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-în șirul oamenilor care 
au marpat.spir tatej 

(acestor meleaguri, Aui 1 . 
Vlaicu reprezintă • poate* - -
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'. personalitatea cea mai pu

ternică;'prin geniul -său , 
demonstrând că și;,în Ro- . 
mânia începutului de veac 
se puteau construi â- 
vioane, el însuși devenind 

• inventatorul, constructo
rul și pilotul lor. Om și 
mașină, alcătuind un sin
gur tot, au , învățat să 
zboare. Cu poticneli , și 
riscuri, prin încercări re
luate mereu și mereu de 
la capăt, s-au modelat u- • 
nul pe altul, s-au văzut 
crescînd cu ochii, în ciu- 
da greutăților, a neîncre- ■ 
derii, pentru ca, apoi lâ 
Vieria, să demonstreze în 
1912 lumii întregi că sînt 
nu numai egali ci, în 
multe privințe, superiori 
zburătorilor, și avioanelor-- 
timpului.

Simpozionul omagial or
ganizat la Orăștie, orașul 
care a ocrotit anii de li
ceu ai lui Aurel \ laicii
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Stmpozto. omașolAurelVIgk,. Q SCÎlltWe W OKlfa 
născută din spiritualitatea hunedoreană

■ ■ ■ *4.- < ' r : --s. -
și care în 1913 a devenit 
ținta călătoriei sale, fără 
sfîrșit, din București’pes
te Carpați; pentru a par
ticipa la sărbătorile As- 
trei și a demonstra că 
pămîntul da dincoace și 
dincolo de munți este li
nul și indestructibil,' a-’ 
parțmînd aceluiași popor’ 
român, s-a vrut deopotri 
vă o manifestare științifi
că și una de suflet. Din ’ 
păcate,’ sufletul orăștieni- 
lor de astăzi nu mai po
sedă entuziasmul înce
puturilor, ci al sfârșitului 
unei civilizații. Trăim 
speranța că oamenii, nu 
numai cei de aici, vor re
veni la sentimente mai 
bune față de cultură, 
știință, cîndva, nu prea 
tîrziu. Organizată de Pre
fectura și Consiliu] Ju-
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leanu" Brașov), ..Nicolae 
Adam (Inspectoratul Ju-< 
dețean- pentru Cultură), 
Adela Herban, Maria Vîr- 
t apean u, Gheorghe Firc- 
zak (Muzeul Județean-). O 
atenție cu totul aparte au » 
concentrat ‘ comunicările ■ I
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• poziția româniei 
IN PRIVINȚA EMBAR
GOULUI IUGOSLAV. E- 
xecutivul român își expri
mă consecvența în proble
ma embargoului instituit 
împotriva Iugoslaviei. Re

centa hotărîre a Consiliului 
de Securitate privind con
trolul navelor care circulă 

• pe ' Dunăre avînd direcția 
Iugoslavia a făcut ca țara 
noastră să solicite sprijin 
pentru a putea respecta 
prevederile rezoluției. Ast
fel s-a cerut acordarea de 
asistență pentru oprirea, 
supravegherea și contro
lul navelor care circulă că
tre Iugoslavia. Pentru a- 
ccasta sînt necesare mini
mum trei ambarcațiuni de 
mare viteză. în același con
text, se va continua cola
borarea cu misiunile de 
experți aflate în România.

o SPRIJIN PENTRU 
BURSIERI. Guvernul a ho- 
tărît ca, începind cu anul 
universitar 1992—1993, să 
sc acorde o indemnizație 
lunară de 50 de dolari SUA 
tinerilor români trimiși la 
studii universitare, doctorat 
sau stagii de specia
litate în diferite țări, cum 
ar fi: C.S.I., China, Ungaria, 

Mongolia, Polonia, Bulgaria, 
Albania, Iran, Republica Co
reea, Egipt, India, Vietnam. 
Thailanda, Indonezia. Mă
sura a fost luată deoarece 
cuantumul burselor acorda
te de țările partenere este 
insuficient pentru a asigu
ra condiții de învățătură 
și existență decente. De 
menționat că numărul bur
sierilor români aflați la 
studii în străinătate se ri
dică la peste 80.

• CENTRU EUROPEAN 
UNESCO. Avînd in vedere 
importanța deosebită a 
centrului UNESCO pentru 
România, avantajele pe 
care acesta le aduce învă- 
țămintului superior' din 
țara noastră, precum și 
sprijinul însemnat primit 
din partea UNESCO, Gu
vernul a aprobat o contri
buție anuală simbolică de 
12-000 dolari, achitați in 
lei la rata de schimb a zi
lei, pentru acoperirea U- 
nor diferențe de prețuri și 
tarife, survenite in ultima 
perioadă in legătură cu 
buna funcționare a Centru
lui. Pentru anul în curs 
a fost alocată în acest scop 
suma de 6 000 dolari, su
portată din bugetul Minis
terului învățămîntului.
• ACORD PRIVIND PRO

BLEMELE REFUGIATI- 
LOR. A fost aprobat acor
dul dintre Guvernul Ro
mâniei și înaltul Comisa
riat al Națiunilor Unite 
pentru Refugiați, semnat la 
6 august la Geneva. Prin 
acest acord se prevede 
funcționarea la București 
a unui centru al oficiului 
european precum și privi
legii și imunități diploma
tice pentru oficiu și mem
brii săi și orientări pentru 
asistența UNIICR în Româ
nia :

— sprijinirea dezvoltării 
structurilor instituțiilor ro
mâne cu competențe în 
domeniul refugiaților și a- 
zilului;

— asistența juridică în 
contextul procedurilor de 
eligibilitate și recurs ale 
acordării statutului de re
fugiat ;

— asistență în domeniul 
integrării sociale a refu
giaților, în colaborare cu 
organizații neguvernamen
tale în România

— asistență materială și 
logistică pentru infrastruc
turile sociale de primire și 
triere a azilanților.

mâne, a fost cițjt’< de ing.
Anca jVojcMeșc.u care, a-; 
poi, -in numele: mr. Paul 
Andaehi de la Muzeul Ar . 
viației -Române, a prezen- 

1 tat lucrarșa „Considera- ■ 
■ ții privind ;viața și acti-

- dețean Iluhedoarâț .In-” 
spectorațul. județean’' pen
tru Cultură, 'în •” primul 
rînd de Muzeul Județean 
care prin acțiunile sale 
din ultima perioadă ’-se’ 
dovedește cu adevărat o . _ . .
instituție de cercetare de vitatea marelui inventa- 
talie europeâhă, mănifes 
tarea a reunit' comunicări 
de certă valoare ale unor- 
binecunoscuți cercetători, 
dar și oameni care, cînd
va, au fost, ei înșiși, mari 
piloți, au luptat- în.. răz
boi împotriva dușmanilor 
patriei.

Simpozionul a fost des
chis de cercetătorul A- 
driana Rusu, directorul 
Muzeului Județean. A 
luat apoi cuvîntul dl Teo 

dor Iordan, secretarul Con
siliului Orăștie. Mesajul 
de salut al Aviației Ro-

»

tor, -constructor și .zbură
tor Aurel Vlaicu". Prof. 
Petru Baciu, ’ entuziastul 
cercetător ăl arhivelor o- 
răștiene,' autorul mul toi- 
lucrări și cărți despre e- • 
roul din Binținți, a orga
nizat" o expoziție docu
mentară și a înfățișat lu
crarea „Aurel Vlaicu în 
anuarele Colegiului Re
format din Orăștie". Co
municări interesante au 
prezentat Mihai Andrei 
(Revista „Aripi" Bucu
rești). Teofil Ciotloș (Ae
roclubul „Mircea Zori-

» mw < t > •

dlui Nicolae lancu (Deva) 
.— „Doi zburători hune- 
doreni — Aurel Vlaicu și 
Ioan Stoica din Ormîn-. 
dea", ale colonelului c’o- 
rnandor (r) Eusebi'e Po- 
-povici (Deva) '— „Un e- 
pisod . din jpisiunea de 
luptă pe frontul de ră
sărit" (1943), Petre Todo- 
reanu (Deva) — „Istori
cul activității școlii de 
zbor fără motor de la 
Birtin, județul Hunedoa
ra" (1938—1945).

Prin Aurel Vlaicu, Ro
mânia’ devenea a treia 
țară din lume, după SUA 
și Franța, care ă avut un 
avion construit de unul 
dintre fiii săi.

MINEI. BODEA I

CUVÎNTUL LIBER
OBSERVATOR

Pău 
grevă 

termen

Așteptarea s-a terminat. 
Ceea ce trebuia să se în- 
tîmple s-a întîmplat. După 
ce și noul parlament și-a 
dat în petic, în data de 
18 noiembrie a.c., senato
rul P.S.M., Adrian 
nescu, declarînd 
parlamentară —
nou în limbajul democra
ției românești, termen și 
moment de care nu ă- 
veam nevoie neapărat — 
iar opoziția părăsind „in 
corpore" sala îp timpul 
discursului „păunescian" al 
unui reprezentant al Par
tidei Naționale, joi, 19 no
iembrie a.c., parlamentul 
și-a dat votul de încredere 
pentru instaurarea noului 
guvern, condus de primul 
ministru Nicolae Văcăroiu.

