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■ S-au terminat alegerile 
X cîștigat pe toate planu- a Jjy.

Așa a. 
Că va fi 

că va fi rău. cine

rile F.D.S.N
, larît electoratul. 
f vrut națiunea.

bine,
știe ? ; Dac’cine poate spu
ne cum ar .fi ptliut fi da- 
că-var fi cîștigat alf par 
tid,- dacă am fi avut alt 
președinte ! Pentru că lic- 

- ;we și-a' eXpus o platfor
mă — program. Fiecare a 
făcut niște promisiuni. Ce 
se va alege din ele vom 
vedea.

■Deoeamdată însă nu-i 
bine. Și nu-i bine din mai 
multe puncte de vedere.

lată, un parlamentar in
firmă legalitatea alegeri
lor a trei colegi ai săi, ca
re au candidat dirt partea 
P.S.M. și P.R.M. Este ab 
surd să negi acum ceea 

■ cer alegătorii au -decis prin 
vot liber și secret, Indi 
ferent cine sînt acei oa
meni și ce partid i-a pro
pulsat în organul legisla
tiv al țării. Dar vom auzi 
noi încă multe inepții și 
in parlamentul actual. Pen
tru ca au pătruns acolo.

A L A WD * L „„„
■ în cție două camere căi 

dtițe,- și destui oare nu nu
mai că nu au nici în clin 

-nici în mînecă — -cum se 
spune în popor — Cu poli
tica. cu profesiunea asta 
nouă de parlamentar, dar ' îizeze programul, 
sînt cam- în afară cu pro
priile meserii,' în eare nu -

OBSERVA l'OR SÂPTĂMÎNA PATIMILOR
s-au afirmat niciodată cî- 
tuși de puțin. Și ei vor da 
legile țării.

Altceva mai important, 
capital pentru noua gu
vernare și pentru viitorul 
României. Conform ~ 
stituției, președintele țâ
rii a trebuit să-i consulte 
pe liderii partidelor poli
tice reprezentate în parla
ment în vederea numirii 
primului ministru și a for
mării organismului exe
cutiv. Mai direct sau mai 
voalat, cei mai mulți din
tre .învinșii. F.D.S.N. și-au 
declinat disponibilitatea 

participării la guvernare, 
• considerînd normal ca în
vingătorii să-și asume in
tegral această- responsabili
tate, pferindu-li-se astfel 
posibilitatea să-și materia- 

promi- 
siunile făcute electoratului. 
Se pare că multe patimi

se revarsă în eontinuare a- 
supra unui partid și a u- 
nui. președinte care nu sînt 
deloc străini,- ba chiar sînt 
coautori la aducerea țării 
în situația dezastruoasă de 

câ 
tot

Con-. ' azi.'. Nu-i sigur însă 
alții care- au afătat 
timpul cu degetul ar fi a- 
dus fericire.

-. Și poate că au dreptate 
cei din opoziție „să nil se 
bage”, argumentînd că și 
în alte țări democratice 
partidul care a- reușit în 
alegeri trebuie să-și sta
bilească și strategia și for
mula guvernării. Să nu ui-

că România nu 
S.U.A., nici Ger- 
nici măcar Ita-

tăm însă 
este nici 
mania și 
iia — unde guvernele se 
pot schimba ca filele ca
lendarului dar economia 
nu cade, societatea merge 
mai departe, pentru că a- 
colo există o bază, niște 

structuri ■ solide, persona 
lități puternice care pun 
imediat umărul, iar dacă 
nu reușesc în scurt timp 
se dau la o parte, lăsînd 
locul altora.

La noi, așa ceva nu se 
întîmplă. Pentru 'că pati
mile pentru putere sînt 
acerbe- Au fost reconfir
mate în cursul săptămînii 
trecute, în dialogul preșe
dinție .-*■ partide politice cu 
reprezentare. în parlament, 
cînd unii lideri au promis 
că vor participa Ia guver
nare numai, dacă le vor fi 
acceptate programele pro 

prii, împănate cu măsuri 
bombastice, cu termene 
foarte scurte de rezolvare 
— ceea ce este absolut im
posibil, oricîtă insistență 
și înțelegere ar manifesta 
cineva. Ori, dacă politicie
nii nu-și vor da mîna, în 
slujba țării, dacă se vor

.....  ———
„măcina” pentru interese 
personale, meschine, e- 
goiste, națiunea va avea 
numai de suferit. Și se va 
vorbi în van de reconcilie
re națională.

Ce rănune de făcut ? Ca 
F.D.S.N. să treacă la trea
bă pe cont propriu, aju 
tat poate de P.U.N.R.. 
P.R.M. și P.S.M. — care 
și-au dat acordul în acest 
sens —, să-și aleagă pre
mierul și membrii cabine
tului ministerial, pe care 
celelalte partide să-i tra
gă apoi de urechi după 
fiecare greșeală Și cîte

greșeli nu vor fi! Dar 
este mai comod așa, să 
spui, nu să faei;

De o greșeală i-a scutit 
dl Theodor Stolojan care, 
acum, la părăsirea fotoliu
lui de prim-ministru, a 
luat o măsură năucitoare : 
dublarea prețului benzi
nei și al motorinei — un 
nou impact în procesul 
dramatic al pătimirii noas
tre din ultimii ani. Ur
mările acestei hotărîri a- 
supra sărăcirii și mai mult 
a țării vor fi imediate, de
oarece ele se vor reper
cuta nu doar în sfera trans
porturilor. ci în toate do
meniile vieții economico- 
sociale care au, întf-un fel 
sau altul, tangență cu pe
trolul. Sigur, măsura are o- 
serie de rațiuni care tre
buie înțelese. însă- este 
mult prea dură și vine în- 
tr-un moment în care po- 

o 
oarecare ușurare a vieții, nu 

de 
die

porul român aștepta

o nouă torpilă legată 
picioare. Ne pare rău. 
„Stolo”! Făcuserăți 
destule lucruri bune...

DUMITRU GIIEONEA

■ I’.N.T.C.D. SE DE
CLARĂ DISPUS SA 1 UR
MEZE GUVERNUL. în 
cursul unui interviu acor
dat postului de radio BBC 
și transmis în cursul dimi
neții de ieri, președintele 
l’.N.Ț.C.D„ Corneliu ' Co- 
posu, a declarat că’ parti
dul său șt Convenția De
mocratică sînt dispuse să 
dcătniascu singure un gu- 

", ecu care să conducă ire- 
utciîe țării «n perioada ur- 
ui'ttoare. cu condiția ca 
■ariiicipâlele pirgliii ale pu
terii în stat să fie trecute 
"fccîiv sub controlul tor. 
hdrc aceste pirgliii ci a 
nu-ntiunal Ministerul de 
■ntcffi-e. pre cinurile, tcle- 
’. i/.iitne.a și radiodifuziunea._x

■ MIRAI BOTEZ NU 
si’UNE M XI NIMU . Du
pă, citcva zile ui care ă

.-preferai anonimatul, dt 
Mlliai Botez, președintele 
■ irmci Rutine Internațional 
impact, i-a decis, să facă 
lecla>ații presei sîmhătă 

Ia orinz, după o ședință 
a Grupului pentru Dialog 
Social, cunoscutul disident 
român a răspuns întrebă
rilor unu» numeros grup 
Ic zhuiști. Subiectele a-- 
'lordate au t'ost numeroase, 
■Iar în majoritatea cazuri- 
'or, dl Botez a evitat ele 
gani răspunsurile tran
șante. Totuși, am putut a- 
îla că deși nu i s-a pro
dus postul de premier, dl 
Botez consideră că pentru 
a accepta o asemenea func
ție sînt necesare o mul
țime de condiții de îm
plinit. „Să-ți asumi în 
astfel de condiții de criză 
o asemenea responsabilita
te implică cred eu asigu
rarea unui anumit climat”, 
a declarat dl Mihai Bo
tez.

■ CONVENȚIA DEMO
CRATICĂ ISI SCHIMBA 
CONDUCEREA ? Comcn- 
tind posibilitatea înlocuirii 
dlui Cornelia Coposu de 
la președinția Convenției 
Democratice cu dl Emil 
Constantincseu, acesta din 
urmă a opinat: „Este po
sibil. Se va discuta într
una din viitoarele ședințe 
dacă președintele în func
ție va lua decizia de a-și 
depune mandatul”.

