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• RADU CAMPEANU A 
ram'as, miniștrii au 
PLECAT. După lamentabi
lul eșec P.N.L. în alegeri
le parlamentare, majori
tatea observatorilor poli
tici, și chiar personalități 
apropiate conducerii' a- 
cestui partid, opinau că 
schimbarea liderului Radu 
Câmpeanu este iminentă. 
Conferința delegației per
manente a P.N.L. (Unde au 
participat cite trei repre
zentanți din fiecare orga
nizație județeană și din 
cele șase sectoare ale Ca
pitalei) n-a adus, insă, de- 
cît întinerirea parțială a 
conducerii partidului său. 
altfel spus, „tragere pe li
nie moartă" a cîtorva geron- 
tocrați. Sanda Tătărășcu- 
Negropontes, Dan Lăzăres- 
cu, I. V. Săndulescu și 
Nicolae Enescu, care au 
rămas totuși in conducerea 
partidului, dar nu mai 
ocupă decit funcții onori
fice, fiind excluși din Bi
roul Executiv. In locul lor 
au promovat Radu Bedros, 
Crin Halaicu și Petre Dra- 
gomir.

• DIPLOMAȚII RO
MANI NU POT .CALA
TORI IN INTERIORUL 
SUA. Guvernul american 
a ridicat restricțiile de că
lătorie în interiorul SUA 
impuse diplomaților est- 
eUropeni și CSI acreditați 
la sediul Națiunilor Unite 
de la New York. Restric
țiile rămin în vigoare în 
cazul întregului personal 
diplomatic din România 
și al unei părți a celui rus. 
în continuare diplomații 
români vor trebui să ceară 
permisiunea autorităților 
americane să părăsească 
zona pe o rază de 40 km 
din jurul New York-ului. 
în cazul diplomaților ruși, 
sînt exceptați de Ia res
pectarea restricțiilor di
plomații cu rang de am
basadori și de consilieri de 
ambasadă. Restricțiile se 
aplică și în cazul diploma
ților din Libia, Iran, Irak, 
Coreea de Nord.

• CROATIA ȘI BOSNIA 
PROTESTEAZĂ, Postul de 
radio BBC relatează că 
președinții Croației și Bos
niei au reacționat energic 
împotriva deciziei sîrbilor 
de a se uni și a forma un 
stat sirb independent pe 
teritoriile pe care ei . le 
controlează în prezent atît 
în Croația cit și în Bosnia, 
stai care ulterior să se a- 
lipească Iugoslaviei. Cei 
doi președinți au declarat 
că este vorba de un nou 
plan de agresiune des
chisă a sîrbilor împotriva 
celor două republici, care 
impune din partea croați
lor și bosniacilor o reac
ție coordonată și rapidă. 
Ei au cerut organizarea i- 
mediată a unui referendum 
în Bosnia și Croația, care 
să se pronunțe în privința 
acestei hotărîri.

„Omagiu Iui Crișan“
Duminică de toamnă. In 

fiecare an, în satul Grișan, 
ce poartă numele unuia 
dintre conducătorii răscoa
lei de la 1784, se desfă
șoară, In organizarea In
spectoratului Județean pen
tru Cultură și a Muzeu
lui Județean, o manifesta
re comemorativă. Anul a- 
cesta, simpozionul științi
fic organizat a avut drept 
generic „Răscoala lui Ho
rea, Cloșca și Crișan în 
Zarand”. O mișcare de 
proporții nemaiîntâlnite, de 
care a tremurat și Curtea 
de la Viena și s-au în- 
spăimîntat grofii Budapes
tei, care simțeau, dar nu 
voiau să renunțe, că se 
află, aici, în Ardeal, pe 
un pămînt străin, leagăn 
de formare a limbii și 
poporului român.

Comunicările prezenta
te cu acest prilej de pa
sionați și autorizați cer
cetători ai istoriei aces
tor meleaguri au stîrnit un 
interes aparte. După cu- 
vîntul de deschidere al 
primarului comunei Ribița, 
dl Iulian Comșa, au in-
• » • » • • ••*•*•

tervenit cu comunicări 
științifice dnii Ioan Sicoe: 
„Horea, Cloșca și Crișari — 
In conștiința moților"; „Va 
sile Ionaș: „De ce s-au 
răsculat moții Dorin 
Crișan; „Zarandul în fo
cul răscoalei lui Horea, 
Cloșca și Crișan" ; Maria 
Razba : „Memoria răscoa
lei în tradiția și creația 
populară"; Ioachim Lazăr: 
„Satul Crișan și locuito
rii săi — participanți ac
tivi la răscoală” ; Gheor- 
ghe Firczak — „Istoriogra
fia iluministă transilvă
neană despre răscoala lui 
Horea, Cloșca și Crișan”; 
Viorel Brana — „Din tre
cutul satului Crișan”. S-a 
oficiat, de asemenea, un 
parastas de pomenire.

în încheierea manifestă
rii, ansamblul folcloric 
„Silvana”, al Casei de Cul
tură Deva, a prezentat un 
apreciat spectacol' de cân
tece și dansuri populare. 
Soliști : Mariana Angliei, 
Ana Banciu și Lenuța Ev- 
sei.

MINEL BODEA

„Careul" în jurul căruia
Ca-n orice sat centru 

de comună, și la Peștișu 
Mic ne-am oprit întîi la 
primărie. Aici oamenii 
veneau și plecau, fiecare 
cu problemele lui. Ca să 
ajungem lă dispensarul 
medical uman, n-a trebuit 
să străbatem o calo prea 
lungă, clădirea fiind a- 
lături de cea a primă
riei. După ce ne-am edi
ficat asupra stării de să
nătate și a mijloacelor 
sanitare de care dispune 
aceasta, am trecut alături, 
Ia postul de poliție, să 
vedem cum se prezintă 
viața satului și privită din 
acest unghi. Iar ca să îți 
faci o idee despre cum 
se instruiesc oamenii săi 
de mîine, nu-ți rămîne de- 
cît să te oprești la școală. 
Nimic mal simplu Ia 
Postișu Mic, noua clădire a 
școlii închizînd careul în 
care sînt așezate cele patru 
instituții „centrale”, în 
jurul cărora gravitează a- 
proape întreaga viață so- 
cial-politică și spirituală a 
satului.

viata satului »
Dar să revenim la dis

pensar. Aici spațiul este 
mult prea mare pentru cit 
este de solicitat. La prînz, 
în cabinet erau- doar dna 
Tatiana Roman, medic, și 
dna Malvina Stoica, moa
șă. Pacienții, cîți au fost 
(în medie sînt cam 5 pe 
zi), au trecut de diminea
ță pe aici, ca să ajungă 
și la biserică, unde, fiind 
zi de sărbătoare, era sluj
bă. în satele comunei, bo 
Iile mai frecvente sînt cele 
respiratorii, iar profilaxia 
se asigură mai ales prin 
deplasarea personalului me
dical la domiciliul copiilor 
mici (nou-nâscuți și su
gari), al gravidelor și bol
navilor cronici, mai ales 
bătrîni ce cu greu se pot 
deplasa. Am mai sesizat 
aici o stare de încreme
nire a lucrurilor. Lemne 
pentru iarnă nu s-au 
asigurat (cum se dez
bracă un bolnav fe
bril. într un cabinet rece?), 
instalația electrică este 
defectă (probabil în dimi
nețile de iarnă consulta-

Q 7-.4EÂ STĂP1NI ? Gara 
C.F.R. din centrul orașului Lu- 
peni oferă călătorului un peisaj 
dezolant, Geamuri sparte, ziduri 
deteriorate, murdare, săli de aș
teptare insalubre, totul respinge, 
de parcă întreaga clădire ar fi a 
nimănui. Ceea ce nu se poate 
spune de Stația G.F.R. Iscroni, 
unde se vede mina gospodarului. 
Dar numai in fața gării. Pentru- 
că în spatele ei, sp‘ -osca, gea
murile sparte, dezo- nea și mi
zeria fac notă discordantă cu fa
țada gării. (H>. L.I

Poziția Filialei Hunedoara a P.D.A.R. 
față de Declarația de Ja Cluj a U.D.M.R

Declarația de la Cluj a 
U.D.M.R. o considerăm din 
fază inițială ca un act 
anticonstituțional. A solici
ta O autonomizare a jude
țelor cu populație majori
tară de etnie maghiară, fie 
ea chiar administrativă, vi
zează politicul cu reper
cusiuni imprevizibile pentru 
liniștea și stabilitatea țării. 
Considerăm aceasta ca o 
blasfemie la adresa Con
stituției votată și aproba 
tă indubitabil de toate 
etniile spațiului geografic 
al României. A încercă o 
microfederalizare a țării 
este o insultă la adresa 
sentimentului național — 
român. Pretextele- care 
stau la baza Declarației de 
la Cluj nu-și au suportul 
in sorgintea realității.

