
G loria a v ia ţie i
La 18 martie 1800, pe 

şîmpul de la Montesson, 
de lingă Paris, tînărul 
român Traian Vuia aflat 
ţa studii universitare în- 
Paris, a realizat primul 
zbor din istoria aviaţiei, 
ţu un aparat mai greu 
decît aerul, denumit de el 
însuşi aeroplanul „vuia, 
pr. 1“, Acesta a fost cehi» 
pat cu un motor in 4 ci
lindri în linie, conceput 
da Traian Vuia, alimen
tat cu anhidridă carbo
nică, avînd o durată de 
funcţionare de 5 minute 
şi care dezvoltă o putere 
de 20 CP. Capacitatea re
zervorului de combustibil 
era de 13 1 iar greutatea 
totală a motorului, cu ac
cesoriile sale — rezerva 
de combustibil, ţevi ete. 
era de 105 kg, in timp se

greutatea aparatului In întregul ansamblu con- 
zbor, cu pilot, de aproxi- atituia o mare noutate 
mativ 240 ie  kg. pentru acea vreme, însuşi
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•  FRANŢA. Dreapta tra
diţionali franceză a repur
tat duminică o victorie ca
tegorică în primul t»r al 
alegerilor legislative.

partidele de dreapta »u 
obţinut, în -acest tur, 63 de 
locuri de deputaţi.

•  RUSIA. Parlamentul 
rus s-a arătat, duminică, 
ferm decis să bareze ca
lea introducerii conducerii 
prezidenţiale preconizată de 
Bpris Elţîn,

— Parlamentul a adoptat 
o rezoluţie In trei puncte, 
cerînd efectuarea unor an
chete cu privire, la activi
tăţile colaboratorilor lui 
Elţîn. sesizînd in . acest 
SCOP Curtea Constituţională.

•  RĂZBOIUL DIN IU
GOSLAVIA; Generalul Mo- 
rillon a negociat, la Tuzia, 
problema evacuării strbilor 
care vor să plece din oraş 
şi a . realizării unui nou 
demers de ajutorare a 
populaţiei din Srebrenila.

•  ITALIA, Ministrul i- 
talian al agriculturii şi-a 
prezentat demisia, după ce 
a fost anunţat că va fi 
anchetat In legătură cu în
călcarea legislaţiei privi
toare Za finanţarea partide
lor.

•  NORVEGIA. In peri
oada 24—28 martie se va 
desfăşura la Bettestoelen, 
în Norvegia, un seminar in
ternaţional axat pe moda* 
lităţile de reîncadrare in . 
viaţa obişnuită 0  persoane
lor handicapate.

•  CONSILIUL EURO
PEI, In capitala Maltei şe 
vor reuni peste 200 de par» 
lamenţari din ţările mem
bre cu drepturi depline sau 
cu statut de invitat special 
a}e Consiliului Europei. In 
cadrul reuniunii. Comisia 
pentru problemele politice 
a Adunării Parlamentare 
va examina cererile de a- 
derare Ia Consiliul Europei 
şi Un raport privind respec
tarea embargoului asupra 
Serbiei şi Muntenegrului.

0  TUNISIA. In cursul u- 
ne» conferinţe de presă, la 
Tunis, Arata t a cerut, pe 
de altă parte, comunităţii 
internaţionale, să acţioneze 
„urgent** pentru asigurarea' 
protecţiei palestinienilor 
din teritoriile ocupate, a- 
firmînd că aceştia sînt su
puşi de către forţele israe- 
liene unui veritabil „mă
cel". „Cer Statelor Unite 
şl Rusiei să adopte o pozi
ţie practica şi onestă în 
vederea opririi acestui ma
sacru", a mai afirmat lide
rul palestinian.

Traian Vuia lingă avionul Vuia nr. 2,

Vuia precizase, In legă
tură cu realizarea sa : 
„In acea epocă — înce
putul anului 1606, nu se 
construise nici o maşină 
de zburat analoagă tn 
Europa. Se ştie că fraţii 
Wright tn America au 
zburat cu un aeroplan 
construit de dtnşii — ca
tapultat". Deet, Vuia este, 
fără îndoială „realizatorul 
primului zbor mecanic cu 
mijloace proprii de 
bord din lume". Dar să 
vedem ce au zis publica
ţiile vremii şi cele ulte
rioare. în revista engleză

Aviator NICOLAE 
IANCU.

Ing. LUCIANA NICOLETA 
ŞCIHOPU 

Deva

(Continuare In pag. a 2-a)

Oamenii îşi 
treburi, sînt prinzaşi
Dl Aurel Alic este de

canul de vlrstă ai prima
rilor din judeţ şi se min
ei reş te cu asta, ea şi cu 
faptul că la alegerile 
locale din anul trecut a 
fost ales în fruntea co
munei Topliţa încă din 
primul tur de scrutin.

*** Cum este Topliţa, 
dle primar ?

— Este o comună mică. 
Satele Dăbîca, Hăşdău şi 
Topliţa sînt mai însem
nate, celelalte sînt mici 
şi se depopulează mereu.

— Dar oamenii Topjlţei 
cum sînt 2

— Foarte mulţi mun
cesc la „Siderurgica" Hu
nedoara sau In minerit.
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dar au şi gospodării faine, 
cu animale multe. Sînt 
oameni liniştiţi, îşi văd 
de treburii© lor, sînt prin
zaşi.

— Cum adică prinzaşi?
— Atunci cînd îi che

măm să ia parte la re
zolvarea problemelor co
munei, vin şi pun mina, 
se prind adică.

— Are multe probleme 
comuna ?

— Are şi ne străduim 
să ie dăm de capăt. Uite, 
ne zbatem să montăm 
telefoane In satele Dă-

TRAIAN BONDOR

(Continuare în pgg. qi 2-a)
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Economia Judeţului Hunedoara în 
luna februarie 1993

„ In %  faţă de :

II il
S p e ţ i  l i c ă r e U/M

Producţia industrială
Stoc de produse finite în industrie
la 28. II. 1993
Productivitatea muneii în industrie 
Numărul mediu al personalului din 
industrie 
Expert
Vînzările de mărfuri prin comerţul 
de stat şi cooperatist 
Producţia principalelor produse 
industriale:

Huilă netă
— Oţel
— Laminate
— Ciment
— Bere
— Carne tăiată în abatoare
— Lapte de consum
— Pîine

Producţia de construcţii montaj 
realizată de societăţile comerciale 
de antrepriză cu sediul în judeţ

'HlU. lei 17884,7 81,6 115,5
mii. lei 13219,8 X 90,9

lei/pers. 176265 83,9 115,2

pers- 101124 97,3 100,3
mii dolari 8026 180,4 232,2

mii, lei 2655,7 109,0 92,1

mi* to 313 107,9 104,4
mii te 73 89,5 99.5
ml» to 47 78,6 110,7
mii to 20 200,0 ' 133,3
mii hl 38 146,2 97,4

to 849 112.3 89.4
mit hl 2 30.4 93,2

104,1to 737* . ' 102,4

mii. Iei 597,1 90,1 206,8
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SFAT:.
Iubeşte pe aproapele tău, chiar dacă-ţi 

este şef. '

SPORT
•  Fotbal

Rezultate, clasa
mente,, etapele 
viitoare ■

•  Karate !
•  Pronosport J
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Pentru a fi bine informaţi cu realităţile din 
judeţ, din ţară şi din lume, asiguraţi-vă din tîtnp 

ABONAMENTUL
LA ZIARUL „CUVINTUL LIBER" I 

Abonamentele se fac Ia oficiile poştale, fac* I 
lorii poştali şi difuzorii de presă, ptnă în glua 
dc 30 martie inclusiv. i

Costul abonamentului pe luna aprilie este | 
de 200 de lei, la care se adaugă taxele poştale.

zilnic
îutre orete 8-15

f -Ciivmtuî liber”1
vă aşteaptă
la telefonul
61.12.69

■  Rău platnici. De la
Asociaţia de locatari nr. 3 
Deva, dl Simion Marton 
ne sesiza că le dau multă 
bătaie de cap locatarii care 
nu-şi achită taxele comune. 
„Poate oamenii n-au bani" 
— am încercat noi o scuză. 
„Nu este vorba de oameni 
nevoiaşi, Ei îşi plătesc la 
timp taxele. In schimb sînt 
oameni cu stare materială 
bună şi cu un statut social 
peste medie, între aceştia 
şi medici, care faţă de aso. 
ciaţia de locatari sînt răi 
platnici. Daci este nevoie 
pot face nominalizări". De

ocamdată credem că nu e 
cazul. Poate citind repro
şul dv, dle Mprton, îşi 
vor aminti de obligaţiile pe 
care le au de achitat. Dacă 
nu...

■  înşelaţi la bani şi in
sultaţi. „Alo, pentru ru
brica dv „Cuvintul liber, 
vă aşteaptă" pot să fac şi 
eu o sesizare ? Am fost cu 
cîţiva prieteni la Barul 
„Orizont** Deva, fostul 
„15 lei**. Am - consumat 
ceva, iar la plată am ob
servat că ne a încasat eu 
cîteva sute în plus. Am 
crezut că ospătară Cristina 
Stoica a greşit, l-am de
monstrat cu calculatorul că 
a cerut mai mult. Nu nu
mai că nu ne-â restituit 
diferenţa, dar ne-a făcut şi 
nesimţiţi şi ne-a ameninţat 
că nu ne mai serveşte altă 
dată. E posibil aşa ceva?** 
„De vreme ce vi s-a întîm- 
plat, înseamnă că e posibil, 
domnule Cătălin Mihăilă.
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O  AQŢIUN1 UMANITARE. 
S.C. pălării „Cristina" S.R.L. Deva 
a donat filialei judeţene de Cruce 
Roşi? 100 de m ii de lei. Suma  
va fi  folosită la finalizarea noului 
sediu al filialei. Tot tn cadrul 
acţiunilor de Cruce Roşie merită  
am intit şi gestul elevilor clasei a 
V*a B, a Şcolii Generale Nr. 3 
Deva, diriginte prof. Elena Ga* 
vriş, care au o ferit dulciuri co. 
piitar orfand de la Grădiniţa cu 
program prelungit nr, f  Deva. 
(V.R.)

O SPECTACOL CONCURS 
M AX1-TQP. Ea Casa de Cui. 
tură din Hunedoara a fost orga.  
nizat un concurs „M axi.Top" 
dotat cu premii, eu participarea 
elevilor Liceului Nr. I din loca* 
litote. A u  participat formaţiile de 
dans Styl. Tarkus, R eflex  de 
la Clubul „SidcrurgistuP. şi gru
pul rock „Diesel" al Casei de CuL 
tură. Regia a aparţinut lui Mir cea 
Goian.

Q  EXPOZIŢIE. La Liceul de 
A rte din Deva a avut loc verni
sajul expoziţiei cuprinzînd lucrări 
ale elevilor şi cadrelor didactice. 
Expoziţia ** realizată şi ca o 
aplicaţie în  cadrul activităţilor de 
pregătire o formatorilor, desfăşu. 
rate la D em  sub egida Q.E.E. şi

a organizaţiei „Mcdecins du 
M onde* — constituie o elocventă  
demonstraţie a creativităţii, (TJ.)

O  PENTRU l ă m u r i r i  s u 
p l i m e n t a r e . Dna care a răs. 
cumpărat un certificat de depozit 
in valoare de 25 000 de lei, cu 
parola „V ultur" (pe data de 19 
martie 1993), este rugată să se 
prezinte la Sucursala judeţeană a 

Băncii Comerciale Române pentru 
clarificarea unor probleme. (E.S.)

O  DESHUMARE, In articolul 
nostru „Omul care vinde moarte'', 
din 18 m artie a.c„ spuneam că 
există certitudini potrivit cărora 
şi alţi doi m orţi din Vulcan au 
consumat produse infestate cum 
părate de la Farkaş Francisc. De

la Procuratura Judeţeană am a, 
fla t că, recent, cadavrele lut 
loan Bălan şi Gheorghe Varga 
au fost deshumate pentru efec
tuarea de expertize m cdicojegale  
şi stabilirea exactă a cauzelor 
morţii, (V.N.)

O  TOPUL M UZICII L Ă U T A . 
REŞTI. Manifestarea, găzduită 
de Casa de Cultură d in  Hune* 
doara, organizată in  colaborare cui 
S.C. „Dordan", a reunit în în tre
cere grupurile „Baby.Cola" şi 
„Sisy". întîlnirea s-a bucurat de 
succes. (M.B.) '
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(Urmare- din pag. 1)

de specialitate „PIONEER 
IN WORLD AVIATION" 
din 1977, ca urm are a 

sem nării unui protocol din 
28 m ai 1977 şi a acordu
lui „Fram ew ork" din 20 
iulie 1977 scrie :

„Prim ul rom ân cunos
cut care a zburat a  fost 
T raian  Vuia, ce l care în 
1906 face prim ul zbor in 
tr-un  avion proiectat de 
el însuşi, în  tim p ce locuia 
la Paris. M aşinăria cu
care s-a efectuat unul d in 
tre  prim ele zboruri în
Europa, a fost rem arcată 
în mod egal şi pen tru  alte 
două motive, in prim ul 
rînd, a fost monoplană, 
într-o perioadă în care 
cele mai reuşite avioane 
erau biplane, şi în al
doilea rînd  — poate cel
mâi im portant — a fost 
prim ul avion care a fo
losit anvelope pneumatice. 
P rin tre  avioanele pe care 
le va construi Vuia, se 
num ără două elicoptere 
experim entale (în 1918 şi 
în 1992“).