Am văzut și am audiat 
discuțiile pro și contra nou
lui guvern „fedesenist". 
S-au spus multe. Și bune, 
și rele. în ultimă instanță 
a învins rațiunea — accep
tarea cabinetului ministe
rial al partidului cîștigă- 
tor în alegerile generale 
din luna septembrie ac. 
Acum, rațional ar fi ca și 
opoziția să acționeze con
structiv în demersurile noii 
guvernări a României, să 
o ajute, nu să se bucure 
de eșecurile ei. Pentru că, 
dincolo de pasiuni și pa
timi, dincolo de ambiții și 
goană după putere, dinco
lo de răfuieli între foști 
colegi și prieteni, trebuie

Avem guvern nou ! 
să prevaleze cinstea și a- 
devărul, realismul și buna 
credință, patriotismul și 
gîndul curat pentru starea 
națiunii.

Este clar pentru oricine 
că s-au făcut multe și "gra
ve erori în regimul ceau- 
șist totalitar. Destule gre
șeli au comis și guvernele 
Roman și Stolojan. Viața 
nu-i va ocoli de nereușite 
nici pe actualii guvernanți. 
Pentru că etapa tranziției 
la economia de piață va 
fi lungă și dureroasă. în
suși examenul democrației 
este extrem de dificil. Tre
buie schimbate multe în 
noi, între noi, cu noi. A- 
ceasta presupune ca, prin 
acțiune energică și inițiati
vă creatoare, prin înțele
gere și cooperare, prin a- 
firmarea deschisă a adevă
rului și respectarea rigu
roasă a legilor, să alegem 
și să promovăm doar idei
le valoroase, să limităm

dimensiunea eventualelor 
eșecuri, să punem ordine în 
munca și în viața noastră 
diurnă.

Cum să facem ? E greu 
de dat rețete exacte. Deo
sebit de important este’ să 
nu mai privim cu jind la 
alții de dincolo de frunta
riile țării — să-i elogiem, 
să-i blamăm, ori să-i in- 
vicliem —, ci să ne uităm 
atent în jurul nostru și 
să facem noi, aici, ceea ce 
știm »i ceea oe' putem. 
Pentru că avem oameni 
talentați, capabili. Altfel 
spus, să ne suflecăm zdra
văn mînecile și să pornim - 
serios la treabă, fără a ne 
mai apostrofa unii pe al- 
ții.Sîntem toți o națiune, 
sîntem toți un popor și 
trebuie să avem aceleași 
năzuințe, același crez: să 
fie mai bine pentru țară, 
să fie mai bine pentru fie
care.

DUMITRU GHEONEA

o

— Păi și ea mi-a ajutat la spălat!

Ei. asta îmi place. Mitică ! Văd că i a- 
juți soției să întindă frînghia de rufe.

ti

Așadar, de cîteva luni, 
ființează în țară o Socie
tate a moților purtînd nu 
mele marelui Avram lancu. 
O societate apolitică și 
nonguvernamentală, cu se
diul la Cluj-Napoca, ale 
cărei scopuri -sîrrt dintre 
cele mai mobile: păstrarea 
identității, stimularea cul
turii acestor fii ai mun
ților, ținerea trează a 
conștiinței lor încărcate de 
neasemuită dragoste pentru 
pămîntul pe care îl locu
iesc, pentru întreaga țara, 
conștiință animată de idei
le Iancului, menținerea vi
gilenței lor și a celor din 
jur pentru ca pacea să 
domnească mereu pe pă
mîntul strămoșesc, pentru 
apărarea integrității . glie; 
și a națiunii române.

Sîmbătă, la Deva, s-a 
înființat o filială a acestei 
societăți, înscriind nume
roși membri fondatori. în 
prezidiul manifestării s-au 
aflat acad. Ștefan Pascu, 
conf. univ. dr. loan Teo
dor Stan, președintele So
cietății Naționale „Avram 
lancu", ing. Ovidiu Hagea, 
primarul Devei, loan Si
coe, consilier șef al Inspec
toratului Județean pentru
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Cbltură, Nicolae Jurca, pre
ședintele UJCOOP, gene
ralul Petru Teacă, prof, 
loachim Lazăr. în sală s-au 
aflat numeroși membri ai 
noii filiale, simpatizanți, un 
mare număr de invitați: 
președinți de filiale și pri-- 
mari din Cîmpia Turzii, A- 
iud, Cîmpeni, Abrud, Dr 
Petru Groza, Albac, dnii 

parlamentari Octavian Mun- 
teanu și Petre Șteolea.

S-au rostit cuvinte fru
moase, de suflet, despre cul
tura și civilizația moți
lor, despre rosturile lor în 
istorie, despre personali
tatea lui Avram lancu. Cu 
inimile înflăcărate au fost 
ascultate comunicările pre
zentate în cadrul simpo
zionului organizat cu acest 
prilej de către acad. Ște
fan Pascu, conf. univ. dr. 
loan Teodor Stan, prof. 
Ioan Sicoe, Hie Furdui, 
Maria Razba, Ioachim La
zar. Ca președinte al Fi
lialei Deva a Societății cul
tural-patriotice „Avram 
lancu" a fost ales dl Ioan 
Sicoe, consilier șef al In
spectoratului Județean pen
tru Cultură.

MINEL BODEA

0 sporește fondul 
CARTE AL BIBLIOTECII 
cent prin grija Primăriei, eare 
a alocat o sumă importantă de 

bani pentru achiziționarea de carte, 
fondul Bibliotecii din Orăștie s-a 
îmbogățit cu aproape 400 de vo
lume, 
lauda, 
țurile 
ajuns 
față,'cultura trecîhd ppintr-o'â- 
devărată perioadă de criză. fM.B)

Un fapt demn de 
avîndu-sc, in vedere 
exorbitante Ia care 
cărțile' în momentul

toată
pre- 

au
: de

0 INTERVENȚIE IN MIEZ DE 
NOAPTE. Recent, o „străpungere" 
în cablul de înaltă tensiune ce 
alimenta consumatorii industriali 
și particulari din localitatea Crlș- 
cior a dat multă bătaie de cap 
curajoșilor oameni de la Centrul 
de Distribuire a Curentului E 
lectric Brad: Noaptea nu l-a îm
piedicat pe. șefii de echipă Ioan 
Goleea și Viorel Ivan, cu oa
menii din subordine, să spună 
„prezent" și, sub directa coordo
nare a ing. Anton Leach, în timp 
record, să remedieze defecțiunea, 
adoptîndu-se alt sistem de ali
mentare rapidă si eficientă.-
(Al. J.) . _ >

0 PENTRU .CĂMARA . DUM
NEAVOASTRĂ. O bogăție de

produse găsesc gospodinele la 
Unitatea de legume și fructe nr. 
1 din cartierul Dacia — Deva. 
Cartofi de bună calitate, ceapă, 
morcovi, pătrunjel-, țelină, mere, 
compoturi-. 
Toate la 
(Gh.I.N.)

siropuri, zahăr etc. 
prețuri accesibile.

O S-A
DE RAD1OFICARE. De curînd, 
s-a redeschis, spre satisfacția lo
cuitorilor orașului Orăștie, Cen
trul de radipficare. prin grija 
Primăriei și a Casei de Cultură.

■ in cadrul emisiunilor se oferă 
informații de mare utilitate din 
viața orașului, se fac reclame 
pentru firmele dr' stat și parti
culare și multe dedicații muzi-

DESCHIS CENTRUL

Noii instituții îi dorim 
cit mai lungă ! (M.B.)

„GLIAn. Este titlul publi-0
cației lunare a Partidului Demo
crat Agrar din România — Fi
liala Hunedoara, De curînd, a 
apărut nr. 3. In paginile sale sini 
inserate materiale de real interes, 
pentru agricultori și nu numai. 
Periodicul poate fi procurat prin 
chioșcurile ziarului „Cuvîntul li
ber" sau de la consiliile locale și 
specialiștii agricoli. (M.B.)



CIVISTI'l UBER

De veghe la prevenirea 
evenimentelor
de circulație

— In calitate de șef al 
Biroului Circulație la Po
liția Municipiului Deva, vă 
solicităm, stimate die ma
ior IOAN TRIF, să ne vor
biți despre activitatea lu
crătorilor pe care-i condu
ceți.

— Sîntem zi și noapte la 
datorie îh folosul pietoni
lor și automobiliștilor, pen
tru prevenirea evenimente
lor de circulație. Pentru că 
și la noi, ca în medicină, 
este mai ușor să previi de
cît’ Să mai repari ceva du
pă ce accidentul a avut loc.