Constituția, ca lege de 
căpătâi' a statului român, 
prevede cu acuratețe și 
claritate drepturile și o- 
bligațiile tuturor cetățeni 
lor indiferent de etnie. Ca 
atare, este imperios nece
sar a o respecta.

In baza acestei realități, 
în viziunea Partidului De
mocrat Agrar, Filiala Hu
nedoara, Declarația de Ia 
Cluj a U.D.M.R. constituie 
un gest iresponsabil. Fa
cem un apel cetățenilor hu- 
nedoreni, in primul rînd 
celor de etnie maghiară.

Să nu se lase influențați 
de cxtrcmismcle politice 
periculoase ale conducerii 
U.D.M.R.

CONSILIUL DIRECTOR 
AL P.D.A.R., 

FILIALA 
HUNEDOARA

(1219)
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GIND :

> La început a fost ședința. Și numai după 

aceea - cuvîntul.

gravitează
ții le se vor face la lumi
nare !). Este adevărat că 
n-au primit ajutoare și, 
deci, dispensarul n a be
neficiat niciodată de me
dicamente străine. Dar asta 
nu justifică absența unor 
materiale sanitare de stric
tă necesitate cum ar fi 
rivanolul sau spirtul me
dicinal, vata ș.a.- Iar ne- 
înlocuirea unor medicamen 
te expirate din 1988 și 
constituirea unui necesar 
din cele de primă urgen 
ță este de-a dreptul de 
neînțeles. Toate acestea 
s-ar putea explica doar 
prin dezinteres și o lipsă 
de cooperare între cadrele 
medicale. Din păcate, di 
Ioan C'enad, medic coor
donator pe comună, nu 
era la Pestișu Mic spre a-i 
solicita părerea privitor la 
aceste neajunsuri, de a 
căror soluționare ar tre
bui să se ocupe, in primul 
rînd, dumnealui.

X IORICA ROMAN

(Continuare în pag. a 2-a)

Q ZÎMB1Ț1, DAR SERIOS. 
Un pahar de vodcă la restauran
tul meșteșugarilor costă 66 de 
lei; la Barul „Dacia” — 92 de 
lei; la Barul de zi de lingă ga
ră (fast restaurantul „Ardealul”) 
— 120 de Iei! Aceste prețuri 
le-am verificat cu oameni de 
meserie în domeniu. Dar ex
plicația n-am putut-o asculta, 
efectiv ne-a fost jenă. Fiecare 
își stabilește prețul după cum 
îi place ? Ce Dumnezeu, nu mai 
respectăm legile țării ? (GH. I.N.).

Q CENTURA CU... DULĂI. 
Pe șoseaua de centură, care 
pornește din centrul orașului Lu- 
peni spre Bărbăteni, ai tot felul 
de surprize. Una: în preajma

ASOCIAȚIA GENERALĂ A V1NATOR1LOR 
SI PESCARILOR SPORTIVI DIN ROMANIA 
ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ A ViNATORILOK 
ȘI PESCARILOR SPORTIVI HUNEDOARA 
cu sediul în Deva, str. G. Coșbuc, nr. 21

IN ATENȚIA MEMBRILOR
VINĂTORI ȘI PESCARI DIN MUNICIPIUL 

HUNEDOARA ȘI JUDEȚ
Biroul executiv al A.G.V.P.S. din România, prin 

Hotărirea nr. 20, adoptată in ședința din 11 octom- . 
brie 1992, a respins cererea de organizare în Statu- ț 
tul A.G.V.P.S. a Asociației Independente a Vînăto-ț 
iilor și Pescarilor din municipiul Hunedoara, consta-1 
tind, din actele și documentele existente, că majori
tatea membrilor vinători și pescari sportivi din fi- î 
liala Hunedoara nu au optat pentru organizare 
alt

I

în i 
sistem. .’
Aceeași hotărire mai dispune : >
— _ membrii vinători și pescari sportivi excluși l

pentru neplata cotizației aferente anului 1992,- ca ur- i 
marc a vizei la asociația independentă, vor fi rein- > 
tegrați in A.J.V.P.S. Hunedoara ; )

— membrii vinători ce au achitat cotizația la 1 
asociația independentă vor plăti, pentru reintrare 7 
in drepturi, diferența de cotizație (5 000 de lei la) 
filiala A.J.X .P.S, din Hunedoara);

— membrii pescari sportivi vor fi reprimiți fără 
plata diferenței de cotizație ;

— cotizațiile încasate NECUV’ENIT de Asocia
ția Independentă din municipiul Hune'doara se cu
vin A.J.V.P.S. Hunedoara, ca titulară a contractelor 
pentru folosința fondurilor de vânătoare și pescuit.

(1245)
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S.C. ALDEXIM S.Il.L. CLUJ

cu magazin în Deva, str. Spitalului ni. 17
Vinde en gips și en detail, la cele mai a 

tantajoase prețuri, următoarele :
• țigări;
• dulciuri ;
• cafea ;
• pivoți superiori și inferiori, bolțuri,

măși piston, pompă apă, capac pompă apă și \ 
pompă ulei pentru Dacia 1300. i

Deschis zilnic între orele 8—18. (1257) J

blocului turn A 8 și a celui cu 
garsoniere din vecinătate"— un
de se află și containerele pen
tru gunoi menajer — sînt zările, 
de citeva zile, cadavrele a 5—6 
dulăi. „Dacă i-aii otrăvit, de 
ee-i lasă, zile în șir, în drum, 
să provoace sită și să infecteze 
atmosfera ?.” — se întreabă, pe 
bună dreptate, trecătorii. De alt
fel, nici Aleea Plopilor nu e lip
sită de astfel' de... surprize. 
(L. L.).

Q LA DISPOZIȚIA DV. In 
Complexul „Kogălniceanu” din 
Deva, cooperativa „Arta Modei", 
condusă de dl președinte Cornel 
Pripas, a extins activitatea uni
tăților de tricotaje, lenjerie, 
croitorie, reparații obiecte de uz

casnic ele. Sintetl așteptați. 
iGll. I. N.).

' 0 F.ÎR.i BIȘNIȚARI, FĂ
RĂ BEȚIVANI. După multe și 
îndelungi căutări a venit și so
luția ! crișmelc și bișnițarii scoși 
din Piața Devei. S-or fj mutai 
în altă parte? Posibil.. Dar în 
Piața mare a Devei nu mai sînt. 
F-ără țarcul bișnițarilor, fără 
brtineței s-a stabilizat o ambian
tă de calm, de liniște, de civili
zație. Se respiră un aer mai 
curai, de ușurare... (Gil. I. N.).
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S.C. „Foricon" S.A. De
va (fosta A.C.M.R.) își 
menține și dezvolta obiec
tul activității, respectiv e- 
xecutarea de drumuri fo
restiere și civile, corecții 
de torenți, lucrări indus
triale și sociale — cu ra
ză de acțiune în 
te județe: Alba, Arad, Bi
hor, Hunedoara, 
vul s-a racordat 
și cu oarecare succes 
noile condiții ș’ cerințe, 
ale economiei naționale, în 
pofida dificultăților mari 
cu care se confruntă azi 
întreaga' țară.