O riginalitatea construc
ţiei este apreciată de pu 
blicaţiile şi personalităţile 
din acea vrem e în mod 
elogios. Astfel, A ndre Bie, 
de la Muzeul A erului 
Chaletee — Meudon — 
Paris, unde, de altfel, se 
păstrează şi prototipul

realizat de Vuia, scria : 
„Venit Ia P aris pen tru  
a-şi îm plini vocaţia, Vuia 
a reuşit o lov itu ră de 
m aestru faţă  de dificultă
ţile începuturilor. Pentru 
a corespunde cu un aero 
p lan  automobil, Vuia a 
adoptat un  tren  de a teri
zare pe patru  ro ţi echi
pate cu cauciucuri... A- 
paratu l a fost foarte bine

deoarece elicea şi-a mic
şorat turaţia", 

în  acelaşi timp, apăruse 
un concurent re d u ta b il: 
Sânt os Dumont. Brazilian 
de origine, foarte bogat, 
sărbătorit în saloanele 
Parisului, obişnuit a l res
tauran te lor la modă, a- 
cesta îşi consacră tim pul 
şi averea cuceririi văzdu
hului. Celebru prin cer-

ia av ia ţie i rom âneşti
construit. Departe de a fi 
copiat dispozitivele im a
ginate p înă atunci, e l a 
inovat în mod larg şi con
ceptele sale au fost mai 
logice decît cele de pînă 
la el“. ’ ■■■ : V

Presa mondială a co
m entat şi rela ta t zborul 
istoric al constructorului 
rom ân T raian Vuia. La 
18 m artie 1906, revista „La 
nature“ ară ta  : „Vuia s-a 
ridicat cu aeroplanul său 
în tre  60 cm şi 1 m  înă l
ţime, după ce .şi-a luat 
elanul dorit de pe sol. 
El a luat contact cu pă- 
m întul Ia o distanţă de 12 
m depărtare de punctul 
unde s-a ridicat în aer,

cetările sale asupra bâ- 
loanelor dirijabile, Santos 
Dumont îşi construieşte şi 
experim entează şi el un 
aparat cu care, în 13-sep
tem brie acelaşi an — 
execută un salt pe o dis
tan ţă  de 7 m, la o în ă l
ţime de 0,70 m, avariin- 
du-se la  aterizare. îgno- 
rînd  perform anţa lu i T ra 
ian Vuia din luna m artie 
(de 12 m  la înălţim ea de 
1 m), cancelaria Aeroclu
bului F ranţei a omologat 
zborul lui Santos Dumont. 
Ulterior, biografii mai 
susţin că oficialităţile 
franceze nu au ignorat re 
zultatele obţinute de Vuia 
în  domeniul zborului în 
prim ăvara şi vara anului

1906, dar, fiind modest şi 
retras, nu s-a bucurat de 
sprijinu l şi publicitatea 
de care a beneficiat S an 
tos Dumont şi acest lucru ' 
a dus probabil la  absenţa 
unei comisii de omologare 
sau a  unor reprezentanţi 
oficiali p e  te renu l de zbor, 
în zilele cînd T raian  Vu
ia şi-a încercat de a ti tea 
ori apăratul.

în  perioadele ce au tir, 
mat, T raian Vuia şi-a 
perfecţionat a tît prim ul 
aparat, num induT  „Vuia 
1 bis“, apoi a construit un 
altul, „Vuia nr. 2“, cu 
caracteristici tehnice ra 
dical ridicate (cel expus 
în foto) ca mai apoi să 
studieze zborul la verti
cală, realizînd două e li
coptere, d in tre care primul 
avea aripile rotative ac
ţionate prin  pedale de 
forţa m uşchiulară a pilo
tului.

T raian Vuia a fost fiu 
al acestui păm înt (aproape 
de zona Hunedoarei), năs
cut fiind în satul Surducu 
Mic (lingă Făget), la 7 
august 1872. Revenit în 
ţară, încetează din viaţă 
la 2 septem brie 1950.

Personalitatea sa, cu 
spiritul său inventiv, cu 
contribuţiile sale ştiin ţi
fice, ii conferă onoarea 
unui loc m arcant în isto
ria aeronauticii mondiale, 
loc pe care şi l-a cucerit 
vitejeşte.

SC SUINPROD SA ORĂŞTIE
Cu sediul în localitatea Orăştie, str. Luncii, 

nr. 1, jud. Hunedoara.
•  închiriază spaţii pentru difeţite activităţi 

industriale.
#  Organizează licitaţie pentru vînzare de 

mijloace fixe în data de 31 martie 1993, ora
i 12,00. Lista mijloacelor fixe se, află la sediul 

societăţii.

!
! Informaţii suplimentare la telefoanele 95/ 
| 641640, 642504. (183)

n
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„MEDRO“ SA DROBETA TURNU SEVERIN
Str. Pades, nr. 2, tel. 0978/16046 ; 16047, fax 

0978/15286
Vă oferă Ia
AGROEXPO ’93 Deva,
deschisă în perioada 29. 03. — 4. 04. 1993, 

la sediul S.C. EUROVENUS SRL (fostul C.A.P. 
Sîntuhalm), următoarele :

•  decojitor de grîu
•  trior cereale
•  elevator cereale

- •  moară făină şi huroaie
•  remorcă auto Dacia

, •  batoză mare de porumb
•  plug cu două brăzdare
•  butoi 200 1 — zincat
•  rariţă şi prăsitoare
Doriţi să fiţi siguri că veţi putea achiziţiona 

unul din aceste utilaje la AGROEXPO ’93 ?
Contactaţi-ne acum şi vi le vom aduce spe

cial pentru dumneavoastră, fără costuri supli
mentare, în perioada târgului. (166)

I M P O R T  T H A I L A N D A
La numai 190 lei/kg  

Livrări directa din ALBA IULIA 
Str. Ciulului nr. 1 tel: 0968-13.185  
sau ia 179 lei din BUCUREŞTI 

Str Izvor nr. I tel; 01/781.27.70. 
Sa acordă reduceri de preţ 
pentru cantltati Importante.

S.C. INFOM1N S.A. DEVA 
(Fostul Centru de informatică minieră al 
„Regiei Autonome a Cuprului Deva) 

Oferă spre vînzare următoarele produse :

r

i

La T ribunalul Judeţean 
a avut loc o nouă în fă ţi
şare în procesul lui M ări
cel M untean, omul care a 
adunat milioane de lei de 
la m inerii din Valea Jiului 
pentru a le cum păra bu
telii de. aragaz. Urm area 
probabil o ştiţi. Buteliile 
nu le-a văzut nim eni. A- 
cest lucru, pen tru  că, în 
drum  spre locul de unde 
urm a să se cum pere bute
liile. Măricel dispare eu 
bani cu tot, lăsîndu-şi la 
Slănic Moldova doi colegi. 
Cu banii celor 722 de m i

neri, Munteari se dă m i
lionar pe la Satu Mare. 
Cum pără maşină,' aparta 
ment, certificate de pro
prietate...

Problem a care s-a pus în 
această şedinţă a fost le

gată de încadrarea juridică. 
Este înşelăciune în dauna 
avutului public sau înşe
lăciune în dauna avutuKn 
personal ? în  urm a dezba
terilor, instanţa a holărît 
că infracţiunea săvîrşită de 
inculpat este în  dauna avu
tului personal.

Instanţa a dispus, de a- 
semenea, declinarea com
petenţei, in această cauză, 
la Judecătoria Petroşani. 
H otărîrea este definitivă.

V

) sir 
\ fax
S
l

Calculatoare PC-AT 286, PC-AT 386, 
PC-AT 486, variantele DX sau SX 
Calculatoare de birou cu 10, 12 sau 
digitaţi 
Copiatoare 
Faxuri

•  Imprimante Panasonic cu 9 sau 
format A 4 sau A 3

•  Consumabile : ribboane, disketâe
•  Elemente bard de reţea
•  Alte produse electronice
Relaţii se pot obţine la sediul firmei, Deva, 
22 Decembrie nr. 37'A, telefon 095-613915, 
095-614718.

V
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V. NEAGU

Oamenii îşi văd de treburi,

(Urmare din pag. 1)
sînt prinzaşi

bîca şi Hăşdău. Dl A le
xandru  Pop, vicepreşedin
tele Consiliului Judeţean, 
a fost la noi şi he-a pro 
mis.

— Dl Pop nu m ai este 
vicepreşedinte, a plecat 
definitiv în  Germ ania.

— înseam nă că a luat 
şi telefoanele noastre cu 
el. Dar de ce a plecat ?

— Precis nu ştim. P ro 
blema se pune : de ce a 
mai candidat în alegeri, 
dacă avea de gînd s*o 
în tindă pc alte m elea
guri ? Telefoanele de 
care vorbeaţi nu cred 
că le-a luat cu el.

— Şi eu zic aşa. Mai 
avem -o problem ă : recep
ţia televiziunii la Hăş
dău şi Dăbîca.

— Tot cu dl Pop aţi 
v o rb jt?

— Nu, cu dl Costel 
Alic, preşedintele Con

siliului Judeţean, care 
ne-a promis să ne ajute.

— Locuiţi în Hăşdău, 
faceţi zilnic naveta la 
Topliţa, cale de cîţi km?

— Cinci dus, cinci în 
tors. Da-s obişnuit cu 
drum urile, că am lucrat 
la m ina G helari şi am 
făcut drum ul pe jos, pe 
potecă* de munte, vreme 
de 20 de ani.

— Dv aveţi 70 de ani, 
însă viceprim arul este tî- 
năr.

— Da. Dl Traian Bo- 
bora are treizeci şi trei 
de ani. Eu l-am recom an
dat oam enilor să-l aleagă 
şi n-am  greşit. Vicele 
este un om întreprinzător, 
harnic. Poate el va con
tinua ceea ce am început 
eu.

— Ce-aţi început ?
— Deşi am  fost aleşi 

abia de un a h  şi ceva, am 
realizat m ulte lucruri. Am 
reparat şcoala din Hăş
dău. Am în tărit drum urile

spre Lunca Cernii, spre 
satele Dealu Mic şi Vă- 
lari. Am a s ig u ra t'  lemne 
la  toată lumea. Am în 
fiin ţat o asociaţie a  cres
cătorilor de anim ale care 
a adus o m are cantitate 
de tărîţe.

— Care este evoluţia e- 
fectivelor de anim ale ?

— Cresc continuu, avem 
lapte m ult în comună, dar 
m aşina de colectare vine 
o dată pe săptăm înă. Cu 
bani luaţi din bugetul 
consiliului local am adus 
săm înţă de lucernă, tr i
foi, sfeclă ş.a. Vom aduce 
puieţi de pomi fructiferi, 
în  H ăşdău construim  o 
casă a m unţilor.

— Cum colaboraţi cu 
consilierii ?

— Foarte bine, deşi nu 
cu toţi. în  prim ărie, însă, 
să ştiţi, nu facem politică, 
activitatea noastră fiind 
subordonată intereselor 
localităţii şi ale oam eni
lor.

ii
j I

i

! I

Societatea Comercială 
Crăciun & Comp S.N.C.
Complexul „Bachus'V Piaţa Unirii, nr. 4 De\a

VINDE ÎN J m T f i
EXCLUSIVITATE: M M k tM  

^ ■ 1

Mesele de biliard ,de cablate america
nă, au dimensiunea de 225 X l l i  x 78 
cm şi se comercializează de firma noas
tră la preţul de 1,4 milioane de lei sau 
2000 de dolari, cu accesoriile cuvenite : 
2 tacuri; 2 crete; un set de b ile; un 
triunghi; 35 de fişe. Costul se poate a- 
chitn prin dispoziţie de plată vizată de 
bancă sau cash.

Totodată, se asigură accesorii pe bază 
de comandă fermă — tacuri, capete de 
tac, seturi de bile, cretă, postav special, 
lămpi speciale pentru biliard, suporturi 
de tacuri.

IMPORTANT!
La etajul complexului „Bachuş" din 

Deva solicitanţii, cei care doresc să se 
destindă cit mai agreabil, au la dispoziţie

Cazino-

jocuri mecanice, jocuri de şah, table şi I 
remmy. Aici, într-o ambianţă plăcută,! 
antrenantă, se servesc băuturi fine, b e l 
calitate superioară, într-o gamă diverşi-1 
ficată, 4—5 sortimente de cafea aromată, I 
produse ale artei culinare la preţuri ac- I 
cesibile. Reţineţi, Cazinoul (Casina) este I 
deschis între orele 14—6 (dimineaţa). I

REŢINEŢI ! j
La Firma S.N.C. CRĂCIUN (Bachus) I 

găsiţi pentru a cumpăra şi o seamă de J 
produse alimentare şi industriale, prin-I 
tre care : *

•  cinci sortimente de ciocolată de ca-1
litate superioară din Franţa, Cehia şi J 
Slovacia; I

•  uleiuri speciale pentru toate tipurile !
de autoturisme i I

•  anvelope cu camere 155 x 13 ; 165 x !
13. I

renumita formă de distracţie a 
ului (Casină), dotat cu mese de biliard,

Pentru informaţii suplimentare, ADRESAŢI-VĂ la telefoanele 617240; 
617084 si la fax 617294 Deva, r
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Scorul etapei fa Cluj
Etapa a 19-a din Divizia 

A  s.a caracterizaţi în gene
ral, prin jocuri cu rezultate 
normale, mai puţin la Cluj, 
unde Rapidul a fost sur
clasat, şi (oarecum) - sur
priza de la Bacău, braşo
venii realizmd un, egal, ne-■ 
prevăzut de m ulţi.

Steaua şi Dinamo ’ m i
zează doar pe victorie, in
diferent unde îşi dispută 
meciurile. Mai uşor de cit 
s.auaştep ta t, steliştii ău în 
vins la Ploieşti, îngreunînd  
m ult ieşirea _ petroliştilor 
din zona periculoasă a re
tragerii, In schimb, Dinamo 
a resim ţit şocul din cupa. 
Cu toate că au învins pe 
brăileni, jocul gazdelor nu 
s-a ridicat la un  nivel co
respunzător. Slab a jucat 
şi Gloria Bistriţa, în tim p  
ce Progresul a obţinut cea 
de-a patra victorie în acest' 
campionat. Interesant este

că, deşi Gloria, Univ. Cra. 
iova şi Rapid au pierdut 
punctele puse in joc, şi-au 
păstrat poziţiile anterioare 
in clasament. S tudenţii cra. 
ioveni au fo s t  îngenuncheaţi 
doar în  ultim til m inut 'de 
joc, în schimb, rapidiştii au 
încasat nu fm a i puţin de 5 
goluri (4 goluri ă marcat 
Predatu), scor Ia care nu au 
mai pierdut de m ult cefe
riştii. S tudenţii din Cluj 
pot să dovedească că sînt 
în mare formă miercuri, 
cîncl vor intîlni pe Steaua. 
Oricum, miercuri, etapa a 
20-a se anunţă a fi intere
santă, mai ales Ia Sibiu, 
unde se deplasează Dinamo, 
şi la Rapid, unde merge 
Selena Bacău, avidă după 
puncte, în  tim p ce Poli Ti
mişoara şi Petrolul intîl- 
nesc în  deplasare pe Univ.

