modifică
rii codurilor de procedu
ră civila și penală, în
deosebi a normelor re
feritoare la competența 
instanțelor judecătorești 
la natura și exercitarea 
căilor de atac, norme ce 
ar trebui să se regăseas
că în legile organice, și 
nu invers.

Considerînd întrebarea 
dumneavoastră în sens, 
mai larg, trebuie să mă 
refer la modificările de 
după revoluție, aduse Co
dului de Procedură Pe
nală, prin punerea de 
acord a unor reglementări 
cu cele ale Declarației

Universale a Drepturilor 
Omului, la care țara 
noastră a aderat. Modi
ficările privesc : dreptul 
de apărare: abrogarea 
unor texte referitoare la 
încriminarea ca infrac
țiuni a faptelor stîn- 
jenitoare pentru regimul 
dictatorial ; înființarea 
contenciosului adminis
trativ, menit să prote
jeze cetățeanul împotri
va unor posibile abuzuri 
ale administrației ; legile 
de privatizare în dome
niul agricol, industrial, 
comercial și altele. Toa
te, în context, cum spu
neți dv, cu evoluția so- 
cio-politică a țării.

(Va urma)

i PĂRINȚI,
/ SUPRAVEGIIEAȚI-VA 
1 COPIII !

i în mai puțin de o săp- 
’ tămină, pe raza orașului 
ț Brad s-au comis .mai 
ț multe infracțiuni de furt, 
i care după modul de 
i operare păreau, la prima 
ț vedere, săvîrșite de per- 
i soane cu oarecare expe- 
’ rlență in domeniu. Dar, 
) stupoare ! Din cercetările 
i efectuate de poliție, s-a 
> stabilit că „versații" hoți 
1 nu erau alții decît Alin 
ț Cotfasă (11 ani) și Sorin 
i Techereanu (13 ani), din 
* localitate. Palmaresul 
ț spargerilor comise de 
k cei doi minori a fotă ur- 
? mătorul : un chioșcl prl- 
1 vat. atelierul Școlii! Ge- 
ț nerale Nr. 1 și Maghzinul 
ț alimentar nr. 1. De ase-

Politia ne 
informează 
menea, cei doi minori au 
pătruns în timpul nopții 
într-un autobuz parcat pe 
o stradă din oraș, de un
de au furat bilete de 
călătorie în valoare de 
16 400 de lei.

Poate părinții acestor 
copii se prevalează de 
faptul că, sub virsta de 
14 ani, minorii nu răs
pund penal. Oricum, pa
guba trebuie recuperată. 
Ne întrebăm însă : cum 
s-or fi culcat liniștiți pă
rinții atîta timp cît odras
lele lor lipseau nopțile 
de acasă ?

DE LA BRASERIE 
LA... ÎNCHISOARE

Aflați în braseria , Mi

nerul” din Petroșani, în- . 
tr-o stare nu prea ono- 1 
rabilă, mai bine zis, beți ț 
turtă. Aurel Muntean (24 i 
de ani), muncitor la Mi- ’ 
na Livezeni și Nicolae ț 
Bîrcea (20 de ani), fără i 
ocupație, s-au supărat J 
foarte tare că solista a ) 
refuzat să le dedice o ț 
melodie. Și pentru că li 
s-a „rănit" grav demnita
tea, au scos cuțitele a- 
menințător. Puțin a lip
sit ca mesenii prezențl 
să fie martorii unei tra
gedii. Poliția a intervenit 
prompt și agresorii au 
fost imobilizați și con
duși în fața instanței, 
care i-a condamnat la 
cite 6 luni închisoare 
contravențională, conform 
Legii 61/1991. Au ajuns 
de la melodia preferată 
la... închisoare.

„Andrisantul“ 
... cunoscut 
Elegant, plin dc sine 

cu un aer atoateștiutor, iși 
dă importanță, sfidează, so 
crede un ins cult dar și 
respectat și mai ales te
mut. Nu i îngăduie nici o 
clipă colegului dc-alături 
să-și dea cu părerea pen
tru că, vezi bine, el, doar 
el le Știe pe toate. Știe că 
„X“ nu mai c șef pentru 
că s-a dat la una și „vor
ba aceea, cind ești direc
tor nu te culci cu subal
ternele*, șlie că „J " va 
candida'și-i găsește o mie 
și unul de defecte, nu-i 
placo nici „z pentru că 
„c un bleg care fuge cind 
dă de greu”, nu-i convine 
nici ce publică „i»“ pentru 
că are idei retrograde și 
apoi ,ce-l interesează pe 
el ce piinc mănincă cutare 
ori cutare", in fine per
soana pe care a cunoscut-o 
nu dc mult „c o proastă 
fără minte".

Oare cum se numește a- 
semenea caracter ? Știți 
cumva ? Bir» păcate, rân
durile de față au „anrlri- 
santul" cunoscut. Sintcm 
siguri că și el se va recu
noaște. Dv il recunoașteți 
cumva ? Dacă da, cu alit 
mai bine. I'eriți-vă dc el! 
Conține venin • (E. SINI). I

De ce comerțul
Ca-n orice primăvară, 

gospodinele iși fac curat 
in cămări și vor să scape 
de sticle și borcane goa
le. Mai ales că e puțin 
probabil că vom mai a- 
vea cu ce să le umplem 
pentru toamnă. Sau poa
te mulți au nevoie de bani 
și doresc să le valorifi
ce. tn condițiile prețuri
lor de acum ar fi renta
bil. Insă nu vă sfătuiesc, 
dragi cititori, să le puneți 
in sacoșă și să porniți cu 
ele spre alimentare. Nică
ieri n-o să vl le primească, 
decît la schimb. Adică 
vrei un borcan cu mazăre, 
ți se acceptă unul gol în 
loc. Sau sticlă goală con
tra sticlă plină.

