
•  GENEVA. Comisia GNU 
pentru drepturile omului 
din Geneva a adoptat tex
te! unei rezoluţii în care 
îşi manifesta satisfacţia fa
ţă de răspunsul guvernului 
român privitor la măsurile 
luate pentru garantarea şi 
promovarea realizării drep
turilor omului în România 
al, totodată, salută măsuri
le luate în vederea instau

rării Unui sistem democra
tic şi pluralist, bazat pe 
respectarea drepturilor 6- 

- inului si a legalităţii, Tot
odată, Comisia salută „am
biţia declarată de guvernul 
român de a se achita de 
obligaţiile asumate in Vir
tutea convenţiilor Interna
ţionale şl a Instrumente
lor la care România este 
Parte fi ale- căror obiecti
ve sînt, intre altei* pre
venirea discriminării bazate 
pe considerente de rasă, cu
loare, origine naţională sau 
religioasă**.

•  WASHINGTON. Sta
tele Unite poartă convor
biri CU aliaţii săi din NA
TO în ceea ce priveşte for
marea unul contingent mi
litar Internaţional în vede
rea punerii in aplicare a 
planului de pace pentru 
Bosnia şl Herţegoylna — a 
anunţat Casa Aibă, citată 
de REUTKR. înalte efida- 
lit&ţi americane au afirmat 
că acest contingent, ce va 
fi format din zeci de mii 
de militari, trebuie să fie 
gata să contribuie la con
cretizarea înţelegerii de

pace, imediat după semna
rea acesteia de către părţi
le aflate In conflict fn 
Bosnia.

•  NEW YORK. Cei doi 
principali suspecţi interpe
laţi in cadrul anchetei a- 
supra atentatului de la 
„World Trade Center**, din 
New York, au primit Cel 
puţin 8000 de dolari, în 
ultimele luni, din Europa 
-  a anunţat cotidianul „The 
New York Times**, cltîndu-i 
pe investigatorii federali. 
Sumele au fost vărsate In
tr-un cont comun pe hu

mele celor doi, Mohammed 
Salameh şi Nidal Ayyad. a- 
restaţi şi inculpaţi pentru 
„complicitate" în atentatul 
din £6 februarie. Aceste 
transferuri .sugerează că 
o organizaţie din Străinăta
te îi finanţa" pe suspecţi, 
a subliniat un anchetator al 
FBI, citat de aceeaşi sur
să.

o BELGRAD. Preşedin
tele Iugoslaviei, Dobriţa 
Ciosici, a declarat că nu li 
poate „forţa" pe sîrbii din 
Bosnia să accepte pianul de 
pace propus de copreşedin

ţii conferinţei de ia Gene
va. Cyrus Vance şl Da vid 
Owen. La o conferinţă de 
presă ţinută la Belgrad, 
Ciosici a afirmat că „ii pu
tem sfătui pe sîrbii din 
Bosnia să consimtă la com
promisuri, dacă va fi ne
cesar, dar nu îi putem o- 
bliga să accepte dictatul 
marilor puteri şi hărţile de
senate la Geneva sau in al
tă parte".
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Gospodinele spun că 
cea n\ai comodă mîncare 
de pregătit este tea din 
carne. Gurmanzii susţin 
că din toate legumele cea 
mai bună este... carnea şl 

cea mai bună pasăre este-. 
porcul. :

Păreri şi gusturi pe ca
re nu ie contrazicem, de
şi nici carne In fiecare 
zi nu-1 sănătos. Dar nici 
verdeaţă în flecare Zi iar 
nu-i bună. Ştiţi ce i-a 
spus Bulă preotului care 
pficia slujba de Îngropă
ciune a Iul taică-sâu, a- 

. tunci cînd a ajuns la ver- 
setul „şi du-1, Doamne, In 
ioc cu verdeaţă" : „Pă
rinte, dacă poţi, du-l la

nă la 10 ori mai mari M 
reflectă In pripa produ 
selor“. domnule director, 
dar gospodăriile popula
ţiei din judeţ, in care 
efectivele de porci ap 
crescut mult după revolu-. 
ţie, în ce măsură consti
tuie 6 sursă de aprovizio
nare pentru dumneavoas
tră f *  „Sigur, prin bazele 
de recepţie ne aprovizio
năm eu porci vii şi de la 
gospodăriile ţărăneşti. 
Dar ne face concurenţă 
piaţa liberă. Noi nu pu
tem plăti preţul pe kg 
în viu pe care4  dau par
ticularii. Pentru noi pre
ţul de achiziţie este star 
biUt de stat. Aşteptăm în-

C e  n e  m a i a ş t e a p t ă  ?

un tec cu came, căci de 
verdeaţă a murit".

Dacă glumele astea v-au 
făcut să zîmbiţi, fie şl 
numai în colţul gurii, e 
bine, căci din zi în zi sînt 
tot mai puţine motivele 
de a rîde şi a zimbi. Din
colo de orice glumă, ro
lul cărnii în alimentaţie 
este bine stabilit de me
dici. Dar de unde carne, 
sau mai bine zis de un
de bani pentru carne ?

Discutam în urmă cu 
citva timp cu doctorul Pe
tru Aida—  şeful secţiei 
de industrializare a cărnii 
de la Haţeg, despre pro
blemele domeniului de 
care răspunde. „Cea mal 
grea problemă la ora ac
tuală este aprovizionarea 
CU porci vil. De la com
plexele de Creştere şi în
grăşate din judeţ de a- 
proape un an nu am mal 
primit porci. Ca să ne pu

tem continua activitatea, îi 
aducem de la Căzâneşti, 
tocmai de la 550 km dis
tanţă. Natural, cheltuie
lile de transport de 5 pî-

să modificări la el pînă, 
pe la şase sute şi ceva 
de lei/kg**.

Ce ne mai aşteaptă In 
afară de reducerea sub
venţiile şi consecinţele tn 
viaţă noastră ale alinierii 
Icului la cursul bancar al 
dolarului ? Este uşor de 
imaginat, fn preţul cărnii 
şi al preparatelor din car
ne şl aşa suficient de „o- 
trăvite" de delirul infla
ţiei, va mai Intra In pro- ‘ 
porţie corespunzătoare 
noul preţ de achiziţie al 
materiei prime. Şi va tre
bui să-l înghiţim şl pe 
aceste, odată cit îmbucă
tu ra  de salam sau de 
carne, pentru că legile 
economiei de piaţă 
ne-o impun obiectiv. ŞI 
parizerul cu destulă apă 
şl sare în eî, acum la pre
ţuri de la 600 şi ceva lei 
în sus pe kilogram furi 
mal- ieftin preparat din 
carne), va ajunge te du
blul acestui preţ. Şi, nu 
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Adevărul nu trebuie să vă supere, 
domnule director !

Prin adresa nr. 451/8.03. 
1003, redacţiei Ziarului „Cu. 
vântul liber" Deva l-a fost 
Înaintată replica S.C. „A- 
Umentara" SA . Deva, prin 
oare se Invocă „acUzele 
gratuite" atribuite In coti
dianul nostru, precum şl 
„slaba documentare" a au
torului artiteăului „Ofen
siva deşeurilor alimentare 
continuă" din 3.03.1993 :

Domnului redactor şef,
In articolul „Ofensiva de

şeurilor alimentare conti
nuă", publicat in cotidianul 
dv. nr. 818, din 3 martie 
1993, sub semnătura dlul 
Cornel Poenar, sînt semna
late o  serie de nereguli în 
activitatea S.C. „Alimenta
ra" S A. Deva, cu referiri 
concrete la magazinul nr. 
18 din str. Andrei Mure- 
şanu, Deva.

In virtutea dreptului te 
replică, vă comunicăm, cu 
rugămintea de a . publică 
următoarele precizări:

Pentru asigurarea distri
buirii zahărului subvenţio
nat către populaţie, S.C. 
„Alimentara** S.A. Deva, 
în cursul lunii ianuarie 
S.c., s-a aprovizionat de la 
S.C. „Retezatul" S A  De
va {fosta ICRA Deva) cu 
acest sortiment. Sortimen
tul in cauză a fost Însoţit

la livrare de certificatul de 
calitate nr. 2001/16.12.1992, 
pe care-1 anexăm 4n copie. 
. flacă te data controlului, 
din cele 2950 de kilogra
me eii care a fost aprovi
zionat magazinul nr. 18 
Deva s-au mal găsit în stoc 
doar 312 kg, rezultă că de 
cele peste 2600 kg au be
neficiat peste 1000 de fa
milii de 2—3 persoane. Că 
zahărul în cauză nu este 
un deşeu, aşa cum autorul 
articolului îl califică, şi că 
buletinul de analiză nr. 

2601/1992 atestă calitatea co
respunzătoare a produsului, 
rezultă din faptul că nici 
un membru al uneia din 
cele peste 1000 de familii 
consumatoare nu a avut de 
suferit de pe urma consu
mării acestui produs.