I
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110 ani de la mființarea Muzeului devean
Timp de trei ziie. De 

va. orașul reședință de 
județ/ a găzduit simpozi?- 
nu: științifie-oniagial <lo, 
dicaț. comemorării a' ' 110 
ani de la înființarea Mu
zeului devean, principală 
instituție. de. cercetare și 
conservare a vestigiilor is 
torjc;e\ pr.estiMttg cy atîțh 
dărnicie de înaintași ,și de 
timp pe aceste meleaguri. 
Cuvântul de, deschidere 
Lest rostit de arheologul, 
Âdrțana Ru.su, ■ directors^- 
instituției, care ; 
succintă trecere. în revistă 
a - activității de cercetare 
desfășurate aici timp 
piste un secol, a 
prezența unor oameni 
știință, cercetători din 
ră și străinătate, care 
onorat cu prezența lor 
venimentul. A fost omagia
tă activitatea de organizare 
a muzeului timp de. dece
nii întreprinsă de perso 
nalități științifice marcan
te. cum au fost directorii : 
Ioszef Malasz, Octavian 
Floca, Mircea Valea- ș.a. 
S-au adus cuvinte de mul
țumire Consiliului Jude
țean, pentru sprijinul âcor-

Jclat în .Continuarea lucră
rilor de cercetare, a săpă
turilor arheologice, de con
servare a unor monumente 

Un cuvînt de salut a 
. rostit cu -acest prilej dl 
.ing. Gheyrghe Ivan, pre
fectul județului Hunedoa- 
-ra, care și-a exprimat șa- 
. tișfacția că la. aqpst im
portant' ex ment ' știin
țific hunedorean pârtiei;

'pa câ - .iunic&ri • cerce 
•^țători din întreaga; țară, 

facut,.în ;Scelăși timp, 
a făcut oS,succintă prezentare a 

județului nostru, pînă mai 
ieri puternic -industrializat, 
acum aflat în plin proces

-de restructurate, până mâț 
ieri o zonă a -muncii abru
tizate, acum oferind largi 
posibilități de punere. în 
valoare’, a muncii intelec
tuale, fără însă a fi -ocoli
te problemele sociale deo
sebite care vitregesc soarta 
acestui colț ’ de pământ ro
mânesc. -.

Așadar, Muzeul devean 
â aniversat 110 ani de la 
înființară. Bogăția , vesti
giilor. monumentelor is
torice și de" arheologie au

MINEI. BODE A

de 
salutat

de 
ța- 
au 
e-'

(Coștimiăre îț pag. a 2-a)

NU UITAȚI!
în aceste zile mai puteți contracta abona

mente la ziarul
„CUVÎNTUL LIBER”. i

Abonamentele se fac la oficiile poștale, f 
factorii poștali și difuzorii de presă, pînă în J 
data de 29 octombrie inclusiv. J

Costul unui abonament lunar este de 140 1 
lj lei pe lună, la care se adaugă taxele poștale. 1

î 
î
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Q SCHIMBARE DE SEDIU. 
De la Consiliul Județean de. Coor
donare al Frontului Democrat al 
Salvării Naționale aflăm că și-a 
schimbat, de curînd, sedjul. In 
prezent, membrii și simpațizan- 
țîi acestei organizații pot lua 
legătura cu Consiliul ' județean 
la noul sediu din municipiul De
va, str, 1 Decembrie, nr. 18 
(fostul Notariat), telefon 814146. 
(GR.P.).... . ,r . - ■ .

’0 EXPOZIȚIE DE BfeANURl.

în organizarea S.C. „Favior" S.A. 
Orăștie — cu sprijinul Camerei 
de Comerț și Industrie a jude
țului Hunedoara —, la Galeria 
de Artă a Uniunii Artiștilor 
Plastici din Deva, a fost deschi
să duminică, 25 octombrie a.c., 
o expoziție cu mostre. De ase
menea, expun unele din artico
lele pe care le realizează „Art- 
com” S.R.L. și Martcom S.R.L., 
din Deva, S.G. „Piele și blănuri" 
S. A. Timișoara și S. C. „Agro- 
zindal” Albești — Botoșani. Ex
poziția, care va rămîne deschisă 
pînă vineri, 30 octombrie a.c.. se 
bucură de afluență de public. 
(D.< ).
- 0 PUNERE ÎN PROPRIETA
TE; La Șoimuj a îngeput de cu
rînd punerea -în proprietate par
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„Mozaic" de Brănișcd
Ce căutam miercuri; 21 

octombrie, la Brănișca ? 
Desigur,, nu o schimbare de 
decor, ci, pentru că un lo
cuitor al comunei ne so
licita intervenția în neîn
țelegerile cu personalul ce 
face aici .comerț prin ma
gazinul sătesc al coopera
tivei de consum.

Doamna Anica. Postoli- 
că - ‘ministrează magazi- 

.nâl din -satul centru de 

. coruună pe bază de con 
tract de cooperare, cu coo- 

.'perativa de consum.- Atît 
dumneaei .- cit și. doamna 

. Xtalerica Banyay, conta
bil șef al cooperativei, par 
obișnuite cu asemenea ne
mulțumiri ale cumpărăto
rilor. Șă fie brănișcanîi 
niște cusurgii ? Am avut 

.curiozitatea Să vedem do
cumentele cu care s-a pri? 
mit și s-a distribuit la oa
meni zahărul subvenționat. 
Nu „păsălesc” chiar așa 
de bine cum ar vrea să 
ne convingă cele două 
doamne. Un tabel de 20 
de cumpărători, zice-se 
geologi arată, de pildă, că 
oamenii aceștia s-ar fi în
tors de pe alte meleaguri 
ca să-și ia de la Brănișca

zahărul subvenționat,-' pe 
luna martie. Să fie -și un 
lup mîncat de oaie dac la 
-țțrimărie se știe de> 2—3 
geologi nu de 20. Seșpeeza
hărul subvenționat, sau de
spre mișmașuri făcute cu el 
mai umblă . vorbe și pe 
la -Boz și; n-ar. strica un 
sondaj mai amănunțit- al 
Federalcoop pe -această te
mă.

O scrisoare a unui ano
nim ne sesiza o serie de 
nereguli, presupuse r,. acte 
de sustragere-din alimente
le și alte bunuri destina
ta bolnavilor .internați în 
căminul-spital din sat. E* 
vident, nu este, între atri
butele ziaristului să contro
leze, la poartă bagajele sa- 
lariaților de aici. Am tre
cut însă însoțiți de doam
na Anișca Tomuș — asis
tentă șefă a stabilimentu
lui — prin mai multe sa
loane ale acestui loc ai 
restriște!. Nimeni din . cei 
cu care am discutat nu 
s-a plîns despre., calitatea 
mesei, că ea ar fi în vreun 

ION CIOCLEI '

{Continuare în • 8-a)

ticulară a pădurilor. Din cele 
peste 500 de ha ce revin oame
nilor, pînă în prezent s-au îm
părțit 18 la sută. S-a început 
cu satul Sulighete, în cară, mai 
bine de 90 la sXită din pădure a 
fost dată deja cetățenilor. (V.N.) 

0 S.C. „EUROPA" S.R.L. din 
Deva nu face doar comerț. în 
secția de croitorie și tricotaje, 12 
tinere se' întrec în crearea de 
modele unicate, ce aduc o notă 
de originalitate și bun gust, a- 
lături de bogatul fond de mar
fă introdus în magazin de la 
furnizori din țară și străinătate. 
Indonezia, Siria, China și Ger
mania, (E.S.) .
•0. LA.OEVA ȘI hunedoara. 

Leonardo, medic popular din 
Basarabia, va fi prezent la De

va, Casa de cultură, în perioa
da 29 octombrie —. 1 noiembrie 
și la Hunedoara, Clubul Siderur- 
gistul, în zilele de 5, 6 și 7 no
iembrie a.c. (C.P.)
0 SPIRIT GOSPODĂRESC. Cu 

în multe alte locuri, și la Lu- 
peni subsolurile multor blocuri 
erau inundate. Consiliul local, 
primarul orașului au declanșat 
acțiuni de evacuare a apei, or
ganized echipe complexe de me
seriași formate din pensionari. 
S-au obținut rezultate bune în 
cartierele Paring și Viitorului. In 
cartierul Bărbăteni au mai ră
mas 8 blocuri cu subsolurile inun
date și deci cu termoficarea ne
rezolvată. De ce ? S-âu terminat 
fondurile destinate acestor lu
crări. (S.C.).

Ru.su
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făcut ca în anul 1880 să 
ia ființă S-cietatea de is
torie și arheolog te, iar doi 
ani mai tîrziu au fost puse 
bazele primei colecții de 
arheologie. La ora actuală, 
muzeul numără în patri
moniul său .. peste 200 000 
piese și 400 obiective con
servate in situ, răspîndite 
în tot iudețul.