De ce ? Nu există am
balaje suficiente. adică 
navete pentru sticle, mai 
ales de 1/2 litri, și lăzi 
pentru borcane. La Ali
mentara 4 Deva (din Ha
lă) dna Raveca Tomuș, 
gestionară, îmi mărturisea 
că ar prelua cu plăcere 
sticlele și borcanele dc la 
populație, cum s-a întîm- 
plat pînă nu de mult, dar 
sînt pur și simplu condi
ționați de S.C „Retezat" 
S A. Dev;, (fosta I.C.H.A.), 
care nu le pune la dispozi
ție ambalaje. De aceea 
sint obligați să le prî-

nu primește sticle
mească doar la schimb. A- 
celași lucru mi l-a spus și 
dna Viorica Suciți, șefa 
Alimentarei 3 Deva, men- 
ționind și faptul că lăzi 
pentru borcane au puține 
la dispoziție și pentru că în 
general comandă cantități 
mici de gemuri sau alte 
conserve la borcan, de

Lumea trebuie 
să știe

•A*************************

teamă că nu se vlnd.
Acestea sînt motivațiile 

magazinelor aparținătoare 
de S. C. „Alimentara" S.A. 
Deva. In cazul privatiza- 
ților, acestora li se adau
gă și altele : pentru sur
plusul de ambalaje, S. C. 
„Retezatul" S.A. pretinde 
o bonificație de 20 la sută, 
mai mare decît în cazul 
magazinelor dc stat. Pre
cizările le-am piimît de 
Ia dna Maria Haldca, de 
la alimentara de lingă 
Liceul „Dccebal", unitate 
cu capital sută la sută 
privat

Am stat de vorbă și cu 
șeful depozitului de am
balaje a) S. C. , Retezatul" 
S. A. Deva, dl Ghcorghe

și borcane goale
Vonica. Dumnealui a a- 
ratat că de mai multă 
vreme nu dispun de na
vete și lăzi la nivelul ce
rințelor. De cîțiva ani 
n-au fost achiziționate a- 
semenea ambalaje, între 
timp cele existente deterio- 
rîndu-se. Așa s-a ajuns 
la actualul impas, care a- 
fectează și activitatea ce
lor de la depozitul de 
profil și a societății în ge
neral. Dc aceea au lansat 
o comandă S.E.T.T.P.P.L. 
Deva (fost I.F.E.T.), pen
tru confecționarea de na
vete și lăzi, cele din ma
terial plastic fiind mult 
prea scumpe pentru posi
bilitățile financiare ale 
firmei. Și tot lipsa bani
lor împiedică societatea 
„Retezatul" să-și realizeze 
chioșcuri (cum erau cînd- 
va) care să primească sti
clele și borcanele goale de 
la populație.

Deci există o posibilita
te de a se ieși din acest 
cerc vicios al ambalajelor, 
de care ar profita și cum
părătorii, și comcrcianții șl 
fabricanții. Cînd se va în- 
tîmpln asta ? Depinde de 
preocupările și insistențele 
celor din comerțul cu 
amănuntul, dar mai ales 
cu ridicata.

VIORICA ROMAN
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„CEL MAI BUN PREȚ, PENTRU CEz\
MAI BUNA CALITATE11

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„ASVIL“ S.A. LUPENI

I
s

I
I
I
i

A redus cu 30 Ia sută prețurile la agenții 
spălare lichizi, marca „VIL“, folosiți pentru j 

întreținerea locuinței în condițiile creșterii ca- , 
lității, atestate și prin decernarea în acest an a 
premiului internațional „Gold Star For Qua
lity11, de către un comitet managerial de se
lecție din Spania.

„VIL”, produse de calitate, plăcut parfu
mate și viu colorate, se livrează în ambalaje 
din material plastic de 1, 2, 5, 35 și 60 de kg 
și pot fi procurate prin unitățile comerciale, 
magazinele proprii din orașele Lupeni, Turda, 
București, Govora și la sediul firmei din ora
șul Lupeni, str. Vîscozei, nr. 1, telefoane: 935/ 
6045L sau 60452, telex 72517, fax 935/41511.

(381)
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SERVICII DE „MICA PUBLICITATE1 
LA HUNEDOARA
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iZiarul „Cuvîntul Liber11 prestează servicii 

de mică publicitate și în municipiul Hunedoara. |
Persoanele interesate, din municipiu și din . 

localitățile învecinate, se pot adresa la chioșcul | 
propriu de difuzare a presei, situat în Hune- » 
doara, bdul Dacia, nr. 1, lingă florărie și ofi- | 
ciul poștal. Chioșcul este dotat cu postul tele- * 
fonic 16926, prefix 957.

Apclînd la serviciile chioșcului din munici
piul Hunedoara, economisiți timp și bani.

PROG RAMAREA

FILMELOR ÎN UNITĂȚILE 
CINEMATOGRAFICE PENTRU PERIOA1) \ 

6—12 APRILIE A.C.
6 — 8 APRILIE

„PATRIA" Deva • „Vincent și cu mine» (Canada) 
„MODERN" Hunedoara • „Viața în ritm de rapp 
(S.U.A.)
CASA DE CULTURA Călan • „Casa dc pe strada 
Cnrroll" (SUA)
„ZARAND" Brad • „Fără dovadă" (SUA)
„PATRIA" Orăștie • „Lovitură de Crăciun" (SUA) 
„DACIA" Hațeg • „Viu sau mort" (SUA).

9 — 12 APRILIE

„PATRIA" Deva • „Pumnul orbului Bruce Lcc 
(IIong-Kong)
„MODERN" Hunedoara • „Raza ucigașă" (SUA) 
CASA DE CULTURA Călăi» • închiriază un poli
țist" (SUA)
„Z.ARAND" Brad • „înnebunesc și-mi parc rău“ 
(România)
„PATRIA" Orăștie • „A fi sau a nu fi Iup“ (SUA) 
„DACIA” llațcg • „Cobra" (Japonia)
„MUREȘUL" Simeria • „La Bamba" (SUA) 
„LUMINA” llia • „O floare și doi grădinari" (India).

Societatea Comercială .<■

EGjIILWGQ. PRESî?
SRL.

956/11812
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DEVA, str. Grivița, nr. 35, telefon
EXECUTA:

Instalații electrici* interioare, de 
strucții ;
Automatizări ;
Monturi și întrețineri sisteme alarmă;
Execuții, verificări și remedieri instalații 
prize pămint și paratrăsnete ;
Confecții metalice;
Lucrări în construcții (diverse).

(390)
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este treaba lor, însă nu-i 
înțelegem pe cei care „se 
delimitează". Cum ? pînă 
cînd? Pînă unde? Le-a 
deschis larg porțile pina 
și dl Radu Gimpeanu. Nu 
e timp de picului, fra
ților. Alegerile generale 
bat Ia ușă... Far lumea 
trebuie să știe cu cine va 
vota. Oricum, prima gre
șeală n-o va repeta, 
face, în schimb, 
Că așa o 
ție...

■

forță, con-■
■:In pofida luptei împotri

va vechii nomenclaturi, a 
comunismului feroce, pe 
care o proclamă sus și 
tare dl Petre Roman, re
prezentanți ni acesteia se 
mențin încă în funcții in 
multe niveluri, alături dc 
noua nomenclatură, la 
fel dc periculoasă, dură 
și însetată de dominare. 
Că unii părăsesc F.S.N.

gram, și nu-i sigur că 
acum le acceptă zborul 
în alt cuib, mai călduros 
doar pentru ei.