Cit priveşte cele 146 de 
eutii pateu bombate, la ca
re autorul articolului face 
referire, trebuie făcută pre
cizarea că acestea se aflau 
scoase din vînzare, fiind 
pregătite în magazia unită
ţii, în vederea restituirii lor 
producătorului, conform 
dispoziţiilor legale în vi
goare, bombajele produse 
tn cadrul termenului de 
garanţie (datorate unor vi
ril ascunse, cum este ca
zul de faţă) se înlocuiesc

pe cheltuiala producătoru- 
lui.

Argumentele aduse în fa
voarea susţinerii ideii că, 
în ceea ce ne priveşte, a- 
firmaţiile autorului şi con
ţinutul articolului sînt ne* 
adevărate, fiind rezultate 
dintr-o slabă documentare, 
ar putea continua.

Demn de remarcat este 
şi neadevărul din conţinu
tul textului, potrivit căru
ia, pentru aşa-zisele defi
cienţe, s-a aplicat o amen
dă de 500000 de lei. Nu 
s-a aplicat nici o amendă şi, 
aşa cum am arătat mai 
sus, nu au existat defi
cienţe-

Pe lingă deserviciile a- 
duse de autorul articolului 

strădaniilor tuturor salaria
ţilor S.C. „Alimentara" 
S.A. Deva, de a pune la 
dispoziţia populaţiei măr
furi corespunzătoare din 
punct de vedere calitativ, 
am constatat şi unele pa
gube materiale ca urmare 
a derutei create în rîndu! 
cumpărătorilor, astfel că, 
după data apariţiei artico
lului, vînzârile au scăzut

(Continuare în pag. o 2-a)
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#  Nicuşor îşi atenţionează părintele :
' — Tăticule, ntt vorbi aşa urit. Acum nu 

te afli nici la volan, nici pe stadion...
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o FAINA ALBA. in Ohaba

Strei (oraşul Călan), s-a pus în 
funcţiune, de curînd, o moară. 
Este vorba de moara Groza, cu 
o capacitate mare, cară macină 
în toate zilele săptămînii. Utila
jele fiind noi, cei care trec pra
gul morii sînt mai mult decît 
mulţumiţi de calitatea făinii din 
care se poate face în casă o pîi- 
ne ca' spuma laptelui, cozonaci 
etc. Avîndu-se în vedere apropie
rea sărbătorilor Paştelui, dorito
rii se pot programa pentru mă- 
ciniş şi la telefonul 730991. (M.B.)

O  1NLESNIRL Casa; Mortua
ră Deva oferă celor Interesaţi un 
sistem de înlesniri îh caz de de
ces. Astfel, în baza unor carne
te se poate cotiza lunar cu mi
nim 100 de le i/ în caz de deces, 
persoanei cotizante i se asigură 
de către Casa Mortuară Deva 
servicii în cuantumul sumei de
puse, cu o reducere de 5 la tută 
a costurilor. (V.R.) v

O TESTAREA PIEŢEI. Trăim 
s-o vedem şi pe astă. Cine â 
trecut sîmbătă prin piaţa Devei 
s-a convins că poate cumpăra, 
fără înghesuială, un kg de stru
guri sau de ardei, aduşi din Chi
le, cum scria Pe ambalaj, cu 
2500 Iei (!). Pe vremuri, cu ace
iaşi bani se putea cumpăra cel

puţin cîte o tonă din aceste pro
duse. Economia de piaţă merge 
înainte. (N.T.) :

O GUNOAIE ŞI... FUM. „Năs
truşnicia" copiilor scăpaţi de 
sub controlul părinţilor se revar
să direct în viaţa noastră. Nu', 
mai departe, în seara zilei de 14 
martie, în Aleea Transilvaniei 
din Deva, mai mulţi copii au a- 
prins un container de gunoi. Con
secinţe : o noapte de calvar pen
tru locatarii din zonă. Atenţie 
părinţi la... jocul copiilor cu fo
cul î (CP.) :

Q  HOŢUL- DE FOCHIST. Deşi 
taai avea de executat 480 de zi
le dintr-o mai veche condamna
re, Arpad Hainal din Petrila, fo

chist la  Asociaţia de locatari nr. 
3, s-a apucat de furat din locuin
ţe. Se pare că Izabela Burlacu, o 
bucureşteancă de 16 ani, nu  este 
străină de „afacere". (V.N.)

O  CÎINI VAGABONZI, In 
plin  cen tru l o raşu lu i1 Haţeg eşti 
expus la orice oră m uşcăturilor 
cîinilor vagabonzi. Şi nouă ne 
plac cîinii. Dar înţelegem că fie
care stăpîn trebuie să le poarte 
de grijă. Nu să-i facă vagabonzi. 
(N.S.)
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îndelungata istorie ş  mi
neritului în România ne dat- 
vedeşte, fără putinţă dţ 
tăgadă, că oamenii cat-ţ 
poartă cu semeţie pe limes 
rii lor munţii şl dealurile 
noastre — MINERII — ap 

fost uniţi în toate momente
le istoriei, fie ele bune sau 
rele.

Însăşi noţiunea de mi
ner, sinonimă cu epa . do 
ortac, presupune ingemâ- 
narea cugetelor. Inimilor şi 
mîiniior, atît pentru a fa
ce faţă vicisitudinilor adîn- 
curitor pămîntului, cit şi 
celor ale istoriei.

Astăzi- contrar acestor 
tradiţii, minerii din Româ
nia sînt divizaţi, deşi con
diţiile economico-sociale cu 
care ei se confruntă sînt 
aceleaşi.

pornind de ia acestea, 
conducerea Federaţiei Sin
dicatelor Miniere din Ro
mânia apreciază că neînţe
legerile existente nu vizea
ză profunzimea problemati
cii cu care *e confruntă a- 
ceastft categorie socio-prefe* 
sională şi că ele pot fi de
păşite printr-o gîndire ma
tură a liderilor lor, cana
lizată spre atingerea adevă
ratelor scopuri ale mişcării 
sindicale.

Biroul Executiv al Fede
raţiei Sindicatelor ■Minie
re din România conside
ră că un prim pa» iu  
direcţia reunificării mişcă
rii sindicale din mineritul 
românesc, şi care trebuie 
însoţit ulterior de întâlni
rile între conducerile celor 
două organizaţii sindicale 
care să ducă în finaiŢa fu
ziunea lor- poate f i făcut 
acum prin negocierea unui 
singur Contract Colectiv de 
Muncă la nivelul întregului 
minerit şi geologiei din Ro
mânia.

In acest sens, Conducerea 
Federaţiei Sindicatelor Ml- 
.niere din România vă aş
teaptă-în cursul zilei de 
miercuri. 17 martie, 1993, 
la sediul ei. Prilej cu care 
să decidem împreună asu
pra modalităţilor de nego
ciere a unui contract unic.

Cu speranţa câ veţi răs
punde favorabil acestei pro
puneri sincere, VĂ  AŞTEP
TAM;
BIROUL EXECUTIV AE 

FEDERAŢIEI 
SINDICATELOR 

MINIERE DIN ROMÂNIA 
Biroul Executiv al Ligii 
„Solidaritatea" 92 — Deva



CUVINTUL LIBER

Ziua Mondială a Drepturilor 
Consumatorilor

15 m artie a fost Ziua 
M ondială a D repturilor 
Consumatorilor. In  m esajul 
său; de cea mai largă au 
dienţă civică regăsim  ex 
presia preocupărilor m a
nifestate- astăzi p re tu tin 
deni în  lum e pentru  o pro 
tecţie- socială eficientă şi 
activă.

In  ţa ra  noastră, s ta tu l,. 
prin mijloacele prevăzute 
de lege, protejează cetă ţe 
nii în calitatea lor de con
sum atori, asigurînd cadrul 
necesar inform ării lor com
plete despre caracteristicile 
esenţiale ale produselor şi 
serviciilor, apărării şi as i
gurării drep turilo r şi in te 
reselor legitime ale persoa
nelor fizice îm potriva u- 
nor practici abuzive.