Despre activitatea des
fășurată de muzeu de-a 
lungul a peste un secol, 
despre documentele pe ca
re le deține și piesele a- 
flate în colecțiile sale vor
bește și expoziția deschi
să cu acest prilej la Sec
ția de Artă. Este înfățișat 
în original, în limba ma
ghiară, Statutul Asociației 
de istorie și arheologie a 
județului Hunedoara, da
tat 13 mai 1880. Apoi Sta
tutul de preluare sub ad
ministrație românească, în 
1923. a acestei asociații și 
primirea denumirii de So
cietate de istorie și arheo
logie a județului Hunedoa
ra. Apoi sînt înfățișate do
cumente prin care actua
lului Muzeu județean i se 
atribuie drept sediu pa
latul. monument de arheo
logie, Magna Curia. în ca
re se află și acum, pre
cum și de la inaugurarea 
săpăturilor arheologice, în 
prezența regelui Carol' al 

II-lea, la Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa și dezgro
parea vechiului Amfitea
tru Roman în septembrie 
1934. Numeroase fotografii 
prezintă pe profesorii C. 
Daicoviciu și O. Floca la 
Amfiteatrul Roman în a- 
celași an, poze de epocă 
înfățișează descoperirile de 
la Micia — Vețel. „Gaze
ta Hunedoarei” mențio-

SIMPOZION 
ȘTIINȚIFIC 
OMAGIAL

nează în 1935 deschiderea 
lucrărilor Congresului Na
țional de Arheologie și 
Numismatică. Sînt înfățișa
te, de asemenea, tabele 
de epocă cu monumentele 
istorice de pe teritoriul ju
dețului la 1930, cu piesele 
din perioada interbelică 
ale muzeului, coresponden
ța cu instituții similare in
ternaționale, cu mari oa- * 
meni de știință, prima pu-

‘ blicație în limba română — 
„Sargeția” (1937), care a- 
cum se află la al XX-lea 
volum. Expoziția cuprin
de exponate din fiecare
colecție a muzeului.

Impresionante au fost în 
cadrul simpozionului cu
vintele prof. dr. Robert 
Forrest de la Universitatea 
„Mc Nesse” Louissiana 

(S.U.A.) care afirma : „Sin
cere și calde mulțumiri co
legilor din Deva care mi-au 
oferit o ședere atît de plă
cută aici. Nici nu credeam 
că voi întîlni un asemenea 
loc. Aici, istoria coboară 
cu mult, foarte mult mai 
adînc decît așezarea din 
care ‘ vin eu, câre numără 
doar 100 de ani. Coboară 
tocmai în perioada dom
niei împăratului Traian. 
Pentru mine, ca istoric, a- 
cest loc este un adevărat 
paradis istoric. în ânul 
1978 am abandonat studiul 
istoriei Franței, dedicîn- 
du-mă istoriei acestor lo
curi. cunoscînd un adevă
rat moment de răscruce în 
activitatea mea.

Impresionante au fost, 
la rîndul lor, cuvintele dr. 
Virgil Teodorescu, director 
general al Arhivelor Sta
tului, ale dr. Tallas Laszlo, 
directorul Muzeului Da- 
mianych Szolnok, înfrățit 
cu muzeul devean, ca și 
ale celorlalți participant! 
prezenți cu comunicări în 
cele zece secțiuni de is
torie. arheologie, științele 
naturii, de artă și cultură 
ale lucrărilor simpozionu
lui. Menționăm că aici au 
fost prezenți cu comuni
cări cercetători din Cluj- 
Napoca, Sibiu, Oradea, Ti
mișoara, Brăila. București, 
Alba-Iuiia, Suceava, Arad, 
Reșița, Zalău, Mediaș și 
din județul nostru.

Joi, 15 octombrie a.c., 
ora 14,10.

— Alo, Autogara De
va ! ?

— Da, autogara...
— Vă rugăm să ne spu

neți, dimineața, la ce o- " 
re circulă autobuze de 
la Deva la Orăștie 7

— La 6 și la 8.
A doua zi în autogară.
— Nu pleacă autobuzul 

„de 8” la Orăștie?
— La 8 nu este, numai 

la 9. ni se răspunde scurt 
și îndesat.

— Dar ieri, tot de aici, 
ni s-a spus că circulă 
la ora 8.

— Nu știu cine și ce v-a 
spus. La 8 nu e, numai 
la 9.

Urcăm la dispecerul 
de serviciu. îi povestim 
întîmplarea.

— Se poate — recunoaș
te cu amărăciune. Mai 
sînt și asemenea oameni. 
Ne pare rău. Dar este 
un tren spre Simeria, la 
8,10, mi se pare.

Fuga la gară.
— Pleacă un tren, a- 

cum. spre Simeria ? — 
întrebăm la casierie.

— Da, grăblți-vă !
L-am „prins”. Și l-am 

„prins” și pe cel din Si
meria spre Orăștie, de 
fapt trenul cursă de per
soane 2302 Simeria — 
Teiuș. Trebuia să plece

din Simeria la 8,17. Ai-~ 
să impiegatul de mișcare 
din Simeria — călători a 
corectat puțin o anomalie 
din mersul trenurilor ți- 
nînd acest personal în

CONVERSAȚII

Cu trenul 
și cu 

autobuzul

stație pînă Ia sosirea ce
lui de la Deva — la 8,22 
— și dîndu-i plecarea la 
8,30.

— Sînt mai multe a- 
semenea nepotriviri între 
sosirea și plecarea unor 
trenuri, făcîndu-i pe oa
meni să piardă legături 
importante, să aștepte 
mult prin stații și să a- 
jungă cu întîrziere la 
destinații — ne spune tî- 
nărul conductor de tren 
Florin Chiru, fost oțelar 
la OJS.M. II Hunedoara,

dar recalificat la C.F.R., 
de vreo 18 luni.

— Și pe tren este mai 
ușor ca la oțelărie? — 
îl întrebăm.

— Fizic, da, însă încăr
cătura nervoasă este mai 
mare.

— De ce ?
— Vii în contact cu 

tot felul de oameni: su- 
părați, nervoși, bolnavi. E 
greu să le intri tuturor 
în voie.

— Se mai circulă fără 
bilet?

— Mai puțin.
— Trenul este destul 

de curat, este cald...
— Da, se manifestă ce

va mai mult respect fa
ță de călători.

în gara Orăștie — o 
surpriză plăcută : auto
buzul 4-HD-6048 așteap
tă călătorii coborîți din 
tren. în cîteva clipe, toa
te cele 47 de locuri sînt 
ocupate. Proprietarul și 
șoferul autobuzului, dl 
loan Samoilă, încasează 
rapid cîte 20 lei de per
soană și pornește în vi
teză, în cîteva minute I 
sîntem în centrul orașului.

— Merge treaba, die, ’ 
merge ? \

— Destul de bine.
— Felicitări și succes în i 

continuare! >

DUMITRU GHEONEA l

1

1
1

. J

J

O faimă ce se perpetuează
Cetățenii comunei Cîr- 

jiți își perpetuează faima 
de vrednici crescători de 
animale. Dovadă in acest 
sets este evoluția efect’- 
velor în gospodăriile popu
lației — comunicată nouă 
de tehnicianul veterinar 
Laurean Bîrsan. în peri
oada trecută din acest an 
s-au înregistrat următoa
rele creșteri: la bovine — 
201, la ovine — 319, la por
cine — 200. la cabaline — 
25 ș.a.

De remarcat că printre 
cei ce au ogrăzile pline de 
animale se numără oa

menii din fruntea comu
nei — dl primar Viorel 
Gașpar - și dl viceprimar 
loan Stoica ce au flecare 
cîte 7 bovine. Un caicul 
fie și sumar relevă că 
sporește permanent numă
rul cailor, animale foar
te bune de muneă în con
dițiile terenului de care 
dispune comuna. Am întîl- 
nit la consiliul local un 
om extrem de necăjit, care 
a venit să anunțe moar
tea unui cal. Omul aproa
pe că plîngea. „Mai bine 
mi-ar fi murit cele două 
vaci ce le mai am — zi

cea el. Calul valora pes
te jumătate de milion de 
lei. Dar nu valoarea con
tează în primul rînd, ci 
că nu măi am cu ce mun
ci pămîntul, cu ce trans
porta una-alta. La noi 
calul se bucură de mare 
cinste, fiind foarte util 
fiecărui gospodar”.