__Craiova şi, respectiv, O ţe
lul Galaţi,

Meciul a debutat cu un „G ăurile1* din apărare, cum păniţi de „evoluţia11 
mom ent solemn : păstra- lipsa clarităţii în acţiunile favoriţilor lor. In tim p 
rea unui m inut de recu- de atac, dar m ai ales şu- ce hunedorenii (e drept, 
legere în mem oria celui tu rile  fără  adresă în  faţa creează faze periculoase la 
mai apreciat şi mai va- porţii adverse şi ratările  poarta oaspeţilor) ratează, 
loros fotbalist hunedo- incredibile — de o uşu- gafează, lam entabil, au 
rean al vrem urilor de rin ţă  enervantă pentru ghinion cu carul, clujea- 
pînă acum, MISA KLEIN, spectatori, să nu mai a- nul Matei scapă singur 
Spectatorii din tribune, m inţim  de antrenori — în min. 30, pe extrem ă 
jucătorii de pe teren au şi-au pus am prenta a- şi trage în  colţul lung al 
revăzut cu ochii memo- supra întregii desfăşurări p o rţii: 2—1. M uştruluiţi 

- riei chipul drag al ma- a celor două com batante, de public şi antrenori, 
relui sportiv, ce veşnic în  m inutul 10 Mitrică hunedorenii n-u-şi - revin 
va trăi în  inim ile tu turor (inegal de la un m inu t, (după m ari ratări) decît 
celor care l-au cunoscut la  altul) sesizează prom pt în min. 49, cînd T iţa e- 
ca om, ca fotbalist. o greşeală a portarulu i şi galează : 2—2. Urmează,

P artida cu ceferiştii în sc r ie : 1—0. După şase din nou, atacuri sterile 
clujeni s-a dovedit a fi m inute. Piroşka centrează ]p gazdelor Dînă în min

foarte grea pentru puterile in careul gazdelor, Miszti F
de acum ale hunedoreni- profită de b îlbîiala apă- 
lor, care par a fi cori- rării şi eg a lează : 1—I.
genţi încă la lecţiile pro- Din acest moment, spec- 
fesorului Ion V. Ionescu. tatorii sînt tot mai des-

80 şi atunci Şumundică 
(inspirat introdus în te 
ren) aduce victoria echi
pei sale cu 3—2.

Rezultatele etapei din 21 martie : Dinamo — Da
cia 2—1 ; Sportul Stud. — Poli. Timiş. 3—0; Oţelul — 
U. Craiova 2—1.; Petrolul — Steaua 0—2; F.C. Selena 

P.C. Braşov 2—2; U. Cluj — Rapid 5—0; Progresul
— Gloria 2—0; C.S.M. Reşiţa 
putere — Inter 0—0.

CLASAMENTUL

Farul 0—3; Electro-
talurg. Cugir 0—0; M etalul Bocşa 
m ătura Zalău 1—1.

CLASAMENTUL

Ar-

J. Steaua 19 16 2 1 50-10 34
2. Dinamo 19 ,15 3 1 48-10 33
3. Gloria 19 10 3 6 28—20 23
4. U. Craiova 19 9 4 6 30—23 22
5. Rapid 19 9 4 6 24—21 22
6. U. Cluj 19 10 1 8 26—23 21
7. Oţelul 19 8 4 7 22—21 20
8. Sport. Stud. 19 8 4 7 28—26 20
9. Electrcfputere 19 8 4 7 14—14 20

10. In ter 19 8 4 7 24—26 20
11. Farul 19 7 3 9 26—24 ' 17
12. Dacia . 19 6 4 9 19—23 16
13. F.C. Braşov 19 6 * 3 10 • 18—25 15
14. Poli. Timiş. 19 4 6 9 15—32 14
15. Petrolul 19 6 1 12 24—28 13
16. Progresul 19 4 5 10 20—33 13
17. F.C; Selena 19 4 4 11 12—31 12
18. C.S.M. Reşiţa 19 2 3 14 17—45 - 7

Etapa viitoare : F.C. Farul — Elecţroputere; F.C.
In ter — Dinamo; Dacia Brăila — Sportul; Steaua

1. U.T. Arad 19 11 2
2. Jiu l Petroşani 19 10 2
3. Gloria Reşiţa 19 10 2
4. F.C. Corvinul 19 8 4
5. Tractorul Bv. 19 8 4
fi. Metrom Bv. 19 8
7. Unirea A.I. 19 9
8. F.C. Maram. 19 8
9. F.C. Drobeta 19 8

A l  A 2
Rezultatele etapei : F lacăra Moroni — Rezultatele etapei : Corvinul C.I .R. 

Gloria Buzău 1—2; Chimia Rm. V. — Cluj 3—2; Unirea A.I. — F.C. Drobeta J 
Unirea Slobozia 4—0; Unirea Focşani — 2—0; Olimpia S.M. — Gloria Reşiţa 1 2;  ̂
C.S.M. Suceava 0—0; A.S.A. Tg. M. — M etrom Bv. — F.C. Bihor 0—0; C.F.R. / 
Ceahlăul P.N. 1—1; Steaua Mizil — Poli Timişoara — Tractorul Bv. 1—1; U.T.A. 1 
Iaşi 4—2; F aur Buc. — C.S. Olt 4 -1 ; — Jiu l Petroşani 2—1; F.C. M aram ureş ' 
F.C. Argeş — Gl. C.F.R. G alaţi 1—0; — Jiu l Crăiova 6_—1 LC.I.M. Bv. — M e-^ 
Foresta Fălticeni — Callatis Mg. 1—0;
Portul C-ţa — Autobuzul Buc. 2—0.

CLASAMENTUL, .
L Ceahlăul P.N. 19 10 4 5 29—20 24
2. Gloria Buzău 19 10 2 7 43—31 22
3. FI. Moreni 19 10 2 7 27—21 22
4. P ortu l C-ţa 19 9 3 7 38—31 21
5. Callatis Mg. 19 9 3 7 21—18 21
6. S teaua Mizil 19 9 2 8 45—24 20
7. F.C. Argeş 19 7 6 6 27—21 20
8. Gl. G alaţi 19 8 4 7 28—25 20
9. Chim. Rm. V. 19 8 4 7 35—34 20

10. Un. Focşani 19 7
11. A.S.A. Tg. M. 19 8
12. C.S.M. Sv. 19 7
13. F aur Buc. 19 8
14. Poli. Iaşi 19 8
15. Foresta Fălt. 19 7
16. C.S. Olt 19 7

- o, io 10- Met- Boc^‘i 25—21 19 i i .  j iu l  Cv.
8 2 4 - 2 8  19^ 12; I.CJ.M . Bv.
1 n1,7 - 1 3 - F-C. B ihor
9 26—27 18 14 C.F.R. Cluj

5 
2 
3 
3

19 8 3
9 1

4
4
■5 
3
5
2 J  | ............... |

2 n o9 18 ÎS.’ A rm ătura Z. 19 8 1 10 25—31 17
3 9 17 17 Metalurg. C. 19
2 ,16 17- C.F.R. Timiş. 19

19
19
19
19

6 37—21 24 i
7 36—22 22 / 
7 22—16 22 \ 
7 30—23 201
7 '31—27 207 
6 19—16 20 ţ
8 26—27 20 1
8 36—23 197 
8 20—17 19J
8 24—31 19 l
9 22—33 19 1 
8 22—23 18 J
8 24—25 18 ţ
9 34—39 17 '

3 9 25—43 17 
2 10 21—33 16 ţ

„U“ Cluj; O ţelul — Petrolul; Rapid — F.C. Selena; 
F.C. Braşov — Progresul; Gloria — C.S.M. Reşiţa; 
Univ. Craiova — Poli. Timişoara.

Autobuzul . 19 9 2 î i  26.—33 14 18. Olimpia* S .M  19 6 2 11 30—34 14 i
18. Un. Slobozia 19 4 4 11 16 38 12 Etapa vitoare: Metalurg. C. — Met. J

Etapa viitoare: C a lla tis— Portul; Au- Bocşa; A rm ătura — Corvinul; C.F.R. ţ 
tobuzul —  FI. M oreni; Gl. Buzău — Chi- Cluj — Unirea; F.C. Bihor — U.T.A.; I 
m ia; Ceahlăul — F aur; Un. Focşani — Olimpia — M etrom; J iu l Petroşani — ? 
A.S.A. Tg. M.; C.S. Olt — Steaua M.; C.F.R. Timiş.; T ractorul — F.C. M aram.; 1 
Poli Iaşi — F.C. Argeş; Gl. C.F.R. — Jiu l Cv. — I.C.I.M.; Gl. Reşiţa — F.G. I 
Foresta; C.S.M. Suceava — Un. Slobozia. Drobeta. i

Divizia C - faza judeţeană
Din cele 8 partide desfă- strînse — la Simeria, Câ- 

şurate duminică', doar trei lan (unde devenii au ob-
s-au term inat cu scoruri ţinut un punct) şi la Te-

Kcziiltatclc etapei din 21 m artie : C.F.R. Simeria 
— Alin. Aninoasa 1—0; Victoria Călan — M ureşul De- 
vfc 0—0; Min B ărbătcni — Min. Ghelari 5—2; Metalo- 
plastica — H aber Haţeg 5—2; Min. Şt. Vulcan — Me
talul Crişcior 5—0; Constructorul Hunedoara — Min. 
Ccrtej 6—1; Aurul Brad — Favior Orăştie 3 0; Mi
nerul Teliuc — Paringul I.onea 0—2.

Schimbare Rezultatele concursului

CLASAMENTUL
1. Paringul Lonea 18 14 1 '3 51—17 29
2. Min. Şt. Vulcan 18 13 3 2 47—18 29
3. Constr. Hd. 18 12 1 5 55—29 25
4. Haber Haţeg 18 9 4 5 32—28 22
5. M ureşul .Deva 18 10 1 7 35—24 21
6. C.F.R. Sim eria 18 9 t 1 8 40—27 19
7. M inerul Certej 18 7 , 4 7 41—27 18
8. Min. Bărbăteni îs- 8 1 9 27—42 17
9. M etaloplastica is 1 8 0 10 52—40 16

10. Victoria Călan 18 7 2 9 36—28 16
11. Min. Aninoasa 18 8 0 10 39—33 16
12. A urul Brad 18 6, 2 10 23—33 14
13. M inerul Ghelari 18 5 4 9 29—42 14
14. M etalul Crişcior îs- 6 1 11 25—45 13
15. M inerul Tel. i s 6 . 1 11 23—51 13
16. Favior, Orăştie 18 3 0- 15 15—86 6

Etapa viitoare din 25 m artie ( jo i) : M etaloplastica 
■— M inerul Şt. Vulcan; Paringul Lonea — M ureşul 
Deva; Favior O răştie — Victoria Călan; M inerul Cer- 
tej — C.F.R, Sim eria; M etalul Crişcior — Min, Teliuc; 
H aber Haţeg — A urul B rad; M inerul G helari — Con

s tru c to ru l Hunedoara; Min. Aninoasa — Min. Bărbă- 
teni.

echipă condusă de Dumi
tru Gălan, din care fac 
parte m ulţi jucători îm 
prum utaţi de Corvinul, a 
început să-şi a rate clasa, 
fiind cea mai bine cotată 
Ia ora actuală. Orice punct 
pierdut de prim ele două 
clasate va fi ..taxat11 de hu 
nedoreni.

In subsolul clasamentului, 
se rem arcă lupta A.S.A. 
A urul Brad pentru  depăşi
rea perioadei de criză, ieşi
rea din zona - retrogradării 
şi p lasarea undeva la m ij
locul clasam entului. Joi 
are un meci greu, la H aber 
Haţeg, în  tim p ce M inerul 
G helari şi M etalul Crişcior 
îşi d ispută partidele pe te 
ren propriu  şi pot obţine 
victoria. Deci, joi, la fotbal!

de lider Pronosport din 21 martie
liuc, Au învins gazdele la I ATALANTA — LAZIO 2—2 X

scor (Constructorul Hune II CAGLIARI -  BRESCIA 3—1 1
doara, M inerul Ş tiinţa Vul III FOGGIA — ANCONA 1—0 1
can, M etaloplastica şi Mi IV JUVENTUS — INTER 0—2 2
nerul Bărbăteni). Acum, V MILAN — PARMA 0—1 2
in frun tea clasam entului se VI PESCAR A --  GENOA 0—2 2
află la egalitate de puncte VII ROMA — NAPOLI 1—1 X

Paringul Lonea şi Min. VIII SAMPDORIA — FIORENT1NA 2—0 1
Şt. Vulcan, dar Construc IX UDINESE — TORINO 1—0 1
torul H unedoara vine foarte X COSENZA - - VENEZIA 2—0 1
puternic şi, după cum a XI F. ANDRIA — VERONA 0—0 X

abordat returul, ara tă  că e XII PADOVA — PIACENZA 0—0 X

pus pe fapte mari. T înăra XIII PISA — ASCOLI 0—1 2
FOND DE CÎŞTIGURI : 136 000 000 lei.

.■.V .V .'.’.V.'.'.-. A.V.VAVZ.'.SSV.Vr.-. r .SV .V .V .W rtf

KARATE — UN CLUB IN PLINA AFIRMARE 
MERIDIAN TAEKWON-DO 

(STIL OLIMPIC) DEVA
Clubul M eridian Taek- 

Avon — Do de karate  (stil 
Olimpic), înfiin ţat în  ă- 
nul trecut la Deva, în ca
dru l căruia există deja 50 
de membri, se afirm ă 
prin  num eroasele sale de
m onstraţii ce le organi
zează în jude ţu l nostru, 
în în tîlnirile şi schim bu
rile de experienţă inter- 
judeţene. După cum ne 
rela ta  dl M arian Dia
conii, recent a avut loc 
„Cupa Moldovei11 la k a 
rate, ce s-a desfăşurat la 
Iaşi, şi unde lotul de ka - 
ratişti de la Chi.şinău a- 
ve'a ca antrenor un co

reean, tehnician de clasă. 
Şi aici, com ponenţi ai 
cluburilor hunedorene de 
karate din Călan şi De
va au avut o frum oasă 
com portare : Eugen Da- 
mache a ocupat locul I 
la categ:, 75 kg, Florin 
Mita tot prim ul loc la  ca
teg. 63 kg şi locurile II 
Nicolae H aţegan (70 kg) 
şi Nicolae Bela Farcaş 
(80 kg), toţi din Călan, 
conduşi de instructorul 
Cristinel Popa — I GUP. 
K aratiştii Claudiu Blaga 
(70 kg D) s-a clasat pe 
locul T şi Marius Bună- 
ianu (63 kg D) a ocupat

în zilele de 20 şi 21 mar* 
tie a.c., la Casa de Cultură 
Petroşani, într-o organizare 
ireproşabilă asigurată - de 
sindicatul minier Dîlja, cTL 
sprijinul Oficiului Judeţean 
pentru Tineret şi Sport, s-a; 
desfăşurat etapa judeţeană: 
de box la categoriile ju
niori I şi II cu participarea 
sportivilor de la secţiile 
Minerul Dîlja, Minerul Vul
can. Metalul Hunedoara, 
Constructorul I Lmedoara şî 
Minexfor Deva. Spectatorii 
au aplaudat multe dispute.