1(5 M artie 1993 reprezintă 
un prilej pentru a releva 
— în contextul program ului 
de reform e perseverente şi 
accelera le pe drum ul fău 
ririi pngi societăţi demo
craticei'—  sem nificaţia res 
ponsabilităţilor asum ate de 
Oficiul Judeţean  pentru 
Protecţia Consum atorilor

H unedoara şi de Asociaţia 
pentru  Protecţia Consuma
to rilo r „U lpia-Prest" Deva. 
pen tru  protecţia consu

m atorilor. Aceste preocupări 
se cer m ult am plificate şi 
dezvoltate p rin tr-o  prezen- 

: ţă  activă şi intransigentă în 
lupta pentru  eradicarea a- 
buzurilor şi a cauzelor ce 

le generează, precum  şi prin  
acţiunile întreprinse pen
tru  protecţia îm potriva pro
duselor şi serviciilor ce pun 
în pericol sănătatea sau 
viaţa ; asigurarea unei in 
form ări corecte pentru  ac
cesul sp re  cea mai bună 
opţiune, rezolvarea corectă 
a reclam aţiilor, păstrarea 
unui m ediu  înconjurător 
sănătos. Toate acestea con
feră un cadru optim  de a- 
firm are a politicii naţionale 
de protecţie şi de prom ova
re a dreptăţii sociale.

l)r. MIHAIL KI DEANU, 
Preşedintele Asociaţiei 

Judeţene pentru Protecţia 
Consumatorilor, directorul

O.J.P.C. Hunedoara

C e  n e  m a i a ş t e a p t ă ?
;■ (Urmare din pag. 1) trie în mod unilatera l ?
—i*j— — ........  ■ ■ Ar fi n e d re p t; v ina cea

ni ’Se va mai părea sărat, m are stă în decim area e- 
ci terib il de amar. Pe fectivelor de anim ale, în 
cine să dai vina pentru  starea deplorabilă la care 
gustul acesta ? Pe indus- a fost adusă agricultura.

Norocul .oamenii şi-l fac
Discuţie cu dl -Emil Petruţ, viccprimarttl comu- 

nei Luncoiu dc Jos.

— Dle P etru ţ, astăzi vă 
propunem  să vorbim  despre 
oamenii din com una dv.

Vă spun de la înce
put că avem oameni buni. 
Deşi m ai avem unele pro
bleme, ei se dovedesc în 
ţelegători.

—-  în  ce sens ?
— Vreau să spun că şi 

atunci cînd nu s-au pu tu t 
rezolva toate necazurile, ce
tăţenii ne-au înţeles. Evi
dent, le-am explicat pe în 
delete ce se popte şi ce nu.

— Daţi un exemplu.
— A r fi ele mai multe. 

Aş vrea să vorbim  însă a- 
cum de pădure. P en tru  ce
le 265 de ha fiare aparţin  
oam enilor din comună s-au 
făcut niai m ulte dem ersuri. 
Nu s-a realizat m are lu 
cru. Aşteptăm  topografii 
cam de m ultă vreme. A- 
tunei, din discuţiile cu-cetă
ţenii, a  reieşit că a r  fi mai 
bine să aducem topografi

alte părţi. Vă spun cinstit, 
m ie mi-i drag să m ă duc 
p rin  sat.

— Un lucru  bun, desi
gur. Vreau să vă întreb, 
însă, dacă nu  s-a îm părţit 
pădurea, oam enii au lem 
ne, butelii ?

— Nu sîn t problem e cu 
lemnele. Gine a vrut, a 
prim it. Nici cu buteliile nu 
stăm  rău. Ghiar astăzi se 
aduce un nou transport.

— Nu vi se pare că prea 
se lungeşte construcţia noii 
centrale telefonice ? Oame
nii ce zic de treaba asta ?

— Povestea-i m ai lun 
gă, într-adevăr. Gonstrucr 
ţia este finalizată, mai 
trebuie doar tu rna t betonul 
într-o cameră. în  luna de
cembrie au venit cei de la 
Romtelecom, au văzut, au 
promis că revin, dar nu  i-a 
m ai văzut nim eni. Cetăţe
nii sînt interesaţi, desigur, 
în finalizarea cît mai cu

pe banii noştri. Acum ur- «rînd a centralei. Vin, în-
m ează să vedem dgcă O- 
colul Siîvic este de acord.

— D ar cu păm întul, care 
este situaţia ?

— Chiar dacă mă repet, 
vă spun că avem noroc de 
oameni de treabă. Nu s-au 
certat în tre  ei pentru  o 
palm ă de păm înt. Nu s-au 
certat nici cu noi. Nu zic 
că nu au fost- şi neclari
tăţi, dar nu s-au bătu t în 
tre  ei, cum se întîm plă "prin

Adevărul nu trebuie să vă supere, 

' ' • i i . ' -  domnule director!
(Urmare din pag. 1)
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sim ţitor la magazinul no
minalizat.

F a ţă  de cele rela ta te  mai 
sus, /considerăm  că însăşi 
noţiunea de deşeu, şi cu 
a tît fnai m ult cea de de
şeu alim entar, nu  este su
ficient de clară pen tru  dl 
Scamei Poenar, P en tru  toa
te  motivele arătate, vă ru 
găm ;c;a în  tim p util să pu 
blicaţi dezm inţirea necesa
ră  rep a ră rii daunelor m o
ra la  şi m ateriale suferite de 
S.B, j,A lim entara" S.A. De
va.- i C u ; stim ă, consiliul de 
adm inistraţie al S.C. „Ali
m entara" S.A. Deva.

N otţf au toru lu i
Deontologia profesională, 

dub la tă  de prom ovarea a- 
devărului şi a dreptulu i de 
replică sau contrareplică, 
obligă -ziaristul de a con
semna, cu  m axim ă obiecti
vitate situaţiile -consemna
te pe teren, indiferent de 
riscurile profesiei pe care 
şi le. asum ă, adevăr expri
m at nuinai în baza unor 
elem ente reale.

P en tru  înţelegerea corec
tă  â  situaţiei sem nalate la 
m agazinul alim entar nr. 18 
din . Deva, cu ocgzia con
trolului efectuat în  data de 
8.02.1993, fapte certe de
altfel, este necesară o în 
toarcere în  timp.

Oficiul pen tru  Px-otecţia 
Consum atorului Hunedoara 
efectuează un prim  control 
Ia alim entara n r. 25, în 
ziua de 27 ianuarie 1993, 
ocazie cînd s-au ridicat p ro 
be din zahărul im portat din 
China, pen tru  analize de la 
borator, zahăr liv ra t de că- 
ti-e S.C. „Retezatul" S.A. 
Deya (certificat de calita
te rir. 2601/16.12.1992). Pe 
baza buletinului de anali
ză n r. 308—719/3.02.1993, e- 
fectiiat de la b o ra to ru l Ea- 
rex, s-a oprit com ercializa
rea  a 917 kg zahăr la a li
m entara nr. 25, în trucît re 

zultatele de laborator e- 
videnţiază param etri cali
ta tiv i necorespunzători.

în  ziua cu pricina (8.03. 
1993), o echipă de control 
form ată din dl Gheorghe 
Socaciu .inspector princi
pal la Oficiul pen tru  P ro
tecţia Consum atorului .H u
nedoara şi dom nişoara A- 
lina Motan, de la Poliţia 
economică a m unicipiului 
Deva, a efeatuat o descin
dere la magazinul alim en
tar nr. 18 Deva. Zahărul, 
aflat la alim entara de fa 
ţa, provine din acelaşi 'lot 
liv ra t de către S.C. „Rete
zatul" S.A. Deva alim enta
rei nr. .25, iar buletinul de 
analiză nr. 308—719/martie 
1993 a fost valorificat şi 
la alim entara nr. 18 Deva, 
oprindu-se din consum can
titatea de 312 kg zahăr, 
produs cu param etri fizico- 
chimici şi microbiologici ne
corespunzători. De asem e
nea, 60 de borcane Ness 
Alvorada .— cax-e nu au a- 
vut certificate de calitate, 
precum şi 146 de cutii pa
te ficat (conform procesului 
verbal nr. 918/8.02.1993, 
semnat, fără nici o obiec
ţie, de dna economist Ilea 
Doina, şeful biroului co
mercial), au fost oprite tem 
porar din vînzare.

„Pateul era: efectiv la  . 
comercializare. în  urm a 

num ărării cu tiilo r a  rezultat 
că 17 la  sută d in tre  aces
tea .aflate în stoc şi la vîn- 

. zare, erau bombate", se 
m enţionează în declaraţia 
organului de control. Or, 
punerea sub sem nul în tre 
bării a celor două organe 
de control (Poliţie şi Ofi
ciul pentru  Protecţia Con
sum atorului) pare mai m ult 
decît ciudată dom nilor din 
consiliul de adm inistraţie al 
S.G. „A lim entara" S.A. D e
va, din m om ent ce în  pro
cesul verba l încheiat nu  e- 
xistă nici o obiecţie.
'  Oare celor peste 1000 de 
familii care aţi cum părat

zahăr trebu ia să li şe în-, 
tîmple ceva in urm a con
sum ării produsului de faţă  

pen tru  ca dum neavoastră să 
luaţi m ăsurile de retragere 
a m ărfii d in circuitul pu 
blic ? A rgum entele au to 
rului articolului le consi
deraţi neadevărate. D rept 
m ărturie stau  doar . cîteva 
elem ente : buletinul de a- 
naliză al Laboratorului La- 
rex  nr. 308—719/3.02.1993, 
în care se consemnează : 
germeni aerobi mezofili/ 
gram, 535 în loc de 200 ; 
mucegaiuri 110/10 gram e 
îri loc de 10 ; drojdii —- 60 
în loc de 10 ; de asemenea, 
s-a constatat prezenţa leu- 
conostocului, fap t inadm i
sibil în alim entaţia umană.