Am pus dlui primar în
trebarea :

— Cum se explică evo
luția efectivelor ?

— Trei sînt, cred eu, 
factorii ce o determină. 
Primul ar fi că avem 
condiții foarte bune pentru

creșterea animalelor, al 
doilea că oamenii iubesc 
animalele, dragoste moș
tenită din moși-strămoși, 
iar al treilea — prețurile 
ce le oferă statul pentru 
produsele animaliere. A- 
cum nu mai e nevoie să 
se insiste pentru ca oa
menii să dea Ia stat car
ne, lapte ș.a,, ci ei insistă 
să predea aceste produse. 
Necazul este însă că banii 
pentru camea predată se 
primesc foarte tîrziu. \ --

TRAIAN BONDf^A

UN „TEATRU GIGANTIC

(Urmare din pag. 1) 
.»-------- -------------------

fel diminuată în saloane 
temperatura e plăcută pes
te zi. în căminul-spital, în
să, circa 80 la sută dintre 
cei internați sînt imobili
zați, la pat iar mirosul fe
tid din cele mai multe sa
loane nu denotă că îngri
jitoarele sau personalul 
gospodăresc salarizat în a- 
cest scop și-ar face prea 
conștiincios serviciul în 
slujba acestor dezmoșteniți 
ai «cartei, nevoiți să ape
leze la mila publică. Doam
na asistentă-șefă ne spu
ne că unor bolnavi li se 
schimbă și de trei ori pe 
zi lenjeria de pat Cine să 
confirme ? Cu cei mai mulți 
dintre acești nefericiți nu 
poți purta o discuție coe
rentă.

„Nu pot să împrejmu- 
iese căminul cu gard pen
tru că ceea ce facem azi 
se distruge la noapte" — 
se plînge medicul Mihai 
Ciuhat — directorul sta
bilimentului. „De ce ar fa
ce cineva asta, ce să fure 
din curtea căminului ?” — 
întrebăm. „Au ce — afirmă 
domnul director. Se pot 
sedate lemne de foc, lături 
pentru porci...” N-am a- 
sociat fără rost această

afirmație a directorului cu 
informațiile pe urma că
rora am ajuns la căminul- 
spital. Poate asocierea va 
stîrni mai mult curiozitatea 
lucrătorilor postului de po
liție din comună. întrucît 
în trecerea pe la cele două 
unități a avut amabilitatea 
să ne însoțească și domnul

kg — n.n.) de pe 27 de 
ari. Asta-i bătaie de joc !” 
Primarul, care are despre 
folosința pămîntului idei 
mult mai apropiate de ce
rințele agriculturii mo
derne, înalt productive, îi 
explică femeii intențiile sa
le de a constitui din aceste 
proprietăți mărunte ale u-

„Mozaic" de Brănișca

Constantin Nistor — pri
marul comunei, avem con
vingerea că și Consiliul 
comunal se va implica cu 
toată răspunderea în lă
murirea oricăror semne de 
întrebare ce stăruie în via
ța oamenilor.

Nana Cătălina Popa din 
Rovina are 27 de ari de 
teren în perimetrul ad
ministrat și folosit de fer
ma de la Mintia a I.A.S. 
„Să vină să-mi măsoare și 
să-mi dea pămîntul să-I 
seamăn cu grîu !.— îl „so
mează” dtosa pe primar. 
Nu-1 mai las la el. Mî-au 
dat o mierță de cartofi (100

nor oameni care nu mai 
au puterea de a munci e- 
ficient pămîntul — o aso
ciație împreună cu „Agro- 
mec”, formă în care toa
tă lumea ar avea de cîș- 
tigat. Pare convingătoare 
pledoaria primarului căci 
nana Cătălina pleacă mul
țumită sau, în orice caz, 
cu o rază de speranță pen
tru mai bine.

Cineva nu tocmai. bine
voitor din Boz a răspîndit 
cu săptămîni în urmă prin
tre cetățeni zvonul că, în
trucît R.A.T.P. Deva, care 
face transport în comun pe 
traseul Deva — Boz, refu

ză să prelungească tra
seul pînă la Furcșoara, pri

marul ar fi interzis R.A.T.P.
să mai facă traseul Deva- 
Boz. Multă tevatură a 
stîrnit vorba asta veninoa
să printre locuitorii celor 
două sate, multe deplasări 
în masă la Deva. Prima
rul, căruia nici în gînd 
nu-i stătea o asemenea in
terdicție. n-a stat cu mii- 
nile în sîn. A cerut aju
torul Prefecturii, al Con
siliului județean și în fi
nal a obținut de la 
R.A.T.P. ceea ce doreau 
cetățenii celor două sate. 
O legătură telefonică cu 
dl ing. Ion Roman, direc
torul R.A.T.P., ne permite 
să transcriem aici această 
informație — angajament 

public al conducerii R.A.T.P.
față de locuitorii satului 
Furcșoara: Începînd cu 1 
noiembrie, de două ori pe 
zi — dimineața și dupfl- 
amiaza traseul Deva — 
Boz va fi prelungit la 
Furcșoara, locuitorilor sa
tului revenindu-le obliga
ția de a asigura starea de 
bună folosință a drumului.

Așa încheiem „sacul cu 
mozaic de la Brănișca”, 
convinși că au mai rămas 
multe .granule” pe dina
fară lui.

j I

Karen și Ross, primii soliști ai trupei dc caba
ret care prezintă spectacolul „Bonsoir, BucarestI” 
la Teatrul-Cazino Victoria, nu au mult timp liber. 
Mai ales seara. Dar, dc cînd se află in România, 
și-au găsit cîteva ore în care au urmărit spectaco
lul cu _......................................................~ ’
lui Național de Andrei Șerban. 
este impresionant. N-am mai văzut un teatru ; 
de mare în viața mea și am văzut o grămadă 
teatre. E- gigantic !” a declarat Ross, american 
origine, care și-a petrecut primii ani ai carierei 
show business, ca prim solist al musicalurilor 
Las Vegas. fost impresionat de ideea și
modul în care a fost dusă la îndeplinire. Piesa 
cată în greacă veche și spectatorii care stau pe sce
nă alături de actori, toată mișcarea — e impresio
nant !” a adăugat Karen, ea însăși o maestră a ex
presivității scenice. „Totul a fost foarte ingenios, ac
torii au fost impresionanți, jocul era excelent”.

„Tragedia Antică”,_ montat pe scena Teatru- 
.Ueatrul Național 
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DESPĂGUBIRI DE 10 MILIOANE DOLARI (
Spike Lee (realizatorul celebrului film Malcom ' 

X) a fost dat în judecată pentru plata unei despă- \ 
gubiri de 10 milioane de dolari unui electrician, ca
re a fost atacat de unul dintre oamenii de pază ai lui 
Lee în timpul unei filmări. Blain Brown, un alb 
în vîrstă de 49 de ani, afirmă că, în timp ce era 1 
turnată o scenă a filmului intr-o zonă foarte agi-1 
tată a orașului, un grup de 30-40 de tineri albi, înar
mați cu bite și baroase, au amenințat pe toți cei 
prezenți, pentru a-i determina să părăsească locul, 
începînd cu a doua zi, zona în care se filma a fost 
apărată de un număr mare de oameni de culoare. 
Brown a fost atacat cînd trecea prin zonă de unul 
din membrii gărzii și a fost aruncat printr-o vitri
nă. EI a dat în judecată pe regizorul Lee, citindu-i 
ca părtași pe producătorul Prestau Holmes și casa 
de film Warner Bros, sub acuzația de „periclitare 
a siguranței cetățenilor din motive politice” reia- i 
tcază REUTER. Spike Lee este cunoscut pentru fii- ’ 
mele sale care ilustrează viața negrilor din zonele \ 
agitate ale orașelor mari, cu violențe, criminalita- l 
te și probleme sociale.

ÎNCĂ UN PREȘEDINTE DRAMATURG j
Arpad GonCz a sosit la Moscova, unde u-rmea- 

ză să fie prezentată piesa „Ko a kovon” (Piatră pe ' 
piatră) al cărei autor este. Deși vizita de trei zile 
nu are caracter oficial, președintele Ungariei urmea
ză să se întilnească, cu acest prilej, cu președintele 
Rusiei, Boris Elțîn, și, in măsura în care programul 
Parlamentului va permite, și cu președintele aces
tuia, Ruslan Hazbulatoy. Șeful statului ungar se va 
tntîlni și CU șeful bisericii ortodoxe ruse, patriar
hul, Alexei al II-lea.
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bea prea mult în tribună ) 
că unii jucători ar pre- l 
fera să jace în A, de- J 
cît în Divizia Națională, }' 
Iată o temă de meditație 
pentru conducerea clu
bului și antrenori, im- 
punîndu-se acum, nu mai 
tirziu, o analiză atentă, 
calmă. Se poate ieși din 
această situație !