— Cum faceți această 
muncă de prevenire?

— Fiind mereu în mijlo
cul oamenilor, atenționînd, 
averțizînd, explicînd. Atît 
pe arterele de circulație, 
cît și în școli, licee, uni
tăți economice. Bineînțeles, 
aplicîhd lecea atunci cînd 
este încălcată.

— Eficiența acestei 
tivităti preventive ?

— Vă dau doar un

ac-

e- 
xemplu : avem cu 17 morți 
mai puțin în accidente a- 
nul acesta față de aceeași 
perioadă a anului trecut.

— Raza de acțiune, <He 
maior Ioan Trif ?

— Cu 12 lucrători aco-

perim arterele Deva — 
Cristur ■— Leșnic — Văli- 
șoara — Banpotoc — Hărău 
— Certeju de Sus — Cîr- 
jiți. Cu tot ce înseamnă 
circulație rutieră și pieto- 
nală, cu alte acțiuni. Vrem 
să înțeleagă pietonii să nu 
se lase în seama șoferilor, 
dar nici șoferii în seama 
pietonilor. Protejarea să 
fie reciprocă. Misiunea, me
nirea polițistului de Ia cir
culație nu este de a sanc
ționa. a pedepsi, ci de a 
asigura o circulație fluen
tă, fără evenimente care 
pun în pericol sănătatea și 
viața oamenilor. Este o 
cerință care se poate îm
plini prin respectarea legii, 
autoprotejîndu-se fiecare, 
cum ziceam.

— Ce recomandări do
riți să faceți cititorilor 
noștri care sînt, de fapt, 
pietoni, șoferi, bicicliști, 
motocicliști, tractoriști ?

— Sîntem la începutul 
iernii. întreaga circulație 
se îngreunează. Să fie a- 
tehți. prudenți. Să se res
pecte unii pe alții, să se 
protejeze. Este numai spre 
binele dumnealor.

Apropierea datei de 1 
decembrie, care a fost de
clarată „Ziua mondială de 
luptă împotriva SIDA", es
te marcată de o amplifica
re a acțiunilor informa- 
tiv-educative, referitoare la 
acest flagel al sfîrșitului de 
mileniu. Una dintre acțiuni 
— organizată de filiala 
județeană și subfiliala mu
nicipală Deva de Cruce Ro
șie, în colaborare cu Cen
trul de recoltare a sînge- 
lui și Liceul „Traian" De
va — a avut loc în amfi
teatrul instituției școlare 
amintite. Au participat e- 
levi din clasele a Xl-a și 
a XlI-a.

întîlnirea elevilor cu dra 
dr. Victorița Tempeanu, de 
la Centrul de recoltare a

șîngelui, ș-a derulat 
forma unui dialog. Întrebă
rile medicului au urmărit 
să afle ce și cît știu tine
rii despre această boală 
cumplită, deoarece o per
soană infectată cu HIV, vi
rusul care produce SIDA, 
este condamnată la moar
te fără putință de scăpare. 
Și, în același timp, un om 
infectat cu acest virus, luat 
inițial de la maimuțe dar 
perfect adaptat organismu
lui uman, constituie 
pericol pentru alții.
- Pornind de la că 
țele dobîndite la 1 
și anatomie, li s-a explicat

un

elevilor cum acest virus 
„inteligent" atacă sistemul 
de apărare al organismului, 
distrugîndu-1. Se ajunge 
astfel ca un bolnav de 
SIDA să moară la cea mai 
banală infecție, din cauza 
unui guturai sau a unei 
ciuperci. S-a insistat asupra 
modului de transmitere a 
virusului — contacte sexua
le, tratamente cu seringi 
sau instrumentar medical 
insuficient sterilizat, înțe
pături sau zgîrîieturi acci
dentale sau dobîndite prin 

‘uaj ori la manichiură- 
pedichiură" ș.a. Li s-a ex
plicat și cum se pot feri

de cont ninan «a gul 
a fost punctat de interven
țiile dlui prof. Petrișor 
Ciorobea, inspector de Gre
ce Roșie, care fe-a distri
buit și materiale documen
tare. Impresia lăsată de 
tinerii participant, în du
da rumorii trezite de une
le întrebări (ca- de pildă 
„cum v-ați comporta cu 
un coleg despre care știți 
că e infectat cu HIV ?“), a 
fost că dețin informații 
despre această boală 
și doresc să și le com
pleteze. S-ar putea spune 
chiar că sînt mai informați 
pe această temă decît ge
nerațiile mature. Ceea ce 
nu este deloc rău. (V. Ro
man).

SIMPOZION

Medul înconjurător
Joi, 19 noiembrie, ca

bana Jieț din Petroșani a 
găzduit simpozionul „Me
diul înconjurător și pro
tecția vieții" organizat de 
Agenția pentru suprave
gherea și protecția mediu
lui Deva și sponsorizat de 
Regia Autonomă a Huilei 

participat 
Ministerul 
Universi- 
Petroșani, 

precum și din ASPM din 
județele Caraș Severin, 
Dolj, Hunedoara, Vîlcea, 
Olt, Gorj și Mehedinți.

Au fost prezentate re-
J OBI •■■■ MM ■■■ M■■ ■■

De cîteva zile, Socom 
„Mureșul" Deva — noua 
denumire a vechii coope
rative meșteșugărești cu 
numele rîuiui transilvan, 
are în frunte un președin
te onorific. Nu credem că 
funcția respectivă are un 
corespondent în statutul 
cooperației meșteșugărești, 
înțrucît omul din fruntea 
societății cooperative va 
trebui să semneze acte cu 
efecte financiare, care a- 
trag după sine răspunderi 
materiale și juridice, dar 
asta este altă căciulă. Pî- 
nă să se ajungă la o ase
menea soluție, masa sala- 
riaților societății a „fiert" 
multe zile, mult timp a 
mocnit un conflict cu con
ducerea cooperativei so
cietate.

S-a cerut, obținut și e- 
fectuat, pe baza a 25 de 
întrebări ale salariaților, o 
expertiză contabilă asu
pra activității economice 
a societății pe ultimele 
nouă luni. Cînd aceasta a 
fost încheiată, un comitet 
de inițiativă a convocat a- 
dunarea generală a salaria
ților și rufele s-au spălat 
și scărmănat în familie, a- 
dunarea adoptînd din punct 
de vedere organizatoric bi
zara soluție a unui preșe
dinte onorific în locul dnei 
Rodica Suciu — președinte 
demisionar.

Mai interesante ni se par 
însă elementele care au

A

Petroșani, Au 
specialiști din 
Mediului, RAH, 
tatea Tehnică

N O T A 9 *99* 9 MW 9 WM 9 MW 9 9 9*9* 9 ** 9’

Gh. I. NEGREA
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feratele „Probleme de ex- 
ploatare și întreținere a 
instalațiilor de epurare ă' 
apelor la preparațiile din 
Valea Jiului", „Probleme 
specifice de protecția me
diului la unitățile miniere" 
„Efectele poluării pe rîuri- 
le Jiul de Est și de Vest", 
„Tehnologii de utilizare e- 
cologică a cărbunelui". Au 
urmat dezbateri privind as
pectele poluării, preocu
pările și cerințele în ve
derea diminuării acesteia.

ION DUBEK, 
Petroșani

A VORBI ÎN PUSTIU
De trei ani intervenim 

întruna la RAGCL Deva, 
Prefectură și Consiliul Ju
dețean pentru terminarea 
lucrărilor de canalizare în
cepute în 1990. Din păcate, 
vorbim în pustiu, nimeni 
nu ne aude și nu ne ajută 
să scăpăm odată de acu
mularea continuă de ape 
reziduale în subsolul blo
cului. Aceste ape se disi
pează în sol șt ajung în 
cele freatice, infectînd fi->- 
tînile din comună. De alt
fel, la primărie este un a- 
fiș caro face cunoscut că 
apele din Ilia sînt nepo
tabile.