Domnilor din consiliul de 
adm inistraţie, susţineţi că 
nu s-au aplicat amenzi şi 

că nu au existat deficienţe ? 
-Dom nul Liviu Eugen Mun- 

teanii lucrează. în a ltă  p a r 
te ? Nu este şef de depo
zit, la onor S.C. „Alimen
tara" S.A. Deva ,iar chi
tan ţa  CEC nr. 2230880/9. 
02.1993, prin  care a achitat 
suma de 25 000 lei • (jum ă
tate din m inim ul amenzii 
aplidate de 50 000), este o 
născocire ă ziaristului ? Es
te tr is t că trebuie să aflaţi, 
dle director Trif, d in  ziar 
o asemenea sancţiune a- 
plicată în  grădina proprie. 
Sau un a lt caz : în  26.02. 
1993, la m agazinul alim en
ta r  nr. 69 din Deva ale 
cui erau cele 20 de kg de 
parizer, al cărui term en 
de valabilita te a  fost de
păşit cu trei zile ? Tot năs 
cociri gazetăreşti sînt ?

Cît priveşte noţiunea de 
deşeu alim entar — noţiune 
dare nu  este suficient de 
clară pen tru  sem natarul a r 
ticolului, opinia c.a. a l S.®. 
„A lim entara" S.A. Deva — 
un produs infestat cu leu- 
eonostoc, zahăr în  cazul 
de faţă, nu  poate fi a ltce
va decît în  cel mai fericit 
caz un deşeu.

treabă dacă mai trebuie 
bani. Deocam dată bani sînt, 
d ar sîntem  duşi cu vorba 
de cei de la1 Romtelecom.

Ce îi m ai frăm întă 
pe oamenii comunei ?

— Destule. Bunăoară dru- 
murile. Cel de la Valea 
M are este distrus de Oco
lu l Silvic. Cetăţenii au  v e 
n it la p rim ărie şi au pro 
pus ca acest drum  să fie 
în tre ţinu t de cei ce îl d e 
gradează. Este norm al, nu  ?

— P rim ăvara bate la  u- 
şă. Pen tru  omul de ia  sa
te  înseam nă m ult.

— Nici noi-nu facem ex 
cepţie. D im potrivă, aş spli
ne că ,1a sugestia cetăţeni
lor, s-au făcut lucruri bu 
ne. S-au adus sem inţe de 
orzoaică, ovăz, trifoi, po
rumb, sfeclă, ceapă, ardei, 
castraveţi — toate la p re 
ţu ri vechi. S-au adus şi ce
va îngrăşăm inte chimice. 
Şi aici avem noroc cu in 
ginera Cornelia Stăncescu, 
care s-a zbătut mult.

— Da, d a r norocul oa
m enii şi-l fac !

VALENTIN NEAGU

INSTITUTUL DE MONTANOLOGIE - -  R.A. 
cu sediul în comuna CRISTIAN, judeţul Sibiu

Organizează CONCURS în ziua de 30 mar
tie 1993 ,ora 10, pentru ocuparea următoarelor 
posturi în cercetare r

•  medici veterinari
•  ingineri agronomi ^
•  ingineri chimie alimentară
•  biologi
•  biochimişti
•  arhitecţi
•  ingineri constructori
•  economişti (economie agrară)
•  laboranţi (studii medii de specialitate)
Se pot înscrie la concurs absolvenţii promo

ţiilor 1989 şi 1990.
Relaţii, zilnic, la telefoanele : 092/559169 si 

092/559108, între orele 10—14. (158)

S.C. „ZARANDTRANS“ S.A. BRAD 
(Codul de înregistrare fiscală : 2139359) \

i JUDEŢUL HUNEDOARA !
i Anunţă agenţii economici şi persoanele par- j 
l  tit ulare c ă : )
]  •  EXECUTA TRANSPORTURI DE MAR- )
S FĂ cu autocamioane şi autobasculante între  ̂
j 6,5—22 tone, în toată ţara, la tarifele cele mai ţ 
\ scăzute din judeţul Hunedoara ; \
\ •  EXECUTĂ REPARAŢII de autocamioa- ţ

ne, autobasculante, autobuze şi autoturisme, pre-1 
cum şi de agregate singulare, prin Secţia de j 
reparaţii specializată în acest scop )

•  VINDE DIN STOC şi REPARĂ la ce- 1 
rere punţi faţă, spate Savicm, Raba, CV-AK 5, ) 
CV-AK 6, electromotoare, pompe apă, alterna- \ 
toare etc., la preţuri deosebit de scăzute, : \ 

ţ Apelînd la serviciile noastre veţi economisi ţ 
ţ timp şi bani. I
l Totodată Societatea Comerciala „ZARAND- i 
i TRANS“ S.A. Brad anunţă reluarea licitaţiilor / 
i publice, începînd cu data de 19.02. 1993, ora 11, > 
) şi în fiecare vineri în continuare, la sediul so- j 
V cietăţii, pentru mijloace fixe casate şi disponibi- \ 
) lizate după cum urmează : ţ

•  Autodubă izoterma R 10215 F 1 buc. ^
•  Autoturism ARO 10 1 buc. ^
•  Remorca 2 RB 5A 2 buc. i
•  Remorca 2 RPF 7 1 buc. ■
Adresa noastră este : Brad, str. Gosa, nr. '

i 44, telefon 651698, fax 650778 şi str. Vînători- } 
) lor, nr. 51, telefon 651310 pentru Secţia de re- \ 
V paraţii. ‘ (341) J

S o c ie ta te a  C o m e r c ia lă  

C r ă c iu n  &  C o m p  S .N .C .
Complexul „Bachus“, Piaţa Unirii, nr. 4 Deva

MASĂ BILIARD POOL AMERICAN

i  
i 
i 
i 
i 
i

|  U  l ' ■ I f l l l  II lllll"Mlll l l i i i l l l  M l  ; I

i
II Mesele de biliard ,de calitate america- jocuri mecanice, jocuri de şah, table ş i l

nă, au dimensiunea de 225 x 111 x 78 remmy. Aici, într-o ambianţă plăcută,!

I cm şi se comercializează de firma noas- antrenantă, se servesc băuturi fine, de I 
■ tră la preţul de i,4 milioane de lei sau calitate superioară, într-o gamă diverşi-»

1 2000 de dolari, cu accesoriile cuvenite: ficată, 4—5 sortimente de cafea aromată, I
2 tacuri; 2 crete; un set de bile; un produse ale artei culinare la preţuri ac-"

I triunghi; 35 de fişe. Costul se poate a- cesibile. Reţineţi, Cazinoul (Casina) este! 
chita prin dispoziţie de plată vizată de deschis intre orele 14-—6 (dimineaţa). _

I bancă sau cash. REŢINEŢI! I
Totodată, se asigură accesorii pc bază Ea Firma S.N.C. CRĂCIUN (Bachus) -

I de comandă fermă — tacuri, capete de găsiţi pentru a cumpăra şi o seamă de |  
tac, seturi de bile, cretă, postav special, produse alimentare şi industriale, prin-.

I lămpi speciale pentru biliard, suporturi tre care: J
de tacuri. •  cinci sortimente de ciocolată de ca- >

I IMPORTANT! litate superioară din Franţa, Cehia şi |
Ea etajul complexului „Bachus" din Slovacia; |

I Deva solicitanţii, cei care doresc să_ se « uleiuri speciale pentru toate tipurile! 
destindă cit mai agreabil, au la dispoziţie de autoturisme ; I

I renumita formă de distracţie a Cazino- •  anvelope cu camere 155 x  l i ; 165 x j  
ului (Casină), dotat cu mese de biliard, 13. |

|  Pentru informaţii suplimentare, ADRESAŢI-VĂ la telefoanele 617240, ■  
a 617084 si la fax 617294 Deva. - 2I
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O etapă fără surprize
A m înat cu o săptăm înă, 

re tu ru l Cam pionatului de 
fotbal a început etapa 
de dum inică, desfăşurîn- 
du-se fără  surprize, s in 
gura victorie în deplasare 
fiind obţinută de către 
Dinamo, la Timişoara şi

în continuare se anunţa 
o luptă strînsă între 
Steaua şi foinamo pentru 
obţinerea titlului de cam
pioni în acest campionat. 
Insă, Steaua se află în
tr-o situaţie mai dificilă 
şi tare îfe este teamă că

Rezultatele etapei din 13—14 martie (prima a re
turului): Dacia — Electroputere 1—0; Poli. Timiş. — 
Dinamo 0—2; Univ. Craiova — Sport. Stud- 1—0; Stea
ua — Oţelul 2—1; F.C. Braşov — U. Cluj 3—1; Rapid 
— Petrolul 1—0,; Gloria — F.C. Selena 3—1 ; Farul — 
Progresul 2—1; Inter — C.S.M. Reşiţa 3—2.