Etapa judeţeană 
din cadrul

Campionatului naţional 
individual de box 

juniori I şi II

de un ridicat nivel specta* 
cular.

în urma disputării . gâr
lelor finale au fost desem» 
naţi următorii campioni ju
deţeni pe anul 1993, care 
vor reprezenta judeţul îi» 
perioada 9—14 aprilie la 
etapa de zonă de la TîrgU 
Jiu :

Juniori — I
Categoria : 48 kg — Cos* 

tel Manea — Metalul Hu  ̂
nedoara; 51 kg — Daniel 
Vasilescu — Metalul Hik . 
nedoara; 54 kg — Marius 
Igreţ — Minexfor Deva} 
57 kg — Petru Cozma —* 
Minexfor Deva; 60 kg —« 
Florin Ioan — Minerul Vul
can; 63,5 kg — Gheorghe 
Cioară — Constructorul Hu
nedoara; 67 kg — Constan
tin Lungu — Metalul Htfr* 
nedoara; 71 kg — Dragoş 
Dolhac — Minerul Vulcan} 
75 kg — Sergiu Roman -r> 
Minerul Dîlja; 91 kg — 
Răzvan Mocan — Metalul 
Hunedoara; 91 kg —• 
Constantin Popa — Minerul 
Vulcan.

Juniori — II
Categoria : 45 kg — Da

niel Pap — Minerul Diljaf 
48 kg — Cristian Şuclea —* 
Metalul Hunedoara; 51 fcfl 
— Viorel Balaban — Me* 
talul Hunedoara; 54 kg — 
Ion Bordaş — Minerul 
Dîlja; 57 kg — Vasile O» 
nofrei — Minerul Vulcanf1 
60 kg — Alin Covaci — 
Minexfor Deva; 63,5 kg — 
Daniel Zdrîrigă — Minerul 
Vulcan; 67 kg — Floria 
Rusu — Minerul Vulcan} 
91 kg — Ion Onici — Mfc 
nerul Dîlja.

Cîştigătorilor le-au fost 
oferite premii în bani, di*1 
plome şi tricourile de caro?; 
pioni de către Oficiul Ju< 
deţean pentru Tineret şl 
Sport şi sindicatul minier 
al minei Dîlja.

MIRCEA S1RBU 
colaborator

Pagină realizată de 
SABIN CERBU

locul II (ambii din De
va), instructor M. Dia-: 
conu.

Desigur, rezultatele fru
moase ce le obţine clu-j 
bul M eridian Taekw on —ţ 
•Do din Deva se datorează 
în bună m ăsură şi spon
sorilor, oam enilor de ştii 
flet, iubitori ai acestui 

frum os sport cum sînt Puiu 
Man (Firma — Man —<i 
Traus), S.C. RHEEA — 
patron dna ' L iana Ţîrlea, 
Firm a Exim — Flamingo 
— patron Nicolae Peia, 
Mihai Ivanovici şi- S.S.- 
Camira — patron M ircea 
Buza, toţi din Deva. Sînt! 
aşteptaţi şi alţi sponsori 
ce iubesc karatele.
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•  FRANŢA. Dreapta tra
diţională franceză a repur
tat duminică o victorie ca
tegorică în primul tur al 
alegerildr legislative.

Partidele de dreapta au 
obţinut, în acest tur, 63 de 
locuri de deputaţi.

•  rusia. Parlamentul
rus s-a arătat, duminică, 
ferm decis să bareze ca
lea introducerii conducerii 
prezidenţiale preconizată de 
Horis Elţîn.

— Parlamentul a adoptat 
o rezoluţie In trei puncte, 
cerind efectuarea unor an
chete cu privire _ la activi- 
tăţiie colaboratorilor lui 
Elţîn. sesizînd fn acest 
scop Curtea Constituţională.

•  RĂZBOIUL DIN IU
GOSLAVIA. Generalul Mo- 
rillon a negociat, ta Tuala, 
problema evacuării sîrbiior 
care vor să Plece din oraş 
şi a , realizării unui nou 
demers de ajutorare a 
populaţiei din Srebreniţa.

•  ITALIA. Ministrul i- 
talian ai agriculturii şi-a 
prezentat demisia, după ce 
a fost anunţat că va fi 
anchetat in legătură cu în
călcarea legislaţiei privi
toare la finanţarea partide- 
lor.

•  NORVEGIA. In peri
oada 24—28 martie se va 
desfăşura la Bettostoeien, 
în Norvegia, un seminar in
ternaţional axat pe moda
lităţile de reîncadrare în . 
viaţa obişnuită a persoane-
Iar handicapate.

* : - •: ■ • •  CONSILIUL EURO
PEI, In capitala Maltei şe

& ' : vor reuni peste 200 de par
lamentari din ţările mem
bre cu drepturi depline sau

C-'~ cu statut de invitat special
ale Consiliului Europei. In

Br " cadrul reuniunii. Comisia 
pentru problemele politice
a Adunării Parlamentare

£FÎ v'a examina cererile de a- 
derare la Consiliul Europei 
şi un raport privind respec

’ 3 tarea embargoului asupra
m Serbiei şi Muntcnegrului.
€9 •  TUNISIA. In curşul u- 

nei conferinţe de presă, la
Tunis, Arafat a cerut, pe 
de altă parte, comunităţii
internaţionale, să acţioneze

:n r  : „Urgent" pentru asigurarea'
protecţiei palestinienilor
din teritoriile ocupate, a- 
firmînd că aceştia sînt su 
puşi do către forţele israe-

- f ‘ ' ...r î liene unui veritabil „mă
V cel". „Cer Statelor Unite

A şl Rusiei să adopte o pozi-
ţie practica şi onestă in 
vederea opririi acestui ma
sacru", a mai afirmat lide- 
rHl palestinian.

*****•**, *******,**********»

La 18'martie 1000, pe 
şlmpul de la Montesson, 
ele lingă Paris, tinărul 
român Traian Vuia aflat 
Ia studii universitare în- 
Paris, a realizat, primul 
zbor din ■ isteria aviaţiei, 
ţu un aparat mai greu 
deeît aerul, denumit de el 
însuşi aeroplanul „Vuia, 
pr, î “- Acesta a fost echi
pat eu un motor în 4 ci
lindri’ în linie, conceput 
da Traian Vuia, alimen
tat CU anhidrida carbo
nică, avînd o durată de 
funcţionare de 5 minute 
şi care dezvoltă o putere 
de 20 CP. Capacitatea re
zervorului de combustibil 
era de 13 1 iar greutatea 
totală a motorului, eu ac
cesoriile sale — rezerva 
de combustibil, ţevi etc. 
era de 105 kg, îrţ timp ee

greutatea aparatului In întregul ansamblu c(HV 
zbor, cu pilot, de aproxi- stituia o mare noutate 
mativ 240 de kg. pentru acea vreme. însuşi

Vuia precizase, în legă
tură cu realizarea sa : 
„!n acea epocă înce
putul anului 1906, nu se 
construise nici o maşină 
de zburat anşloagâ In 
Europa. Se ştie că fraţii 
Wright Jn America au 
zburat cu un aeroplan 
construit de dlnşii — ca
tapultat". Deci, Vuia este, 
fără îndoială „realizatorul 
primului zbor mecanic eu 
mijloace proprii de 
bord din lume". Dar să 
vedem ce au zis publica
ţiile vremii şi cele ulte
rioare. în revista engleză

Aviator NJCOLAE 
JANCV

Ing. LUCIANA NICOLJETA 
ŞCHIOPU 

Deva

Traian Vuia lingă avionul Vuia nr. 2. (Continuare în pag- a 2-a)
• nr- «»— b»

LA TOP]

Oamenii Işi 
treburi, prittzaşi
Dl Aurel Alic este de

canul de vlrstă al prima
rilor din judeţ şi se mîn- 
dreşte cu asta, ea şi eu 
faptul că la alegerile 
locale din anul trecut a 
fost ales în fruntea co
munei Topliţa încă din 
primul tur de scrutin.

— Cum este Topliţa, 
dle primar ?

— Este o comună mică. 
Satele Dăbîca, Hăşdău şi 
Topliţa sînt mai însem
nate, celelalte sînt mici 
şi se depopulează mereu.

— Dar oamenii Topllţei 
cum sînt ?

— Foarte mulţi mun
cesc la „Siderurgica" Hu
nedoara sau în minerit.

dar au şi gospodării faine, 
cu animale multe. Sînt 
oameni liniştiţi, Îşi văd 
de treburile lor, sînt prin- 
zaşi.

— Cum adică primaşi?
— Atunci eînd îi che

măm să ia parte la re
zolvarea problemelor co
munei, vin şi pun mina, 
se prind adică.

— Are multe probleme 
comuna 7

— Are şi ne străduim 
să le dăm de capăt. Uite, 
ne zbatem să montăm 
telefoane In satele Dâ-

TRAIAN DONPOR

(Continuare în pag. a 2-a)
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Economia Judeţului 
luna februarie

S p e c i f i c a r e U/M

In % faţă de :

li a *
J*î

Producţia industrială mii. lei 17884,7 81,6 115,5
Stoc de produse finite în industrie 
la 28. II. 1953

mii, toi 13819.8 ■ 80.9

Productivitatea muncii în ipdustfie 
Numărul mediu al personalului din

lei/pcrs. 176805 83,9 115,2

industrie per». 101124 97,3 100,3
Export
Vînzările de mărfuri prin comerţul

mii dolari 8626 180,4 232.2

de ştat şi cooperatist 
Producţia principalelor produse 
industriale :

mii. iei 2655,7 109,0 92,1

— Huilă netă mii to 313 107,9 104,4
— Oţel mii to 73 89,5 99.5
— Laminate mii to 47 78,6 110.7
— Ciment mii to 30 200,0 133.3

Bere mii hl 38 146,2 97,4
— Carne tăiată in  abatoare to 849 112,3 89.4
—- Lapte de consum mii hl 2 30.4 93,2
— Pîine

Producţia de construcţii montaj 
realizată de societăţile comerciale

to 737» . 1024 104,1

de antrepriză cu sediul în judeţ mii. lei 597,1 90,1 206,8

f t w w r t v v w w v v w v w
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SFAT :
Iubeşte po aproapele tău, chiar dacă-ţi 

este şef.

PAGINA a III-a

SPORT
•  Fotbal 

Rezultate, clasa
mente,, etapele 
viitoare

•  Karate
•  Pronosport

i în atenţia cititorilor
|  Pentru a fi bine informaţi cu realităţile d in! 
) judeţ, din ţară şi din lume, asiguraţi-vă din tiifip, 
) ABONAMENTUL 4
\ LA ZIARUL „CUVÎNTUL LIBER4*
|  Abonamentele se fae la oficiile poştale, fac» 
ţ torii poştali şi difuzorii de presă, piuă în ziua 
t de 30 martie Inclusiv.
, Costul abonamentului pe luna aprilie este
I de 2^0 de fel, la care se adaugă taxele poştale.

intre erete 8-15

-Ciivîatul liberi
vă aşteaptă
la telefonul
61.12.69

■  Rău platnici. De la
Asociaţia de locatari nr, 3 
Deva, dl Simion Marţon 
ne sesiza că le dau multă 
bătaie de cap locatarii care 
nu-şi achită taxele comune. 
„Poate oamenii n-au bani" 
— am încercat noi o scuză. 
„Nu este vorba de oameni 
nevoiaşi. Ei îşi plătesc la 
timp taxele. In schimb sînt 
oameni cu stare materială 
bună şi cu un statut social 
peste medie, între aceştia 
şl medici, care faţă de aso
ciaţia de locatari sînt răi 
platnici. Dacă este nevoie 
pot face nominalizări". De

ocamdată credem că nu e 
cazul, Poate citind repro
şul dv, dle Marton, îşi 
vor aminti de obligaţiile pe 
care le au de achitat. Dacă 
nu...

K înşelaţi Ia bani şi in- 
*ţl. „Alo, pentru ru

brica dv „CuvÎŢvtul liber, 
vă aşteaptă" pot să fac şi 
eu o sesizare ? Am fost cu 
cîţiva prieteni la Harul 
„Orizont" Deva, fostul 
„15 lei". Am - consumat 
ceva, iar la plată am ob
servat că ne-a încasat eu 
cîteva sute în plus. Am 
crezut că ospătară Cristina 
Stoica a greşit. I-am de
monstrat cu calculatorul că 
a cerut mai mult. Nu nu
mai că nu ne-a restituit 
diferenţa, dar ne-a făcut şl 
nesimţiţi şi ne-a ameninţat 
că nu ne mai serveşte altă 
dată. E posibil aşa ceva?" 
„De vreme ce vi s-a întîm- 
plat, Înseamnă că e posibil, 
domnule Cătălin Mihăilă.

o SPECTACOL CONCURS 
M AXI-TO P, La Casa de Cui. 
tură din Hunedoara a fost orga. 
nizat un concurs „Maxi.Tap" 
dotat cu premii, cu participarea 
elevilor Liceului Nr. I din loca- 
litote. Au participat form aţiile de 
dans Styl, Ţarkus, R eflex  — de 
la Clubul „Siderurgistul", şi gru
pul rock „Diesel" al Casei de Cui. 
tură. Regia a aparţinut lui Mircea 
Qoian. (M.B.)