Este clar. Mai mult ca 
oricînd și ca oriunde, 
este diucordic și derută 
in F.S.N Partidul a 
slăbit. Greșelile lideru
lui său le-au preluat și 
organizațiile teritoriale, 
conducătorii acestora. Și,

F s.N., după ' .ire alți 
inombri ai F S.N. ui a- 
derat la Partidul România 
Mare și. mai nou, la 
Partidul Socialist al Mun
cii. Față de toți tre
buiau adoptate măsuri 
corespunzătoare la timpul 
potrivit. Pentru că, 
alegeri, electoratul 
pus în ei o nădejde, 
virtutea unui anume pro-

V ••• «.aer.. . nr «-r-i-j-i r. ---
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Va 
alta, 
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I • Scorul etapei, la Constanța • Sportul 

Studențesc a început să urce in clasament • 
D inamo și in această etapă, neînvinsă.

un 
mare. E drept că 

apărat Ioniță, dar 
apărarea (fără Bar- 
nu și-a făcut dato- 
Necazul e că se 

voia întîmplă-

■

I

REZULTATE : Autobuzul I.J.T.L. Cv. 
— SUCl’l Craiova 1—0; Dierna Orșova — 
Min. Știința Vulcan 2—1 . Petrolul S’oi- 
na — Min. Motru 0—3. AS. Par< fni 
Vulcan — Min. Mătăsuri 1—0 ; Construc
torul Craiova — Min. Uricani 1—0 . A.S. 
Severn.iv Tr. Scv. — Petrolul Țiclcni 
1—0 ; Parîngul Lonca — Min. Lupcni 
3—4 ; Petrolul Cărbunești — Pandurii Tg. 
Jiu (nedisputat).

tcrna-

muzică

ențc

pent™

ăți
*

cmieră

crsi-

Universitatea Craiova — 
F.C. Bacău 4—1. Studen
ții craioveni, după ple
carea lui Prunca la 
lectroputere 
lui Neagoe, 
să-și stringă rîndurile, să 
joace din nou fotbal. Și 
au obținut o victorie la 
scor in fața băcăoanilor.

Poli. Timișoara — T. C. 
Dinamo 0—0. Cu o echi
pă competitivă, in care 
Hala^ian a strîns tot ce 
a fost mai valoros la 
alte formații din țară, 
F.C. Dinamo nu numai 
că se menține lider deta
șat, dar este singura

E- 
și spășirea 
au început

echipă neînvinsă 
campionatul nostru, 
mi.șorenii, cu prof. 
V. Ionescu la cîrmă, 
treabă bună, ocupînd un 
merituos loc 7.

din
Ti-
Ion 

fac o

F.C. Farul — F.C. Cor
vinul 5—0. Pentru a- 
ceastă partidă, Dudu 
Georgescu, Stoica și Văe- 
tuș au făcut o pregătire 
intensivă dar, asta e si
tuația, deocamdată Cor
vinul nu poate mai mult. 
Nu se poate spune 
băieții nu au muncit, 
nu au vrut să obțină 
rezultat mai bun. Și

că 
că 
un 
în

ală

â

uiri

tați
c

ane

c cinice
SC

prieteni ! 
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DIVIZIA A

fața constănțenilor, hune- 
dorenii au cedat la 
scor 
n-a 
nici 
dac) 
rin.
joacă la 
rii, fără o concepție cla
ră. întrucît nu se mai 
poate pune problema evi
tării retrogradării, 
ducerea clubului, 
norii trebuie să 
dească serios la 
nirca baremului, 
ca echipa să nu 
naiizată 
viitor.

Rapid — Dacia 
1—0. Victorie la 
a ceferiștilor, dar 
roasă, ce situează 
dul pe un loc liniștitor.

F.C. Brașov — A.S.A. 
Tg. Mureș 3—0, Brașove
nii, acasă, nu iartă ! O 
victorie clară, în fața 
unei echipe ce se zbate 
să evite retrogradarea.

— Oțelul
Argeșenii 

cele două 
în joc, la 
a mai refă- 

lo- 
greu

con- 
antre- 

se gîn- 
îndepli- 
pentru 
fie pe

in campionatul

Brăila 
limită 
valo- 
Rapi-

:• 
c 
$

REZULT AȚELE 
(ONClRSULUI

DIN 5 Vl’RILIE 1992

. .Ascoli — Inter 
Fiorentina — Atalanhi 
loggia — C'remonese 
Genoa — Verona 
Lazio — Bari 
Milan — Sampdoria 
Napoli — Roma 
Parma — ( agliari 
Torino — Juventus 
Brescia — Reggiana 
Casertana — Cesena 
Lecce — Udinese 
Padova — Venezia

Pond de cîștigiiri : 31668 508

2
1
1
1
1
1
1
x
1
1
1
1

X 
Ici.

C L A S A M E N T U L
1.
2.

A.S. l’aroșeni
Min. Lupeni

19 10 4
18 10 3

5
5

40—2;:
43—23

24
23

3. Petrolul Țicleni 18 9 4 5 34—16 22
4. Min. Mătăsari 19 11 0 8 37—20 22
5. Constr. Craiova 19 10 2 7 38—38 2'2
6. Min. Vulcan 18 9 3 6 38—22 21
7. Pandurii Tg. .T. 18 9 2 7 37—22 20
8. Min. Motru 19 10 0 9 33—26 20
9. Dierna Orșova 19 10 0 9 28—36 20

10. Min. Uricani 18 9 1 8 21—21 19
11. Severnav 19 !) 0 10 25—31 18
12! Petrolul Stoina 19 7 2 10 19—34 16
13. Parîngul Lonca 19 6 3 10 18—30 15
14. SUCPI Cv. 18 5 1 12 20—12 11
15. Petrolul Cărb. 15 5 1 9 16-11 11
16. Autobuzul Cv. 19 4 2 13 18—17 10

REZULTATE : Univ. Craiova — F.C. Bacău 
4—1 ; Poli. Timișoara — F.C. Dinamo 0—0 ; F.C. 
Farul — F.C. Corvinul 5—0 ; Rapid — Dacia Brăila 
1—0 ; F.C. Brașov — A.S A. Tg. Mureș 3—0; F.C. 
Argeș — Oțelul Galați 4—0 ; Steaua — Electropu- 
tere 3—0 ; Gloria Bistrița — Sportul 
Inter Sibiu — F.C. Ploiești 2—0.