Răspunsurile organelor 
competente sînt cînd în
curajatoare, cînd birocrati
că, gen „lucrarea de cana
lizare se va termina în 
acest an". Din cele cuprin
se în actele' nr. 331/28 iu
nie 1991, sau nr. 80/S/18 
septembrie 1991 ale Prefec
turii județului, însă, re
zultă contrariul: „Din lip
să de fonduri, lucrările da 
canalizare din Ilia au fost 
oprite". Și mai sîntem a- 
sigurați că în anii 1991— 
1992 se va... asigura vidan- 
jarea fosei septice a blo
cului. Cît de solide au fost 
„asigurările", așa s-a asi
gurat și vidanjarea, așa că 
acum blocul stă înecat în 
noroi, apă potabilă nu a- 
vem. (Iosif Constantinescu, 
str. Mihai Viteazul, nr. 2, 
bloc Al, ap. 23, Ilia).
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j SENATOR AMERICAN TUNS DE PROPRIA 
; SA VICTIMA
1 ' « Senatorul democrat care reprezintă Insulele Ha-| 
| waii, Daniel Inouye, a respins acuzațiile de abuz se- « 
J xual asupra frizeritei sale. Leonore Kwock. O caset I 
| pe care este înregîsteată o discuție a șefului ca JPa J 
I niei electorale a rivalului său republican cu Leonore > 
J Kwock, în care aceasta povestește cum, cu 15 ani în I 
I urmă, a fost invitată î» apartamentul senatorului și Z 
» acesta a profitat de ea, a fost distribuită ziarelor, te-1 
1 leviziunii și radiourilor din Hawaii, Leonore Kwock,»
* acum in Vîrstă de 40 de ani, afirmă că atitudinea <1 
| a fost de acceptare pasivă, deci nu poate fi vorba de■> 
’un viol și că episodul nu a traumatizat-o. In plus, del 
| atunci ea continuă să îl tundă pe senator, ultima oară J 
I făcînd-o marțea trecută, dar acesta nu și-a reînnoit | 
| avansurile. Daniel Inouye, în vîrstă de 60 de ani, a • 
| declarat că nu o acuză de calomnie dar nu înțelege î
* de ce afirmă asemenea lucruri neadevărate. El este f

■ căsătorit din 1949 și este membru al Senatului ame-. ’ elin 1QR*1 I
i
*-
I*
I
w

I* 
i*__ ___ __ __
| Partidului Comunist Chinez. Deși un stat prin defi-
II*k* aWe

rican din 1963.
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pentru

I«
CĂLUGĂRII TIBETANI POSEDA SECRETUL | 

VIEȚII FARA DE MOARTE j
Rămășițele liderului tibetan Panchen Lama (al * 

doilea in ordine ierarhică după Dalai Lama), care j 
este mort din 1989, dau semne de viață, a afirmat o »

•

I t
I 
I
k

ar

autoritate comunistă, citată de REUTER. „Pot să vă ț 
dau această veste: din rămășițele sfinte crește păr". ‘ 
a declarat secretarul Partidului Comunist din regiunea 
Himalaya în timpul celui de-al 14-lea Congres al

niție ateist. China subvenționează acum cercetările în 
direcția căutării, cu mijloace științifice, a unui „spirit" 
atotcuprinzător.
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CÎND SE UMBLA CU FUM 
DE TAMÎIE ȘI APA
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meșteșugărești — se 
tămîie

CĂLDUȚĂ

un
Valeria L. din Brad ie

șise din curtea casei sale 
cu gîndul să se ducă la 
niște treburi ce o chema
seră în ziua aceea. Era 
dimineață pe la șapte. Tre- 
cînd pe lingă grădina lui 
Cor, a văzut o mogîldeață 
prăbușită la pămînt la o 

recare distanță de drum. 
S-a îndreptat într-acolo. (iE 

. un om — își zise. Ce-o fi 
cu el 7“ . Se aplecă asu
pra celui căzut ți-I recu
noscu. „E Gheorghe Di
neș" își continuă gîndul.
— Ce-i cu tine, Gheor

ghe, ce-ai pățit ? îl în
treabă pe cel de jos.

Gheorghe D. nu zise ni
mic, doar gemu de 
ori profund.

— Vai Doamne, 
fac 7 Mă duc să-l

cîteva

alimentat acest conflict, e- 
lemente scoase în eviden
ță de expertiza contabilă 
amintită și-care au, din pă
cate, virtuți generalizatoa
re. Vinovată de asemenea 
virtuți nu se face, desigur, 
doar conducerea societâ- 
ții-cooperative și consiliul 
său de administrație, ei în 
mai mare măsură structu
rile piramidale care stau 
pe umerii acestor celule 
de bază care sînt societă- 
ile-cooperative.

Din păcate, profitul de 
care vorbim s-a realizat în 
principal pe seama unor 
„artificii de calcul" — per
mise de lege, nu-i vorbă
— și mai puțin pe seama 
activităților productive și 
prestatoare de servicii, de 
bază, care au alcătuit, al
cătuiesc și vor alcătui me
reu rațiunea de a fi a 
cooperației meșteșugărești. 
Acele elemente pe care ur
mează să le Schițăm 
care nu puteau să 
decît la conflicte de 
rese economice arată 
poate întîmpla cînd 
legile economiei de
— în care este solid an
grenat și sistemul coopera- • Ucraina. Cînd partenerul a

Și ducă 
inte
re se 
peste 
piață

ției 
umblă cu fum de 
sau cu apă călduță.

Comparativ cu reperul 
temporal de comparație ac
tivitatea Socom Mureșul a 
scăzut aproape lunar la 
toate capitolele, sau dacă 
a cunoscut creșteri a fost 
datorită influenței majoră
rii tarifelor care par să nu 
mai cunoască limită. Ta
riful exagerat înseamnă a- 
lungarea clientului și acest 
șarpe care-și mănîncă me
reu din coadă și-a făcut 
simțită prezența și în ac
tivitatea de producție. Aici 
s-a mai neglijat și o altă 
lege economică : s-a produs 
de dragul producției, imo- 
bîlizîndu-se valori mari în 
stocuri. S-au căutat piețe 
de desfacere externe. Ve
cinii de la Apus le-au spus 
răspicat delegaților ofer- 
tanți: „De ce să cumpă
răm de la voi cu prețul pe 
care ni-1 pretindeți cînd 
piața neagră, tot a româ
nilor, oferă aceleași măr
furi Ia prețuri mult mai 
mici 7“ Pentru o anumită 
parte a producției s-a gă
sit piață de desfacere în

făcut o comandă mare, So- 
com Mureșul s-a trezit în 
situația de a nu avea re

surse financiare să reia pro
ducția respectivă. A apela: 
la credite în condițiile de 
dobîndă impuse de bănci 
însemna să-ți agăți 
o piatră de moară la pi
cioare.

Din cooperativa . (fosta) 
Mureșul s-a mai desprins 
o structură similară, „Arta 
modei". Cînd s-a făcut îm
părțirea patrimoniului, in
terese care ne scapă, diri
jate de la ATCOOM au 
făcut ca din baza materia
lă comună să treacă în 
proprietatea „nou-născutu- 
lui" nu o parte frățească, 
ci una defavorizatoare pen
tru Socom Mureșul. Ceea 
ce i-a revenit prin proto
col acesteia, a fost reana- 
lizat sub aspectul folosin
ței, reținut parțial pentru 
activități proprii, iar o 
parte, destul de însemnată, 
pusă la dispoziția colabo
ratorilor, a mandatarilor 
societății sau închiriată la 
diferite S.R.L.-uri. Din 
astfel de folosințe s-a ob-

încă

ținut și acea brumă de 
profit. Numai că, în felul 
acesta, spații cu destinația 
de prestații au ajuns bar 
sau gogoșerie sau mai știu 
eu ce. O revizie contabil- 
financiară a condițiilor de 
mandat, chirie sau 
borare arată că legea 
fost aplicată selectiv 
interesele economice 
societății n-au stat 
mult la sufletul celor 
au încheiat tranzacțiile, de 
vreme ce s-au închiriat 
spații fără licitație.

Măsura închirierii, man- 
iatarii, colaborării trebuia 

folosită deoarece acea ba
ză materială s-a creat în 
timp, eu o participare de 
2,5 milioane lei a coopera
tivei și cu un împrumut 
de 16 milioane la CENTRO- 
COOP, împrumut care tre
buie rambursat împreună 
cu toate consecințele lui 
pecuniare. Altfel, credito
rul poate scoate în vînza- 
re aceste spații, ceea ce ar 
însemna diminuarea locu
rilor de muncă. Numai că 
asemenea forme trebuiau 
aplicate cu maximum de 
foloase pentru cooperati
vă, deziderat nerealizat.

Sînt, așa după cum am 
mai spus, cîteva elemente 
de greutate, cu virtuți 
neralizatoare, care nu 
teau să conducă decît 
stări conflictuale.

cola- 
a 
Și 

ale 
prea 

ce

ge- 
pu- 

la
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ce să 
chem 

pe frate-său, să vadă ce-i 
cu el. Că nu e bine!

Femeia s-a întors cu L 
Dineș care și-a luat fra
tele în brațe și l-a dus la 
spital.

In Vremea aceasta 
casa lui Gh. Căldăraș 
vea loc următoarea 
cuție:

— L-a bătut cineva . 
Gheorghe Dineș. L-a bătut 
rău, a zis cel în vîrstă. •

— Eu l-am bătut, l-a 
răspuns Dan Gheorghe 
Căldăraș, fiul său.

— Cînd 7
— Azi noapte, cînd am 

ieșit de la priveghi de la 
familia Olaru.

Cum s-au petrecut lu
crurile. de fapt ?