Corvinul — Ioniță — 
Bardac, Bozga, Sterean, 
Tîrnoveanu (Gabor), Teti- 
leanu, Bordean (Rus), Cră
ciun, Banc, Tița, E. Ma
rian.

A arbitrat foarte bine 
I. Crăciunescu, Rm.
cea.

U.T.A. 0-1
O înfrîngere neașteptată

O singură victorie Gazdele victorioase
în min. 49 și s-a simțit 
imediat o înviorare a 
jocului, dar s-au ratat 
toate ocaziile de gol a- 
vute. Oaspeții au înscris 
în min. 46 prin Mitu la 
una dintre gafele apără
rii hunedorenilor. Se vor-

Prima înfrîngere pe 
teren propriu a Corvinului 
a produs un gust amar 
spectatorilor și antrenori
lor. înflăcărată galerie a 
hunedorenilor era tare 
dezamăgită la sfîrșitul 
partidei. Dacă Corvinul ar 
fi pierdut partida cu Jiul 
Petroșani, tot acasă, pu
blicul nu ar fi fost așa 
supărat. Fiindcă 
s-a jucat fotbal ! 
sîmbătă, Corvinul 
de nerecunoscut, 
tuînd mult lacunele 
le-a arătat în meciurile 
din deplasare la F.C. 
Bihor și Metr-m Brașov. 
Atîtea preluări greșite, 
pase la adversar, lipsă de 
mobilitate în teren și 
slabă circulație a balonu
lui n-am văzut încă la 
Corvinul. E drept că e- 
chipa a început timid, fă
ră Gabor și Petcu în te
ren. dar nici așa ! Pînă 
la urmă, Gabor a intrat

REZULTATELE. ETAPEI: Portul C-ța 
Steaua Mizil 3—0 ; Flacăra Moreni —• FAUR 
curcști 2—1 ; Chimia Rm, Vîlcea — A.S.A. Tg. M. 
2—1; Foresta Fălticeni — F.C. Argeș 0—0 ; Gloria , 
Buzău — Ceahlăul P.N. 4—1; Unirea Slobozia — J 
Unirea Focșani 1—0 ; Gloria C.F.R. Galați — C.S.N i 
Suceava 2—1 ; Callatis Mg. — Poli, 
tobuzul Buc. — C.S. Olt ’90 5—0.

CLASAMENTUL Al

atunci
Or. 

a fost 
accen- 

ce

Vîl-

Bu-

l1 
î
* 
i 
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Iași 3—1 ; Au-

j
i
IJ
I1

ETAPA VIITOARE:

1. Flacăra Moreni 11 6 2 3 17"• 9
2. Gloria Galați 11 6 14 20—16
3. Portul C-ța 11 6 14 22—19
4. Ceahlăul P.N. 11 5 3 3 13—10
5. Gloria Buzău 11 6 0 5 29—21
6. Callatis Mangalia 11 5 2 4 13—13
7. Steaua Mizil 11 5 15 28—13
8. F.C. Argeș 11 4 3 4 17—12
9. Poli. Iași 11 5 15 16—16

10. Foresta Fălticeni 11 4 3 4 11—13
11. Chim'a Rm. V. 11 4 3 4 20—22
12. A.S.A. Tg. M. 11 5 15 14—18
13. C.S.M. Suceava 11 5 15 13—20
14. Unirea Focșani 11 4 2 5 15—13
15. Unirea Slobozia 11 3 3 5 13—19
16. C.S. Olt ’90 11 4 16 11—30
17. Autobuzul Buc. ' 11 4 0 7 21—23
18. F.A.U.R. Buc. 11 4 0 7 13—19

Unirea

14
13
13
13
12
12
11
11
11
11
11
11
11
10 

9 
9 
8
8.

Gl.’ 
Tg.)

Focșani — 
Buzău ; FAUR Buc. — Chimia Rm. V.; A.S.A. , 
M. — Unirea Slobozia ; Steaua Mizil — Flacăra M. ; i 
F.C. Argeș — Portul; C.S.M. Suceava — Foresta-' 
Fălticeni ; Ceahlăul — Autobuzul ; Poli. Iași 
Gl. C.F.R. Galați; C.S. Olt — Callatis.

REZULTATELE ETAPEI : Metalul Bocșa 
C.F.R. Timiș. 2—0 ; F.C. Corvinul — U.T.A. 0—* ; : 
Unirea A.I. — Metrom Brașov 1—1 ; I.C.I.M. Bv. ) 
— F.C. Maramureș 1—0; C.F.R. Cluj — F.C. Bi- 1 
.hor 1—1 ; F.C. Drobeta — Olimpia S.M. 3—0 ; Jiul 
Craiova — Gloria Reșița 1—0 ; Metalurgistul Cu- 1 
gir — Tractorul Bv. 2—0 ; Armătura Zalău — Jiul j 
Petroșani 1—0. 1

. .sta î

C.F.R. Timiș. — Corvinul; F.C. Maramureș — Met. 
Bocșa ; Gl. Reșița — I.C.I.M. Bv.; F.C. Bihor. — 
Armătura : Tractorul — Jitii CCaiova; Jiul Petro
șani — Metalurg. Cugir.

CLASAMENTUL A2
1. F.C. Corvinul 11 6 2 3 24—12 14
2. Jiul Petroșani 11 6 2 3 18—12 14
3. I.C.I.M. Brașov 11 6 1 4 21—13 13
4. U.T.A. 11 6 1 4 17—17 13
5. Metalul Bocșa 11 6 0 5 21—18 12
6. F.C. Drobeta 11 5 2 4 14 11--12
7. Metrom Bv. 11 4 4 3 11— 9 12
8. Armătura Zalău 11 6 0 5 17—18 12
9. Jiul Craiova 11 6 0 5 16—18 12

10. F.C. Maramureș 11 5 1 5 21—12 11
11. Gloriă Reșița 11 5 1 5 13—11 11
12. Unirea A.I. 11 5 1 5 14—15 11
13. Metalurg. Cugir 11 4 2 5 18—30 10
1J. Tractorul Bv. 11 3 3 5 13—15 9
15. F.C. Bihor 11 3 3 5 8—12 9
16. C.F.R. Timișoara 11 4 1 6 13—22 9
17. Olimpia S.M. 11 3 1 7 18—20 7
18. C.F.R. Cluj 11 3 1 7 15—27 7

ETAPA VIITOARE: ORsnpia S.M. — C.F.R.
Cluj ; U.T.A. — Unirea; Metrom — F.C. Drobeta;

Ca și în etapa trecută, 
duminică, în Divizia C — 
faza județeană, s-a înre
gistrat o singură înfrînge
re a gazdelor. In rest, vic
torii pe toată linia a for
mațiilor ce au jucat pe 
teren propriu. Performera 
etapei a Xl-a a fost Mu
reșul Deva care a învirip 
cu 4—2 pe „minerii” din 
Ghelari. Scorul etapei s-a 
înregistrat la Certej, unde, 
Favior Orăștie, lanterna 
roșie a clasamentului, a 
fost surclasată cu “scorul

de 12—0. în rest, victorii 
firești ale gazdelor. Este 
interesant de urmărit e- 
voluția Mureșului Deva ca
re, în ultimele 4 etape ale 
turului, are posibilitatea să 
realizeze punctajul maxim, 
de 8 puncte, întrucît, în 
deplasare are 2 partide cu 
Metalul Crișcior și Favior 
Orăștie. Se pare că devenii 
își revin, adueîndu-și a- 
minte că au serioase dato
rii față de suporteri, dar 
și față de sponsorul lor, 
care îi sprijină perseverent.

în deplasare
r w a a ana* *

Rezultatele etapei a Xl-a în Divizia Națională! 
sînt normale. Nu a ieșit nici o surpriză la Sibiu, Bis- ] 
trița, Electroputere, Sportul Studențesc, Poli. Timi- J 
șoara sau Gloria -Bistrița. S-au ținut bine și au fost | 
aproape de un punct. F.C. Selena Bacău la Electro- ' 
putere și Rapid la F.C. Inter Sibiu. Și iată. Gloria 2 
Bistrița întrecînd pe Univ. Craiova cu 2—0, ocupă | 
acum locul 3, pe care se instalase în etapa trecută ; 
Rapidul. Scorul etapei a fost obținut la Reșița, unde | 
gazdele au învins cu 4—0 -pe Progresul, aducînd noi« 
speranțe în rîndurile suporterilor de a scăpa de 10- | 
curile periculoase din clasament. Scoruri lejere au J 
realizat Dinamo, Sportul și Farul.