-'a -VP 'Y '' \  CLASAMENTUL

1. S teaua 18 15 2 1 48—10 32
2. Dinamo 18 14. 3 1 46— 9 31

:i. Gloria 18 10 3 : 5 28—18 23-
4. U. Craiova 18 9 4 5 : 29—21 22

5. Rapid 18 9. 4 5 24—16 22
6. Electroputere 8 3 7 14—14 19

7. Inter ii* 8 3 i: 7 24—26 19

8. U. Cluj 18 9 1 8 21—23 19
9. Oţelul 18 7 4 ' 7 20—20 18

10. Sport. Stud. 18 7 4 7 25—26 18
11. Dacia 18 6 4 8 18—21 16
12. Farul 18 6 3 9 23—34. 15
13. F.C. Braşov ,i8 6 2 10 16—23 14
14. Poli. Timiş. 18 4 6 : 8 15—29 14
15. F.C. Ploieşti 18 6 i i i 24—26 13
16. Progresul 1 8 :: 3 5 io •18—33 11
17. Selena 18 ■ 4. 3 n iO—29 11
18. C.S.M. Reşiţa 18 2 3 13 17—42 r

Etapa viitoare : 
Poli. Timiş.; Oţelul 
Steaua; F.C. Selena 
Progresul — Gloria 
putere — Inter.

Dinam o — Dacia; Sport. Stud. —  
— U, Craiova; F.C. P loieşti — 

— F.C. Braşov; U. Cluj — Rapid; 
; C.S.M. Reşiţa — Farul; Electro-

m iercuri, cu An vers — 
în Gupa Gupelor va 
capota în  faţa  belgienilor. 
După cum se ştie, Bucur 
Bogdan, Ilie Stan- şi Vlă- 
doiu —* tre i piese de b a 
ză din angrenajul echi
pei, nu  vor avea drept 
de joc, la care se poate 
adăuga şi Iile Dumitrescu, 
accidentat în meciul de 
sîm bătă cu Oţelul Galaţi, 
în faţa  căruia S teaua s-a 
zbătut din greu pentru a 
obţine o victorie lă lim i
tă. Va fi foarte greu m ier
curi pen tru  stelişti. Aşa 
cum era de aşteptat, Di
nam o a învins la T im i
şoara, îngreunînd şi mai 
m u lt. situaţia studenţilor 
în clasament, pe care îi 
aşteaptă două deplasări 
consecutive ,1a colegii lor 
Sportu l Studenţesc şi U- 
n iversitatea Craiova. Da
că în fruntea clasam entu
lui, S teaua şi Dinamo lup
tă  pentru  locul I, Selena 
Bacău şi Progresul Bucu
reşti doresc să evadeze 
de pe periculoasele locuri 
ale retrogradării. O situa
ţie deosebită are şi Pe
tro lu l Ploieşti. Cu nu
m ai 13 puncte, ploiestenii 
primesc în etapa urm ătoa
re replica steliştilor. Şi 
„hora“ celor ce se află în 
zona periculoasă a retro 
gradării se lărgeşte şi 
mai m ult în  etapele vii
toare si nu este exclus ca 
Petrolul şi Poli-Timişoara 
să m ai coboare în  clasa
ment. A tît Progresul cît 
şi Selena Bacău şi au în 
tă rit rîndurile, au spon
sori serioşi şi s-ar putea 
ca m ăcar una dintre a~ 
ceste form aţii să cedeze 
locul unei alte echipe. 
Dar pînă dum inică aş 
teptăm  cu m ult interes e- 
voluţia Stelei în Cupa 
Cupelor, dorindu-i să ob
ţină victoria.

I !
I i

•  JIUL, O VICTORIE PREŢIOASA 

•  COR VINUL ÎNVINS LA SCOR

în seria a doua a Di
viziei A, gazdele au ob
ţinut victorii, unele des
tu l de concludente. Din 
păcate şi Corvinul a  în 
casat trei goluri la Turnu 
Severin fără să marcheze 
nici unul ! A părarea Cor- 
vinului se clatină, iar 4-

DlVIZIA A 1

naintarea este ineficientă. - 
în  două m inute (18 şi 20) 
hunedorenii au prim it 

două goluri. Şi sîm bătă vi
ne la H unedoara G.F.R. 
Cluj care a adm inistrat 
un usturător 4—0 la Me
ta lu l Bocşa.

Jiu l Petroşani a învins

pe o altă concurentă la  * 
prim ul loc, pe M etrom I 
Braşov cu 2—0 şi acum  * 
se află la egalitate de |  
puncte şi golaveraj cu I 
U.T.A. în  orice caz, sîm- > 
bătă la Arad se anun ţă un ( 
adevărat derby U.T.A. — J 
Jiu l Petroşani. Nu e u- |  
şor pentru Jiul, dar a- s 
cum e cazul să ara te  că I 
este p regătit pentru pro- J 
movare. Ambele echipe se |  
află într-o bună form ă J 
sportivă. Răm îne de v ă - j  
zut cît de m ult contează I
avantaju l terenului 
tru U.T.A.

DIVIZIA A 2

pen- j

REZULTATELE ETAPEI : Gloria Bu- REZULTATELE ETAPEI : C.F.B. î
zău — Portul Cţa 3—0; Unirea Slobo- Cluj *— Metalul Bocşa 4—0 ; F.C. Iîro- |  
zia — Flacăra Moreni 0—2 ; C.S.M. Su- beta — Corvinul 3—0; Gloria Reşiţa—- »  
eeava — Chimia Rm. V. 1—1; Ceahlăul Unirea. A. I. 1—0 ; F.C. Bihor — Olim- I 
P.N. — Unirea Focşani 3—2; Poli Iaşi pia S.M. 3—1 ; Tractorul Bv. :— U.TA. ! 
— FAUR Bucureşti 2—2 ; C.S. Olt — 2—0 ; Jiul Petroşani — Metrom Bv. 2—0 ; I 
A.S.A. Tg. Mureş 2—1 ; Gl. C.F.R. Ga- Jiul Craiova’ — C.F.R. Timişoara 2—1 î J 
laţi — Steaua Mizîl 4—l ;  Callatis Man- Metalurg. Cugir — F.C. Maramureş 2— |

0; Armătura Zalău — I.CJ.M. Braşov * 
1—0. * |

galia
Buc.

F.C. Argeş 0—0 ; Autobuzul
Foresta Fălticeni 2—0.

i CLASAMENTUL

28 
26 
21—17 
41—30

! !
! i

1. Ceahlăul P.N. 18 10 3 5
2. FI. Moreni 18 10 2 6
3. Callatis Mg. 18 9 3 6
4. Gl. Buzău 18 9 2 7
5. Gl. Galaţi
6. Portul C-ţa»
7. Steauă Mizil
8. F.C. Argeş 
9» Unirea F-sani

10. Poli. Iaşi' 18 8 2 8 25—25
11. Chimia Rm.' V. 18 7 4 7 31—34
12. A.S.A. Tg. M. 18 8 2 8 23—27

CLASAMENTUL

19 23 1 2 Jiul I’etr. 18 10 2 6 35—20
19 22 U.T.A. 18 10 2 6 35—20

21 3 Gl. Reşiţa 18 9 2' 7 20—15
20 4 Metrom Bv. 18 8 4 6 19—16

18 8 4 6 28—23 20 5 F.C. Drobeta 18 8 3 7 20—15
18 8 3 7 36—31 19 6 Tract. Bv. 18 8 3 7 30—26
18 8 2 8 41—22 18 7 Jiul Cv. 18 9 1 8 21—27
18 6 6 6 26—21 18 8 F.C. Corv. 18 7 4 7 27—21
18 7 4 7 25—21 18 9 Unirea A.I. 18 8 2 8 24—27

13. C.S.M. Sv. 18
14. Faur Buc. 18
15. C.S. Olt 18
16. Foresta Fălt. 18
17. Autob. Buc. 18
18. Unirea Slob. 18

7 4 7 17—25
7 2 9 22—26 
7 2 9 20—37
6 3 9 15—25 
6 2 10 26—31 
4 4 10 16—33

18
18
18
18
16
16
15
14
12

10 Met. Bocşa 18 8 2 8 23—30
11 F.C. Maram. 18 7 3 8 30—22 

12-13 I.C.I.M. Bv. 18
18F.C. Bihor 

14 C.F.R. Cluj 18

7 3 
7 3 
7 3

15 Armăt. Z.
16 Metal. C.

18 8 0 10 
18 7 2 9

17 C.F.R. Tim. 18 7 1 10

8 225-23 
8 24—25 
8 32—36

24— 30
25— 43 
20—32

i22 î  
22 |  
2 6 ;  
20 |  
19 I 
1 9 '  
19 |  
18% 
18 |  
18 * 
17 
17 
17 £  
17 |  
16 '  
16 I 
î s ;