Gh. Dineș și D. Gh. Căl- 
d ras au fost amîndoi la 
priveghiul bătrinei Olaru. 
Primul a jucat șah, al 
doilea cărți pe bani. Ia 
un moment dat Gh. D. a 
plecat spre casă. Imediat 
după el a ieșit și D. Gh. 
Căldăraș, că-și pierduse 
banii la cărți și s-a dus 
să împrumute de la cineva, 
în grădina lui Cor, cei 
doi s-au întilnit. A avut 
Ioc un schimb de lovituri 
dure între ei din care D. 
Gh. Căldăraș s-a ales cu 
un dinte rupt.

Celălalt însă a plătit cu 
viața, întrucît la spital a 
decedat în urma bătăii ce 
i-a administrat-o mult mai 
tînărul său consătean.

Interesant este că după 
ce l-a lăsat la pămînt pe 
Gh. D., agresorul Căldăraș 
și-a văzut de împlinirea in
tenției cu care părăsise 
priveghiul: s-a dus la un 
vecin, a luat cîteva sute 
de Iei împrumut și s-a 
întors la trista manifestare 
ca și cum nimie nu s-ar 
fi întîmplat.

O viață pentru un dinte. 
Oare nu este prea mult ?

în 
a- 

dis-
pe

TRAIAN BONDOR



(1VINHH LIBFH
♦

Divizia

I

DIN NOU, ÎNTRERUPERE A 
CAMPIONATULUI

Cu trei etape înaintea 
încheierii turului Divi
ziei Naționale la fotbal, 
campionatul se întrerupe 
din nou, pentru disputarea 
meciului reprezentativei 
noastre cu echipa Cipru
lui, din cadrul prelimina
riilor Campionatului Mon
dial, partidă ce va avea 
loc duminică, 29 noiem
brie a.c. Etapa de dumi
nică nu a adus modificări 
substanțiale în clasament. 
Rapid, confirmînd, a ur
cat din nou pe locul 3, 
pentru Care se zbat mai 
multe formații. In frunte 
Steaua, urmărită cu am
biție de Dinamo, învingă
toare și la Reșița, In ori
ce, caz, lupta pentru titlu 
și pentru evitarea retro
gradării menține trează 
atenția iubitorilor de fot
bal din țara noastră. Sînt 
încă destule partide anos
te, desfășurate în fața U- 
nor tribune goale.

In subsolul clasamentu
lui, F.C. Selena Bacău, 
Progresul București și Fa- ț 
rul au doar cite 9 pune-1 
te și, cu un golaveraj ne- ’ 
gativ, se află doar la 2 ) 
puncte de locul 11. tn\ 
ultimele trei, etape se vai 
înteți lupta pentru părăsi- . 
rea locurilor periculoase. 1 
Slabe speranțe pentru 
C.S.M. Reșița de a pără- i 
si ultimul loc, cel puțin ’ 
pină la sfîrșitul turului 1 
campionatului. In ultimele ț 
trei etape reșițenii au , 
de efectuat două deplasări ? 
la Sportul Studențesc și '
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începutul partidei a 
fost, în mod surprinzător, 
mai bun pentru oaspeți, 
foarte ambițioși și între
prinzători în teren, fo- 
losindu-se, e drept, de evo
luția mai slabă a gazdelor, 
deși, în minutele 5 (Mi- 
trică) și min. 9 (Bardac) 
se șutează deștul de bine 
la poarta metalurgicilor. 
Treptat insă Corvinul cu 
Gabor la cîrma jocului — 
care, prin irezistibilul lui 

dribling, cursele spre poar
tă și pasele precise adre
sate coechipierilor săi, a 
făcut jocul Corvinului de 
sîmbătă — cîștigă teren

și după mai multe in
cursiuni la poarta Meta
lului, reușește să deschi
dă scorul în min. 43, du
pă o nouă fază electri
zantă, creată de Gabor și 
Sterean și finalizată cu . 
un șut puternic din inte
riorul careului, de Bor- 
dean.

După pauză, Gabor se 
remarcă în mod deosebit 
și Mitrică înscrie eu un 
șut de toată frumusețea 
în min. 68. Tot el, în min. 
89, execută magistral o 
lovitură de la 16 m și la 
3—0 spectatorii au mai

uitat de frig și se gindeau 
la partida de sîmbătă cu 
Gloria Reșița, tot pe te
renul Corvinului. O nouă 
posibilitate a Corvinului 
de a se menține în apro
pierea liderului care, spe
răm, nu va fi scăpată de 
hunedoreni.

CORVINUL ' a evoluat 
in formația: loniță, Bor- 
dean, Sterean, Tîmovea- 
nu, Balint, Chezan, Mi- 
trică, Bardac (Crăciun), 
Tița, Gabor (Andone), Pă
curar.

A arbitrat, slab, loan 
Munteanu, București.
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PESTE ClTEVA ZILE 
MECIUL CU CIPRU

Dacia Brăila (unde nu es- ț 
te ușor să se ia puncte) î 
și un singur meci pe te- ,i 
ren propriu eu Poli Timi
șoara — partidă dificilă, 
întrucit studenții timișo
reni doresc reabilitarea, 
posibilă cu noul antrenor 
lg cîrmă.

REZULTATELE ETAPEI: Electroputere — U- 
niv. Craiova 1—0 ; Oțelul Gl. — Farul 5—0 ; ,,U" 
Cluj — Dacia Brăila 1—0; F.C. Ploiești — F.C. In
ter 3—0 ; F.C. Selena Be. — Poli. Timișoara 1—0 ; 
Progresul — Sportul Stud. 1—2 ; C.S.M. Reșița — 
Dinamo 1—2; Steaua — Gl. Bistrița 2—1 ; Rapid — 
F.C. Brașov 2—0.

CLASAMENTUL
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CLASAMENTUL A 1 .. CLASAMENTUL A 2

REZULTATELE ETAPEI : Flacăra 
Morcni — Portul C-ța 3—1 ; Chimia Rm. 
V. — Foresta Fălticeni 1—0; Gl. Bu
zău — Steaua Mizil 1—1 : Unirea Slob. 
— F.C. Argeș 2—0 ; C.S.M. Suceava — 
C.S. Olt 0—0 ; Poli. Iași — Ceahlăul P. 
N. 1—2; Gl. Galați 
1—1; 
1—2;
1—0.

Unirea Focșani 
A.S.A. Tg. M. 

Buc.
Callatis Mg. —
Autobuzul Buc. — F.A.U.R.
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— Elcctroputcre ; 4

1. Steaua 14 12 1 1 40— 8 25 1
2. Dinamo 14 10 3 1 34— 8 231
3. Rapid 14 7 4 3 21—11 18/
4. Univ. Craiova 14 7 3 4 25—15 17 )
5. Gloria: Bistrița 14 7 3 4 18—11 176. „U” Cluj 44 8 1 5 15—12 17 l7. Electroputere 14 7 3 4 12— 9 17 )
8. Oțelul Galați 14 6 4 4 16—14 16 ț
9. Sportul Stud. 14 5 4 5 21—21 i4i

10. Inter Sibiu 14 5 3 6 16—21 13.’
11. F.C. Ploiești 14 5 1 8 21—20 111
12. Poli. Timiș. 14 3 5 6 12—24 11 i
13. Dacia Brăila 14 3 4 7 12—17 10,’
14. F.C. Brașov 14 4 2 8 9—17 10)
15. F.C. Farul 14 3 3 8 17—30 916. Progresul 14 2 5 7 12—27 9i17. F.C. Selena 14 3 3 8 7—23
18. C.S.M. Reșița 14 2 2 10 13—33 6V

DinamoETAPA VIITOARE:
Sportul Stud. — C.S.M. Reșița ; Dacia — F.C. Sete- ? 
na ; Poli. Timișoara — Progresul; Univ. Craiova — ț 
Rapid ; F.C. Brașov — Steaua : Gloria — Oțelul; F.C. i 
Farul — F.C. Ploiești; F.C. Inter — „U” Cluj. |
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S-a tras cortina peste 

turul campionatului Di
viziei C — faza județea
nă, satisfacția ocupării 
primului loc revenindu-le 
suporterilor și jucătorilor 
de la Minerul Știința 
Vulcan. Pe parcursul ce
lor 120 de partide ce s-au 
desfășurat în tur, s-au 
înscris nu mai puțin de 
470 de goluri, ce atestă 
forța de atac a unor e- 
chipe cum sînt Construc
torul Hunedoara, Parân
gul Lonea, Minerul Știin
ța Vulcan și Minerul Cer
tej, dar și slăbiciunile e- 
vidente alo apărătorilor 
multor echipe din rîndul 
cărora se detașează Fa
vior Orăștie cu 80 de 
goluri primite și Minerul 
Teliuc eu 45 de goluri. De 
fapt, nu mai puțin de 
alte cinci echipe au pri
mit între 30 și 37 de go
luri în turul acestui cam
pionat.