Singura victorie în deplasare a obținut-o Steaua I 
la Brăila, dar se pare primul gol a fost înscris nere- j 
gulamentar, tușierul de pe acea parte a închis ochii, | 
nu a văzut ofsaidul. Pînă la urmă Steaua s-a des-» 
prins însă, brăilenii au rămas la un moment dat în | 
nouă jucători. Deci, meci cu cîntec. «

REZULTATELE ETAPEI: Electroputere — I 
F.C. Bacău 2—1; Dinamo — „U” Cluj 3—0 ; Spor- * 
tul Stud. — F.C. Ploiești 4—2 ; C.S.M. Reșița — | 
Progresul Buc. 4—0 ; Dacia Brăila — Steaua 1—3; » 
Poli. Timișoara — Oțelul Galați 1—0;
trița' — Univ. Craiova
Brașov 3—0 ; F.C. Inter — Rapid 1—0.
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REZULTATELE ETAPEI : Min. Bărbăteni — Au- J 
ral Brad 4—2 ; Min, Șt. Vulcan — C.F.R. Simeria 1 
3—0 ; Metalul Crișcior — Parîngul Lonca 2—0 ; Me- l 
taloplastica Orăștie — Victoria ’90 Călan 4—2 ; Min, î 
Ghelari — Mureșul Deva 2—4; Haber Hațeg — Min. J 
Aninoasa 3—1; Min. Certej — Favior Orăștie 12—0; ț 
Constr. Hunedoara — Min. Teliuc 2—0. i

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

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Gloria Bis- I
2—0 ; F.C. Farul — F.C. '

I I hI
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14
13»131 
ia;
12 |
11»
io!
*18l
8i8|
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I

CLASAMENTUL

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

Oțelul Gl. — Dacia Brăi-

l

CLASAMENTUL
1. Min. Șt. Vulcan 11 9 1 1 25— 8 19
2. Parîngul Lonea 11 7 1 3 24--14 15 (

1513. Haber Hațeg 11 6 3 2 18— 9
4. Constr. Hunedoara 11 7 0 4 31—18 14 J
5. Min. Certej 11 5 3 3 33—11 ia i
6. C.F.R. Simeria 11 6 1 4 29—14 13 I
7. Metaloplastica 11 6 0 5 37—25 12 /
8. Victoria Călan 11 6 0 5 24—14 » )
9. Min. Aninoasa » . 11 5 0 6 16—20 » ț10. Mureșul Deva 11 5 0 6 16—21 10 L

11. Min. Bărbăteni 11 5 0 6 16—29
12. Minerul Teliuc 11 4 0 7 13—32
13. Metalul Crișcior 11 3 1 7 16—21
14. Aurul Brad 11 3 1 7 12—22
15. Minerul Ghelari 11 2 3 6 15—26 ’ J16. Favior Orăștie 11 2 0 9 11—52

34— 6
25— 7
15— 7
16— 9
21—1? 
16—16 
18—16
10— 9
11— 12 
11—19
8—14

16—20
11—14
8—14

11—18 
15—18 
10—27
4—22

Steaua 
Dinamo 
Gloria Bistrița 
Rapid 
Univ. Craiova 
F.C. Inter 
Sportul Stud. 
Electroputere 
,,U” Cluj 
Poli. Timișoara 
Oțelul Galați 
F.C. Farul 
Dacia Brăila 
F.C. Brașov 
Progresul Buc, 
F.C. Ploiești 
C.S.M. Reșița 
F.C. Bacău

ETAPA VIITOARE: ,
,,U” Cluj — Sportul ; F.C. Ploiești — Poli. Tî-

ii 
ii 
ii 
u 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii

2 
3
3
3
4
5
3
4
5
5
6
5
7
7
8

la;
mișoara ; F.C. Bacău — Dinamo ; Progresul — E- 
lectroputere; Univ. Craiova — C.S.M. \Reșița; 
Steaua — F.C. Inter; F.C. Brașov — Gloria Bis
trița ; Rapid — F.C. Farul.

• a^^ a ! bkk» a « «MV t a' 4

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 25 OCT.

DACIA BRAILA — STEAUA 1—3 2
GLORIA B-ȚA — U. CRAIOVA 2—0 1
ANCONA — FOGGIA 3—0 1
BRESCIA — CAGLIARI 0—2 2
FIORENTINA — SAMPDORIA 4—0 1
GENOA — PESCARA 1—3 1
INTER — JUVENTUS 3—1 1
LAZIO — ATALANTA 3—0 1
NAPOLI — ROMA 2—1 1
PARMA — MILAN 0—2 2
TORINO — UDINESE 1—0 1
ASCOLI — PISA 1—2 2
MODENA — CREMONESE 1—2 2

FOND DE CÎȘTIGURI : 45 774 492 lei.

După cum se precizează 
în dispozițiile Federației 
Române de Fotbal, în ac
tualul campionat obliga
tivitatea participării eu 
echipe de cădeți și ju
niori III o au formațiile 
ce activează în diviziile 
Națională, A și C. După 
multe eforturi și căutări, 
Asociația județeană de fot
bal a fost nevoită să or
ganizeze o singură serie 
de cădeți de juniori III de 
cîte 8 și respectiv. 7 echi
pe, dorind să ajute pregă
tirea și formarea noilor 
jucători de fotbal la for
mațiile din campionatul 
Div. C — faza județeană. 
Cu toate acestea, în acest 

' an comp’etițional, echipele 
de cădeți și juniori III din 
campionatul județean și-au 
început actfvitatea cu mul
te ocolișuri și greutăți, pen
tru a căror eliminare nu 
prea se acționează, multe 
echipe ale tinerilor jucă
tori neparticipînd nici mă
car la jocurile programa
te : Echipele de cădeți și 
juniori III ale Minerului 
Lupeni nu s-au prezentat 
la un meci în luna sep
tembrie și la două jocuri 
în luna octombrie. Tot 
sociația Minerul Lupeni nu

Cum sînt ajutați tinerii talentațl 
să ajungă fotbaliști?

a achitat baremul arbi
trajului la partida dintre 
echipele de juniori I cu 
Electroputere Craiova și la 
jocul echipelor de cădeți 
și juniori III, cu A.S. Pa- 
roșeni. Ba mai mult, li
nele jocuri ce se desfă
șoară reliefează grave a- 
bateri disciplinare.

Lipsa de educație, de

pregătire fizică și psihică 
a tinerilor jucători, au re
percusiuni negative asu
pra comportării în teren 
și chiar îh afara lui. La 
întîlnirea dintre juniorii I 
Haber Hațeg — Favior O- 
răștie, de exemplu, au 
fost eliminați patru jucă
tori, iar la meciul Victo
ria Călan — Min. Șt. Vul-

CAMPIONATUL JUDEȚEAN 
CLASAMENTUL JUNIORILOR I

1. Constr. Hunedoara 10 8 11 29— 9 17
2. Metalop. Orăștie 10 7 12 34—15 15
3. Min. Ghelari 10 6 2 2 34—11 14
4. Min. Șt. Vulcan 10 6 2 2 22—12 14
5. Victoria Călan 10 6 13 33—14 13
6. Mureșul Deva 10 6 0 4 31—17 12
7. Aural Brad 10 5 2 3 20—16 12
8. C.F.R. Simeria 10 4 2 4 21—19 10
9. Min. Bărbăteni 10 4 15 21—25 9

10 Min, V. Teliuc 10 3 2 5 19—31 8
11. Haber Hațeg 10 3 2 5 16—30 8
12. Min. Certej 10 4 0 6 28—23 8
IX Favior Orăștie 10 2 0 7 16—30 6
14. Min. Aninoasa 10 2 2 6 13—30 6
15. Parîngul Lonea 10 12 7 7 -38 4
16. Metalul Crișcior 10 0 19 13—43 1

can s-a încins o încăie
rare la care au partici
pat toți cei 30 de juniori 
înscriși pe foile de arbi
traj ! Meciul a și fost o- 
prit în min. 30, la scorul 
3—0 pentru gazde, răml- 
nînd ca să •stabilească mă
surile ce se cuvin de că
tre comisia de disciplină.