18 Olimp. S.M. 18 6 2 10 29—32 14 f  
ETAPA VIITOARE : Corvinul — CFR J

F.C. Drobeta ; O-

I
I l
I i

ETAPA VIITOARE: Flacăra Moreni 
— Gl. Buzău; Chimia Rm. V. — Uni- Cluj; Unirea A.I. 
rea Slob. ; Unirea Eocş. — C.S.M. Su- Iimpia S.M. — Gloria Reşiţa ; Metrom L 
ceava ; A.S.A. Tg. Mureş — Ceahlăul Bv. — F.C. Bihor ; C.F.R. Timiş. — Trac- î  
P. N .; 'Steaua M. — Poli. laşi ; FAUR torul Bv. ; U.T.A. — Jiul Petroşani ; F.Q. (  
Buc. — C.S. Olt ; F.C> Argeş — Gl. Maramureş — Jiul Craiova ; I.C.IJVL * 
C.F.R. Galaţi; Foresta — Callatis; Por- Bv. — Metalurg. Cugir ; Metalul Bocşa |  
tul C-ţa — Autobuzul. — Armătura Zalău.itura Zalau, ^

Peste 200 de tineri îno
tători legitim aţi la cluburi
le din Alba Inii**, Timişoa
ra şi Hunedoara au p a r ti
cipat la întrecerile ediţiei 
din acest an  a „Cupei Măr- 
ţişorâîuîn Ia nătaţie, în 
trece ri desfăşurate la bazi
nul din municipiu] Hune 
doara şi drganizate in  con
diţii deosebite de către 
Oficiul perttru Tineret şî 
Sport-al Judeţului H une
doara. ■ 4 ■ .1'

Concursul a constituit uh 
util test de verificare .pen
tru  sportivi, m ulţi dintre-ei 
fiind la prim ul concurs de 
am ploare. Rezultatele ob
ţinute dovedesc că s-a 
m uncit serios şi 'sînt spe
ran ţe  că în  curînd m ulţi 
d in tre cei care au urcat pe 
podium ul de prem iere aici 
la  H unedoara, se vor nu 

m ăra p rin tre laureaţii com
petiţiilor naţionale de copii.

„Cupa Mărţişorului", edi
ţia 1993, a revenit clubu
lui d in  Alba Iuha care a 
totalizat 103 puncte, urm at 
în clasam ent de Timişoara 
— cu 97 puncte şi H une
doara — 96 puncte.

Din echipa hunedoreană 
s-au evidenţiat Manuela 
Busuioc, Claudiu Manolea, 
Cristina Drăgoiescu, Ra- 
mona Schoger, Roxana 
Gheorghe, Claudia Mano-

Pagină realizată de 
SABIN CERBU

la n a ta ţ ie
lea, Alin Cojocaru, "Mihai 
Drăgoiescu, Ramona Roş
ea, Ioana Istrate şi Ilorică 
Surdu — toţi cîştigători in 
probele individuale.
• M erită sublin iat efortu l 
organizatorilor care au a- 
sigurat condiţii optime de 
desfăşurare a acestor • în 
treceri, prem ii în bani pen
tru. cei care au  obţinut ce
le m ai m ulte puncte ia- in 
dividual şi diplome pentru 
toti ocupanţii locurilor I— 
III.

Notă maximă" pentru cei 
care au asistat la în tre 
ceri — părin ţi şi susţină
tori ai concurenţilor — mai 
ales pentru  m odul în care 
şi-au încura ja t favoriţii, in 
tr-un  sp ir it de fair-play.

NICOLAE GAVREA 
colaborator

Q S9333E I
A.S.A. Aurul Brad

z a  iu

Metalul Crişcior

3-0

bune ce Ie asigură echipei, 
noua conducere a asociaţiei. 
(S.C.) -

☆
Raringul Lonea şi Con

structorul Hunedoara nu 
glumesc, se ţin strîns . în

plasa" liderului. P arîngul 
a învins la un  scor cen- 
cludent, în deplasare- > la  
Călan, iar luinedorerfii au 
susclasat cu (>—2 pe Ha-;' 
ber Haţeg. Se anun ţă  di»* 
pu te aprige pen tru  locul %

Atmosfera frum oasa, am 
b ianţă plăcută în tribunele 
stadionului din Brad creată 
şi de o form aţie a fanfa
rei m ilitare (de cînd n-am 
mai văzut o fanfară la un 
meci de fotbal ?) ce a sus
ţinu t îna in tea începerii p ar
tidei şi în tim pul pauzei 
un frum os program  de 
muzică. Spectatorii au fost 
mai m ulţi ca la alte me
ciuri şi cele două galerii 
şi-au susţinut favoriţii in 
mod sportiv.

Aurul Brad a dom inat

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

din 14 martie 1993
I AN CON A — PARMA 1—1 X
II BRESCIA — JUVENTUS 2—0 1
III CAGLIARţ — SAMPDORIA 0—2 2
IV FIORENTIN A — PESCARA 2—0 1
V GENOA — FOGGIA 0—0 •X
VI INTER — ROMA 1—1 X.
VII LAZIO — MILAN 2—2 X ■
VIII NAPOLI — UDlNESE 3—0 1
IX TORINO — ATALANTA 1—1 X
X BOLOGNA — PADOVA 0—1 2
XI LUCCIIESE — CESENA 0—0 X
XII PXACENZA — REGGIANA 1—1 X
XIII VERONA — CREMONESE

FOND DE CÎŞTIGURI : 139 000 000 lei.
1—0 1

mai mult, dar s-a desprins 
destul de greu, abia spre 
sfîr.şiţul celei de-a doua 
reprize. O surpriză p lăcu
tă pentru noi a fost Me
ta lu l Crişcior, susţinută cu 
destulă greutate de A telie
rele Centrale Crişcior de 
către inimoşii conducători 
de la club, dnii Mircea Ple- 
şa şi Viorel Bălan, dar şi 
de angajaţii de aici. Au
rul Brad a dovedit noii 
conduceri ai societăţii şi ai 
secţiei fotbal, suporterilor 
săi, că este decis să pără 
sească locul ocupat în sub
solul clasam entului. Deşi a 
început jocul cu m ult trac 
(întotdeauna Metalul le o- 
pune o dîrză rezistenţă), 
treptat, jocul echipei gaz
dă s-a impus şi a reuşit să 
înscrie de trei ori prin 
Nan şi M ihăilă (2). A fost 
un  joc plăcut, sportiv, cu 
care mai vechii Costar, 
Mag, Ţ înţăreanu, Nan şi 
mai tinerii Mihăilă, Mure- 
şan, Filipaş şi Bărăştearvau 
pus m ult suflet pentru  e- 
chipă. Aşteptării o evoluţie 
bună în viitorul Aurului 
conformă cu condiţiile mai

REZULTATELE ETAPEI nr. 17 din 14 martie 5 
Mureşul Deva — Min. Aninoasa 4—1 ; Min. Barbă* 
teni — Mctalop. Orăştie 1—0 ; Min. Şt. Vulcan — Min. 
Gliclari 5—1; ConStr. Hunedoara — Ilaber Haţeg 6— 
2 ; Aurul Brad — Metalul Crişcior 3—0 ; Min. V. Te-; 
Muc — Min. Certej 3—1 ; C.F.R. Simeria — Favior 
Orăştie 2—0 ; Victoria ’90 Călan — Parîngul Lonea 
2—5. i: ' .,V V ■■■ . 'A

•CLASAMENTUL : ' Jv; N
1. Min. Şt. Vulcan
2. Parîngul Lonea
3. Constructorul Iluncd.
4. Ilaber Haţeg
5. Mureşul Deva !
6. C.F.R. Simeria
7. Minerul Certej
8. Victoria ’90 Călan
9. Minerul B&irbătcni

10. Mctalop. Orăştie
11. Minerul Aninoasa 
12.. Minerul V. Teliuc ,
13. Minerul Ghelari
14. Met. Crişcior
15. Aurul Brad
16. Favior Orăştie

16 12 2 
16 12 1 
16 11 1
16 9 3
16 9 0 7
16 8 1 7
16 7 3 6
16 7 1 8
16 7 1. 8
16 7 0 9
16 7 0 9
16 6 1 9
16 4 4 8
16 5 1 10
16 5 1 10
16 2 0 14

40—16 26 
45—17 25 
17—25 23 
28—21 21 
32—24 18 
39—23 17 
38—29 17 
35—24 15
22—37 15
17—36 14 
35—31 14 
22—46 13 
25—37 ÎZ

12—82 4

ETAPA VIITOARE : nr. 18 din 18 martie : Haber 
Haţeg — Min. Şt. Vulcan ; Min. Ghelari — Metalop. 
Orăştie ; Min. Aninoasa — Victoria ’90 Călan ; Paria, 
gul Lonea — C.F.R. Simeria; Favior Orăştie — Min. 
V. Teliuc; Min. Certej -r Aurul îfrad ; Met. Crişcior 
— Consi-r. Hunedoara ; Mureşul Deva — Min. Băr 
batem.