De la începutul anului, 
după cum ne spunea dl 
ing. Gheorghe Șuiagă, di
rectorul tehnic al societă
ții, au fost realizate lu
crări importante la stațiir 
le PECO din Deva (moder
nizarea celei de la Sîntu- 
halm — n.n.) și din Hune
doara, la Filiala Electro- 
centrale Hațeg (6 clădire 
și un atelier), la barajul 
de pe Rîu Mare (drum 
contur, cu ritm bun de 
lucru la această oră), la 
„Siderurgica” * * Hunedoara 
(o estacadă — aflată în 
stadiu avansat de execu
ție) și la „Macon" Deva 
(extinderea secției de vată 
minerală — lucrare între
ruptă din cauza dificultă
ților de plată ale benefi
ciarului). De asemenea, au 
fost finalizate și predate 
beneficiarilor — sucursale
le de exploatare, transport 
tehnologic șl prelucrare 
primără a lemnului din 
județul nostru, din Arad, 
Alba și Bihor — drumuri 
forestiere însumînd mai 
mult de 20 de kilometri.

destul de turmentat, a scos 
dopul unei sticle pline cu 
țuică. A turnat apoi în 
pahare.

— Hai noroc!
— Noroc!
Fostul 

bin al 
discutat ] 
de alta, 
vîrî în 
făctndu-: 
casă. Cu 
„hai norpe” sticla șe sfîr-, 
și după o vreme, iar Gh. 
Nistor se ridică să plece. 
Amîndoi bărbații erau 
turtiți bine de băuturii.

— înainte de a pleca, 
taii dai voie să stau de 
vorbă cu Mărioara ? — a 
întrebat musafirul.

— Sigur, i-a răspuns 
I.M., după care a teșit 
din cameră și s-a dus în 
baie. Fără să tragă cu 
urechea, a auzit că c», doi
se ceartă, neînțelegîndu le. 
însă cuvintele. Ia un mo- 
ment dat e auzit câ fe. 
meia țipă. A ieșit urgent 
și a intrat în încăperea 
unde-i lăsase pe cei doi. 
A văzut-o pe concubina 
sa ținîndu-se cu palma de 
piept, iar printre dsgbte 
sîngele șiroia. Gh. Nistor 
avea în mînă un cuțit.

— Ce faci ? — i-a strigat 
celui cu ama.

— O omori
I. M. s-a repezit asupra 

agresorului, care a vrut 
să lovească din nou. Cuți
tul n-a ajuns-o pe femeie.

L-a atins pe el ia braț, 
între cei doi a urmat o 
scărmăneală și noroc că 
Gh. Nistor era măi beat 
decît partenerul său și 
I-a fost smuls cuțitul din 
mină. Altfel, cine știe ce 
teșea din încăierare—

• •»*•**•

în acest creuzet al vie
ții spirituale' în care pre
siunea greutăților de tot 
felul crește continuu, e- 
Xistă și instituții care, con
duse de adevărați profe
sioniști, reușesc să desfă
șoare o activitate norma
lă? Dovadă că atunci cînd 
există preocupare, cînd se 
caută și prind viață mo
dalități de lucru adecvate, 
capabile să scoată o insti
tuție din criză, lucrurile 
încep să reintre pe un fă
gaș normal. Un exemplu 
concludent în acest sens 11 
constituie munca cu fil
mul, Concurența Televi
ziunii, circuitul extrem de 
încărcat al casetelor video 
care ne inundă viața fa
milială aduc serioase pre
judicii acestui domeniu. Și 
totuși e posibil ca cine
matografele să supravie
țuiască.

Iată ce se întîmplă la 
cinematograful „Zarand” 
din Brad, condus de un 
om dinamic, care caută 
să depășească greutățile 
prin modalități adecvate. 
Dl Gheorghe Stehan, căci 
despre el este vorba, nu a 
.dezarmat nici un moment 
cînd a observat că pu
blicul nu mai vine în nu
măr mare la film, pe de o 
parte datorită concurenței 
mâi sus-menționate, pe de 
altă parte datorită prețu
lui biletelor care oscilează 
între 60 și 100 de lei. E 
adevărat câ si peliculele 
care sînt proiectate, aduse 
din import, realizate de 
cinematografii extrem de

„Foricon" perseverează.
Cel mai nou terminat — 
lucrare importantă și fru
moasă (aprecierea aparți
ne atît executantului eît 
și beneficiarului — n.n.) — 
este drumul Hobița — pre
lungire, în lungime de 
aproape 3 km, „sfințit” la 
jumătatea acestei luni, din 
perimetrul de activitate al 
SETTPPL Deva. Dl Gheor-

• Balanța este pozitivă ;
• Drumuri la pădure ;
• în curînd — în casă 

nouă.

ghe Șuiagă a ținut să-i 
evidențieze pentru contri
buția la acest obiectiv pe 
maistrul Dionisie Șăndor 
— de la șantierul Deva al 
„Foricon”, pe inginerii Va- 
sile Pop și Ioan, Bălan, 
șeful, respectiv adjunctul 
șefului acestui șantier.

Multe obiective se află 
în diferite stadii de exe- 

’cuție. La unele se conti
nuă lucrările ; o hală la 
Fabrica de hîrtie din Pe- 
trești, alta hală la C.E.T. 
Arad, mlcrohidrocentrala 
Godeanu, din județul nos
tru, O serie de drumuri 
forestiere și corecții de 
torenți; la altele ș-au în
trerupt, ca urmare a da
toriilor pe care beneficia
rii le au la „Foricon” De
va ; -cîteva vor fi preda
te chiar ta această săp- 
tămînă ; iar unele vor fi 
atacate — clădirea unei 
bănci în Sebiș — Arad, 
de exemplu, pînă la sfîr- 
șitul anului eurent. Să

Rentabilitatea instituției
de cultură

le-a primit, a des- 
videoteeă. în acest

bine cotate din S.U.A., 
Franța, Italia, Anglia ș.a., 
sînt de cea mai bună cali
tate. Ce a făcut în acest 
caz ? Un plan de 600 000 
de lei pe lună e greu de 
realizat de un cinemato
graf de categoria „Zaran- 
dului”. A început să re
profileze inunca cu filmul 
în sensul că spațiul exis
tent a fost mai. bine valo
rificat : în holul amena
jat cu gust, din care nu 
lipsesc nici atmosfera și 
nici iluminația adecvată, 
a organizat o discotecă, sa- 
tisfăcînd astfel cerințele 
unui mare număr de ti
neri ; un alt spațiu dispo
nibil a fost închiriat ea 
bar; cu ajutorul Filialei 
Județene de Exploatare a 
Filmelor' Deva, cu casetele 
pe care J ’ ' 
chis o videoteeă.
mod, nu numai tinerii, dar 
și vîrstnicii au Început să 
prindă gustul clipelor plă
cute pe care le oferă insti
tuția care este cinemato
graful „Zarand”. Alături, 
peste drum, se află casa 
de cultură. Fără supărare, 
dar aceasta este mai pu
țin vizitată decît cinema
tograful.

Responsabilul, ca un bun 
gestionar, este toată ziua cu 
creionul și cu carnețelul 
în mînâ, pentru a vedea ce 
se mai poate face pentru 
rentabilizarea instituției. 
Dar banii, într-o economie 
de piață, trebuie scoși șl 
din piatră seacă, întrucît 
căldura, curentul electric 
consumat, cheltuielile de 
întreținere, expedierea fii-

A- 
în- 

este 
da-

consemnăm și faptul că se 
execută de către „Condor” 
Deva ultimele lucrări — 
de parchetare — la noul 
sediu al S.C. „Foricon” 
S. A., o clădire impunătoa
re, frumoasă, realizată în 
cea mai marc parte în 
regie proprie, o construcție 
pe măsura acestui destoi
nic colectiv muncitoresc, 
„Botezul” va avea loc nu 
peste mult timp.