• Deci, stimați conducă
tori de la cluburi și aso
ciații. sportive, cum vă 
preocupați pentru crește
rea tinerilor talente, for
marea propriilor pepiniere 
de fotbal ? Nu e mai u- 
șor și mai economicos să 
ne creștem viitorii fotba
liști decît să-i căutăm me
reu prin alte părți ? Vă 
rugăm reflectați și acțio
nați. în primul rînd, prin* 
tr-un plus de grijă față 
de buna desfășurare a 
campionatului de juniori 
și cădeți.

VASILE NEMEȘ, 
secretar al Asociației 

județene de fotbal

Pagină realizată de 
SABIN CERBU
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PUBLICITATE
VTN'ZlKi- 

CUMI'AkAIM
• VÎND sau schimb a

partament confort I, B>-.id, 
str. Cuza Vodă, bl. 16, ap 
34, et. I, telefon 650664, cu 
similar Sibiu (8886)

• VÎND apartament 2
camere. Micro 15. Deva, 
telefon 612050. (8903)

• VÎND casă. Săcet - 
Hațeg și apartament 2 ca
mere, Hațeg. 7™.::.: 
770559, 770396

Telefoane

(8887) 
autoturism• VINDEM 

Dacia 1 310, fabricație 1991
. Telefon 619530, după ora 
. 18. (8916)

• VÎND video recorder 
. Național, deosebit, nou,
butelie aragaz normală. De 
va, telefon 627396.

(8912)

• SOCIETATE CO-
- MERCIALA vinde ca

se de bani (seifuri), 
diferite dimensiuni

- Prețuri deosebit de 
avantajoase. Deva, te
lefon 626746 '

(8618)

• SOCIETATE CO 
MERCIALĂ vinde en 
gros pline și speciali
tăți, preia comenzi 
parastas. Angajează 

' vînzători ambulanți.
Telefon 619530. după 
ora 18. (8916)••••••«•«•»»••
• VÎND mobilă bucătă

rie nouă, executată la co
mandă. Deva, str. Mărăști, 
bt D5, sc. 2. ap. 12, după 
ora 16. (8847)

; • VÎND apartament 
triero V, 4 camere, con
fort I. două băi, 2 bal
coane, îmbunătățiri, et. 3 

; Informații telefoane 713566;
711258, (8857)
- • QUASAR ELECTRO 
SRL vinde avantajos tele
vizoare color Deva, tele
fon .611261. (9018). '

, • VÎND convenabil vi
deo , player Funai. sigilat. 
Deva, telefon 618803.

(9019.)
• .VÎND televizor, color

Grundig Informații zil
nic telefon 615418 orele 18 
—20 (9020)

■ • VÎND' apartament în
Deva, bloc cărămidă, par 
chetat, faianțat, gaze, te 
lefon. Informații 961/ 
30270. (’9021)

• VÎND căței dog ger
man de 6 săptămîni. Tele
fon 641098. Oră.știe. după 
ora 18 (8898)

• VÎND Trabant 601,
Deva, Primăverii, nr. 4, 
după ora 16. (9025)

• VÎND arzător combus
tibil lichid (injector Unga
ria) pentru cazan baie. Te 
lefon 623102. (9026)

• VÎND sticlă-geam. 4o 
•mp. Deva, telefon 615735.

(9028)
• VÎND garsonieră 'con

fort I. în Hunedoara Te
lefon 722726 (9029)

• OFER recompensă pen 
tru cedare contract apar 
tament 2—3 camere, exclus 
Micro 15. Informați; tele
fon 624433, orele 18- ?|.

(903I i
• VÎND garsonier,”; ? >n- 

fort IA, Dacia 1310 
lină, Dacia 1 310 break. 
Deva telefon 620802.

(9030)
. f VÎND șfeclă furajeră. 

Deva, telefon 618261. 'sir 
Viilor, nr 24:

(9034-
• VÎND apartament 2 

camere, confort I, Deva, 
Zamfirescu, bl. 0 2, an 
115, telefon 627447

(9032)
• VÎND apartament 3 

camere, Orăștie. Informații 
marți, joi, vineri diminea
ța, telefon 641097.

(903?)
• VÎND video sigilat, 

player, marca Funai De 
va. telefon 623271.

(9036)
• VÎND urgent aparta

ment 2 camere, beci. O M. 
Hunedoara, telefon 724072. 
după ora 16. (8460)

• .VÎND urgent Skoda
105,” stare bună. Informa
ții Hunedoara. telefon 
713548. (8468)

• VÎND apartament 4 
camere, 2 balcoane. 2 băi, 
bloc cărămidă. Micro 4 
Relații la telefon 90/763934.

(8469)
• VÎND Dacia 1 310 din 

Ungaria. Informații tele
fon 714323, după ora 16.

(8471)
• VÎND apartament 2 

camere, zonă centrală, Hu 
nedoara, telefon 712989, o 
rele 15.30—21.

(8471)
• VÎND pavilion. ari

pă stînga spate, haion spa
te, geam haion și geamuri 
laterale Dacia 1 320. Peș 
tișu Mare, nr. 24

■ (8472)
• VÎND Ford Siera, Die

sel. fabricație 1985/7. Te 
lefon 721878. (8473)

• VÎND Skoda S100, ca
roserie, piese schimb și 
parbrize Skoda 1000 MB. 

■Ghelari. telefon 735161*.
: (8475)

'• VÎND casă cu grădi
nă mare, satul Sînpetru. 
Informații Hațeg, telefon 
770725. • '. (8177)

PIERDERI

• PIERDUT adeverință. 
213971, emisă de D.C.Â. 
Pui. pe numele Birîș Ma 
riă.- Se declară nulă.

(8911)

• S.C. „PANIDAL" SRL
Simeria declară nulă ștam 
pila societății, fiind pier
dută. (9022)

• PIERDUT geantă cu
acte importante, pe nume
le Roșu loan — S.C. Coip- 
lemn SRL Sibițel. găsito
rului recompensă. Infor
mații Sibâșel. nr. 159, corn. 
Beriu. (9023)

• PIERDUT adeverință 
primire și plată, nr. 221296, 
din 21 IX 1992, piei în va

loare de 7 500 lei. X Lu 
cian nulă (-*0331

ÎNCfllRll Ri

• ? CEDEZ ' spațiu, croito
rie. in suprafață de mp,. 
Deva, telefon 61427

(8?17)

(8913)
• OFER pentru închi

riat garsonieră, ul’.raser.- 
tral. Deva, telefon 61-1229. 
intre orele 18—2<)

(■«027)

• OFER pentru încliiriat 
apartament 3 camere, bu
cătărie. boxă. Alba lulia. 
cartier ..Carolina” (Moți 
lor). Hunedoara, telefon 
95/712749 sau Aibă lulia 
96/827022.

(.8174)
SCHIMBURI 

Dl lOCLTME
• SCHIMB apartament 3

camere, central. Tîrgu-Jiu. 
cu Deva. Relații ; telefon 
614785. (8763)

OFERIT
DE SERVICII

' • AGENȚIA DE TURISM 
„EURG FRIENDS W or 
ganizează excursie în Tur
cia. în perioada 31 X 
5 XI 1992. Pref 7000 lei 
Informații Deva telelei’ 
621840. . (8846:

• FILMĂRI video - de 
calitate, jocuri . pe calcu-. 
latori Deva. telefon 627689.

(8554)
• „INCOTA ATLAS 

REISEN" efectuează trans
port de persoane și pa- 
chete pe ruta Sibiu — 
Deva ■ Arad — Praga — 
Niirenberg Heilbron 
Stuttgart, în datele de 
28 X și 4. 11. 18, 25 XI 
1992, iâr în datele de 4 XI. 
18 XI. 2 XII și 16 XII 
circulă și pe ruta Sibiu — 
Frankfurt — Stegen — 
Dortihund. Informații ți 
înscrieri (a telefon 618882. 
orele 16—'-21.- -

• .... 18805) ■ ■

DECESE
' • S1NT alături tie. Călin 

și lănnlia să, în. clipele 
grele ale despărțirii' de ne
prețuitul' lui tată și-i trans
mit sincere condoleanțe. 
Igna Emilian (8516)

• ADUCEM un ultim 
pios omagiu celui care a 
fost

OPREA„M ARIN
și sîntem alături de fa
milia îndoliată. Cosmin și 
Nicoleta. (8516)

• SOȚIA Eie- inin-ti. 
fiu, v jiin, n c- ■ -ii.i 
-i r tul A..-X 
cântă cu adinei du 
rere moartea fulgi; 
: it .tlro d” ig.foii lor 
soț, tată și bunic.