C I. A S A M E N T U L
6 O
5 4 
8 5
4 7
6 7
7 7
5 8 
2 10 
2 10
1 9
5 9
5 9
3 11 
3 11
7 10
6 II
2 11 
1 11

Galați

Stud. 0—0;

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

40.
11.
12.
13.
11.
15.
16.
17.
18.

22 
22 
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

16
13
9

11
9
8
9

10
10
9
8
8
8
8
5
5
6
t

53—11
37—15
25—14
29— 36
28—28 
24—17
24— 24
25— 22
24—29
20—25
30— 27
34—35
23—27
20—36
19—29 
2 4—29 
22—36 
22—43
- F.C

38
31
26
26
21
23
23
22
22
22
21
21
19
19
17
16
11
12

Bra- 
Glo-

Dinamo
Steaua
Univ. Craiova
F. C. Ploiești
Infer Sibiu
Electroputcre Cv.
Poli. Timisoara
F.C. Farul 
Otelul Galați 
Rapid 
Gloria Bistrița 
F.C Brașov 
Dacia U. Brăila 
F.C. Bacău 
Sportul Studențesc 
F.C. Argeș 
A.S.A. Tg. Mureș 
F.C. Corvinul

ETAPA A UTOARE : Oțelul
șov ; A.S.A. Tg. M. — Rapid ; Dacia Brăila — 
ria Bistrița ; Electroputere — F.C. Argeș ; F.C. Di
namo — Univ. Craiova ; F.C. Bacău — Steaua ; F.C 
Corvinul — Poli. Timișoara ; F.C. Ploiești — F.O. 
Farul ; Sportul Stud. — Inter Sibiu.

F.C. /Argeș 
Galați 4—0. 
au obținut 
puncte puse 
un scor care 
cut golaverajul, dar 
cui periculos (16) 
poate fi părăsit de arge
șeni.

Steaua — Elecfroputc- 
rc 3—0. Meciul dispu
tat în nocturnă s-a de
cis de fapt In repriza a 
Il-a, cînd militarii 
înscris de 3 ori.

Gloria Bistrița — Spor
tul Stud. 0—I). Partida, 
televizată, n-a făcut decît 
să arate criza în care se 
zbate fotbalul nostru. 
Meci „fără sare și piper", 
în care fiecare jucător a 
acționat cum a crezut el, 
fără virtuti tehnice și 
tactice. Cu sprijin sau 
nu, studenții bucureștcni 
„au ciupit" un punct 
foarte prețios la Ploiești 
și duminică 
la Bistrița.

Inter Sibiu 
Ploiești 2—0. 
care din nou 
cat Majearu, 
meritat pe ploie.ștcni cu 
2—0, ceea ce le-a adus 
un frumos loc 5 in clasa
ment.

H ANDII AI. FEMININ

Textila Sebeș

ETAPA A UTOARE ; Petrolul ȚicJcnî 
Constr. Craiova ; Min. Uricani — A. S< 
l’aroșeni ; Min. Mătăsuri — Min. Motru j 
Min. Șt. Vulcan — Autobuzul I.J.T.I1, 
Craiova ; S.U.C.PJ. Cv. — Petrolul Cărb.j 
Pandurii 'Tg. Jiu — Parîngul Lonca ; Min. 
Lupcni — A.S. Severnav ; Dierna Orșo
va — Petrolul Stoina.

au

încă unul,

— F.C. 
Gazdele, la 
s-a remar- 
au învins
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DIVIZIA Bl DIVIZIA B2

Remin Deva DIVIZIA C10

29-21 (15-11)
REMIN Deva a făcut deplasarea 
Sebeș cu gindul la un meci egal. 

Se știe, echipa deveană luptă pen
tru evitarea retrogradării și un punct 

limpezea apele. 
REMIN a jucat 
cu ușurință multe

la

adus de afară 
Nu a fost așa. 
slab, a pierdut 
mingi pe atac, pivoții n-au fost an
gajați pe semicerc și, în plus, s-au 
ratat 4 lovituri de la 
Simona Buza și A. 
dicat la valoarea lor, 
jucind fără aplomb.

Noroc că a pierdut și Metalica 
Oradea pe teren propriu (!) și RE
MIN Deva se menține pe același 
loc în clasament. După cum ne de
clara prof. I. Mătăsaru, antrenorul 
echipei, BEMIN Deva mai are 
disputat doar două meciuri în 
plasare și 3 acasă și, deci, nu 
pune problema retrogradării, 
minică, iubitorii handbalului 
Deva pot să-și revadă echipa pre
ferată Ia lucru, în Sala Sporturilor 
din Deva, incepind de la ora 10.

C. SANDU

REZULTATE : Min. Anina - A.S< 
Obilici S. Sîrbesc 3—0 ; Energia Viit. 
Deta — Retezatul Hațeg 4—0; Strungul 
C'hiș. Criș — Electro Timiș. 2—1 ; Victoria 
Călan — Arsenal Reșița 4—0; C.F.R. Si- 
meria — Ceramica Jimbolia 4—1 ; Auto 
F.Z.B. Timiș. — Unirea Tomnatic '—0; 
C.S.M. C-sebeș — Unirea Sînnicolau Maro 
4—1 ; Min. Mold. Nouă — A'ulturii Lu
goj 2—1 (s-a jucat la Oravița).

CLASAMENTUL

7 metri! Doar 
Dop s-au ri- 
restul echipei

DIVIZIA B3 • v

de 
de

se 
Du
din

1. C.S.M. C-sebeș 19 12 3 4 45—12 2Z
2. Vulturii Lugoj 19 12 3 4 38—12 27
3. Arsenal Reșița 19 12 1 6 53—21 25
4. Victoria Călan 19 12 0 7 39—21 24
5. Min. Anina 19 10 2 7 37—21 22
6. Unirea Tomn. 19 9 3 7 44—3 t 21
7. Obilici Sînm. 19 10 0 9 42—43 20
8. Ceramica Jimb. 19 10 0 9 28- 11 20
9. Auto Timiș. 19 9 1 9 26—33 19

10. Energia Deta 19 7 3 9 32—26 17
11. Min. Mold. N. 19 7 2 10 28—27 ie
12. Unirea Sinnic 19 7 2 10 26—44 16
13. C.F.R. Simeria 19 6 2 11 24—38 14
14. Strungul Chiș. 19 7 0 12 23—59 14
15. Electro Timiș. 19 8 0 11 30—29 13
16. Retezatul Hațeg 19 2 2 15 15—63 6

REZULTATE : Gloria Buzău — F.C. 
Olt '90 0—0 ; Callatis Mang. — Autobuzul 
Buc. 1—0 ; F.C. Caracal — FEPzA '74 Bîr- 
lad 2—2 ; Petrolul lanca — Portul C-ța 
1—0 ; FAUR Buc. — C.S. Tîrgoviște 2—0; 
Unirea Focșani — Olimpia Rm.S. 2—0; 
Progresul Buc. — Steaua Mizil 2—0 ; 
Flacăra Moreni — Sportul Comaico 10—0; 
Gloria C.F.R Galați — Unirea Slobozia 
1—1.