Pătrunzînd puțin în sfe
ra economico-financiară- a 
societății, dl Gheorghe Șu- 
îagă-a subliniat:

— Balanța activității 
generale este pozitivă, 
dică, suma totală de 
casat de la beneficiari 
mai mare decît cea a 
terților noastre. Avem re
lații hune și cu cei căro
ra le prestăm, servicii și 
cu cei care ne prestează 
nouă, însă blocajul finan
ciar și metoda mai nouă, 
dar atît de veche și de 
păguboasă, a plimbării 
CEC-urilor pe Ia bănci pen
tru confirmare, constituie 
frine mari în activitate și 
nu numai ta a noastră. 
Sperăm totuși ca guvernul 
ce se va constitui, poate 
nu chiar peste prea mult 
timp, să lămurească și a- 
ceste probleme vitale pen
tru bunul mers al activi
tății productive, al rela
țiilor dintre întreprinderi, 
dintre furnizorii de ma
terii prime și prestatorii 
de servicii și beneficiarii 
acestora, dintre bănci 
agenții economiei.

Așa este. Speranța 
mîne starea noastră 
spirit cea mai acută.

Și
râ
de

DUMITRU GHEONEA

*•••*•*

melor au prețuri extrem 
de piperate. Așa că fie
care leu trebuie cîștigat 
și chivernisit cu grijă. 
Chiar și în cazul salarii
lor celor șase angajați care 
nu sînt deloc de invidiat I 
E adevărat, s-a primit și 
sprijin din partea Filialei 
Județene de Exploatare a 
Filmelor, care a dotat ci
nematograful cu un video 
și cu casete video. Se 
așteaptă șl în continuare 
dotarea cu huse a scau
nelor. Astfel ca cinemato
graful „Zaran,d” din Brad 
să fie cu adevărat unul 
modem, ta care specta orii 
să se simtă bine șl mai 
ales să-i treacă pragul 
număr cît mai mare.

în

MINEL BODEA

Complexul
Vă oferă prin magazinele alimentare pro’ 

prii din .Deva și Simeria. direct de Ia Abatorul 
din Arad următoarele produse :

• carne de pore fără slănină

• carne de vită fără os

• salam de vară
• parizer

și alte specialități și preparate din carne Ia 
prețuri avantajoase.

Concubinii Marioara 3. 
și loan M. din Hunedoara 
erau acasă în după-amiaza 
aceea și, probabil, se cam 
plictiseau. Deodată în u- 
șa de intrare în aparta
ment se auziră bătăi.

— Cine o fi ? — se miră 
femeia.

— Mă duc să văd, zi
sa bărbatul.

Ioan M. trase zăvorul 
și deschise ușa. în prag îl 
văzu pe Gheorghe Nistor, 
pe care îl cunoștea destul 
de bine. Și cum să nu-1 
cunoască, de vreme ce 
înainte de a începe el 
concubinajul cu Marioara 
J., cel din prag fusese 
concubinul femeii. Așa că 
l-a invitat pe musafir în 
casă și, deși văzu că e

?• !

Ce face 
omul la
beție

I și actualul concu- 
Mărioarei J. au 
pașnic, de una — 

Femeia nu se 
; sporovăială lor, 
■și de lucru prin 
a „hai noroc” și

TRAIAN BONDDR

gravitează viața satului
(Urmare din pag. I)

La școală, sala de clasă 
era încălzită. Afară lemne
le așteaptă să fie tăiate și 
depozitate în magazie. 
Condițiile pentru cei cinci 
elevi și dna învățătoare 
Valerica Oneț, care-i a- 
jută să descifreze tainele 
învățăturii, sînt bune în 
noul local al școlii. Ceea 
ce nu se poate spune 
despre căminul cultural, 
practic nefolosibil, din 
pricina stării de degrada
re. Dra Camelia Ungu- 
reanu, director al cămi
nului și bibliotecar al co
munei, spunea că, prac
tic, din nouă' cămine cul
turale, există doar filia
lele din sate, cel de la 
centru fiind vechi și de
teriorat. Baluri și nedei 
se mai fac la Mînerău, Jo- 
sani și Nandru. Formații-, 
le artistice, cite au fost, 
au dispărut și nu s-a reu
șit refacerea nici măcar a 
celei de dansuri pădure-

I
I w 
I b

S. C. „AGROINDUSTRIALĂ” S. A.

BAIA MARE
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OFERĂ LA PREȚURI AVANTAJOASE

ȘI NEGOCIABILE

CONFECȚII DIN STOFA DE LÎNA :

pardesie femei și bărbați 
sacourî bărbați 
geacă bărbați 
haină 3/4 bărbați 
paltoane femei 
costume taior femei•

• ■ fuste femei
• jachete femei
• haină de protecție eu blană din MRR

CONFECȚII DIN BLANA NATURALA t

haine velur 3/4 femei și bărbați 
haine velur lungi pentru femei 
veste și geci din velur
haine din relon cu blană naturală din 
huse auto din blană naturală 
papuci pentru casă, din blană naturală

CONFECȚII DIN PIELE DE OVINE, BOVINE 
ȘI PORCINE: J’..

• geci pentru bărbați și femei
• fuste pentru femei
• haine 3/4 pentru bărbați și femei.
Toate produsele se găsesc lirtr-e variată gamă 

| modelistică, de culori și ttpodimensiuni.

et CO S.N.C 
Comercial „Bachus

Totodată vă mai oferim ulei indigen din 
floarea soarelui, ulei din import, orez, zahăr și 
diferite dulciuri,

în incinta complexului mal funcționează 
între orele 20—Q5 barul de noapte iar restau
rantul de la parterul hotelului vă oferă un 
bogat sortiment de produse de artă culinară, 
dintre care amintim renumita ciorbă de burtă.

V§ oferim un bogat sortiment de vinuri 
din cele mai renumite podgorii.

(1230)

și pensionari, 
stă cu fondul de 
mai puține fiind 
editoriale, da-

nești de la Cutin. Biblio
teca funcționează în clă
direa primăriei și are cîți- 
va cititori (vreo 200), din
tre elevi 
Mai slab 
carte, tot 
noutățile?
torită prețului cărții. Dra 
bibliotecar preciza că pe
riodic duce cărți prin sate 
sau Ia cențru pentru 
vîrstnici.

Această grupare a insti- 
.tuțiilor comunei are me
ritul că îi ajută pe local
nici să-și rezolve cu o 
singură deplasare și în 
timp scurt mai multe pro
bleme. Ba unii își pot face 
în același timp și cumpă
răturile, magazinul privat 
al firmei conduse de dna 
Dorina Bria — S.C. Dori- 
Prest - Com. SJLL. — fiind 
ta imediata apropiere, 
peste pod. Și ar putea fi 
și un alt avantaj : apro
pierea în spațiu a institu
țiilor favorizează și o a- 
propiere în planul preocu
pă: lor, o întrajutorare be
nefică pentru viața satu
lui.
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Divizia Naționalăfără surprize
ratat obținerea Unui pre
țios punct. Se remarcă 
rezultatele nule realizate 
de Dinamo la Bacău și 
Electroputere la Progre
sul București. La Ploiești, 
gazdele au început foar
te bine și la pauză con- 

a". duceau cu 3—0 echipa 
profesorului lonescu. A- 

vînd asigurată victoria.pe- 
troliștii n-au mai insistat 
și studenții timișoreni au 
redus din handicap. Vic
torii prețioase pentru O-

Deși etapa a Xll-a s-a 
încheiat fără surprize, în 
meciurile Steaua — F. C. 
Inter și Univ. Craiova — 
C.S.M. Reșița, rezultatele 
au stat sub semnul in
certitudinii pină aproape 
de sfirșitul partidelor- 
Steaua a reușit, prin 
celași Iile Dumitrescu, să 
marcheze unicul gol în 
minutul 87 (!), iar la Univ. 
Craiova reșițenii i-au con
dus timp îndelungat pe 
studenți și, de puțin, au

Dacia 
F.C.