OPREA MARIN

de 58 rini. 
înhumarea (Tver -un. 

la Cimitirul Beian, 
ci 11. de la Ca-:: Mor
tuară Nu te vom uita 
niciodată ! (8516)

• ÎN ziua dc ‘.'6 X 
1992 s-u stins din via
ța prema'ur 
General Maior Inginer

NU Ol. IE CERBI ,

născut la 25 m a'tie 
1934

A urcaț treptele ie
rarhiei militare de la 
gradul de locotenent 
— comandant de piu 
ton transmisiuni, pină 
la gradul de generai 
maior inginer. Consi
lier pentru (giecomu- 
nicații ai președinției' 
Româniți.
Comandantul C man-. 

•Jam intuim Mili'âr Ju- 
delenn Hunedoara și 
cadrele din garnizoa 
na Deva 'îi vor păstra 
o veșnică amintire..

: (8517.)

COMEMORĂRI

• MQHQR1TA luam- | 
na ne aduce in m emo 
rie- spurge^ers ă șlișse ■ 
ani de Iu stingerea i 
timpurie d(h vjațâ. a * 
cutii când ar fi ăntver- < 
sat ,2fii de primăveri, 
a scumpului mustru

ADÎWAN ILI AN
Dumnezeu să 1 odih

nească în pace veșni 
că. îl plîng mereu 
mama, fratele și bu 
nicul. (8911)

*
*
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I
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1 1992, ora 10, la sediul societății un MOTO- i

h

| diul Societății Comerciale

| telefon 651826.

I
SOCIETATEA COMERCIALA 

„AVRAM IANCU" S.A. BRAD
Scoate la licitație în data de 10 noiembrie |

J SCUTER IMPORT disponibilizat.
Relații suplimentare se pot obține la se- }

~_____ Uz „AVRAM IANCU”:
S.A, Brad, strada Cuza-Vodă, nr. 3 - 5 sau la ! 

(1221) j

>

I 
ț
I

V
*
I

*

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„SIGMA” S.C.S.

Organizează în Deva cursuri formare ana
liști programatori asistenți pe microcalculatoare 
pe 16 biți compatibile IBM - -PC.

Durata cursului este de 10 săptămîni, cil 
150 ore pe calculator; se organizează de luni 
pină vineri, intre orele 10—13, 15—18 și 18 
—21.

înscrierile se fac pină la data de 9 noiem
brie 1992, dată la care va începe cursul. Se pot 
înscrie și clei i din clasa a Xll-a. Locuri li
mitate.

Absolvenților li se asigură diplome — 
certificate eliberate de Ministerul Invățămîntu- 
lui și Științei și de Comisia Națională de Pre
gătire în Informatică

Informații suplimentare la telefoanele 
«11888 (orele 8—17); 611067 (orele 16—22).

(1216)

ț 

ț 

t
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t ONSI1.IUL JUDEȚEAN .HUNEDOARA | 

OFICIUL JUDEȚEAN I 
c'AZ.ri/L - DFVA. I

cu «eclHt) mi ?.’>u a ix . j 1 Decetyibrie 28 |

u » / < r j n / z e azu '
•> ni» ifub a îmh.% ‘ et ui iii In vât âmiiHiilui si
Științei, m a C. 4*ntrtihii <le I’• t iue în Informa 

« i K-ă Ihi< 1 i
curs ck* formare analiști programatori 

pe mic rocak iala toat e pe 1f> bîli omp;*' 
«îHite IBM PC ' AT
02 / / /1* s r ? Jf'O <>/•<•^

('■.oHil u « h înti rlMC.- ./ufM /<r>;<fâ 02 / / 9 2

rn i t rr.i s f u i i m 

f xef iJiâ :
/ « ni iS.thi .»t<> y'Mierîitâ pvntrit a£»-«vții 

j 'L- <» ?»•■ si pri A f» 1 i z.t 1 t ( 1.4
.* a an 1 a p -as*' •

țrftMi.t r-t’.at 1 rtt •* < orțipu < frizH f â

Informații suplimenta re : 
zilnic orele 7 - 16 . tel. 95/615 1 »1

R. \. G ( . 1.. DEX \ (

| Anunță că fiind in imposibilitatea de a-și plăti i 
; datoriile fală de prim ipalii săi furnizori R A1-E«
.MINTIA. BENEI.. HI.IAI.A REȚELE El .ECTRK E 1 
I DEVA și COMAT DEVA---- re.'igâ: pe toți beneficiarii]
1 de prestări de servicii (asociații de locatari și agenții ' 
] economici) ca in le: mi nai cel tnai scurt să-și achite ]

daloriili;• fală de R. \ G.i . 1. Deva, în caz contrar se
i i Va trccc la sistarea ser» îlDi, ca urm:arc a îintreTU- 1

perii fi irnizării agenlulu i tiTP.iiu și :i energici dec-
1 trier ck■ c.dre furnizorii noștri

I ’rin-ipalii debilei- i la il V.G.CJ.. Deva 1
J • E.M. D.-va 11 70l> mii lei
1 • E. M < urând.i ( < •rlcj 97 1 mii tei 1

• Avicoîa S. A. 2 581 mii lei
1 • Primăria Deva «1171 m i Ici |

• S.C. DEX II S A. 1 118 m 51 Ieij - • S.C. SARSifS 1 105 mii lei 1
• xMETALOiEX .1 «27 mii Ici t

t • S.S.I.C. CONSUL. S.A. i cui; «1 i Iei î1 • - K.AXl.C'.L. Simen* 1 891 mii lei t
4 • R.V.G.C.L H.iieg 3 217 mîi lei
1. • R A.G.C.I. Călan 8 103 mii Ici

•- s.l . BELON A 2 H2li mii iei
1 • Asoc. loc. nr. 3 Deva 1 192 mii lei i

-• Asoc. log. nr. 25 D: va 2 391 mii li-7i • Asoc. JOc.- nr '.l> 1 780 mii Ici i
• Asoc. T liir. 2*J Deva 1 li - ni i Ici i

1 .. < ASoc. i Itir. .30 De 1 816 ntii tei1 • Asoc. w;;.'nr. 31 Des •< 1 120 mii lei i
1 • As'oț. toc. nr; lla| Dcvj 1 058 mii Ici
1 i •" .. ■ (12234 i

SOClEȚATEiV CtlMEIM I A|X A ,.C<Mt A” S.ji. y 
fc.C’u sediul ii» Hunedoara slr d’-ța Libertății, nr. 13, r 
, jud. Hunedoara. ’
1 Organizează tiL'itaii.-' jicniru utcliira-rea uunătoa - , 
’ relbr spații :
. 1. Spațiul comercial de I;i p.Hlerul bl. 17 11. fulul (
| Dacia — suprafața 5» mp (hngă mag. m . GA ,. Auțft-" 
; Moto”) ; ,
I 2. Spațiul comei ci il de la parterul bl. Hi, Mul I
I Dacia — suprafața UȘI mp (lungă mug- **ri Kt A.Dia
j na"); ț
| 3. Spațiul eoni icial de |ș parleru! bl. 1l>. str. ..
• Cernei — suprafața 6 :tj mp |
| Licitația va avea loc in dala de 16 noiembrie, la . 
. sediul șocielălii. <
I Relații suplimentare la sediul societății si ta Ic * 

lefon 712211. (1222) I

i—--------m!
• SOC IET ATE A COMI R1I AL A „CORV1NȚR A NS” S.A. 1 
I Cu sediul in HI NEDO AR A, str. Stufil. nr. 2

Reamintește celor interesați că in fiecare JO< | 
| din săptămînă, la ora 10, ține licitație pentru, vmzarea . 
. următoarelor mijloace fixe : ț

’ telefonul' 95/713330. (1221)

• Autoturism ARO lll-l 1 buc ;
• Autofurgonetă TA 12 3 buc ;
• Autotractor cu șa R1O215ES 1 Ini
• Autotractor cu șa R12215FS 1 Im
• Autobasculantă K12215DEK 10 | 1 bi-
• Autobasculantă R19215DFK lt» t 11 Ini
• Remorcă 2RPF7 18 buc ;
• Semiremorcă platf 10ATM2 2 buc ;
• Semiremorcă portconiaincr 1ASTC 2 buc.
Relații suplimentare Ia sediul societății sau lă

? S.C. PROFESIA |
. organizează în zilele de 30 și 31 octom- i 
| brie 1992, la Grupul Școlar Minier Deva

• examen de admitere la ȘCOALA DE] | 
| MAIȘTRI.
J Relații suplimentare la secretariat, telefon ]
I 62 12 06. ’
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