REZULTATE: C.F.R. Timiș. — Jiul 
Craiova 1—0 ; Unirea A. Iulia — F.C. Bi
hor 1—0 ; Mctalurg. Cugir — Gloria Re
șița 1—0 ; Astra Arad — Gaz Metan 
Mediaș 1—3 ; Jiul Petroșani — Metalul 
Bocșa 6—0 ; C.S.M. Reșița — Mctalurg. 
Slatina 2—1 ; F.C. Drobeta — U.M. Timiș. 
4—0 ; Chimia Rm. Vllcea — Aris Arad

CLASAMENTUL
1 Autobuzul 22 14 2 6 36- 21 30
2. Gloria Galați 22 12 5 5 36—19 29
3. Progresul Buc 22 12 4 6 .36—20 28
4 Flacăra Moreni 22 11 5 6 36—20 27
5. F.C. Olt ’90 22 12 3 7 36—27 27
6. Callatis Mg. 22 11 4 7 28—18 26
7. FAUR Buc. 22 10 4 8 44—26 24
8. Unirea Slob. 22 10 4 8 34—31 24
9. Steaua Mizil 22 9 4 9 20—23 22

10. Gloria Buzău 22 7 7 8 27—23 21
11 Portul C-ța 22 8 5 9 30—28 21
12. Unirea Focșani 22 7 7 8 23—21 21
13. Petrolul lanca 22 8 3 11 20—28 19
14. FEPA '74 22 8 3 11 22—35 19
15. Olimpia Rm.S. 22 6 5 11 21—34 17
16. C.S. T-viște 22 6 3 11 19—35 15
17. F.C. Caracal 22 4 5 13 18—49 13
18. Sportul Comaico 22 5 3 14 16—53 13

1 punct.

4—1 ; Șomiii I P.A.

CLASA
Sibiu — U.T.A. 1 — 1.
MENTUL

1 Unirea Alba 22 16 1 5 47—21 33
2. U.T. Arad 22 i 1 4 4 30—12 32
3. C.S.M. Reșița 22 13 3 6 30—11 29
4. C.F.R. Timiș. 22 11 4 7 24—24 26
5. Jiul Petroșani 22 11 3 8 44—23 25
6. F.C. B ilior * 22 9 5 8 37—27 22
7. Mctalurg. Cugir 22 10 2 10 24—38 22
8. Chimia Rin. V. 22 8 5 9 29—27 21
9. Șoimii Sibiu 22 7 7 8 28—28 21

10. F.C. Drobeta 22 8 5 9 31—33 21
11 Gloria Reșița 22 8 1 10 28—31 20
12. Metalul Bocșa 22 8 4 10 25—34 20
13. Gnz Metan 22 7 6 9 33—42 20
14. Jiul Craiova 22 6 7 9 21—27 19
15. Metal. Slatina 22 5 7 10 26—28 17
16. Aris Arad 22 6 5 11 21—10 17
17. U.M. Timișoara 22 6 5 11 24-48 17
18 Astra Arad 22 5 3 1 1 23—41 13

ETAPA VIITOARE : Olimpia Rin. S. — 
FAUR Buc. ; C.S. Tirgovi.ște — Petrolul 
lanca ; Portul C-ța — Flacăra Moreni ; 
Steaua Mizil — Unirea Focșani ; Autobu
zul Buc. — Gloria Buzău ; F.C. Olt '90 — 
Progresul Buc. : FEPA '74 Bîrlad — Cal
latis Mang. ; Unirea Slobozia — F.C. Ca
racal ; Sportul Comaico —Gloria GJ B.

• Echipă penalizată 
ETAPA VIITOARE

—• Jiul Petroșani ; Met i'ul Bocșa — 
Astra Arad ; Gaz Metan — Chimia Km. 
Vilcca ; U.M. Timiș. — C..S.M. Reșița ; 
F.C Bihor — C.F.R. Timiș. ; Jiul Craiova 
— F.C. Drobeta ; Gloria Reșița — Unirea 
Alba 1. ; U.T. Arnd — Mctalurg. Cugir ; 
Aris Arad — Șoimii I.P.A.

REZULTATE: C S M. Borzcști — Min. 
Cavnic 0—0 ; „U" Cluj — Poli. Iași 
Armătura Zalău — Relonul Săv. 
Metrom Bv. — Electromurcș Tg. M. 
Tractorul Brașov — Olimpia S. M. 
Ceahlăul P. Neamț — C.F.R. Cluj 
F.C. Maramureș — Chimica T-veni 
C.S. Aerostar Bacău — C.S.M. Suceava 
1—1 ; Foresta Fălt. — I.C.l.M. Bv. 2—0.

CLAS A ME N T U L
4
4
5
5

7 10
4
2
7
3
4 
4 
4
4
5 
li 
3 
3 
7

cu 2 puncte. 
fl’.R. Cluj

ETAPA VIITOARE : Unirea Tomna
tic — C.F.R. Simeria ; Ceramica Jimbolia 
— Victoria Călan ; Arsenal Reșița — 
Electro Timiș. ; Rctezntul Hațeg — Min. 
Anina ; A.S. Obilici — Min. M. Nouă ; 
Vulturii Lugoj — C S.M. Caransebeș l ni- 
rea Sinnic. M — Auto Timișoara , Ener
gia Dcta — Strungul Chișineu Criș.

3—0; 
3—0 ;
1—0; 

1—0 ; 
1-0 ; 
3—0 ;

4.
5.
6.
7.
8.
9.

REZULTATE: Sticla A. Turda — în
frățirea Oradea 2—1 ; Min. Ștci — Petro
lul Arad (nedisputat); Șoimii Lipova — 
Oțelul Ștci (5—1 ; Motorul Arad — Ind. 
Sirmci C. Turzii 3—0; Soda Oc. Mureș — 
Aurul Brad 2—0 ; Unirea Dej — Mecani
ca Alba lulia 3—0; C.U.G. Cluj — Meta
lul Aiud 2—1 ; C.P I Arad — Mureșul 
Deva 2—0.

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

17
15
11
10

17. 
111.

10
11
8

10 
(I
7
7
7
0
5
6
5
3

1
3
3
7
5 
n
9
7 
!»