Dlna- 
Univ. 
Inter 

Gloria Bistrița 1—0; Rapid — 

i

I

i

REZULTATELE ETAPEI: Otelul Galați — 
Brăila 2—0 ; „U” Cluj — Sportul Stud. 3—1; 
Ploiești — Poli. Timișoara 3—1; F.C. Bacău — 
mo 0—0; Progresul Buc. — Electroputere 0—0; 
Craiova — C.SJW. Reșița 3—2j Steaua — FC. 
1—01 F.C. Brașov 
IX Farul 2—0.

CLASAMENTUL

1. Steaua 12 10 1 1 35— 6 21
2. Dinamo 12 8 3 1 25— 7 19
3. Rapid 12 6 42 18,— 9 16
4. Univ. Craiova 12 6 3 3 24—14 15
5. Gloria Bistrița 12 833 15— 8 15
6. ,.U" Cluj 12 6 15 13—12 13
7. Electroputere 12 5 3 4 10— 9 13
8. F.C. Inter 12 5 3 4 16—17 13
9. Sportul Stud. 12 4 4 4 18—18 12

TO. Oțelul Galați 12 4 4 4 10—14 12
11. Poli. Timișoara 12 3 5 4 12—22 11
12. F.C. Brașov 12 4 2 6 9—14 10
13. F.C. Ploiești 12 4 17 18—19 9
14. F.C. Farul 12 3 3 6 16—22 9
15. Progresul 12 2 5 5 11—18 9
16. Dacia Brăila 12 2 4 6 11—16 8
17. CJSJM. Reșița 12 2 2 8 12—30 6
18. F.C. Selena Bacău 12 13 8 4—22 5-

ETAPA VIITOARE (7—8 noiembrie): Electropu-
tere — C.S.M. Reșița ; Dinamo — Progresul; Sportul 
Stud. — F.C. Selena ; Dacia — F.C. Ploiești ; Poli. 
Timiș. — „U” Cluj; F.C. Brașov — Univ. Craiova; 
Gloria — Rapid; Farul — Steaua; F.C. Inter — Oțe
lul Galați.

țelul Galați, clujeni și
■ brașoveni.

Lupta este foarte strîn- 
să pentru primul loc din 
plasament cit și la mijloc 
sau in subsol unde C.S.M. 
Reșița și F.C. Selena Ba
cău se străduiesc din răs
puteri să părăsească pe
riculoasele locuri 17 și 18, 
După cum se știe, la am
bele echipe s-au adus ; 
modificări importante în 
conducerile celor două 
cluburi, alături de care 
au venit sponsori hotărîți 
să salveze echipele de la 
retrogradare. Și în ulti
mele partide, jOcul ambe
lor formații s-a schimbat 
în bine. Interesante sînt 
partidele de duminica 
viitoare dintre Electropu
tere — C.S.M. Reșița și 
Sportul Studențesc — F.C.' 
Selena Bacău. E posibil 
ca fiecare dintre echipe
le oaspete să obțină ctte 
un punct.
, Ar fi trebuit ca întâlni- . 
rile dintre Steaua — F.C. 
Inter și F.C. Selena Ba
cău — Dinamo să fi fost 
relevante pentru cele două 
participante în Cupele Eu
ropene de fotbal. Deși 
Steaua a învins, iar Di
namo a remizat la Ba
cău, nici una dintre a- 
ceste două formații n-au 
arătat o formă deosebită. 
MiUtariî au asaltat redu
ta sibienîlor neîncetat 
dar abia în ultimele mi
nute au reușit golul, in 
timp ce Dinamo n-a pu
tut înscrie în poarta 
băcăoanilor. Sigur, alte
le. vor fi datele partide
lor de mtine ale celor 
două formații fruntașe 
ale fotbalului nostru. Să 
auzim de bine.

k
I 
i

ț

DIVI2IaA Jiul Petroșani, noul lider «i 
al seriei a ll-a

Ce s-a prevăzut, s-a în
tâmplat. Corvinul nu a ob
ținut cele două puncte la 
C.F.R. Timișoara, iar Jiul 
Petroșani a învins la o di
ferență de 3 goluri pe Me
talurgistul Cugir. Și astfel, 
pentru prima oară, în se
ria a Il-a a Diviziei A li
derul este, schimbat.

Etapa a Xll-a a adus și 
alte însemnate schimbări 
în clasament: U.T.A. după 
ce a învins la scor (9—0) 
pe cei mai înverșunați ri
vali ai ei (Unirea a pre-

DIVIZIA A 1 

REZULTATELE ETAPEI: Unirea Foc
șani — Gloria Buzău 3—0 ; FAUR Bue. 
— Chimia Rm. V. 3—1; A.S.A. Tg. M. — 
Unirea Slobozia 4—0; Steaua Mizil — 
Flacăra Moreni 3—0; F.C. Argeș — Portul 
C-ța 3—1; C.S.M. Suceava — Foresta Făl
ticeni 1—0; Ceahlăul P. N. — Autobuzul 
Buc. 3—1 ; Poli. Iași — Gloria Galați 
1—0; C.S. Olt *90  — Callatis Mangalia 
0—1.

REZULTATELE ETAPEI : Olimpia 8. 
M. — C.F.R. Cluj 2—2 ; U.T.A. — Unirea 
A. I. 9—0 ; Metrom Bv. — F.C. Drobeta 
2—0 ; C.F.R. Timișoara — F.C. Ccrvlnul 
1—0 ; F.C. Maramureș — Metalul Bucșa 
5—0 ; Gloria Reșița — I.C.I.M. Bv. 2—0; 
F.C. Bihor — Armătura Zalău 4—1; Trac
torul Bv. — Jiu] Craiova 2—0; Jiul Pe
troșani — Metalurg. Cugir 4—1.

CLASAMENTUL
CLASAMENTUL

1. Ceahlăul P.N. 12 6 3 3 16—11 15
2. Flacăra Moreni 12 6 2 4 17—12 14
3. Callatis Mang. 12 6 2 4 14—13 14
4. Steaua Mizil 12 6 1 5 31—14 13
5. F. C. Argeș 12 5 3 4 20—13 13
6. Gloria Galați 12 6 1 5 20—17 13
7. Portul C-ța <- 12 6 5 5 24—21 13
8. F*oli.  Iași 12 6 1 5 17—16 13
9. A.S.A Tg.M. 12 6 1 5 18—18 13

10. C.S.M. Suceava 12 6 1 5 14—20 13
11. Gloria B. 12 6 0 6 29—24 12
12. Unirea Focșani 12 5 2 5 18—13 12
13. Chimia Rm.V. 12 4 3 5 21—25 11
14. Foresta Fălticeni 12 4 3 5 11—14 11
15. FAUR Buc. 12 5 0 7 16—20 10
16. Unirea Slobozia 12 3 3 6 13—23 9
17. C.S. Olt *90 12 4 1 6 11—31 9
18. Autobuzul Buc. 12 4 0 8 22—26 8

1. Jiul Petroșani 12 7 2 3 22—13 16
2. U.T.A. 12 7 1 4 26—17 13
3. F.C. Corvinul 12 6 2 3 24—13 16
4. Metrom Bv. 12 5 4 3 13— 9 16

’ 5. F.C. Maramureș 12 6 1 5 26—12 13
6. LC.I.M. Bv. 12 6 1 5 21—15 13
7. Gloria Reșița 12 6 1 5 15—M 13
8. F.C. Drobeta 12 5 2 5 14—13 12
9. Metalul Bocșa 12 6 0 6 21—23 12

10. Jiul Craiova 12 6 0 6 16—20 12
11. Armătura Z. 12 6 0 6 18—23 12
12. Tractorul Bv. 12 4 3 5 15—15 11
13. F.C. Bihor 12 4 3 5 12—13 11
14. C.F.R. Timiș. 12 5 1 6 14—22 11
15. Unirea A. I. 12 5 1 6 14—24 11
16. Metalurg. Cugir 12 4 2 6 18—34 19
17. Olimpia S. M. 12 3 2 7 20—22 a
18. C.F.R. Cluj 12 3 2 7 17—29 s

ETAPA VIITOARE: Portul — Fores
ta ; FI. Moreni — F. C. Argeș ; Chimia
— Steaua M.; Gl. Buzău — A.S.A. Tg. 
Mureș; Unirea Slobozia — FAUR; Poli. 
Iași — C.S.M. Suceava; Gl. Galați — 
C.S. Olt; Callatis — Ceahlăul; Autobuzul
— Unirea Focșani.