Pa ? 4 T t l i M I I l I B r R

!' |

i ;

a n iv e r s a r i

•  ACUM, cînd în bu
chetul vieţii tale înfloreşte 
cel de-al 47-lea trandafir, 
dragă Voina Gheorehe din 
Leşnlc, îţi mulţumesc pen
tru tot ce ai făcut pentru 
noi. dorindu-ţi sănătate, fe
ricire şi să ai parte numai 
de bucurii alături de eei 
dragi.

„La mulţi a n i f i u l  
tău Florin. (3963)

VINZARI-
c u m p a r a r i

•  VÎND televizor alb- 
ttegru, Diamant 163. Deva,
te fea iia a .

•  VÎND televizor color
ffelefunken, preţ convena
bil» zilnic între orele 18— 
22 .telefon 623485. (2745)

O VÎND Dacia 1100, stare 
excepţională. Tel. 617493, 
după ora 18, (37®)

•  VIND garsonieră Geoa- 
giu Băi Informaţii în Geoa- 
giu Sat, str. BoMIna, nr. 5.

(3837)
•  CUMPĂR garsonieră

zonă centrală» Deva, tel. 
81*898. (3855)

•  ASOCIAŢIA Agricolă
Bata-Bata din judeţul A- 
rad vinde 130 oi ţurcane, 
200 capre şi 130 piei de 
ipaie şi capră. Informaţii 
(BOm. Bata, nr. 77, tel. 115, 
|ud . Arad. (3842)
1 •  VÎND VW Passat, ne*
înmatriculat, ţuică de casă. 
-̂ 3o$0roţi  ■ tel. 169. (3466)
; •  VÎND video nou, preţ 
,'aegociabil. Tel 614709, Niga. 
; (3889)

•  VÎND videoplayer Fu-
«ai.-sigilat, cu telecomandă. 
.'Deva tei. 620422. • (3896)

•  VÎND convenabil vi
deoplayer Akai, Sigilat, di
gital, videoplayer Elekta, 
telecomandă, combină Le- 
vis stereo, telecomandă. De-

625493, 627262, 614156.
(2740)

•  VÎND teren agricol în
tre Chimindia şi Hărău — 
Oeva, telefon 623762, după 
Mtea 15. (2746)

•  VÎND garaj demonta-
bîî din azbociment. Tel. 
611060. (3894)

•  VÎND IFA L-60, 6 ci
lindri, 180 CP, carosat IFA 
W 50; izotermă 16 000 km, 
atare foarte bună şi IFA 
W 59, Robur Diesel, amîn- 
două carosate, stare bună, 
neînmatriculate, an 1972, 
taşiw, respectiv 1987, 1990, 
total recondiţionate, Marius 
Steiner, tel. 423, str. Bise
ricii 41, Curtici, jud. Arad.

(3897)
♦  VÎND garaj demontabiL 

Tel 621098. (3880)
•  VÎND butelie aragaz

normală şi Mobra Hoinar, 
atare hună. Tel. 626456, du
pă bra, 47. (3875)

•  VÎND urgent ap a rta 
ment două cam ere Dacia. 
VeL 614789. (3867)

•  VÎND urgenf ap a rta 
ment două camere, u ltra 
central. Tel. 615386. (3867)

•  VÎND garsonieră O-
răştie, tel. 642279. (3814)

•  VÎND motocicletă IJ 
350. Bîrcea Mică, nr. 59.

(3754)
•  VÎND casă cu grădină. 

Peştişu Mare, nr. 310, re 
laţii 13—16, zilnic. (3748)

•  Am  fin de vîndut. Că- 
Îan, str. Balta, nr. 22.

(3810)
•  VlND casă şi grădină, 

Brad, str. N. Bălcescu ,nr.
2 bis. # (3836)

•  VÎND cutie viteze Vol
ga şi acum ulatori 2 buc. a 
110 A. Rişculitâ, nr. 30.

(3836)
»  VÎND apartam ent 4

camere Micro 15, bl. 56, ap. 
32-parter, Deva, preţ nego
ciabil. (3890)

•  VÎND Qlteit, model
1983, stare perfectă, infor
maţii tel. 812558. (3883)

•  VÎND televizor color
Samsung cu telecomandă şî 
teletext. Deva ,str. Libertă
ţii, bl. I, ap. 17. (3905)

•  HUNEDOARA vînd e- 
taj casă, 74 mp, str. Cloş
ca nr. 1, tel. 6991/24146.

(105810)
•  VÎND spaţiu mare co

mercial cu multe posibili
tăţi de producţie la 30 km 
de Deva. Tel. 092/414514.

(3948)
•  CUMPĂR garsonieră

orice zonă. Relaţii telefon 
617488. (3911)

•  VÎND videoplayer Fu-
nai sigilat, preţ avantajos. 
Tel. 627861. (3913)

•  VÎND urgent Oltcit, 
55 000 km. Tel. 622005.

(3916)
- •  VÎND Fiat Panda 51/

100 km, model 1985, motor 
complet Renault 4, televi
zor color Blaupunkt. Tei. 
611443. (3935)

•  VÎND televizor color 
Grundig, maşină de scris 
electrică (Adîer) şi expre- 
sor cafea (Knips) pentru 
două cafele. Tel. 629801.

(3927)
•  VÎND aj®rtament 3

camere cu îmbunătăţiri, Hu
nedoara, bdul Traian, nr. 4, 
bl. T 2, ap. 43. (3511)

•  VîNd  garsonieră con
fort I. Informaţii Hunedoa- 
ra, bdul Dacia, nr. 37, aP- 
25 (Micro 5). (3507)

•  VÎND apartament 2 
camere Hunedoara, tel. 
722122, după ora 16. (3508)

•  VlND lO oi gestante,
Ghelari, str. Cerna nr. 4, 
tel. 735264. (3505)

•  VÎND garaj; televizor
Funai şi combină muzica
lă. Tel. 729280. (3506)

•  CUMPĂR pămlnt în 
Deva, zona Peco Sîntuhalm 
sau Viile Noi. Tel. 615913.

- (3947)
i

•  VÎND Fiat Uno, Rega
ta şi Ritmo. toate Diesel. 
Informaţii tel. 0961/41819, 
după ora 20, Timişoara.

(3930)

•  VÎND teren arabil ia 
şosea, posibilitate construc
ţie casă. Certej, nr. 171, 
Diaconescu Ion. (3929)

•  VlND Dacia 1300. Tel.
627303. (3936)

•  VÎND videoplayer Fu
nai cu telecomandă, sig î-. 
lat. Tel. 730640. (3937)

•  CASĂ de vînzare cu
dependinţe, în valută, mo
bilă, maşină Dacia 1300,, 
frigider ,ladâ frigorifică, te
levizor color. Hunedoara, 
str. Dr. Stîncă, nr. 7. 7

(3939)

•  VÎND m aşină de înghe
ţa tă . Inform aţii tel. 618823, 
617293. (3943)

•  CUMPĂR BMW 520 
sau 525, neînm atriculat, vînd 
piese BMW. Deva tel. 627689.

(3843)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  SCHIMB apartam ent 
4 cam ere cu două camere. 
Deva, Liliacului, bl. 22, sc.
D, ap. 37 . ' (3882)

•  SCHIMB apartam ent
3 camere zona Gării cu a- 
partam ent 2 camere, ex
clus Micro 15 şi Dacia. 
Relaţii la tel. 611791, 617405, 
621708. (2923)

OFERTE 
7 DE SER VICII

•  INCOTA Atlas Reisen
Sibiu efectuează transport 
persoane şi pachete pe ruta 
Sibiu — Deva — Praga — 
Nurnberg — Heilbronn — 
Stuttgart, în datele de 
17, 24. 31 martie şi pe ruta 
Sibiu — Deva — Frankfurt 
— Dortmund din 31. 03, 7, 
14 aprilie. Informaţii. în
scrieri : tel. 618882, orele 
16—21. (3457)

•  SC Sarmismob SA De
va angajează urgent tîm- 
plari, modelori, dulgheri şl 
operatori prelucrarea lem
nului (bărbaţi). Relaţii la 
biroul personal şl SC Sar
mismob SA Deva, str. C.A. 
Rosetti, nr. 8. Deva, tel. 
93/627900. (3866)

•  JURISTĂ, unele cu
noştinţe franceză, solicit 
angajare la firme de stat 
sau particulare. Tel. 623974.