O  EXPOZIŢIE. La Liceul de 
A rte din Deva a avut loc verni
sajul expoziţiei cuprinzînd lucrări 
ale elevilor şi cadrelor didactice. 
Expoziţia  — realizată şi ca o 
aplicaţie în  cadrul activităţilor de 
pregătire a formatorilor, desfăşu. 
raţe la Deva sub egida Q.E.E. şt

Q  AC ŢIU N I U M ANITARE, 
s.e. Pălării „Cristina" S.R.L. Deva 
a donat filialei judeţene de Cruce 
Roşie 100 de m ii de lei. Suma  
va fi folosită la finalizarea noului 
sediu al filialei. Tot tn cadrul 
acţiunilor de Cruce Roşie merită  
am intit şi gestul elevilor clasei a 
V«a B, a Şcolii Generale Nr. 3 
Deva, diriginte prof. Elena Ga, 
vriţ, care au oferit dulciuri cp. 
piilar orfani de la Grădiniţa cu 
program prelungit nr, f  Deva. 
(V.R.)

a organizaţiei „Medecins du 
MondeH — constituie o elocventă 
demonstraţie a creativităţii, (T.I.J

O  PENTRU LĂM U RIRI SU
PLIM ENTARE. Dna care a răs
cumpărat un certificat de depozit 
In valoare de 25 000 de lei, cu 
parola „V ultur" (pe data de 19 
martie 1993), este rugată să se 
prezinte la Sucursala judeţeană a 
Băncii Comerciale Romăne pentru  
clarificarea unor probleme. (E.S.)

O DESHUMARE. In articolul 
nostru „Omul care vinde moarte", 
din 18 m artie a.c,, spuneam că 
există certitudini potrivit cărora 
şi alţi dai m arţi din Vulcan au 
consumat produse infestate cum 
părate de la Farkaş Francisc. De

la Procuratura Judeţeană am a. 
fla t că, recent, cadavrele lut 
loan Bălan şi Gheorghe Varga 
au fost deshumate pentru efec
tuarea de expertize medico.legale 
şi stabilirea exactă  a cauzelor 
morţii, (V.N.)

O  TOPUL M UZICII LĂU TĂ- 
REŞTI. Manifestarea, găzduită 
de Casa de Cultură din Hune. 
doara, organizată în colaborare cu 
S.C. „Dordan", a reunit în între-, 
cere grupurile „Baby.Cola“ şi 
„Sisy". tntîlnirea s-a bucurat de 
succes. (M.B.)
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Aşa cum era de aştep
tat, moţiunea de cenzură 
a opoziţiei împotriva gu
vernului — exerciţiu par
lamentar constituţional — 
a căzut. Şi a căzut cam 
rău. în văzul unei ţări 
întregi (vineri, 19 martie 
a.c.), într-Un show tele
vizat, care va faţe să 
curgă multă cerneală- în 
presă.

De bună seamă, nici cei 
mai Indîrjiţi reprezentanţi 
ai partidelor din opoziţie 
r* şi sâ-i numim doar 
pe dnii Corneliu Coposu, 
Petre Roman şi Dinu Pa
triciu —■ nu se aşteptau 
ca figura lor cu moţiu
nea să clatine măcar gu

vernul, Insă, aşa cum spun 
ei, a» vrut doar să-i ara
te partidului de guvernă- 
mînt că alcătuiesc o for
ţă de care trebuie să se 
ţină seama. Numai câ 
nu s-a ţinut şi nu se. ţi
ne eîtuşi de puţin seama 
de această forţă. Au do- 
vedit-o din plin luările de 
cuvînt ale opozanţilor mo
ţiunii ,eare au făcut-o

praf, eu calificative dure. 
In stilul binecunoscut al 
unor parlamentari FDSM, 
PRM şi PSM. După cum 
nici opoziţia parlamenta
ră n -a prea găsit multe lu
cruri bune în programul- 
strategie de reformă, pe ca

re, la rîndol ei, l-a socotit in

el. în schimb, la ,,alba- 
neagra" (la votul secret 
cu bile albe şi negrei, 
moţiunea a căzut cu brk), 
CU 260 de voturi împotri
vă şi 192 pentru.

Dar nu respingerea mo
ţiunii a surprins, ci mo
dul în care ea a fost dez

ţiilor aduse programului 
de către anumiţi vorbitori) 
si cu tulburarea somnului 
unora chiar din prezidiu, 
cum poetic s-a exprimat 
Dinu Patriciu.

Huiţi parlamentari au 
folosit prilejul mai ales 
pentru a-şi prezenta ne-

O B S E R V A T O R

adecvat actualei perioade 
de tranziţie, eonsiderînd 
că materializarea lui ne 
va duce direct şi sigur 
în lumea a treia.

Intr-un anume fel, ma
joritatea participanţilor 
la dezbateri — indiferent 
de culoarea lor politică 
— au avut rezerve faţă do 
programul guvernului Vâ- 
cărolu, i-au găsit lacune, 
l-au considerat perfecti
bil, însă au apreciat că 
trebuie pornit la drum cu

bătută ; cu o violenţă şi 
un limbaj demne d e .o  
cauză mai bună, oferind 
ţârii întregi, prin interme
diul micului ecran, un 
spectacol livresc, cu scă
părări de scîntei verbale, 
cit incitare la nesăbuinţă 
(unii parlamentari; pără
sind pentru fin timp sa
la); cu sloganuri din vremi 
apuse, iar pe alocuri chiar 
cu plictis (citirea presei 
In timp ce primul ~ mi
nistru răspundea acuza*

vinovăţia în legătură ctt 
apartenenţa la partidul 
comunist — pe care, alt
minteri, l-au slujit cu ne
mărginit devotament —-, 
pentru a invoca teama de 
rege şi de maghiari, pen
tru a-şi spăla păcatele şi 
a le pune în evidenţă pe 
ale altora. De aici şi să
rutul între senatorii —- 
poeţi Adrian Păuneseu şî 
Corneliu Vădim Tudor şi 
alegerea acestuia din ur
mă cu încă un proces,

promis de către actorul 
— deputat Ştefan Radoff, 
de aici şi constatarea sa
vuroasă a deputatului 
Gheorghe Rădueanu, re
prezentant al romilor, po
trivit căreia nu s-a pu
tut face actor ia timpul 
potrivit deoarece prea 
mulţi ţigani erau artişti, 
dar constată acum, cînd 
a ajuns parlamentar câ, 
de fapt, e l a Intrat la 
teatru...

Cum-necum, moţiunea a 
căzut, guvernul a rămas, 
iar pentru înfăptuirea 

programului său se cer în
ţelegere, conlucrare, în
trajutorare, acceptarea re
ciprocă a ideilor şi opţiu- . 
nilor valoroase, deoarece 
rămînem la părerea că 
oameni buni, specialişti 
capabili, susţinători fer
venţi ai reformei se află 
în toate partidele cu re
prezentare parlamentară, 
în guvern şi în alte struc
turi, şi că numai prin 
unire ţara va prospera.

DUMITRU GHEONEA

CUVINTUI LIBER
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Zvonurile rămîn doar
. zvonuri

4. Dl prefect îşi cere scu
ze în mod public faţă de 
dl Virgil Boca, viceprimaf 
al municipiului Deva, pen
tru afirmaţia făcută la a- 
dresa acestuia, la o recen
tă conferinţă de presă, în 
legătură eu situaţia brută
riei turcului din Deva, ne- 
eXistînd nici o intenţie de 
a compromite opoziţia sau 
vreo instituţie a cărei au
tonomie este consfinţită 
prin lege.

In altă ordine de idei, 
ni s-a mâi adus la cunoş
tinţă faptul că opoziţia se 
ocupă de strîngerea unor 
materiale cu caracter com
promiţător la adresa pre
fectului, din care să rezul
te cu cine a băut, cd cine 
a făcut dragoste, dacă este 
bolnav de SIDA, dacă are 
credinţă în Dumnezeu ş a. 
Cît şi cui vor folosi ase
menea materiale, vom trăi 
si vom vedea.

Cu speranţa că zvonurile 
rămîn doar simple... zvo
nuri, încredinţăm tiparu
lui aceste precizări venite 
din partea dlui prefect.

NICOLAE TIRCOB

■  ■

Pentru a risipi unele zvo
nuri oare circulă cu in
sistenţă in ultima vreme în 
legătură cu implicarea pre
fectului judeţului într-o 
serie de cazuri şi situaţii 
care ar leza prestigiul per
soanei sau al prefecturii, dl 
ing GeorPel Răican ne-a 
rugat să facem publice ur
mătoarele precizări:

1. In legătură cu presupu
sa intervenţie a prefectu
lui pentru a o favoriza pe 
dna patron Mia Sicoe, în 
sensul de a nu fi făcută 
vinovată de sustragerea de 
la plata taxelor vamale le
gale, trebuie arătat că nu 
există nici un fel de a- 
mestec sau intenţie de a nu 
fi scos adevărul la lumină.

2. IJu există nici o do
vadă că prefectul a fost 
văzut beat într-un restau
rant, împreună cu preşe
dintele Consiliului Jude
ţean Hunedoara.

3. De asemenea, se infir
mă zvonul potrivit căruia 
dl prefect ar avea inten
ţia de a-l promova pe dl 
Viorei Ocoş în vreo func
ţie la .Consiliul Judeţean 
sau la altă instituţie ju
deţeană. ’ v

Cel ce ne-a adus invita
ţia cetăţenilor din satul Boz 
de a le face o vizită — un 
distins tipograf la „Poli- 
dava“ — considera că' în 
respectiva localitate ar fi o 
situaţie explozivă ce izvo
răşte din modul cum se a- 
plică Lege» fondului fun
ciar. Ne-am dus la faţa lo
cului sîmbăta trecută şi 
într-o săliţă a căminului 
cultural am stat de vorbă 
•cu Nicodim Gaşpar, Gheor
ghe Cizmaş, loan Giura, 
Serafim şi Miron Betea şi 
Iosif Pavel, membri în co
misia comunală de aplicare 
a Legii nr, 18, şi — întru- 
clt vestea sosirii noastre a 
făcut repede înconjurul sa
tului — cu un mare nu
măr de alţi oameni. în 
drum spre Boz am oorit la 
Consiliul Local Brânişca şi 
l-am invitat pe dl Constan
tin Nistor, primarul co
munei, să ne însoţească. 
Domnia sa ne-a refuzat, 
motivînd că este extrem de 
ocupat, întrucît nu are vi* 
ceprimar şi nici secretar. 
L-am rugat atunci să ne 
dea ca însoţitor pe unul 
dintre specialiştii agricoli 
ce lucrează In comună. 
Ne-a spus că ar face-o cu 
plăcere, însă dna E. Stoe- 
nescu şi dnii Emil Mircea

şi Gheorghe Iovan dau rar 
prin Brânişca şi cît stau a* 
colo nu fac altceva decît 
să citească ziare si să dez
lege cuvinte încrucişate. 
Dna E. Stoenescu mai si 
croşetează.

Dar iată ce am aflat de 
la cei eu care am stat de

LA BRÂNIŞCA

vorbă la Boz ; •  în linii 
mari, pămîntul este împăr
ţit celor ce au dreptul. 
Mai sînt însă şi situaţii în- 
cîlcite •  Cer pămîht şi cei 
ce n-au avut şi încă nu li 
s-a dat, deşi ar fi de unde 
•  Unii au venit cu cereri 
pentru pămînt mult măi 
tîrziu decît termenul sta
bilit •  Nu s-a lămurit în
că situaţia terenului pe

care trebuie să-l dea, în 
schimbul unei suprafeţe 
plantate cu puieţi, „Romsil- 
va“ o In general, oamenii 
au primit pămînt; . acolo 
unde au avut etndva, dar 
sînt şi excepţii, şi nu pu
ţine •  Unii au luat mai 
mult pămînt decît aveau 
dreptul, intrînd pe terenul 
altora •  Primarul comunei 
refuză sistematic să mear
gă la Boz şi in satele mai 
îndepărtate, întrucît zice 
câ poartă pantofi de 7000 
de lei perechea şi nu-i dă 
nimeni bani să şi-î pinge
lească sau să-şi cumpere 
alţii •  A fost un tehnician

TR'AIAN BONDOR

(Continuare in pag. a 2_a)

ÎN ZIARUL DE MÎINE 

Citiţi lista cu conducătorii societăţilor comerciale
cu capital de stat şi funcţionarii publici care sînt  ̂
patroni sau acţionari Ia societăţi private şi care in-  ̂

tră sub incidenţa prevederilor Ordinului nr. 24/1993,  ̂
ăl prefectului judeţului Hunedoara. ţ

O  M A G A Z IN  DE PREZEN TA
RE ŞI DESFACERE A  PIETRE- 
LOR PREŢIOASE, tn  centrul 
vechi al oraşului Brad s-a des
chis un magazin de pre
zentare şi desfacere a unor pie
tre semipreţloase şi ornamentale, 
aparţinîncl I.M. Barza. Unitatea 
este deschisă zilnic, între orele 
9—17 şi vă invită s-o vizitaţi. 
(h.L.)

O  VREM EA LEGUMELOR. Dl 
ing. Ionel Voica, şeful ferm ei le. 
gumicole din Simeria Veche, ne-a 
spus că aici s-a început plantatul 
cartofilor (25 de ha) .şi se lucrea

ză la repicatul răsadurilor. Peste 
cîteva zile începe recoltarea spa
nacului. Pentru cei interesaţi, fe r 
ma vinde, la preţuri cohvenabi. 
le, cartofi pentru sămînţă, de con
sum  şi furajeri, arpagic stufat şi 
ceapă pentru consum. Relaţii la 
telefon 660894, intre orele 9—15. 
(N.T.)

O INSTRUCTAJ. Filiala sil. 
vică Deva, în colaborare cu O- 
ficiul de cadastru, au organizat la 
Casa Agronomului de la Mintia 
un instructaj teoretic şi practic 
privind punerea în  posesie a pă
durilor ,conform Legii 18fl991. La 
acest instructaj au participat in 
gineri şi tehnicieni de la toate o. 
coaiele silvice din judeţ, care 
urmează să contribuie ta punerea  
in  posesie a pădurilor. (Gh.I.N.)

O  STRĂD ANIE. Asociaţia cres
cătorilor de animale din comu
na Topliţa numără, la ora actua
lă, 232 de m em bri. Asociaţia are 
ca obiectiv sprijinirea cetăţenilor 
în procurarea de animale, valo'. 
rificarea produselor ş.a. Recent 
au fost aduse 170 de tone de tari
fe, care au fost distribuite celor 
ce au livrat lapte către unităţile 
de stat. Din păcate, maşina de 
colectare a laptelui vine în  To
pliţa doar o dată pe săptămină. 
(Tr.B.)