Așa cum se poate re
marca și din pozițiile lor 
în clasament, Minerul 
Știința’ Vulcan și Pafîn- 
gul Lonea s-au remarcat 
în mod deosebit prin ca
litatea jocurilor practica-

Duminică, 29 noiembrie 
a,c., reprezentativa noastră 
de fotbal întâlnește în ca
drul preliminariilor Cam
pionatului Mondial de Fot
bal echipa Ciprului, o par
tidă hotărîtoăre pentru ai 
noștri în tentativa ocupă
rii locului doi în clasa
mentul grupei a IV-a, pri- 

« mul loc fiind ocupat, 1» 
diferență de cinci puncte, 
de Belgia. Lupta este însă 
foarte strînsă, Ceho-SIova- 
cia și Țara Galilor având. 
și ele șanse egale cu ale 
naționalei noastre.

Acum este hotăritor ca 
în întâlnirea de duminică să 
obținem victoria. Lotul, se 
pare întărit cu Gică Po
pescu, Balint și Răducioia, 
se pregătește cu toată se
riozitatea pentru a obțin» 
cele două puncte puse In 
joc. Nu va fi ușor, Ciprul 
nefiind, în nici un caz, di
nainte învinsă.
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IREZULTATELE ETAPEI: Corvinut. 

— Metalul Bocșa 3—0 ; Unirea AJ. — 
I.C.I.M. Bv. 3v-0 ; C.F.R. Cluj — C.F.R. 
Timișoara 4—2 ; F.C. Drobeta — F.C. 
Maramureș 2—0 : Gloria Reșița — Jiul 
Petroșani 1—0 ; Tractorul Bv. — F.C. 
Bihor 5—2 ; Jiul Craiova — Olimpia 
S.M. I—0 : Metalurgistul Cugir — Me- 
trom Bv. 0—1; Armătura Zalău — U.T. 
Arad 0—2.

I
I
b

J
I
ICLASAMENTUL Al CLASAMENTUL A2

1. Ceahlăul P.N. 15 8 3 4 22—16 19 1. U.T. Arad 15 9 1 5 32—18 19:
2. FI. Moreni 15 8 2 5 22—16 18 2, Jiul Petroșani 15 8 2 5 28—17 18 1
3. A.S.A. Tg. M. 15 8 1 6 21—21 17 3. Metrom Bv. 15 7 4 4 16—12 18 •
4. Steaua Mz. 15 7 2 6 37—17 16 4. Corvinul 15 7 3 5 27—14 17 •
5. Un. Focșani 15 6 4 5 21—15 16 5. F.C. Maram. 15 7 2 6 28—15 16}
6. Portul C-ța 15 7 2 6 31—26 16 & F.C. Drobeta 15 7 2 6 17—14 16 1
7. Callatis Mg. 15 7 2 6 19—17 16 7.

8.
Jiul Craiova 
Unirea A.I.

15 8
15 7

0
2

7
6

19— 24
20— 25

16 •
16 18. Gl. Galați 15 7 2 6 23—22 16 9. I.C.I.M. Bv. 15 6 3 6 21—18 îs:

9. Gl. Buzău 15 7 1 7 33—27 15 10. Tractorul Bv. 15 6 3 6 24—22 15 i10. F.C. Argeș 15 6 3 6 23—18 15 11. Gl. Reșița 15 7 1 7 16—15 15 !
11. PolL Iași 15 7 1 7 20—22 15 12. Met. Bocșa 15 7 1 7 22—26 !5|
12. Chimia Hm. V. 15 6 3 6 25—27 15 13. F.C. Bihor 15 5 3 7 18—20 13 •
13. C.S.M. Suceava 15 6 3 6 15—23 15 14. C.F.R. Timiș. 15 6 1 8 17—28 13 |
14. FAUR Buc. 15 7 0 8 20—23 14 15. Olimpia S.M. 15 5 2 8 25—23 12 i
15. Foresta Fălt. 15 5 3 7 13—20 13 16. Armătura Z. 15 6 0 9 19—28 12 1
16. C.S. Olt 15 5 2 8 15—32 12 17. C-F.R. Cluj 15 5 2 8 23—35 12}
17. Autobuzul Buc. 15 5 1 9 23—27 11 18. Metalurg. C. 15 5 2 8 21—39 12 1
18. Un. Slobozia 15 4 3 8 16—30 11 tETAPA VIITOARE : Met Bocșa — 1

ETAPA VIITOARE : Portul C-ța — Unirea A.I.; Corvinul — Gl. Reșița; O- '
Chimia R.V.; FI. Morcni — C.S.M. Su
ceava ; Un. Focșani — Poli. Ia ; FAUR 
Buc. — Callatis Mg.; A.S.A. Tg. M. — 
Gl. Galați; Steaua Mizil — Autobuzul 
Buc.; F.C. Argeș — Gl. Buzău; Foresta 
— Unirea Slob.; Ceahlăul — C.S. Olt.

limpia S.M. — Tractorul; U.T.A. — | 
Metalurgistul; Metrom — Jiul Craiova ț « 
C.F.R. Timișoara — Armătura ; F.C. I 
Maramureș — C.F.R. Cluj; I.C.I.M. — J 
F.C. Drobeta ; F.C. Bihor — Jiul Petro- j 
șani. Ș
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ȘI LA HAȚEG SE
practica judo

S-a încheiat turul campionatului
te pe teren propriu sau 
în deplasare, demonstrînd 
că atât formațiile, cît și 
conducerile cluburilor res
pective sînt decise să-și 
valorifice experiența a- 
cumulată în fotbalul di
vizionar, dar și valoarea 
componenților acestor 
formații. Dar, iată, în 
lupta pentru primul loc 
a apărut, cu eîteva eta

tru ei, ratează foarte 
mult. Oricum, returul va 
fi foarte aprins, mai a- 
Ies pentru echipele aflate 
pe primele patru locuri 
ale clasamentului (cele a- 
mintite mai sus și Haber 
Hațeg care se află doar 
la 3 puncte de lider).

Sub orice așteptări e- 
voluția Aurului Brad, e-

ce diferența și să intre în 
lupta pentru primul Ioc. 
Cea mai slabă comportare 
a avut-o Favior Orăștie, 
candidată sigură la retro-

gradare. Dar ultimul act 
oficial al echipelor din 
Divizia C are loc joi, 26 
XI a.c., cînd se va desfă

șura faza județeană a sfer
turilor Cupei României 
la fotbal la Deva, Certej, 
Bărbâleni și Rapblt. Vom 
reveni.

Recent, în sala Casei de 
Cultură din orașul Hațeg, 
a avut loc o reușită de
monstrație de judo, execu
tată de către peste 20 de 
membri ai secției respecti
ve, care sînt antrenați de 
instructorul Alexandru 
Frențoni. Tineri între 8 și 
20 de ani, prin exercițiile 
executate, au scos în re
lief frumusețea și bărbăția 
acestui sport, de oricine 
japoneză. Ținem să sub
liniem că secția de judo 
din Hațeg, care numără fh 
total 45 de membri, apar
ține Clubului Sportiv Șco
lar din Deva. Este demn de 
remarcat că, într-un tâmp 
relativ scurt, acești tineri 
au reușit, sub conducerea 
activului instructor . A- 
lexandru Frențoni, să-și în- 
sușească multe dintre tai
nele acestui frumos și a- 
tractiv sport.

De altfel, aceeași secție 
va organiza, în data de 28 
noiembrie a.c., o amplă de
monstrație de judo, la ca
re vor lua parte și judo- 
cani din alte orașe. (NicU 
Sbuchea, corespondent),
• ♦« *• * * *

REZULTATELE 
CONCURSULUI

REZULTATELE ULTIMEI ETAPE DIN TUR : 
Minerul Șt. Vulcan — Min. Bărbăteni 
Metaloplastica Or. — Constr. Hunedoara I 
Minerul Ghețari 
Haber Hațeg — 
Metalul Crițcior — C.F.R. Simeria 
Minerul Certej — Victoria 90 Călan 
Favior Orăștie — Mureșul Deva 
Parângul Lonea — Minerul Aninoasa

CLASAMENTUL

r Pronosport(T --- —--------- T

DIN 22 NOIEMBRIE
— Aurul Brad 
Min. Vule. Teliuc

pe în urmă. Constructorul 
Hunedoara, tânără, vigu
roasă, bine așezată în 
teren de antrenorul Gă- 
lan, ce amenință serios 
rivalele sale de pe locu
rile 1 și 2. De fapt, Con

structorul, în meci direct 
cu Minerul Știința Vulcan, 
a obținut o victorie mai 
lejeră dacît arăta scorul 
(3—1). Tinerii hunedoreni 
reușesc să-și creeze o sea
mă de acțiuni bine con
cepute la poarta adversa
rilor dar, din păcate pen-

chipă lăsată la voia în
tâmplării de către cei în 
măsură s-o sprijine ma
terial și financiar. Mu
reșul Deva, favorizată și 
de program, a reușit șă 
urce în clasament, ajun- 
gînd pe locul șase. * 
cum, Minerul Certej, 
reșul Deva, Victoria 
lan, C.F.R. Simeria, 
taloplastica — echipe cu 
pretenții — s-au clasat la 
mijlocul clasamentului la 
distanță de lider — și 
practic, nu mai pot redu-