(3874)

•  CAUT îngrijitor ani
male, condiţii avantajoase. 
Informaţii sat Şesuri, corn. 
BucUreşci, jud. Hunedoa

ra (iamllia Roata Radu), tel. 
103. (3902)

•  EXCURSIE în Turcia.
Perioada 17—20 martie 
1993. Costul 10 500 lei. In
formaţii îa tel. 624033, 
718788. :' ,  (3759)

ÎNCHIRIERI

•  ÎNCHIRIEZ rochii de
mireasă şi 'accesorii. Orăştîe, 
Primăverii, nr. 19 (lîngă 
IRE Orăstie). Lăcustă Do
rii. ' (3735)

•  OFER — Bucureşti, ca- . 
meră, bucătărie, decoman
date, mobilate, telefon, et.
6 (două lifturi), 400'm me
trou BIG — Berceni. Nu
mai valută. 611768, orele 
16—20. (336)

•  PREIAU contract apar
tament 2—3 camere, ofertă 
serioasă. Simeria telefon 
661706. (3935)

PIERDERI
•  PIERDUT legitimaţie

serviciu .eliberată de Cor- 
vin Trans Hunedoara, pe 
numele Kis Acsinia. Şe de
clară nulă. (3501)

•  PIERDUT legitimaţie 
veterpn de război nr. 
370653, eliberată de Asocia
ţia Veteranilor de Război 
Orăştîe, pe numele Moţa 
N. Aron. Se declară nulă.

7., (3904)

DECESE

•  SOŢUL Gabi, fiul 
Ionuţ, părinţii Viorel, 
Lidia şi bunica anun
ţă cu adîncă durere în
cetarea din Viaţă a 
dragei lor
VIORICA GROPEAN 

(născută TRIF)
de 33 ani

Înmormîntarea — azi, 
orele 13, de la casa pă
rinţilor din Deva, car
tier Viile Noi, Ia Ci
mitirul Ortodox, din 

str. M. Eminescu. Dum
nezeu s-o odihnească 
în pace ! (3938)

•  FRATELE Remus, 
cumnata şi nepotul, 
zdrobiţi de durere, a- 
nunţă încetarea din 
viaţă a dragei lor ; 

VIORICA
Nu te vom uita nicio
dată, Ica dragă ! (3938)

•  COLEGII de la Re
gia Autonomă a Cupru
lui Deva sînt a- 
lături de domnul 
Gropean Gabriel la 
marea durere prici
nuită de pierderea so
ţiei şi transmit sincere 
condoleanţe. (3922)

•  COLECTIVUL Gră
diniţei nr. 1 Deva es
te alături de Ionuţ 
Paul Gropean la pier- 
derea iubitei sale ma
me,
VIORICA GROPEAN

(3933)

•  BUCURIA acestei 
primăveri a fost um
brită de tristeţea din 
sufletele noastre, a- 
cum, cînd ne despăr
ţim pentru totdeauna 
de buna noastră cole
gă,
v io r ic a  g r o p e a n
Dormi în pace, suflet 
blind ! Colegii din ca. 
drul Direcţiei Poşta 
Hunedoara. (3949)

•  FAMILIA Băla» 
Vasile — naşi — este 
alături de familia Tril 

în greaua încercare pri
cinuită de decesul 
scumpei lor fine

VIORICA
Sincere condoleanţe.

»  UNCHIUL Iosif 
împreună cu mătuşa 
Maria şi verişoara Ma
riana deplîng moar
tea dragei lor 

VIORICA
Nu te vom uita nicio
dată ! (3938)

COLECTIVUL S.C. 
„Polidava“ S.A. Deva 
este alături de colegul 
Trif Remus, la marea 
durere pricinuită de 
moartea surorii sale. 

Sincere condoleanţe fa
miliei îndurerate. __

•  MULŢUMIM pe 
această cale tuturor ru
delor, fostelor colege 
şi colegi, colectivelor 
Băncii Naţionale Deva, 
Institutului de Proiec
tare Deva, Ţesătpriei 
de Mătase Deva, veci
nilor şi prietenilor ca
re au fost alături de 
noi la greaua pierdere 
pricinuită de dispariţia 
celei care a fost 
ELISABETA ia n c u  
Familia îndoliată.

(3910)

* UN ultim omagiu 
fostului nostru coleg 
din echipa de fotbal 
C.F.R. Simeria, 

NICOLAE BRETOI 
şi sincere condoleanţe 
familiei, îndoliate,

(3932)

m x m i  SI COPIATOARE

"Preturi competitive ■-, - 
- Instalară, service garanţie si Dostearănile

" -Nlateriale consumabile ....
Distribuitor Zona Transilvania:

P R l/M d s a d e ™  '
m

Str. A. MUREŞANU Nt 2 
Telefon : 095/ 619430,614909. 

Tfex, 095/ 619470]

I•%
\
%

i
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I%
I%
I

j  In ziua de 12. 04. 1993, OTa 10,00, la sediul j 
> U.M. 0812 Orăştîe, s tr. Armatei, nr, 6, telefon * 
|  095/642294, se desfăşoară vmzarea prin licitaţie j 
j a următoarelor bunuri m ateriale:

— 1 autocamion SR 114; |
J — 1 autospecială stins incendii A.P.C.T. j 
i SR 114, Ia care pot participa persoanele fizice I 
| sau juridice interesate. |
'  Lista bunurilor materiale respective, pre- *
| cum şi instrucţiunile licitaţiei, se pot consulta la |  

unitatea organizatoare. (CEC) jj

LICITAŢIE

•  FAMILIILE Orşa şi 
Furdui aduc un ultim oma
giu celei care a fost 

ICA GROPEAN 
Sincere condoleanţe fami
liei îndurerate. (3938)

S.C. PROEXCOM—TOUR S.E.L. DEVA 
str. 22 Ddhembrie, nr. 202,

Vinde en gros şi en detaille produse alimen
tare din import (Olanda, Germania, Franţa şl 
Grecia): mărgărind Topper 0,500 gr, caşcaval, 
ciocolată (cinci sortimente), ulei floarea-soare- 
lyi, măsline, stafide, paste făinoase, palinka 
(cireşe, pere şi caise), alcool 87 grade 1/2 (, 
pepsicola (1,5 I, doză 0.33 1 şi sticlă 1/4 1). Toa
te Ia preţuri foarte avantajoase. Program de
pozit, zilnic, 8,30—16,30, duminica închis.

(333) ;

S.C. TUTUS TRANSPORT IMPEX S.R.L. 
DEVA

str. Kogălniceanu nr. 10, Deva, telefon 619387 
•  VINDE en gros la preţuri avantajoase:
— bluze, tricouri şi pantalon! pentru copii
— bluze, tricouri şi geci pentru adulţi 
Produsele sînt din import Turcia. Adaos

comercial zero.

•  FAMILIA Colici, din 
Hunedoara, aduce calde 
mulţumiri colegilor de ser
viciu, conducerii secţiei la
minor 750, vecinilor, tutu
ror celor care, prin pre
zenţă efectivă, cu inima şl 
cu gîndul, au fost alături 
de ea la înmormîntarea ce
lui care a fost

IOAN COLICI, 
minunat soţ, tată şi bunic.

Dumnezeu să-l odihneas
că în pace ! (3956)

R.A.G.C.L. SIMERIA
Sistează furnizarea apei potabile în data de 17. 
03. 1993, între orele 8-17, in vederea remedierii 
unor defecţiuni ivite pe reţeaua dc distribuţie.

■■ (MM)

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ A DRUMURILOR 
RA HUNEDOARA — DEVA 

Anunţă că în cursul zilelor 16, 17, 18 şi 19 
martie a-c., circulaţia pe drumul judeţean 705: 
DN7 — Geoagiu-Balşa va fi închisă pe s&ctorul 
cuprins Intim DN7 (halta Gcoagîu) şi Gelmar 
(intersecţia cu DC42 : Orăştie-Gelroar) din cau
za unor lucrări de tăiere a plopilor.

în  această perioadă accesul spre Geoagiu va 
■fi asigurat prin una din variantele:

— DC 42 : Orăstic-Gelmar sau 
--- DJ10 7A : Alba lulia-Blandiana-Geoagiu- 

Ilărău-Bîrsău. _ (168)

S.C. IO-IO A  & S TRANSIMPEX S.R.L. 
cu sediul în ORADEA, bdul Dacia, nr. 30, bl. 

D57, ap. 9, fa^099/153168, tel. 099/112640 
Oferă spre vînzare
•  Ulei GRECIA, fără colesterol, îmbuteliat 

Ia flacon plastic de 1 1, la preţul de 580 lei, cu 
adaos comercial — zero.

Societatea efectuează si transportul comen
zii. (170)
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