O  A Z I E TAPĂ IN  D IV IZIA  
N A Ţ IO N A L Ă  L A  FOTBAL. Se 
anunţă cîteva partide deosebit de 
interesante. Una dintre acestea, 
In ter Sibiu  — Dinamo, se dispu
tă insă joi, 25 martie şi se pre.
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vede a fi televizată pe programul 
II, incep în i cu ora 16. (S.C.)

O  CERCETAT. Este cercetat în 
stare de arest Gheorghe Creţu din 
Deva. Cauza ? A  comis patru fu r 
turi din autoturisme. Valoarea 
bunurilor se ridică la 150 000 de 
lei. (V.N.)

O  ClTE VOR FI ANU L ACES. 
T A  ? A nu l trecut, la S.C. „Ate
lierele Centrale“ S.A. ' Crişclor 
s-au înregistrat 15 764 de Zile de 
concediu de boală. Faptul spune 
m ult despre condiţiile de muncă 
şi viaţă ale salariaţilor de aici. 
Ne întrebăm  cîte vor fi  anul a- 
cesta ? Se gîndesc oare sindicatul 
şi consiliul de administraţie să 
la ceva măsuri de îm bunătăţire a 
situaţiei ? (N.H.)
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•  NEW YORK. Împli
nirea a 30 de ani de la 
înfiinţarea corului „Madri
gal" a prilejuit organiza
rea unei manifestări oma
giale la Centrul Cultural 
Român de la New York. 
Maestrul Marin Constan
tin a schiţat ttr. istoric ăl 
activităţii formaţiei, insis- 
tînd asupra dificultăţilor 
cu care s-a confruntat în 
perioada dictaturii comu
niste, mai ales în legătură 
cu structura repertoriului, 
Asistenţa a urmărit ctt cel 
mai viu interes eiteva în
registrări video făcute cu 
ocazia unor concerte pe 
care corul „Madrigal" le-a 
dat în mari oraşe ale lu
mii (Los Angeles, Munchen 
ş.a.). Seara de muzică în
chinată corului „Madrigal" 
a constituit în opinia par
ticipanţilor un eveni
ment cu adevărat memora
bil — informează MAE ro
mân într-un fax transmis 
agenţiei Romprcs.

•  MOSCOVA. Refuzînd 
să semneze decretul prezi
denţial prin care se in
staura regimul administra
ţiei prezidenţiale directe în 
Rttsia, vicepreşedintele A- 
lexandr Rttţkoi a trădat 
încrederea lui Boris Elţîn, 
se arată într-o declaraţie 
a preşedinţiei de la Mos
cova, preluată de France 
Presse. Reacţiile la alocu
ţiunea radio-televizată de 
sîmbâtă prin care Elţîn a 
anunţat organizarea, la 25 
aprilie, a unui plebiscit, au 
permis „demascarea celor

care au ajuns în înalte func
ţii de stat folosindu-se de 
victoria preşedintelui din 
1991, şi a căror fidelitate 
nu a rezistat în cazul unor 
opţiuni decisive". Mesajul 
elaborat într-un ton extrem 
de dur nu citează doar 
numele vicepreşedintelui 
Ruţkoi, ci-1 vizează, în e- 
gală măsură şi pe secre
tarul Consiliului pentru 
Securitate Naţională, Iuri 
Skokov, care, de asemenea,

' a refuzat Să semneze do
cumentul prezidenţial. Şe
ful statului ştie acum 
„care sînt adevăraţii par
tizani ai reformelor demo
cratice", conchide textul.

•  MOSCO V „Ho ţări rea 
neconstituţionala a celui 
de-al 8-lea Congres al de
putaţilor poporului şi, de 
fapt, tăcerea încurajatoare 
a Curţii Constituţionale l-au 
silit pe preşedintele Elţîn 
să riposteze, făcînd un pas 
neconstituţionâl", conside
ră liderii Partidului Re
publican, menţionînd -ă, 
în situaţia creată, singura 
soluţie de ieşire din criză - 
este „anularea tuturor ac
telor şl opţiunilor necon- 
stituţionale" şi „desfăşura
rea, în decurs de xel mult 
trei luni, a referendumu
lui şi de noi alegeri parla
mentare şi prezidenţiale", 
informează Itar-Tass.

•  BONN. Secretarul ge
neral al NATO, Manfred 
Woerner, a declarat într-un 
intervin acordat reţelei 
germane de televiziune 
ZDF că alianţa nord-atlân- 
tică este pregătită pentru 
o „aplicare prin forţă" a 
unei zone de interdicţie a 
zborurilor deasupra Bos
niei — Herţegovina, trans
mite ÂFP. „Dacă Naţiuni
le Unite decid — ceea ce 
este probabil — instituirea 
Unei zone' de interdicţie a 
Zborurilor şi ne cere spri
jinul, atunci noi vom fi 
gata să o aplicăm", a spus 
secretarul general al NA
TO.

t ţ* ************************
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V in titlu rile  de proprietate...
Zbaterile şi neliniştile 

proprietarilor de păm înt 
tîşi găsesc, încet-încet, so
luţionarea, chiar dacă mai 
există situaţii cu unele 
semne de întrebare. Aşa 
s-a în tîm plat sîm bătă, 19 
m artie a.c., la Căminul 
C ultural d in  satul Şoi- 
muş, unde au  venit şi au 
fost înm înate prim ele 
titlu ri de proprietate la 
peste 80 de proprietari de 
păm înt, reprezentînd a- 
proape o treim e din nu- 

- m ărul celor ce sînt îndrep
tă ţiţi să beneficieze de 
aplicarea prevederilor Le
gii fondului funciar.

Evenim entul are o sem 
nificaţie aparte. Acum, la 
început de prim ăvară, 
eînd se decide soarta re 
coltei acestui an — cum 
sublinia prefectul .jude
ţului, dl ing. Georgel Răi- 
can, care doreşte ca pu 
nerea efectivă iii posesie

a tu tu ro r celor în drept 
din judeţul nostru să fie 
încheiată cel tîrziu  în 
toam na anului 1993 —
este  foarte im portant ca 
toţi deţinătorii de tere
nuri să-şi dovedească spi
ritu l de adevăraţi gos
podari prin  cultivarea în 
întregim e a suprafeţelor 
productive, num ai aşa 
fiind posibil să se asigu
re şi disponibilităţile n e 
cesare de produse pen
tru  aprovizionarea popu
laţiei de la oraşe. înm î- 
nîndu-le titlu rile  de p ro 
prietate, prefectul i-a 
îndem nat pe proprietari 
să-şi dem onstreze hăr- 
nieia prin  recolte bune 
şi prin  producţii anim a
liere sporite, să • ceară * 
sprijinul prim ăriei . loca
le, al specialiştilor şi A- 
gromec-ului în rezolva
rea problem elor legate de 
procurarea sem inţelor şi

îngrăşăm intelor, efectua
rea ară tu rilo r şi semă
natului, a  celorlalte lu 
crări de sezon.

M anifestîndu-şi bucuria 
şi satisfacţia p en tru  . fap 
tu l că-şi văd îm plinit un  
vis de decenii — acela de 
a fi stăpîni cu adevărat 
pe păm înt şi pe roadele 
sale — mai m ulţi pro 
prietari care au prim it 
titlurile, au ţin u t să-şi 
facă. publice sentim ente
le de m ulţum ire fa ţă  de 
actul reparatoriu  şi de 
dreptate ce li se face. A- 
ron Becea, Mihai Clej, 
Mihai Cioară, Raveca 
Floarea, Ana Balint, Vic
toria Bordean, Ionel Fi- 
ca şi a lţi săteni se nu 
m ără p rin tre  cei care au 
in tra t în posesia docu
m entului ce le atestă ca
litatea de proprietari. N-a 
fost o m uncă uşoară pen
tru  comisia locală de îm 

proprietărire — apreciau 
prim aru l L aurenţiu  Nis- 
to r şi topograful Con
stantin  Ghişa, dar este un 
pas im portan t şi un semn 
că, în  dem ocraţie şi în 
statu l de drept, lucru ri
le  încep să se aşeze pe 
un făgaş bun, existînd 
reale prem ise de revitali- 
zare a  agriculturii. Un 
asem enea deziderat se 
poate înfăptui cu a tît mai 
repede nu num ai la Şoi- 
muş, ci în  toate localită
ţile judeţului, cu cit co
misiile locale vor reuşi 
să soluţioneze m ultiplele 

şi complexele prcfbleme le 
gate de stabilirea pro- i 
prietăţilor, cu cit Guver- ţ 
nul va pune cu consecven-  ̂
ţă  în aplicare m ăsurile i 
din program ul de guver- 1 
nare. ţ

NICOLAE TÎRCOB )

La Şoimuş s-au luminat primele titluri de proprietate. Foto PA VEL LA ZA
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De la lume adunate
Sugestii pe adresa au to rită ţilo r locale din Orăştie

•  Romuluş Ciolocoiu : 
...Măsuri dilf* partea orga
nelor de ordine pentru 
com baterea golăniei. în  o- 
raş, în general, curăţenia 
suferă în toate zonele1*.

•  Anonim : „Amenajarea 
cit, m ai grabnică *  cim iti
rului din Orăştie. O supra
veghere m ai aten tă a tu 
tu ror „traficanţilor" / şi o 
cit mai bună curăţenie a 
oraşului".

•  Ioan Dorin : „Parcul 
oraşului. De m ult timp se 
tot bate monedă, încă de 
la alegerile locale, dar nu 
se îngrijeşte nim eni de -el. 
Toţi au promis că o să fa 
că parcul. Mare lucru în 
Q răştia asta nu-i. Măcar 
un parc să fie.  ̂ Despre 
fenomenele sociale, ce să 
mai vorbim  ? E plină ' O- 
răştia de şomeri. Eu lucrez 
la I.M.O. Azi, sîntem  în  18 
martie. Normal, trebuia să 
luăm banii pe 11. Cred: că 
va mai dura cîteva zile pî- 
nă cînd vom lua salariul. 
Transportul în comun ri
dică probleme. Ati fost zi
le ,'m a i ales în iarnă, cînd 
autobuzele au întîrziat, fapt 
ce a determ inat şi m tîrzîe- 
reă noastră la program. De 
aici rezultă m ulte proble
m e, m ulte necazuri la s e r 

viciu".
•  Un barman cunoscut în

oraş : „Ce ar trebui să fa 
că prim ăria ? în  prim ul 
t-înd, trotuarele. îţ i  răm în 
tocurile pe stradă. Apoi, 
subsolurile la blocuri. La 
blocul 3G, cîe pe strada E- 
roilor. conductele sînt spar-

•  * • * * * • * • * • *

te. Aproape to t tim pul zu
grăveala se distruge. Mai 
m ult s-a făcut pe vremea 
îm puşcatului. Poliţia nu-şi 
prea face datoria, spunînd 
că n-are legi. Aia n-au le
ge, am  im presia că 
plutesc. Toţi aşteaptă să 
acţioneze după ordine, nu 
după lege".

•  Micu Popa : „Curăţe
nia oraşului. T ineretul vor
beşte urît. Şom ajul bântu
ie. Şi ee -s-a  făcut. nu  se 
îngrijeşte".

•  Anonim : „Dacă vă ui
ta ţi bine aici, pe stradă — 
Piaţa Victoriei nr. 28 —,
ii un fel de bilei. Locuiesc 
o groază de ţigani. Dacă 
aţi şti ce vorbesc şi ce fac 
a ic i! Nici nu p o ţi .să  vor
beşti de frica lor".

•  Costică P reda : „Să se 
refacă drum urile. Sînt li
nele canale desfundate spre. 
Pricaz şi Micro II. Sînt; 
canale descoperite. -Se d u 
ce im ul noaptea, cade în 
ele şi-şi rupe gîtul. La blo
cul 49, s-a desfăcut a treia 
oară un ca n a l.. Nu fac re 
paraţii de calitate, p roba
bil meseriaşii de la RAGCL 
sînt: slabi, altfel nu se ex
plică".

•  Mihai Achim : „Cură
ţenia oraşului. Am enajarea 
unei case de cultură. A- 
vem un  singur cinemato
graf, care este. destul de 
mizerabil. De asemenea, şi 
parcul din oraş este mize
rabil". .

Opinii consemnate de
CORNEL POENAR

•  * • • * •

Oare rîurilor le (mai) 
poartă cineva de grijă ?
E pur şi simplu o veri

tab ilă  probă de naivitate 
să-i pretinzi cetăţeanului 
de rînd , fără  veleităţi e- 
cologiste, să respecte natu 
ra doar în  v irtu tea bunu
lui sim ţ elem entar ! A tîta 
tim p cit S.C. „Siderurgica" 
S.A. Hunedoara îşi varsă 
consecvent deşeurile toxice 
în Cerna, iar „Sidermet" 
Călan (puţinele pe care le 
mai produce) în Strei, fă 
ră  a  ,li se clinti Un fir de 
păr din cap, îi mai poţi re 
proşa şoferului am ator 
că-şi spală m aşina în rîti ?

Mai nou (sau mai vechi) 
riurile în pornirea prim iti
vă spre distrugere sînt 
transform ate în ram pe de 
gunoi ! Astfel, în am onte 
de podul peste Strei de la 
Petreni, pe o insuliţă, s-au 
depus cantităţi apreciabile 
de gunoaie. Nu mai d e 
parte  decît în ziua de 20 
m artie a.c. cetăţeanul A- 
lexoi din satul Petreni, cio
ban, descărca în locul po

m enit o căruţă de cele 
m ai variate d eşeu ri! Cei 
care trebuie nu au de gînd 
să facă ordine ?

Şi cînd te gîndeşti că pe 
vrem uri apa din Strei se 
folosea pen tru  băut, în  cre
d in ţa <eă „după ce trece 
peste zece pietre apa este 
curată**!

Or. CORNEL STOICA 
Deva
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Şcoala Generală din Bre- sînt oameni ai comunei, 
tea Rom ână este o instituţie ' ceea ce îi face apropiaţi de
în  care îţi face O reală 
plăcere să intri. în  prim ul 
rînd  pen tru  curăţenia şi 
ordinea care domnesc aici 
(în aceeaşi situaţie se află 
şi şcolile p rim are din sa
te), pen tru  sp iritu l de d is
ciplină a l elevilor, educaţi 
să fie cum pătaţi încă de la 
această v îrstă. în  hol, o 
elevă de serviciu, aflată 
lingă un „clopoţel" cit toa
te zilele (care, din cînd în 
cînd, a r  trebui îm prum utat 
Parlam entului spre a mai 
tem pera spiritele încinse), 
te  îndrum ă unde ai putea 
găsi conducerea şcolii, u n 
de se află sala profesora
lă.- Această stare de fapt 
se datorează, fără îndoială, 
profesorilor-diriginţi, în tre 
gului colectiv de cadre di
dactice, părinţilor.