10 
11
11
11 
11
11 
13 
1 1
12

49— (i 
47—12
35— 18
27 — 19
31—23
26-23
33—33
42—33
36— 32
00,_ .os

36 
34
33
25
24
24
24
23
23
20
18
18
18
17
16
15
13
13

1. „U" Cluj •
2. F.C. Maram.
3. Ceahlăul P. N. 

Metrom Bv. 
Poli. Iași 
C.S.M. Suceava 
l.C.I.M. Bv.
/Armătura Z. 
Tractorul Bv.

10. Forcstn Fultic.
11 C.F.R. Cluj
12. Electro. Tg. M.
13. Olimpia S. M.
14. Min. C'avnic
15. Chimica T-vcni
16. Relonul Săv.

Acrostar Bacău 
C.S.M Borzcști
* Echipă penalizată 
ET'Al’A VIITOARE

Tractorul Bv. ; Olimpia S.M. — Metrom 
Bv.; Elcctromurcș Tg. M. — C.S. Acrostar 
Bacău ; Chimica T-veni — Ceahlăul P N. ; 
Poli. Iași — C'.S.M. Borzcști ; Min. Cav- 
nic — F.C. Maramureș. ; Relonul Săvi- 
nești — „U" Cluj; l.C.J M Bv. Ar
mătura Zalău ; C.S.M. Suceava — Fores 
ta Fălticeni. ________

Arad; Ind. S. ( Turzii — Oțelul Șloi ; 
Petrolul Arad — Sticla furda ; Înfrăți
rea Oradea — C.P J Arad; Mure.ul 
Deva — C.U.G. Cluj ; Metalul Aiud — U- 
nirca Dej ; Min. Ștci — Șoimii Lipova.

C L A S A M E N T U L
1. Metalul Aiud 19 11 2 6 38—16 24
2. Motorul Arad 19 12 0 7 27—21 24
3. Șoimii Lipova 18 10 2 6 38—26 22
4 Mec. Alba 1. I!> 10 2 7 25—28 22
5. Min. Ștci 18 9 3 6 20—20 21
6. Aurul Brad 19 10 0 9 43—28 20
7. Mureșul Deva 18 9 2 6 32—20 20
8. Soda Oc. M 1<) 10 0 9 35—22 20
9. Ind.S. (' T. 19 8 1 7 25—21 20

10. Unirea Dej 19 9 2 8 21—32 20
11. Sticla Turcia 19 9 1 9 27—■’7 19
12. Înfrățirea Or 18 6 4 8 30—2? 16
13. C.P.L. Arad 19 6 2 11 29—36 14
II Oțelul Ștci 19 5 3 11 18—19 1'3
15. C.U.G. Cluj 19 1 1 11 18—35 12
16. Petrolul Ai <d 15 1 1 10 21—11 9

FT.AP.A AUTOARE: Mcc. AII..: lulia
— Soda Oc. M. ; Aurul Brad — Motorul
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DIRECȚIA SANITARA A JUDEȚULUI 

HUNEDOARA —DEVA
Cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății — 7 

APRILIE, colectivul Direcției Sanitare a Ju
dețului Hunedoara felicită toate colectivele de 
salariați din unitățile sanitare și farmaceutice, 
dorindu-le multă sănătate si fericire !

(395)

FRONTUL ȘALVARII N \TIONALE 
DEVA

COMUNICA :
Din motive obiective, întilnirea de astăzi, 

7 aprilie, cu consilierii frontului din Primăria 
Deva și din Prefectură, ca și cu delegații la 
Convenția Națională se amină pentru o dată 
ce se va comunica din timp.

BIROUL MUNICIPAL 
DEVA AL F.S.N.

(397)
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PUBLICITATE

• CU autorizația nr. 4659
din 6 mai 1991, eliberată 
de Prefectura județului 
Hunedoara a luat ființă 
Asociația Familială „Elec
tron" cu sediul în Crișcior,^ 
reprezentată prin ClencilCN. 
loan Gheorghe, avînd ca 
obiect de activitate im
port-export, comercializa
re, servicii și consulting 
în domeniul echipamente
lor și aparaturii electrice 
de calcul, auto, transport 
mărfuri, lucrări mecanice 
în agricultură. (2260)

• CU autorizația nr. 6451
din 11 martie 1992, elibe
rată de Prefectura județu
lui Hunedoara a luat fiin
ță Asociația Familială 
„Service — POLGAR ‘ cu 
sediul în Deva, reprezen
tată prin Polgar Tiberiu, 
avînd ca obiect de activi
tate depanare radio tv„ 
import-export, comerciali
zare cu ridicata și cu a- 
mănuntul de piese dc 
schimb, aparatură electro
nică. accesorii pentru apa
rate electrice și electroni
ce- (221V>

PIERDERI
• PIERDUT joi, piața

Brad, ochelari vedere. Re
compensă. Țebca, telefon 
277. (2255)

• PIERDUT legitimație 
veteran de război nr 
101166, pe‘ numele Crișan 
Simion. O declar nulă.

(2269)

COMEMORĂRI
• AZI, 7 aprilie 

1992, se împlinesc 3 
ani de la despărțirea 
de cel care a fost un 
bun soț, tată, socru, 
bunic,

TRAIAN .
SERAFINCE\N

Nu te vom uita nici
odată ! (2262)

• CUMPĂR garaj sau
Ioc pentru garaj. Orăștic, 
telefon 41238. (2271)

• CUMPĂR casă cu te
ren sau teren central cu 
vad comercial, preferabil 
zona F.minescu. Deva, te
lefon 19530. (2277)

• OFERIM piese pentru
mașini de spălat Alba-Lux, 
secția reparații uz casnic 
str. O. Goga, fostă Karl 
Marx. (2273)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament
4 camere Deva, ultracen
tral, confort I, proprietate 
personală cu casă și gră
dină în Deva. Deva, tele
fon 18327. (2237)

• OFER apartament 2
camere proprietate, cen
tral, pentru spațiu comer
cial, în schimbul unui a- 
partament Ia etaj Deva, 
telefon 18643. (2252;

• OFER garsonieră con
fort I, proprietate, bdul 
Libertății, bl. I, ap. 38, în 
schimb cu apartament 3 
camere dc stat în zona Gă
rii, Gojdu, el. T sau II. cu 
parchet. (2203)

• VÎND apartament 4 
camere ultracentral, zona 
pieței. Deva, telefon 18292, 
după ora 16.