Ori- 
Mu- 
Că- 
Me-

1. Min. Șt. Vulcan 15 11 2 2 35—15 24
2. Parîngul Lonea 15 11 1 3 40—15 23
3. Constr. Huned. 15 10 1 4 41—23 21
4. Haber Hațeg 15 9 3 3 26—15 21
5. Min. Certej 15 7 3 5 37—16 17
6. Mureșul Deva 15 8 0 7 28—23 16
7. Vkt. *90 Călan 15 7 1 7 33—19 15
8. C.F.R. Simeria 15 7 1 7 37—23 15
9. Metaloplastica Or. 15 7 0 8 -17-T-35 14

10. Min. Aninoasa 15 7 0 8 34—27 14
11. Min. Bărbăteni 15 6 1 8 21—37 13
12. Min. Ghelari 15 4 4 ' 7 24—32 12
IX Metalul Crișcior 15 5 1 9 22—35 11
14. Min. Teliuc 15 5 1 9 19—45 11
15. Aurul Brad 15 4 1 10 14—30 9
10. Favior Orăștie 15 2 0 13 12—80 4

Electro. — U. Craiova 
Progresul- — Sportul 
Brescia -— Fiorentina 

_ Cagliari — Parma
Foggia — Lazio 
Milan — Inter 
Pescara — Atalanta 
Roma —‘ Ancona

" Sampdoria — Napoli 
Torino — Juventus 
Udinese — Genoa 
Ascoli — Bari 
Andria — Cesena
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FOND DE, CÎȘrpT3URî :
53 861575 lei

Pagină realizată de 
SABIN CERBU
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CONVOQAR1
F-r 19

. • ORGANIZAȚIA 
PNL Simeria convoacă 
membrii și simpatizan
tei săi la Adunarea 
Generală pentru ale
geri în data de 24 
noiembrie 1992, la ora 
17, în sala de ședințe
a Primăriei. (9919) .

VÎNZARl — 
CUMPĂRĂRI

• VÎND video player
„Funai“, sigilat, (teleco
mandă), preț negociabil, 
ffel. 626290. (9946)

• VÎND Trabant Combi
~ 601. Deva, tel. 619529. 
După orele 17,00 (8550)

• VÎND Audi 80. Deva,
tel. 618390. 612388. (10028)

• VÎND Dacia 1310 GTX
fabricație 1988. Relații tel. 
622705.' (10030)

• VÎND apartament pro
prietate, 2 camere în De- 
,va, Aleea Romanilor. Tel. 
620810. (10031;
: • VÎND dubită Renault 
Diesel. Deva, tei. 614005.

(10032)
• VÎND urgent aparta

ment' 3 camere, zonă cen 
trală Deva. Tel. 618992

(10033)
• VÎND 1500 mărci ger

mane, 300 lei/marcă. . In
formații la tel. 615737.

(10034) 
•VÎND convenabil vi

deo player Funai. Deva, 
tel. 618803. " (10036)

• SOCIETATEA agricolă
(Berna Peștișu Mare vinde 
morcovi furajeri, preț 20 
lei/kg. . (9876)

• VÎND autocamion Sa-
Viem carosat, cabină du
blă, stare bună. Crișcior, 
hr. 73, tel 656018. (9815)

.• VÎND Skoda 120 L. 
Tel. 620911. (9846)

• CUMPĂR apartament
§ .camere, zonă centrală. 
Tel. 61'6782. (9916)

• VÎND video player
Funai, str. Libertății, bl. 
P, ap. 83. ct. 9. Egri Arpi, 
tel. 621687. (100231

• VÎND . casă 2 camere, 
anexe “gospodărești, curte, 
grădină in Orăștie. str. 
Popa Șapcă, nr. 7. Infor
mații Simeria, tet. 660014.

(10015)
• VÎND mobilier comer

cial și vin alb superior. 
Tel. 611856,. (10022)

• VÎND 2 perechi do
schiuri, clăpari, legături. 
Relații tel, 620003. . (10026)

• VÎND apartament 4
camere etaj 1 în Petroșani. 
Tel. 0987/27354. (10019)

• VÎND loc de 'casă cu 
anexă construita, compre
sor, ștantă, trafosudură. 
Relații tei. 614720, 618169.

(10000)
• VÎND telefax japonez 

și receptor satelit Grundig. 
Hunedoara. tel 718109.

. . (9389)
• VÎND urgent 2 fotolii 

și o măsuță pentru hol. 
Relații la tel. 665162, între 
Orele 17—21.

(10017)
• VÎND apartament 4 

camere, Simeria, ocupabil 
imediat. Tel. 661595. (9920)

• VÎND apartament 2
camere ultracentral. Deva, 
tel. 618117. (9911)

• VÎND casă cu grădină
mare și anexe în comuna 
Vălișoara. Informații tel. 
624612. ' (9766)

• SG Commetal SRL De
va cu sediul în Deva, str. 
'A. Vlăicu, nr. 86, achizițio
nează următoarele nefe

roase: plumb, cupru,
bronz, Aluminiu, zinc, și 
altele. «Relații zilnic 'orele 
8—16. Țel. 613960. (9932)

• VÎND apartament 3
camere confort deșosebit, 
etaj II central, orașul Gîm- 
peni, jud. Alba sau schimb 
cu apartament similar în 
Constanța. Relații la tele
foanele 620405 Constanța și 
629570 Deva. (9936)

• VÎND video Aiwa nou 
cu telecomandă și com
bină muzicală tip Santa. 
Tel. 614550, după ora 18.

• VÎND apartament 4
camere. Hunedoara, tel. 
716093. (9385)

• VÎND căței dalmațieni,
3 luni. Informații Simeria, 
tel. 660715. ’ (10027)

• VÎND video player Fu- 
nay nou. Tel. 628253. (10037)

• SC Comtur lowe 
SRL Deva vinde chioșc 
metalic și modern. In
formații la chioșcul de 
la Sîntuhalm. (10039)

• VÎND microbuz VW
persoane, mașină de spălat 
cu storcător, televizor El- 
crom. Tel. 615230. după 
ora 16. (10040)

• VÎND garsoniera în
Deva, cartier Dacia, bl. 80, 
et. I, ap. 18. (10041)

• VÎND cuptor micro
unde nou și apartament 4 
camere in valută. Tel. 
622433. (10042)

• VÎND urgent casă și
grădină. Deva. str. Viilor, 
nr. 17. (10043)

• VÎND Daeiti 1300, stare
foarte bună, avantajos. De
va, tel. 628505. ' (10044)

— •—*—*—*— »—4

• VINDEM en gros
Whiskv, adaos zero. 
Tel. 6Î6043. (1)

OFERTE 
DE SERVICII

. • ȘC Elegant.Serv. SRL 
Deva execuți lucrări con
strucții,- zidărie’ dulgherii, 
faianță, parchet, instalații 
sanitare și electrice) Rela

ții, tel. 620790. (10006)
• Incota Atlas SRL Si

biu efectuează transport de 
persoane și pachete pe ru
ta : Sibiu — beva — Arad 
— Praga — Nurnberg — 
Heilbronn — Stuttgart, în 
datele de 25 noiembrie, 2, 
9, 16 decembrie. Informații 
și înscrieri la tel. 618882, 
orele 16—21. (9814)

kir *■»

• SC Comtur lowe 
SRL Deva angajează 
urgent vînzători pen
tru alimentația publică.
• Relații la chioșcul de 
la Sîntuhalm. (10039)

• CĂUTĂM brutar, 
cocător, modelator, mi
nim 3 ani vechime, 
condiții de plată avan
tajoase. Tel. 623510.

(10045)

PIERDERI
, • PIERDUT legitimație
de serviciu eliberată de 
R.A.G.C.L. Deva, cu nț. 
5480, pe numele Codoba 
Martin. O declar nulă.

(10024)
• PIERDUT chei și tele 

comandă autoturism Re
nault — Eagle Chicago — 
Indiana. Tel. 621776 sau 
09215Q458. Recompensă. (7)

• PIERDUT legitimație
de handicapat, nr. 639, pe 
numele Chiosa loan. O 
declar nulă. (9396)

• PIERDUT cartelă ali
mente, pe numele Bîcleșanu

• SC Studios SRL 
cu sediul în Deva, bdui 
Decebal, bl. 5, parter, 
tel. 614246, vinde la 
prețuri avantajoase en 
gros și en detail ur
mătoarele produse : 
margarina Wiesana 500 
g, import Germa
nia, pateuri 80 g, 120 
g, conserve carne im
port Ungaria. Marfa 
prezintă certificate de 
calitate și buletine de 
analiză. (2)

♦ —

• VÎND urgent Dacia -
1300. Tel. 617885. (4)

• VÎND dormitor Sar-
mis nou. neclespachetat. 
Relații tel. 627047. (5)

• VÎND dubită Fiat
Ducatto, fabricație decem
brie 1988, camion Iveko 
Magirus 7,5 t, înmatriculat. 
Tel. 619387, orele 8—18. (6)

• VÎND Peugeot 305 
Diesel cu motor rezervă. 
Hunedoara. tel. 711850.