D irectorul şcolii, dl Si- 
mion Ceacu, are cuvinte de 
apreciere pentru  colegii 
săi, pe care ni-i descrie în 
mai m ulte ipostaze. privind 
gospodărirea şcolilor şi la 
catedră. Este rem arcată, 
în prim ul rînd, strădania 
lor pentru procurarea com
bustibilului necesar acestei 
perioade. Lemnele s-au a- 
dus din timp, pe comanda 
Centrului teritorial de exe
cuţie bugetară al Inspecto
ratu lu i Şcolar Judeţean. O 
parte a fost rid icată de la 
depozitul din Călan —- 
pen tru  şcoala de centru şi 
cele de Ia Vîlcelele Bune, 
Vâlcelele şi Ruşi. O altă 
parte a fost procurată din 
pădure, cu aprobarea O- 
colului Silvic, pentru şco
lile din Băţălari, Măceu, 
Plopi, Ocolişu Mare. Dl 
Ceacu rem arca, în acest 
sens, pc învăţătorii Hor
tensia Brăiesc (Băţălari), 
Ionelia Tătulescu (Plopi), 
T iberia Boantă (Măceu), 
Ioan P il (Gînţaga), Mi- 
haela Szabo (Covragi), ca
re, îm preună cu părirŞ^i, au 
tă iat şi transporta t aceste 
lemne din . pădure. La rîn- 
dul său, personalul TESA 
s-a preocupat de zugrăvi
rea Şi igienizarea sălilor de 
clasă. Este o dovadă de 
grijă, înţelegere şi respect 

• reciproc vizînd crearea u- 
nor condiţii norm ale de 
învă ţă tu ră  pentru copii: 
Majoritatea; cadrelor d idac
tice, care, în- mare, sînt 
aceleaşi din 1969, posedă 
gradele didactice I şi II şi

localnici, îşi iubesc in stitu 
ţia, pe copii. Să nu uităm  
că şcoala de centru  a fost 
rid icată în  anul 1976 ,prin 
contribuţia în bani a ce
tăţenilor ! Profesorii-diri- 
ginţi sîn t cei care dau a- 
tenţie aparte orientării şco
lare a elevilor, inform în- 
du-i pe aceştia şi pe p ă 
rin ţi cu num ărul de locuri 
existente la liceele din ju r 
unde absolvenţii localnici 
pot da exam en de adm i
tere, ce posibilităţi de reu 
şită sîn t pentru  fiecare e- 
lev în parte. S înt invitaţi 

, m ai cu seamă părin ţii ele- 
’ vilor cu rezultate modeste 
la învăţătu ră pen tru  co
rectarea acestei situaţii.

Dar, m erite revin, deo
potrivă, directorului şcolii, 
dl Simion Ceacu, de 24 de 
ani în această instituţie. 
D însul îşi am inteşte cu p lă
cere că o însem nată parte 
din populaţia com unei a 
trecut prin  m îinile sale de 
dascăl. P ărin ţii trim it cu 
încredere copiii la şcoală, 
iar dînsul se- sim te cu... 
ruşine cînd copiii nu au 
condiţii bune de în v ă ţă tu 
ră. De aceea, se află tot 
tim pul in şcoală; chiar şi 
in tim pul vacanţelor, in 
stituţia devenindu-i a doua 
familie. Se simte bine a- 
lâ tu ri de colegi, nu între- 

- prinde nim ic fără  a se-con
sulta cu ei. Copiii sînt u r 
m ăriţi nu  num ai . în şcoa
lă, ci şi după absolvirea a- 
cesteia, m enţionîndu-se că 
m ulţi au ajuns cu studii su
perioare ,o parte revenind 
cadre didactice, preoţi etc. 
in comună. Un alt gest îm 
bucurător — directorul şco
lii simte necesitatea ca în
văţătorii şi profesorii să 
sprijine activitatea cultu 
rală, totul pornind de la 
un dialog perm anent care 
ar trebui să existe cu oa
m enii comunei în care tră 
ieşte şi mu'nceşte. Ceea 
ce nu face decît să bucu
re, să ofere un exem plu 
pentru colegii dînsului din 
alte localităţi a le  jude ţu 
lui. Aşadar, o fam ilie de' 

• oameni ai şcolii, ce se con
solidează într-o perioadă 
grea pentru  ţa ră  cîrid lip 
sa dialogului îi îndepărtea
ză pe -: prieteni unul de a l
tul, ce să mai spunem  de
spre colegi !

MINEI- BODEA
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P erico l de in fectare  a f în tîn ilo r
„Vă scrie ' veteranul de 

război Gheorghe Duma, din 
Crişcior, strada Moţilor, nr. 

■ 65**.: După ce se prezintă, 
dl Duma ne relatează în 
am ănunt necazurile pe ca
re i le provoacă dum nea
lui şi vecinilor apele scur
se tle pe şosea în curţi şi 
de aici în fîntînile oam eni
lor. Cîndva, în faţa aces
tor curţi exista, o rigolă de

scurgere a apelor rezultate 
din precipitaţii. Construi
rea şoselei a dus la aco
perirea acestei rigole, iar 
cea am enajată pe partea 
opusă practic n-are ce co- 

'iecta, în tn ic ît drum ui este 
înclinat spre curţile oam e
nilor. In vederea pregătirii 
pentru  sezonul rece au fost 
aduse cîteva remorci de 
zgură, depozitată în g ră 
mezi pe m arginea şoselei.

P rezenţa lor duce la băl
tirea apei m urdare de pe 
drum, care apoi in tră în 

. curţi şi în  fîntîni.
Dl Duma ştie că a exis

tat o lege de protecţie a 
m ediului. Şi, nu în ultimul 

' rînd, a oamenilor. De aceea 
se în treabă dacă mai ve
ghează cineva la aplicarea 
legii şi cum s-ar putea so
luţiona această situaţie.

****-. *********•**********■> ********* • ********************•* **************************★*■ 

(Urmare din pag. 1)

de la OCOTA şi a îm păr
ţit păm înt, dar a plecat, 
în trucît nu i-a dat nimeni 
de mâncare şi nici n-a fost 
•plătit. ■

In discuţia cu cetăţenii, 
în cadrul căreia unii au 
fost foarte vehemenţi, am 
auzit şi a lte le : *. Cei din 
comisie, precum dl N. Gaş- 
par de pildă, şi-au luat 
păm înt cit* au v ru t şi u n 
de au vru t •  îm părţirea 
pâm întului s a făcut, în 
m ulte cazuri, sţrîm b •  P ri

Războiul primarului cu sătenii
m ăria ar vrea , să dea pă- 
m întul de la baltă unui în 
treprinzător particular şi 
nu celor ce au  drep t asu
pra lui •  P rim aru l se poar
tă  arogant, cu oamenii. Un 
om foarte tranşan t în  vor
be ne-a spus să notăm
chiar a?a : „H oţie  m ai m a
re ca la Boz — vizavi de 
aplicarea Legii fondului 
funciar — nu există în 
toată lumea", iar altu l : 
„Prim arul nu e bun, tre 

buie; dat joş şi ales altul".
Am observat că în vrem e 

ce vorbeam  cu oamenii, 
membrii comisiei comunale 
au dispărut, pe şest, unul 
cîte unul. Ba un cetăţean, 
cu gură foarte mare, a 
v ru t să-l ia pe un  altu l de 
gît. Noroc că nu l-au lă 
sat ceilalţi s-o facă, altfel 
eram  chem aţi ca m artori 
la judecătorie. Aşa că în 
tâlnirea de la Boz s-a în 
cheiat cu bine,

M ai, apoi i-arrţ spus • ce 
am aflat la Boz şi p rim a
rului Constantin Nistor. Pe 
unele le ştia, pe altele nu. 
în  finalu l discuţiei, d l G. 
Nistor ne-a spus :

— Nu mai vreau să fiu 
prim ar. Am pensie bună de 
la calea ferată, aveam o 
viaţă liniştită şi aş vrea să 
mă întorc la ea.

Am notat cit se poate 
de fidel opinia interlocuto
ru lu i nostru si, în finalul 
acestor rînduri, ne gîndim  : 
de ce să nu i se. respecte 
dorinţa dlui N istor ?
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n o t e
USCATURILE

Se zice că nu există 
pădure fără uscături. In 
comuna Topliţa trăiesc 
peste 1100 de suflete şi 
oamenii sînt de treabă, 
paşnici, se înţeleg bine. 
Doar doi indivizi nu se 
încadrează în colectivi
tate. Este vorba de Tra
ian Bobora, din Dăbîcă, 
şi Aurel Ionescu, din 
Hăşdău, Amîndoi au o 
trăsătură comună şi anu
me aceea că, după ce 
toarnă pe gîtlej cîteva pa
hare, devin violenţi cu 
cei din jur şi mai ales 
cu părinţii, fraţii ş.a. In
tr-o seară, Tr. Bobora a 

năvălit, noaptea, peste ma
ma sa şi frate, avînd un 
cuţit în m'înă. A forţat u- 
şa şi a năvălit peste ei. 
Fratele s-a apărat cu un 
topor-cu care l-a lovit pe 
agresor în cap, făcîndu-i 
o tăietură de toată fru
museţea. A.I. a bătut-o pe 
malcă-sa şi s-a urcat ou 
picioarele pe taică-său, 
paralizât în pat.

Poliţia îi ştie bine pe 
cei doi, dar şi metehnele 
ce le au, dar se poartă 
cu duhul blîndeţii cu 
cei doi, ceea ce nu este 
firesc., (Tr.B.)

COTEŢELE
im p r o v iz a t e

In judeţul nostru sînt 
tot  ̂mai numeroase ca
zurile de îmbolnăviri prin 
trichineloză. Este o situa
ţie care ne îngrijorează în 
mod deosebit.' Tocmai de 
aceea ridicăm în faţa con- 
orăşenilor noştri cîteva 
probleme •  Pe raza mu
nicipiului, au fost im-

provizăte şi'amplasate în 
ultima vreme mai mul
te coteţe pentru creşterea 
animalelor, mai cu sea
mă a porcilor. Arăt că 
majoritatea sînt construi
te fără autorizaţie legală, 
amplasarea lor fără dis- 
cernămînt fiind o perma
nentă şi gravă sursă de 
îmbolnăvire pentru popu
laţie. în această situaţie 
se află mai cu seamă ce
le construite în preajma 
cartierelor de locuinţe, pe 
unele pante de dealuri, 
îh cazul unor averse de 
ploaie, de aici pot fi răs- 
pîndite tot felul de boli 
din dejecţiile care se răs- 
pîndesc peste tot.

în nenumărate rînduri, 
Primăria municipiului De
va a semnalat, a atenţio
nat ca aceste improvizaţii 
periculoase pentru sănă
tatea oamenilor să fie 
dezafectate. De fiecare da
tă a întîmpinat rezistenţă 
din partea celor implicaţi. 
A apelat la Centrul de 
Medicină Preventivă. Pă
rerile sînt în consens cu 
ale noastre. în acest con
text, Primăria Devei con
tinuă să întreprindă ac
ţiuni pentru dezafectarea 
acestor focare de infecţie, 
care pot genera îmbolnă
viri în rîndurile popula
ţiei din municipiul nostru.

Şi pe această cale a- " 
pelăm la oamenii de bu
nă credinţă să înţeleagă 
că trebuie să avem mare 
grijă unii faţă de alţii. 
Să ne protejăm. închei 
prin a sublinia pentru cei 
vizaţi că vom aplica le
gea. în toate cazurile;' Cu 1 
toate rigorile ei aspre.

Ing. VIRGIL BOCA, 
viceprimar

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A 
JUDEŢULUI HUNEDOARA 

împreună cu
S.C. „EUROVENUS“ S.R.L. 

Organizează în perioada 29.03,—4.04.1993 
expoziţia cu vînzare:

A G R O E X P  O ’93 
Expoziţia va avea Ioc Ia Sîntulialm nr. 1 

(fostul C.A.P. Sintuhaîm) şi va fi deschisă zil
nic, între orele 10—17.

Participă peste 30 de firme producătoare 
care vor expune : tractoare, motocultoare, re
morci, pluguri, discuri, grape, semănători, ma
şini de recoltat, unelte manuale, ansamble şi 
piese de schimb.

Pe durata expoziţiei se vor desfăşura sim
pozioane de prezentare ale produselor unor fir
me producătoare de peste hotare ; utilaje de 
industrie alimentară, linii de panificaţie, moră- 
rit, utilaje pentru carmangerie, prelucrarea lap
telui şi altele..

I.P.II. DEVA S.A.
Cu sediul în Deva, Piaţa Victoriei nr. 2 
Anunţă pentru data de 29 martie 1993 
•  Concurs pentru ocuparea unui post de 

economist cu studii superioare economice şi a 
unui post de contabil cu studii medii de specia
litate.

Condiţiile de concurs : vechime minimă în 
specialitate — 5 ani.

STAŢIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCŢIE 
POMICOLĂ GEOAGIU 

Vinde celor interesaţi pomi altoiţi din spe
ciile — măr, păr, prun, cireş, vişin, cais pre
cum şi trandafiri, gard viu, arbori ornamentali.

Livrarea se face din Pepiniera Orăştie, str. 
Luncii nr. 5.

Informaţii la telefoanele 956/47111 sau 956/ 
48235, interior 115.

S.C. BIJUTERIA MIEN S.R.L.

Deva, str. Libertăţii, fol. 1.4, tel. 618487

•  Execută Ia comandă orice fel de bijute
rii din aur;

•  Dispune de bijuterii din aur Ia schimb de 
material (se plăteşte manopera);

•  Vinde în consignaţie bijuterii din aur 
(14 K).

ÎN ATENTIA LOCUITORILOR ORAŞULUI 
ORĂŞTIE :

•  Ani deschis centru de primire comenzi 
confecţii şi reparaţii bijuterii, în incinta maga
zinului FĂVIOR, începînd cu data de 22. III. 
1993.