• VÎND frigider Arctic 
240 litri, garnitură chiu- 
loasă Opel Ascona 1200. 
Deva, telefon 12194. (2236)

• VÎND 100 oi preț
5 000 lei/buc. Telefon 956/ 
60138, seara. (2169)

• VÎND casă încălzire
centrală, dependințe, gră
dină mare cu livadă, Ru
da—Brad, Silvestru Marlș. 
Telefon 50367. (2257)

• VÎND Citroen Visa
Club, an fabricație 1983, 
consum 3,5 1. Telefon 956/ 
51926. (2261)

• VÎND frigider Arctic 
mic și pătuț pentru copil. 
Deva, telefon 26569. (2263)

• VÎND garaj metalic
demontabil. Deva, telefon 
20338. (2264)

• VÎND convenabil IFA
W 50 izotermă, 4,5 tone, 
fabricație 1987. Deva, te
lefon 24618. (2266)

• VÎND apartament 3 
camere. Micro 15, Deva. 
Informații Cluj, 95/130374.

(2267)
• VÎND Toyota 900 cmc,

preț convenabil. Deva, te
lefon 29123. (2272)

• VÎND ieftin televizor 
Olt, nou. Deva, telefon 
21978 între orele 17—20.

(2278)
• VÎND medicamente 

prostată, stomac, reuma
tism (Cimetidin, Ranitidin, 
Mctoclopramid), varice 
(Froxerutin, Vasotonin), 
pancreas (Pancreatin, Di
gest, Merz), neuro (Nicer- 
golin, Nastilong, Pirace
tam), astm (Zeistm, Bero- 
dural), alergie (Aarame, 
Plumicort, Fenistil, Zyrtec, 
Tavegil), inimă, tensiune 
(Isokct, Propranorol), co
lesterol, antibiotice. Hu
nedoara, telefon 957/13080.

(1535)
• VÎND video recorder 

Bondstec, televizor color 
Goldstar,, frigider Minsk 
240 1, radio Pacific 4, cu 
pick-up. Hunedoara, tele
foane 17841 sau 18382.

(1531)
• VÎND apartament 2

camere, confort I. Hune
doara, telefon 16732, dimi
neața. (1533)

• VÎND motor VW Golf,
40 000 km, anexe, electro
motor, alternator, pompă 
benzină, cutie viteze, diver
se. Hunedoara, telefon 
14172. (1532)

VINZARI — 
CUMPĂRĂRI

• VÎND 70 oi cu miei.
Grid—Călan, 119. Șendres- 
cu Ion. (1676)

• S.C. Pălării-Tcxtil 
„CRISTINA" vinde mate
rial textil vîscoză import 
Suedia. Informații Deva, 
telefon 12457, orele 8—16.

(2186)
• S.C. NUVA S.N.C. cu 

sediul în comuna Ilia, str. 
Ștefan cel Mare nr. 31, 
vinde la licitație publică, 
în data de 12 aprilie 1992, 
ora 10, tractor U 650 ți 
remorcă. înscrierea pentru 
licitație se face pînă la 
momentul licitației. Infor
mații suplimentare la te
lefoane 403 sau 438. (2238)

• FIRMA „RIAL" vin
de mașini de spălat auto
mate, fabricate la Cugir, 
Ia prețurile vechi. Infor
mații Deva, telefon 12829.

(2259)
• C.A.P. Ilărău vinde 

prin licitație în ziua de 
11 aprilie, ora 10, con
strucții, grajduri. (2239)

• PRIMARIA comunei 
Ilărău scoate la licitație 
spațiul comercial din lo
calitatea Bîrsău, pentru 
data de 10 aprilie 1992, cu 
profil produse agroalimcn- 
tare ți de larg consum.

(2240)
• VÎND apartament 2 

camere. Deva, bdul 1 De
cembrie, bl. 2, sc. I, ap. 8.

(2250)
• VÎND tractor U 650

fără cabină. Orățtic, str. 
O. Goga, nr. 7, telefon 
42948. (2256)

• VÎND apartament 2
camere. Deva, telefon 28G87, 
după ora 17. (2253)

• VI ND loc de casă, str. 
Olarilor, video recorder 
JVC. Deva, telefon 20463.

(2248)
• VÎND convenabil aRO 

243 D, necesită reparație, 
ARO 240 ți Lada 1200 S. 
Hațeg, telefon 70526. (2243)

• VÎND Lada 1500. De
va, telefon 11083. (2231)

• VÎND telefax japonez 
cu garanție 6 iuni. Hune
doara, telefon 18109. (l’-20)

• VÎND IFRON capaci
tate marc, producție 1991 
cu greifer, cupă dc cerea
le, cupă de materiale ți 
lamă buldozer. Informații 
la telefon 956/18107. (2202)
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pentru realizarea obiecti- |

LICITAȚIE 
CONSILIUL MUNICIPAL DEVA 

2 700, județul Hunedoara 
Unirii, nr 4, teiefoane 950/18325, 

Organizează licitație publică in vederea concesio
nării terenurilor, pentru construcții, situate in intra
vilanul municipiului Deva, 
velor prevăzute u> documentațiile de urbanism apro- . 
bate, in condițiile Legii nr. 50/1991, art. 10—15, 
astfel :

• Teren situat in zona Gării Deva, pentru un 
sediu bancar cu profil agricol. Suprafața de teren 
aferentă este «Ic 1 200 mp. Taxa anuală minimă de 
concesionare este de 150 lei/mp/an.

• Teren situat in zona centrală a municipiului 
Deva, intre blocul 16 și hotelul „Sarmis", pentru 
realizarea unei bănci comerciale, 
aferentă este de 900 mp. 
cesionare este de 295 lei/mp/an.

— Concesionarea terenului se face pe 99 de ani.
— Ofertele se depun piuă la data de 28 aprilie 

1992, ora 15, la sediul Consiliului Municipal 
Deva, din Piața Unirii, nr. 4, camera nr. 9.

— Documentele licitației se pot ridica, contra- 
cost. de la I.I’.II. — S.A. Deva, Piața Victo
riei, nr. 2, incepind cu data de 7 aprilie 1992.

— Garanția de participare la licitație va fi ega
lă cu taxa anuală minimă 
a suprafeței respective.

— Informații suplimentare și 
șelor de detaliu se pot face 
Ic 11—11. 
eu data de 6

— Licitația va 
1992, la ora 
cipal Deva.

Piața 15211

„Sarmis",
Suprafața de teren

Taxa anuală minimă de coi>-
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ÎNCHIRIERI
• CAUT pentru închi

riat apartament mobilat, 
cu telefon. Deva, telefon 
19149. Plată deosebită.

(2265)
• ÎNCHIRIEZ pentru stu

dente cameră în Deva, cen
tral. Telefon 19183. (2275)

• DOMN austriac caută 
apartament (garsonieră) 
pentru închiriat. Plata în 
valută. Deva, telefon 13998.