(9399)
• VÎND apartament 4

camere. Hunedoara, preț 
2800000—3000000, negocia
bil. Relații București, tel. 
016114508 între orele 13— 
20 și 017763954, după ora 
21. (9398)

• VÎND apartament 2 
camere, centrul civic. Hu
nedoara, tel 718505. (9379)

• VÎND casă cu gaze, 
grădină, garaj, Hunedoara, 
Carol Davilla 34, tel. 711334

(9395)
SC Zado Trading vinde 

cîntare electronice de 15 
kg, preț 179 000, case e- 
lectronice Elka 147 000, 
toate cu 1 an garanție și 
postgaranție asigurate în 
Hunedoara. * Tel. 715213. 

(9379)
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Gheorghe, eliberată de A- 
limenîara nr: 10 Hune
doara. O dclar nulă. (9396)

COMEMORĂRI
• COLECTIVUL Socie

tății Comerciale Alimons 22 
amintește că azi se împli
nește un an de la trecerea 
în eternitate a fiului cole
gei noastre

LUCIAN URSU, 
la numai 1'6 ani

Dumnezeu să-1 odih -
nească în pace ! (9947/

9948)

DECESE
• COLECTIVUL Filialei 

C.E.C. Hunedoara este ală
turi de colega lor An- 
ghel Elena la marea 
durere pricinuită de moar
tea fulgerătoare a soțului ei

ANGHEL II.IE
Sincere condoleanțe fa- 

miliei îndoliate. (9949)

• FAMILIA îndure
rată anunță trecerea 
în neființă a celei care 
a fost o bună mamă, 
si bunică

TEODORA 
GÂRCOVEANU 

Înmormîntareâ va avea. 
loc azi, 24 noiembrie, 
ora 13, de la Casa 
mortuară Deva. Dum
nezeu să o odihnească 
în pace I (2)

• SOȚIA Valeria, fiul 
Traian, soacra, cumnații, 
cumnatele și nepoții a- 
nunță încetarea din viață 
a dragului lor

GHEORGHE
■ SÂNZUIANA 

înmormîntarea are loc azi, 
ora 13, în Cimitirul Orto
dox din satul Poiana-Balșa, 
Dumnezeu să-1 odihnească 
în pace ! (10035)

S.C. ROBES S.A. BAIA MARE
Str. V. Lucaciu, nr. 162, telefoane 99/413853. 

99/417229, telex 33219r, fax 99/413853 *

Execută și livrează utilaje pentru agricultură ( 
pentru care se obțin credite bancare de 15 la sută : ț

• mori complete cu valțuri pentru grîu (10, 15, 20, l 
25, 30, 40 t/24 ore) și porumb (5, 10, 15 t/24 .ore). In- ; 
termediază proiectarea liniei tehnologice și a clădirii ; y

• batoze pentru treierat cereale păioase și 
toză pentru porumb (capacitate 300—800 kg/h);

• linii tehnologice pentru obținerea uleiului 
floarea-soarelui ;

• gatere ușoare pentru bușteni 0 500 și 0 
mm, complet echipate ;

• circulă pendulară pentru gatere ;
• mașini de rașchetat parchet ;
• toate utilajele pentru fabricile de cărămizi și 

țigle, inclusiv - presă țărănească de capacitate mai 
mică ; .

• toată gama de utilaje pentru epurarea apelor 
reziduale ;

• utilaje pentru transport (transportoare cu ban
dă, transportoare elicoidale, elevatoare, utilaje pen
tru alimentare și dozare) ;

• SDV-uri și roboți industriali.
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Angajează prin concurs J
• 2 economiști pentru compartimentul) 

financiar-contabil. ț
Condiții: să fie absolvenți ai Facultății ț 

de Științe Economice — secția finanțe-conta- ț 
bilitate, și să 
puțin 5 ani.

Concursul 
1992, la sediul 

12—14.
Informații 
economic,

S.C. „CORATRANS““ S.A. DEVA

secția finanțe-conta-1
aibă vechime în muncă

nr.

tul

de cel
1 

va avea Ioc în data de 10 dec. ,i 
societății din Deva, str. Horea, )

suplimentare la compartimen-1 
telefon 95/612160. I

(1345)j

ir. r • «■■■ • 9 r «Bav 9 ^9^ 9 9.-99

S.C. SUINPROD S.A. ORÂȘTIE
(fost ISCIP Orăștie) |

Vinde la licitație mijloace fixe disponibile. » 
| Lista va fi afișată la sediul societății în Orăștie, | % ■ “ ■ ■ - - - - - . - 
I
*
I b 
I * 
I *
I
I
I
I* 
| nr. 4; telefon 611662, organizează :

• Petrecerea Revelionului 1993 in stați- j 
unile Felix, Herculane, Geoagiu, Voineasa, Mo- I 
neasa.

• Excursie în Turcia în ziua de 25 noiem
brie 1992, prețul 11 000 lei.

• Excursie în Polonia în ziua de 2 decem
brie 1992, cu cazare la Cracovia și vizitarea o- 
rașului Varșovia, la prețul de 17 000 lei. (1330)

I 
I

I
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I

str. Luncii, nr. 1, județ .Hunedoara, începind' 
cu data de 19. XI. 1992., Licitația va avea locl 
in data de 7. XII. 1992, ora 10. î

. Informații suplimentare la tel. 641640 sau* 
642504. (1323-2)j

IS.C. SUINPROD S.A. ORĂȘTIE
(fost ISCIP Orăștie) j

Vinde către âgenți economici (de stat sau I 
privați) carne și preparate din carne la prețuri Z 
avantajoase.

Informații la tel. 641640 sau 641863. (1323-1) j 
~ * 

AGENȚIA DE TURISM SINDACO DEVA | 
cu sediul în Deva, str. M. Kogălniceanu, j

h

I
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S.C. COMSER S.R.L. j
Distribuitor autorizat ALCATEL ’
Vinde .din stoc I
• Centrale telefonice 3 linii extferne și 8 j 

linii interne la prețul de 139 500 lei. Relații la; 
tel. 0 95/711919, 717148 sau la sediul firmei dini 
Hunedoara, str. Revoluției, nr. 5. (CEC)!
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; COOPERATIVA DE CONSUM VAȚA DE JOSJ ORGANIZEAZĂ
| La sediul unității, în ziua de
; brie 1992, ora 10 :j LICITAȚIE PUBLICA

pentru vinzarea următoarelor
| fixe :

• TRACTOR U 650, cu durata
| ciu expirată în procent de 46,8 la
; normată ;

• REMORCA, cu durata de serviciu nor- J 
mată expirată in întregime.

Prețul de începere a licitației este de 
115 000 lei.

Cele două mijloace fixe nu se licitează | 
separat. Condițiile de participare la licitație; 
sînt : i

— depunerea a 10 la sută din prețul de!
începere a licitației ; |

— taxa de participare la licitație 1000 lei. ■■
Relații suplimentare Ia tel. 106, Vața de |

(1346) j
•k
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LABTECH SRL — DEVA 
Str. N. Bălcescu, bl. 16A, sc. C, ap. 33

ORGANIZEAZĂ :
Expoziție cu prezentarea produselor apar- 

ținînd Mettler (Elveția), Iugold (Elveția), Keit- 
ley (SUA), Daewoo (Coreea)

• Aparatură de laborator
• Sisteme de achiziție și control date
• Calculatoare personale
• Demonstrații și informații tehnice 
Organizatori: LABTECH SRL Deva

BFD IMPORT-EXPORT București.
Expoziția va funcționa in perioada 25—|

27 noiembrie 1992, între orele 9—14, în salaj 
festivă a Spitalului Județean Deva

Informații suplimentare la 095/6}9232. >
(9433) ’

-------  I
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7 decern- j 

mijloace I 
de servi- J 
sută și j
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SOCIETATEA COMERCIALĂ
,,ICSH" — S.A. HUNEDOARA

Vinde prin licitație mijloace fixe devenite 
disponibile de la creșele și grădinițele între
prinderii. Licitația va avea Ioc în zilele de 
27 XI și 4 XII 1992, ora 12, la grădinițele 
nr. 3 din str. Aleea Florilor și nr. 2 din str. 
Aleea Ciinpului.

Informații suplimentare la telefon 713050, 
int. 229. (1344)
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