ETAPA VIITOARE : Metalul Bocșa — 
I.C.I.M. Bv.; Corvinul — F.C. Maramu
reș ; Unirea A. I. — C.F.R. Timișoara ; 
C.F.R. Cluj — Metrom Bv. ; F.C. Drobeta 
— U.T.A.; Tractorul — Gloria Reșița; 
Jiul Craiova — Jiul Petroșani ; Metalurg. 
Cugir — F.C. Bihor ; Armătura Zalău — 
Olimpia S. M.

zentat mai mult o echipă a 
rezervelor — au lipsit, pe 
lingă cei 4 suspendați, Ta- 
maș, S. Mărgineănu — ple
cat la Dinamo — I. Mol
dovan, iar Pop, Borșa și 
Bruckenthal sînt plecați în 
alte părți) a urcat pe lo
cul II în clasament, ca și 
F.C. Maramureș, ce a ve
nit pe locul 5, de pe locul 
10, la numai un punct de 
Corvinul. Deci, dacă hu- , 
nedorenii au avut un înce
put foarte bun, pină în e- 
tapa a VIII-a necunoscînd 

înfrîngerea, lată că acum 
emit pretenții foarte Seri
oase la ptimul loc Jiul Pe
troșani, U.T.A. și F.C. Ma
ramureș și poate I.C.LM; 
și Metrom Brașov între
barea care se pune : va 
reuși Corvinul să se păs
treze în primele 3—4 to
curi, în lupta pentru titlu, 
măcar pină la sfirșitul tu
rului ? Fiindcă, ne place 
să credem, conducerea, clu
bului ' va lua cuvenitele 
măsuri de întărire a echi
pei dacă se dorește':,, cu 
adevărat promovarea.
IVIZIA A 2

Miine, in Cupele
Europene

Miine seară, începînd de 
la ora 18, pasioriații fot
balului vor putea urmări 
pe micile ecrane desfășura
rea meciurilor de fotbal ce 
le susțin Steaua și Dinamo 
în Cupele Europene. în 
prima partidă, Steaua întîl- 
nește pe Aarhus pe 
terenul din Ghencea, în 
cadrul Cupei Cupelor, 
în primul joc danezii 
au obținut victoria cu 
3—2. în meciul retur din 
Cupa Campionilor Euro-

la fotbal
peni, Dinamo (în deplasa-' 
re) își dispută șansa în 
fața lui Oiympique Mar
seille. (In tur 0—0).

Steaua are șanse de ca
lificare, 1 deși joacă fără 
Panduru și Panait, sus
pendați, cu condiția ca ste- 
lițtii să fie foarte atenți 
Ia contraatacurile atît de 
periculoase ale oaspeților. 
Pentru Dinamo va fi mult 
măi greu, dar nu impo
sibil da a obține un re
zultat bun.

| Rezultatele concursului ( 
| Pronosport din 1 noiem brief

FOND DE CÎȘTIGURI : 45 566 806 lei.

OȚELUL — DACIA Anulat
„U” CLUJ — SPORTUL 2—0 1
ATALANTA — NAPOLI 3.—2 1
CAGLIARI — FIORENTINA 2—1 t
FOGGIA — PARMA 1—0 I
JUVENTUS — ANCONA 5—1 1
MILAN — TORINO 0—0 X
PESCARA — INTER 1—4 2
ROMA — BRESCIA 2—3 2
SAMPDOR1A — GENOA 4—1 1
UDINESE — LAZIO 0—0 X
CESENA — VERONA 1—0 1
CREMONESE — ASCOLI 3—1 1

j Liderul
«

nu se dezminte
Liderul clasamentului, 

I Minerul Știința Vulcan,
* nu- se dezminte, conti- 
I nuînd să-și mențină a- 
J vantajul luat din primele 
I etape ale campionatului, 
J obținînd, cu o singură ex- 
I cepție — la Călan — 
? puncte prețioase în toa

te deplasările. Și dumi
nică la Teliuc a reali-

I zat o remiză (2—2), care 
J menține pe principalul 
l său rival Ia locul de 
| frunte — Parîngul Lonea
• — la o diferență de 3 
| puncte. A învins în de- 
J plasare pe Constructorul

I Hunedoara și pe Minerul
Bărbăteni și a mai ob- 

| ținut, surprinzător, un 
J punct de la gazde — Mi- 
I nerul Ghelari.
* Foarte frumoasă ascen- 
| siunea în ultimele eta- 
• pe ale Constructorului 
| Hunedoara, la cîrma că- 
• reia se află antrenorul 
I hunedorean Gălan, bun 
î cunoscător al fotbalului,

serios, competent. Iată, 
cU sprijinul Corvinului, 
care a dat cîțiva tineri 
talentați pentru „rodaj”, 
a reușit să omogenizeze 
o formație care promite 
mult. După victoria a- 
supra Mureșului, Deva, 
acum a obținut un nou 
succes, tot în -deplasare, 
și tot la o fostă divizio
nară, Aurul Brad. Și s-a 
apropiat la 4 puncte de 
lider care, în etapa a 
XlV-a (15 noiembrie), va 
juca la... Constructorul. 
Iată un meci pe cît de 
atractiv pe atît de im
portant pentru ambele e- 
chipe. Va fi și o între
cere tactică între 2 cu- 
noscuți antrenori, între 
Petre Libardi și Gălan, 
foști fotbaliști divizionari 
A.

Pagină realizată de

SABIN CERBU

Divizia C - faza județeană
REZULTATELE ETAPEI: Minerul Aninoasa — 

Metalul Crișcior 5—1; Mureșul Deva — Haber Iiațej 
5—1; Victoria ’90 Călan — Minerul Ghelari 1—1 ; 
C.F.R. Simeria — Metaloplastica Orăștie 3—0; Mine
rul Vulcan- Teliuc — Minerul Știința Vulcan 2—2; 
Aurul Brad — Constructorul Hunedoara 0—2 ; Fa. 
vior Qrăștle — Minerul Bărbăteni 0—3 ; Parîngul 
Lonea — Minerul Certej 2—0.

CLASAMENTUL

1. Mineral Șt. Vulcan 12 9 2 1 27—10 20
2. Parîngul Lonea 12 8 1 3 26—14 17
3. Constructorul Huned. 12 8 0 4 33—18 16
4. C.F.R. Simeria 12 7 1 4 32—14 15
5. Haber Hațeg 12 6 3 3 19—11 15
6. Minerul Certej 12 5 3 4 33—13 13
7. Victoria Călan 12 6 1 5 25—15 13
8. Metaloplastica Or. 12 6 0 6 37—26 12
9. Mineral Aninoasa 12 6 0 6 21—21 12

10. Mureșul Deva 12 6 0 6 21—22 12
11. Minerul Bărbăteni •12 6 0 6 19—29 12
12. Mineral Viile. Tel. 12 4 1 7 15-34 9
IX Mineral Ghelari 12 2 4 6 16—27 8
14. Metalul Crișcior 12 3 1 8 17—26 7
15. Aurul Brad 12 3 1 8 12—24 1

16. Favior Orăștie 12 2 0 10 11—55 4

ETAPA VIITOARE: Min.Șt. Vulcan — Aurul 
Brad ; Metaloplastica Orăștie — Minerul Vulcan 
Teliuc; Minerul Ghelari — C.F.R. SimCria ; Haber 
Hațeg — Victoria Călan ; Metalul Crișcior — Mure, 
șui Deva; Minerul Certej — Minerul Aninoasa ; Fa- 
vior Orăștie — Parîngul Lonea ; Minerul Bărbăteni 
— Constructorul Hunedoara.
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CHIMII LIBERPa» I
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PUBLICITATE

V1NZĂR1
• VIND casă în petro

șani. str- Coasta. nr. 12, 
vizavi de A .Cl J. Infor 
matii Deva. tel. 1125378.