(2276)

OFERTE DE SERVICII
• S.C. CONCORDE FUL

GER PETROVICl Hune
doara pune la dispoziția 
persoanelor fizice și juri
dice autoturisme Dacia 
1300 cu șofer. Preț nego
ciabil. Relații Hunedoara, 
telefon 20915. (1531)

• S.C. PĂLĂRII — TEX
TIL „CRISTINA" Deva, 
str. A .Vlaicu, nr. 19, te
lefon 12457, angajează prin 
concurs tînăr între 16—17 
ani, pentru a fi calificat 
în meseria de pălărier. Re
lații la sediul firmei, între 
orele 8 — 16. (2186)
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consultarea plan- I 
zilnic, între ore- J 

— S.A., incepind |
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<le coiKesionarc DECESE

la sediul I V II.
aprilie 1992.
avea loc în ziua de 30 aprilie
10, la sediul Consiliului Muni- 

(393)

S.C. „II \ I EGTRANS” S. \. II \ȚI.G
Anunță scoaterea la licitație pentru vin* 

zare :
1 1

8
1

auto
produse petroliere IW

remorcă cisternă
autotractor cu șa, II 19 256

semiremorcă ASTM 22.

buc. autobasculante R 19 215 DFK 
buc. remorci 
buc cisternă

135 ICC
1 buc. autobuz
1 buc.
1 buc. 
Turbo
1 buc.

Licitația se va ține la sediul societății, in 
data de 30 aprilie 1992.

Relații Ia telefon 70570 (director adjunct 
tehnic). (394)
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S.C. „SOI IM \RE ITC” S.A. BUCUREȘTI 
SECȚIA DFA A

Organizează licitație pentru xinzarea unor 
calculatoare, tehnică de calcul, mașini dc cal-
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rulat de birou, și aparate de măsura electronice. ' 
Licitația va avea loc in data de marți, 14 |

Kioo I.. (.rcnir nex a ,1:.. <aprilie 1992, Ia sediul SECȚIEI DEVA din stra
da Avram lăncii, bloc III, scara E, parter. Lista 
mijloacelor fixe scoase la licitație este afișată 
la sediul SECȚIEI DEVA.

Modalitatea de plată este cu C.E.C. cu li
mită de sumă in ziua licitației.

Relații suplimentare se pot obține zilnic 
intre orele 7—15, la telefonul 956/14888 sau 
direct la sediul SECȚIEI DEVA. (393)

CONȚOARE TAXI OMOLOGATE
ELEC-ȚROSIGMA S.A. Cluj-Napoca 

oferă, in condiții deosebit de avantajoase, con
toare taxi omologate la Institutul Național de 
Metrologie București.

Relații la telefoanele: 95/115038, 95/
115039, 95/115010, interimare 115 si 201.

(396)
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matrlanu®.
ÎN ATENTIA PRODUCĂTORILOR DE 

CONFECȚII, TRICOTAJE, MAROCHIN AR IE, 
CU CAPITAL DE STAT, PRIVAT 

SAU PERSOANE FIZICE
MAȚ RICON" S.A. T1RGU MUREȘ 

de 9 aprilie, ora 10, 
str. P. Curcanu, nr.

s.c.
Vă invită în data

Iunie" Timișoara,
expoziției și simpozionul de prezentare a ma

șinilor din fabricația curentă:
— mașini dc cusut, surfilat, speciale ;
— mașini de tricotat rectilinii și circu

lare ;
— agregate dc cusut saci plini.
Relații suplimentare la serviciul MARKE

TING — EXPORT, telefon 954/23687.

„1 
la

la
6,

MATRICON S.A. — GARANȚIA 
PRODUSELOR DV. !

(379)
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• S.C. AL1N-TRANS- 
IMPEX SRL Brad, ju
dețul Hunedoara, an
gajează gestionar ma
gazin general, vinză- 
tor. Condiții : cunoș
tințe profesionale, li
mita vîrstă 30 ani. In
formații telefon 956/ 
51926.’ (2261)

• TÎNARA îngrijesc per
soană singură, în vîrstă, 
în vederea cedării contract 
apartament. Deva, telefon 
17612. (2265)

• CAUT persoană seri
oasă pentru îngrijire copil 
5 ani Deva telefon 18382.

(2270)

MATRIMONIALE
• DOMN austriac, vă

duv, bine situat, pensionar, 
caută doamnă pentru prie
tenie, eventual mai mult. 
Deva, telefon 13998. (2232)

DIVERSE

• ASOCIAȚIA de loca
tari de pe str. Crișan — 
Deva scoate la licitație lu
crarea privind executarea 
rețelei stradale dc gaz me
tan, conform proiectului 
avizat. Informații la tele
fon 11934. (2287)

J/20/018/1981 
Cont: 81)7050601 O.O, Deva

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA I 
2 700 Deva, itr. I Decembrie, B.1, 

(udețul Iliinedoara 
Telefoane i 11279, 12157, 11269 

Telefon Tipografiei 25901 
Fax: 18061
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• FAMILIA îndoliată 
mulțumește tuturor celor 
care au luat parte la du 
rerca noastră și au condus 
pe ultimul drum pe cel 
care a fost

gyHrkHs iosif
dentist. (2251)

• COLECTIVUL de
salariați al SETTPPL 
Deva sint alături de 
familia îndoliată prin 
pierderea colegului lor, Z . 
cel care a fost .

IULIAN ll NGU.
__________ (2254)J

• SOȚIA Eliza și 
fiul Claudiu anunță 
cu profundă durere 
moartea fulgerătoare a 
dragului lor soț și ta
tă,

I\NCU Ml. WIN
în vîrstă dc 62 ani. 
Inmormintarea va a- 
vea loc astăzi, 7 apri
lie, ora 11, la cimiti
rul Beian, din Deva.

(2268)

• FAMILIILE Ilie, Vla
da, Dusa și Pirvulelu din 
Călan depling moartea ful
gerătoare a dragului și 
iubitului lor naș, unchi și 
cumnat

1ANCU Ml WIN
din Deva. (2268;

• FAMILIA Radu Ni- 
colac, clin Ghclari, este 
alături de familia dr. C'os- 
tina în greaua pierdere su
ferită prin trecerea in ne
ființă a celui care a fost

profesor
ZAMFIR CONSTANTIN 

și transmite sincere con
doleanțe familiei in numele 
locuitorilor din Ghelari.

(1677)

întreaga răspundere pentru conținutul 
articolelor publicate o poartă 

autorii acestora.
TIPARUL': '

S.O. „Votidava" S.A.
Deva, str. 22 Decembrie 257
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