(8528;
• V (ND casa cu gră

dina în Orăștie sau schimb 
CU apartament 3—4 camere 
fn Deva. Informații la tel. 
625544, după ora 16. (9211)

, • VÎND mașini de în
ghețată, marcă germană, 

' Deva, tel. 616862. (9017)
• S.G. Euromarket Brîn-

duș S.N.C.. cu sediul în 
Orăștie, ști G. Barițiu, nr. 
I, vinde cu precomandă : 
congelatoare, frigidere mar
ca — Arctic garanție 2 
ani. Informații la telefon. 
956/47361. (9184)

• VÎND apartament 2 
camere Deva, str. Mineru
lui. nr. 40, bloc 25, scara 
A. etaj II, ap. 11, vizita- 
bil zilnic, orele 16—20.

(9056)
• VÎND casă in Tîrnava.

Informații Deva. str. Ho
rea. nr. .63. (922,8)

• VÎND AHO 230 — izo
termă, zero km. Deva, tel. 
620381. (9229)

• VÎND Dacia 1300. De
va. tel. 626552. (9257)

• VÎND urgent 
tractor U 650 cu rc 
morcă 7 tone bascula- 
bilă, cu 2 cilindri hi 
draulici ; pavilioane a- 
picole de 42—94 fa
milii da albine, sim
ple sau echipate, pre
gătite pentru iarnă : 
recipienți frigorifici de 
500 1 din aluminiu ; 
colectoare polen ; co
lectoare venin : ca
bană apicolă ; lăzi 
orizontale diverse. In 
formații la telefoanele 
622192'; 616641. Deva, 
după orele 16. (9260)

• V ÎND mașină tricotat 
Veritas 360 (dublu pal). 
Geoagiu-sat. tel. 195. (9261)

*—* — » *—•_•.

• VINDEM autodu- 
bițâ Barkas 1000, fa- 

. bricație 1986, capaci
tate 1000 kg, motor 
in 2 timpi, 3 cilindri. 
Informații la tel. 
023207. Deva. intre 
orele 17—23. (9258)

— * —* • —

• VÎND ceas pendulă, 
foarte vechi, stare bună. 
Informații Deva, tel.

... 6191(13, între orele 16—17, 
i (9223)
• îl ND tractor U 650,
• negociabil. Deva, Horea
- 1&. (9216)

• VÎND două cazane de 
țuica (de ceti. 30 1 și cea 
50 1) din aramă airmen 
tară cu instalație și agi
tator. Deva, tel. 627940.

(8928)
• VÎND urgent și con- 

• venabil autocamion Sa-
viem carosat. cabină du
blă. stare perfectă, corn. 
Crișcior, str. Zarandului, 
nr. 73.' tel. 656018. (9232)

• VÎND garsonieră, con
fort I. etaj I, boxă, infor
mații Deva, bdul N. Băl 
cescu. bl 19 A, ap. 26. (9235;

•-VÎND Dacia 1310. Un
garia. 1985, 68 000 km. -preț 
700 000 negociabil. Deva, 
tei. 620523. (9239)

• VÎND camion S.K.D.,
cu piese schimb, preț con
venabil. Informații Ilia, 
fel. 275. ' (9240)

• VÎND video player 
„Funai" (85 000 lei), sigi

lat. Deva. tel. 627861. 623271.
(9241)

• VÎND porci grași.’ De
va, str. Emine.scu, nr, 14, 
teJ. 6.15139. ' (9238)

• VÎND mașină de pu- 
fuleii, nouă. Informații Hu
nedoara, tel. 713673 sau 
714521, după ora 16. (9245)

• VÎND camioneta „Mer
cedes" 206 Diesel. 1,5 
tone, preț negociabil. Ce 
va, tel. 629123. (9246)

• VÎND casă cu grădi
nă în Vețel. Informații De
va. te! 622735. după ora 
45. . (9247)

o VÎND casă cu gră
dină și anexe in satul Ilă- 
rău. nr. 57. Informații Si 
meria. str. Cloșca, bl. 10, 
ap. 24. zilnic, după ora 

. 15 (9248)

• VÎND acumulatoare 
auto, 45 A. Deva. tel. 
611546. între orele 15—20.

(9249)
• VÎND Dacia 1310, 

berlină, pentru export și 
schimb apartament 4 ca 
mere cu 3. Deva, tel. 622433.

(9250)
• VÎND autoturism Tal

bot Solara, an fabricație 
1986, cu multe piese de 
schimb. . Deva, tel. 627142, 
după ora 16. (9252)

• VlND video player cu 
înregistrare „Akai“, nou. 
Hunedoara, tel. 715807

(9494 >
• VÎND garsonieră, bdul

Dacia, bloc G 3, tel. 722559 
și 724295. (8495)

• VÎND urgent VW 
Golf 1100 'cmc, stare 
foarte bună. Informa
ții Simeria. tel. 661296. 
orele 9—16. (9262)— ♦—*—*—*—*“

• \ ÎND apartament .3
camere, confort I. Hune
doara. str. Libertății, tel. 
714770. (8497)

• VlND chioșc alimen
tație publică, vad comer
cial foarte bun. Tel. 712821.

(8499)
• \ ÎND casă cu gră

dină. Hunedoara. Informa
ții tel. 721817, după ora 18.

(8500)
• VÎND casa in' Bră-

nișea, nr. 175. Deva,, tel. 
622815. ■ (9255)

• VÎND comoda televi
zor, furnir (preț negociabil) 
înfoi matii Deva, tel. 629543

(8529)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

/
• SCHIMB (sau cum

păr) garsonieră, cu apar
tament 2 camere zonă 
centrală. Deva, tel 618433, 
după ora 16. (9254)

PIERDERI

• PIERDUT carnet de
student pe numele Vlad 
Aurelian, eliberat de Uni
versitatea Ecologică Deva, 
îi declar nul. (9234)

• PIERDUT legitimație 
veteran de război pe nu
mele Gabor Aron. O de
clar nulă,

OFERTE
DE SERVICII

• GAUT femeie pentru
menaj. Ofer locuință, sa
lariu Deva. tel. 615040. 
intre orele 17—19. (9230)

• INGOT A Atlas Rei-
sen efectuează transport 
persoane pe ruta Sibiu — 
Deva Praga Nurn- 
becg Heilbronn — Stutt
gart în 4. II. 18. 25 no
iembrie, 2. 9. 16 decem

brie; și pe ruta Sibiu — 
Deva — Praga — Nurn- 
berg — Frankfurt — Sie
gen — Dortmund în 4. 
18 noiembrie și 2, 16 de
cembrie. înscrieri, informa
ții la tel. 618882. orele 16— 
21. (9192)

• EURO Friends orga 
nizează excursii în Turcia, 
cu autocarul. Preț 9500 
lei, perioada 11—15 no
iembrie 92. înscrieri Deva, 
tel. 624033 sau magazin 
piese auto, str. A. Iancu.

(9233)
• ÎNGRIJESC persoane 

în vîrstă (familiști) care 
îmi pot oferi locuință. De
va, tel. 627924. zilnic.

(9237)
• ANGAJAM croitoresc

cu muncQ la domiciliu. Hu
nedoara, 95/711542, intre 
orele 19-21. (8496)

DIVERSE
• CEI care au cunoștință 

despre modul de produ
cere a accidentului de cir
culație din data de 30 sep
tembrie 1992, orele 18,30, 
la ieșirea din localitatea 
Spini, spro Orăștie, în ur
ma căruia au decedat două 
persoane, sînt rugați să 
telefoneze la tel. 622800 — 
Deva, intre orele 16 -22.

(9218)

• S.G. Prodalcom 
S.R.L. Deva. anunță 
deschiderea unui punct 
de desfacere a încăl
țămintei în sortimente 
variate pentru copii, 
femei, bărbați, în stra
da Horea, nr. 18 (fosta 
autogara veche). Pro
gram deschis zilnic.

(9231)

DECESE

-• PĂRINȚII , Mi
ron și Adriana Alba, 
împreună cu fiii Răz- 
van și Radu, bunica 
Onorica anunță cu a- 
dîncă durere moartea 
fulgerătoare a scum
pei lor fiice, soră și ne
poate.

RAI.UCA.
la numai șase anișori 

înhumarea azi, 3 
noiembrie 1992, la ci
mitirul din Ghelari. 
Lacrimi și flori pe
niormîntul tău ! Vei
râmîne veșnic vie în 
inimile noastre. (9234)

• BUNICII Viorel 
și Ileana Alba din 
Brănișca cu adîncă 
durere deplîng moartea 
fulgerătoare a scum
pei lor nepoate

RALUCA ALBA, 
din Ghelari, la numai 
6 anișori. Lacrimi și 
Hori pe mormîntul 
tău ! Nu te vom uita 
niciodată. (9234)

• FAMILIA Alba lo- 
viță, Smaranda, Mo
nica și Diana deplîng 
moartea fulgerătoare a 
iubitei lor nepoate și 
verișoare

RALUCA ALBA
Vei rămîne pentru 

totdeauna în aminti
rea noăstră. (9234)

• CONDUCEREA 
Spitalului Municipal 
Hunedoara, colectivul 
secției cardiologie este 
alături de suferința 
dlui dr. Alic Petru, 
pricinuită de pierderea 
iubitului său tată 

(8493)

• AURELIA Bo- 
bancu mulțumește tu
turor celor care au 
participat cu lacrimi 
și fiori la marea du
rere pricinuită de dis
pariția celui care a 
fost

LIVll BOBANCF, 
un soț. ideal și un om 
cu calități deosebite.

(8498)

• CU adîncă durere 
Sandu Trif, soț și Flo
rin, fiu, anunță trece
rea în neființă a celei 
care a fost soție și 
mamă

MARIANA TRIF, 
în vîrstă de 36 ani.

înmormântarea — în 
ziua de 3 noiembrie, 
ora. 13, la cimitirul 
Gheorghe Apostol din 
Hunedoara.
Nu te vom uita nici
odată ! (8527)

• FAMILIILE Ni 
coară Constantin, Ni- 
coară Remus și So
lomon anunță cu ne
mărginită tristețe că 
fiica, sora și cumnata 
noastră

MARIANA TRIF 
a plecat dintre noi.

Rămînem veșnic ne
consolați I (8527)
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Vă face cunoscut că începînd cu data de 2 no- ; 
iembrie 1992 a început contractarea de abonamente I 

| pentru anul 1993 la publicațiile interne, atît prin sub- ' 
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RODIPET S.A. — FILIALA DEVA

./*-
e interne, atu prin sun- •

filialele RODIPET cit și prin oficiile poștale din I ' 
județ.
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UNIUNEA SINDICATELOR LIBERE
DIN JUDEȚUL HUNEDOARA

Acordă GRATUIT consultații juridice mem- j 
hrilor de sindicat, în fiecare zi de marți, între I

I*
I*
I
i
i*
I

orele 15,30—18,00, la sediul său din Deva, str, 
Mihail Kogălniceanu, nr. 4, camera 18, etaj I.

(1254)

la

SOCIETATEA COMERCIALA 
„COMSIM” S.A- SIMERIA 
str. Avram Iancu, nr. 1 
ORGANIZEAZĂ 

in data de 12 noiembrie 1992. ora 10, 
sediul societății:

• LICITAȚIE DIRECTA
în condițiile H. G. nr. 140/1991, cu modificările | 

| ulterioare, pentru atribuirea în locație de gestiu - • 
»ne a magazinului nr. 17 din Sîntandrei. 
| • LICITAȚIE PUBLICA J
j în condițiile H. G. nr. 1228/1990, pentru închi- ’
I rierca a 2000 mp teren disponibil din depozitul i 
j de Materiale de Construcții din Simeria.
• (1255)
I
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Vînd terenuri cu destinația pentru agricul-j 
tură și construcție de casă, amplasată pe raza, 
municipiului Deva. Informații in zilele de luni | 
— vineri, între orele 7—15, la sediul I.P.H.» 
Deva S. A., Piața Victoriei, nr. 2, telefon | 
618402. (1252) j

S.C. MACON S.A. DEVA j
In legătură cu anunțul publicitar privind J 

v înzarea activului „Balastiera Simeria”, apărut | 
in nr. 727/14 oct. 1992, anunțăm modificarea 
datelor < 
ză :

de ținere a licitației după cum urmea-1
faza I — Ia data de 15 XII 1992 
faza a Il-a — în 30 XII 1992 
faza a 111-a — în 4 1 1993.

(1203)

I 
s 

I»•
I

R.A.G.C.L. SIMERIA j
Anunță că, fiind în imposibilitatea de.a-și j 

plăti principalii furnizori — R.A.G.C.L. Deva, | 
REN EI, Filiala Rețele Electrice Deva și Romgaz * 
R. A. Deva —, roagă pe toți beneficiarii de | 
prestări servicii (asociații de locatari și agenții 
economici) ca în termenul cel mai scurț să-și I 
achite datoriile față de R.A.G.C.L. Simeria, înj 
caz contrar se va trece

imena, ini 
Ia sistarea serviciilor »

)
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SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„PANICOR” S, A. HUNEDOARA

Scoate la licitație în data de 10 noiembrie 
1992, ora 12, următoarele mijloace fixe :

• 3 seturi țevi (pentru 3 vetre cuptor 
Damph)

• Perkins din uzinaj cuptoare Damph
• 1 buc tractor U 500 (casat)
• 1 buc remorcă basculantă (casată)
• 1 vitrină frigorifică (casată). (1248)

î

I 
I

, U.I.P.S.A.P. DEVA
Angajează prin transfer sau concurs pentru J 

Sectorul
• 1
• 1
• 2 _______  ___
Nivel de pregătire profesională minim Ia i 

nivel de fosta categorie 1, - J
Salariu negociabil. ■
Informații la telefoanele 613727 sau 614296. J 

» ’ (1239) j

Mecanic (fosta UGIRA): 
tinichigiu auto 
electrician auto 
mecanici auto

I

i I t

Asociația nr. 3 Simeria

I către acestea, începînd cu data de
*

5 noîem-i
; brie 1992. 1*
| , Principalii debitori la R.A.G.C.L. Simeria sînt |
? următorii: 1*
1 S.C. ȚLORICON Simeria 441990 leii
1 — Asociația de locatari- nr. 2 w*1 Simeria 347 889 lei|
i ~ Asociația de locatari nr. 12 w11* Simeria 178 178 lei I
1 - Asociația de locatari nr. 13 *
*1 Simeria 113 lei <
1 - Asociația de locatari nr. 14 1

Simeria 182 309 lei ’
1 - Asociația de locatari nr. 15 1* k Simeria 359 471 lei ;1 Asociația de locatari nr. 16 |h1 Simeria 241 886 lei *
1ț Asociația de locatari nr. K 1
1 Simeria 211817 lei*1* —• Coop. „Prestarea” Simeria 269 760 lei 1
1 - S.C. „Decebal” Deva 70 760 lei ș

S.C. „Reva” Simeria ' 1 329 323 Iei ’
i ~ COMSIM Simeria 185 631 Iei |
* _ _ Primăria oraș Simeria 424 680 lei J

113 599 
(1251)*

I
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