Program ziln ic : 9—17, sîm bătă şi duminică 
inebis. (4125)

S.C. SARMINTEX S.A. DEVA

str. Apuseni, nr. 1, telefon 623320

A N U N  Ţ Ă ; ;

In ziua de 5 aprilie 1993, ora 10, la sediul 
societăţii se desfăşoară vînzarea prin licitaţie'a 
următoarelor bunuri materiale :

•  1 tractor U 650 cu remorcă auto 5 t, 
acoperită

•  1 remorcă- auto acoperită
•  1 ARO 320 pe benzină 
La licitaţie pot participa persoanele fizice

sau juridice interesate. Lista bunurilor materia
le, precum şi instrucţiunile licitaţiei se pot con
sulta Ia unitatea organizatoare.

M m ,

O  BANCĂ A TU T U R O R
v â  a s tg u ia  în  a fa r a  a c t i v i t ă ţ i l o r  o b iş n u i t e  ş i;

* ECONOMISIREA BANILOR DUMNEAVOASTRĂ PRIN;

De la domnul M IRC EA DEAC, directorul Sucursalei Deva a 
BANC POST S.A., aflăm m odalităţile prin care puteţi realiza, în con
diţii avantajoase, economisirea banilor dum neavoastră,

DEPOZITE PE CARNETE DE ECONOMII LA TERMEN

Dobînda anuală acordată la termen de trei luni =  40 la sută, 6 luni 50 
la sută, un an şi peste =  55 la sută.

In cadrul depozitului se acordă credite în procent de 80 la sută din valoarea 
acestuia, care se eliberează pe loc.

fn cazul nerespectării termenului stabilit, se acordă dobîndă pentru depuneri 
la vedere — 30 la sută pe an.

NOU IN ROMÂNIA !
ASTAZI ACEASTA FORMULA DE CREDITARE ESTE- APLICATA NU

MAI DE CĂTRE' BANC POST S. A.

CARNETE DE ECONOMII LA VEDERE

Dobînda acordată — 30 la sută pe an. Depunerea minimă 500 lei.

CARNETE DE ECONOMII CU SUMA FIXA ŞI DOBlNDA  
: _ 20 I.A SUT A /A N

Valoarea carnetului este de 25 000 lei, cu file iu sumă fixă de: 1000 lei, 2 000 
lei, 5 000 lei.

IMPORTANT: O NOUA FORMA'DE PLATA DE CĂTRE PERSOANE FI
ZICE şi JURIDICE. UNITĂŢILE COMERCIALE SI ALŢI AGENŢI ECONO
MICI POT DECONTA ACESTE C.E.C.-URI PRIMITE PENTRU PLATĂ LA 
SUCURSALA BANC POST DEVA SI FILIALELE ACESTEIA DIN JUDEŢ, CÎT 
ŞI I.A OFICIILE POŞTALE.

Atenţie! Aceste trei feluri de carnete de depuneri se pot obţine de la Su
cursala BANC POST DEVA, filialele din judeţ şi oficiile poştale.

CONTURI CURENTE PERSONALE

1 — Depuneri la vedere, dobîndă 30 la sută/an;

— Depuneri la termen — 3 luni — 40 la sulă/an, 6 luni — 30 la sută/ 1. 
an, peste 1 an — 55 la sută, dobînzi bonificate. *

IN CADRUL DEPOZITULUI SE ACORDA PE LOC CREDITE IN PROCENT 
DE 80 LA SUTA DIN VALOAREA ACESTUIA, FARA ALTE GARANŢII, GA
RANŢIA FIIND DEPOZITUL.

DEPUNERI DE VALUTĂ IN CONT DE PERSOANE 
* FIZICE ŞI JURIDICE

Dobînda ce se acordă pentru valuta depusă.:
— DOLARI SUA ($) — 3 LA SUTA LA VEDERE, 4 LA SUTA LA TERMEN 

DE UN AN;
— MĂRCI GERMANE (DM) — 1 LA SUTA LA VEDERE, 2 LA SUTA LA 

TERMEN DE UN AN ;
— FRANCI ELVEŢIENI (SFR) — 1 LA SUTA LA VEDERE, 2 LA SUTĂ

LA TERMEN DE UN-AN; '
— LIRE STERLINE (£) — 3,5 LA SUTA LA VEDERE, 4 LA SUTA LA TER-

V MEN DE UN AN. ^ v .X '.U  U.f —
Depunerile minime pentru persoane fizice — 100 dolari SUA sau echiva

lentul acestora în altă valută convertibilă. .
Pentru depunerile efectuate de persoanele juridice sub 500 dolari SUA sau 

echivalentul acestora, nu se bonifică dobîndă.
Depozitele constituite în valută de persoane fizice sau juridice drept garan

ţie pentru obţinerea de credite în lei nu sînt purtătoare de dobînzi pe perioada 
cît'Sc constituie ca garanţie.

*  ECONOMISIREA, TIMPULUI DUMNEAVOASTRĂ PRIN:

•  Preluarea de către BANC POST a tuturor plăţilor pe care doriţi să le 
faceţi (rate, chirii, întreţinere, aviz telefonic, abonamente TVR etc.) prin inter
mediul conturilor curente personale deschise la noi.'

•  COMISIONUL PERCEPUT DE BANCA PENTRU OPERAŢIUNI CU IN
STRUMENTE ŞI RIDICAREA DE NUMERAR, 0,01 LA SUTA.

*  ÎMPRUMUTURI . /

—t- Acordate agenţilor economici, indiferent de forma dc organizare.

ORICARE DINTRE DUMNI 
. PUTEŢI DEVENI CLIENT
Vă puteţi adresa sucursalei Deva şi filialelor din Hunedoara,' Pe

troşani cit şi Ia oficiile poştale din judeţ pentru a. primi informaţiile 
şi lămuririle necesare.

Ne puteţi contacta şi la telefoanele :

•  DEVA — 6) 19 04, 61 95 90;

•  HUNEDOARA — 71 73 45 ;

•  PETROŞANI — 54 19 44:
I
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•  II luminări, 11 primă
veri. O vîrstă a speranţei, 
a visurilor sub cerul senin 
al primăverii. Dragă Voi- 
na Anişoara Lăcrămioara 
din Leşnic, îţi doresc ca 
drumul vieţii tale să fie 
presărat numai cu flori, bu
curii şi împliniri ! Dumne
zeu să-ţi călăuzească paşii 
4*r chipul tău drag să gă
sească numai calea ferici
rii. „La mulţi ani 1“ Fra
tele tău, Florin. (4233)

v in z a r i-
r \  M PĂRĂRI

•  VlND garaj demonta-
bil, preţ convenabil. Infor
maţii tel. 613955. (4214)

•  VIND apartament 2
cernere proprietate perso
nală, str. Trandafirilor, nr. 
9, bl. 20, sc. A, ap. 9, Hu
nedoara, Micro 7. (4221)

•  VÎND casă tip bloc, 7
camere, 30 arii grădină, 
în Rîu de Mori, str. Bise
ricii nr. 69. Informaţii tel. 
965/30300. (4223)

•  VÎND televizor color
Elcrom. Tel. 620956, după 
ora 16. (4227)

•  VÎND butelie aragaz 
normală. Tel. 660874. (4228)

•  VÎND camion înma
triculat stare de funcţiona
re SRD 135, Popescu Ion, 
jftr. 3 b  Ludeşti, corn. Orăş- 
tioara de Sus. (4196)

•  SOCIETATEA COMER
CIALA ARDELEAN SRL 
Vinde prin magazinul din 
Beva, str. Horea nr. 172, 
tel. 618879, maşină de spă
lat, maşini de cusut, tele
vizoare, frigidere, zahăr, 
hîrtie igienică, detergent si 
altele. (4191)

•  VÎND radiocasetofon 
stereo, Fisher PHW 804 
BLO, Deva, tel.* 621579. ;

(4197)
•  VÎND sau schimb gar

sonieră Brad, cu similar' 
Deva. Informaţii Asocia
ţia Locatari 27, Bejan — 
Deva. (4209)

•  VÎND autoturisme Alfa 
Romeo Sud, Ford Taunus 
(pentru piese). Tel. 620486.

1 „  (4208)
•  VIND apartament 3

efemere zonă centrală, con
fort I, Brad. Informaţii la 
Ifel. 651481. (4232)

•  VIND 86 de oi cu miei. 
Haţeg —- Fărcădin, nr. 59.

(4234)
•  VÎND convenabil 12 

păreţi, prefabricate, tip 
Bîrcea. Deva tel. 622552.

(4236)

•  V*ÎND videoplayer A- 
kai sigilai Deva tel. 615313.

(4237)

•  VIND garsonieră con
fort I, etaj IV, zonă centra
lă. Tel. 618272. (4211)

•  VÎND apartament că
rămidă, două camere, în 
Petroşani, str. Independen
ţei. Tel. 956/841962. (4238)

•  VÎND materiale de
Construcţii: ţiglă (oale) şi 
lemn de brad. Tel. 619026. 
Orele 80—23. (4218)

•  VIND nutreţ lucernă.
Leşnic, nr. 26. (4193)

•  VÎND piese schimb 
pentru Dacia 1100 şi con
vertor satelit japonez. De
va tel. 623042, după ora 16.

(4239)

; •  VÎND polistiren placaj,
900. lei/kg. Relaţii telefon 
660371, între orele 14—17.

(4247)

•  SC ANDUNIA SRL
vinde set motor Dacia 1300 
—1310 tip  Borgo de Piteşti, 
p re ţ 31850 lei. Inform aţii 
tel. 627152, (4241)

•  VÎND apartam ent 2 
camere, zona. restau ran t 
Astoria. Inform aţii telefon 
622968, după ora 18, Deva.

(4249)

•  VÎND garsonieră Deva,
str. Progresului, bl. 3, sc. 
1, et. 1, ap. 17. Inform aţii 
Deva, tel. 625866. (4251)

•  VIND caroserie Volk
swagen Passat şi m ultiple 
piese care se pot asam bla 
şi la Audi 80 şi piese Tra- 
bant. Boşorod tel. 169.

(4266)

•  CUMPĂR medicam ente
C haparal (ceaiuri sau pas
tile). Tel. 666543. (4263)

•  CUMPĂR garsonieră.
Tel. 614145. (4263)

•  VIND jun incă Sie-
mental,- 3 ani, cu viţică 3 
luni, Bîreea M ică, nr. 26, 
tel. 623710. (4259)

•  VÎND avantajos 2 fo
tolii, dulap cu vitrină, m a
să sufragerie şi 4 scaune 
tap iţa te  .Tel. 620594, după 
ora 16. (4258)

e VÎND piese Volkswagen 
Golf L, cîriig rem orcă, pun
te  spate' +  telescoape (po

sib ilita te  remorcă). Deva tel. 
625139 sau str. Horea, nr. 
58. (4254)

•  VÎND casă, s a t Mîrre-
rău, nr. 63. Inform aţii tel. 
711225. (3566)
te—*-*—* - *—* - * — * *—*

•  VÎND Oltcit Club 
11 R, fabricaţie 1987,
80 000 km, piese fran 
ţuzeşti, stare excepţio
nală. Tel. 724232, 
724251. (3572)

te-.;*—•>-#-w * — *•*-«

•  VÎND urgent casă- Hu
nedoara, inform aţii tel. 
713135, în tre  orele 15—17.

(3575)

•  S.C. M arket Ser
vice SRL Deva, str. 
Oituz, bl. 15 parter, te 
lefon 621443, orele 10 
—18, Vă oferă : su fra
gerie Bonanza. bucătă
rie Covasna, colţare de 
bucătărie, m ăsuţe Tîr- 
nava, comode pantofi, 
v itrine sufragerie, gar
n itu ră  hol, detergent 

indigen şi im port (Kao- 
la), en gros, bibliote
că Luceafăr şi colţare 
Dulcineea, cu comandă 
ferm ă, după ora 19. 
Inform aţii la telefon 
617415. (4248)

•  VÎND urgent VW Pas
sat şi televizor color. In 
form aţii tel. 711896. (3576)

•  VÎND rulotă comercia
lă, Salon ta. Inform aţii tel. 
716738. (3571)

•  FIRMA com erţ en 
gros produse de biro
tică şi papetărie caută 
comis-voiajori. T rim i
teţi autobiografie, fo
tografie şi num ăr de 
telefon pe adresa Bu
cureşti 2, CP 39—19.

(4174)

•  VINDEM TV color, 
diagonală 51 cm, sigilat, te 
lecomandă, garanţie 6 luni,

204 900, D eva tel. 620998, 
cartier Oituz, bloc 3, aP- 3.

(4150)

•  VÎND player „FUNA!“ 
şi „E1.EKTA**, sigilate. Hu

nedoara 715818, Deva 615201,
(2760)

•  VlND Trabant 601 
neîmnatriculât, sub 8 ani. 
Tel. 618966, după ora 15.

(4202)

•  V-ÎND apartament trei 
camere, etaj doi, zona Mio
riţa. Informaţii teL 623470,

(4203)

•  VÎND player Akai nou,
130 000 lei, str. Gojdu, bl. 
A 10, sc. 4, ap. 74, după 
ora 16. Tel. 611069. (4210)

PIERDERI

•  PIERDUT 5 oi şi doi 
miei, Deva, zona Cetăţii, 
G ăsitorului recompensă. In
formaţii, P rivighetorilor 9.

(4192)

ÎNCHIRIERI

•  OFER spaţiu pentru 
depozitare produse alim en- ' 
tare. Relaţii la tel. 611244.

■■■..(4245).

•  OFER pentru  închiriat
spaţiu 42 mp Deva, tel. 
616135. (4240)

•  CAUT apartam ent ne
(mobilat), central. Telefon 
617096. T (4242)

OFERTE

DE SERVICII

•  SOCIETATEA COMER
CIALĂ LEGUME FRUCTE 
SA BRAD organizează în 
data de 2 aprilie 1993, ora 
9, concurs pentru ocuparea 
poştului de CONTABIL 
ŞEF. Inform aţii la telefon 
651530 Brad sau la sediul 
societăţii. (4230)

•  SOCIETATEA COMER
CIALA SERVCONT SRL 
f)EVA organizează CURS 
DE CONTABILITATE — 
studiul noii contabilită ţi —  
începînd cu data de 5 a- 
prilie 1993. Inform aţii tel. 
611881, după ora 16. (4235)

•  CAUT femeie îngrijit
copil de 4 luni. Inform aţii 
Deva tel. 620159, zilnic în 
tre  orele 17—19. (4217)

• * • * * • • • • j» ***** • * *■•*■*.*

•  DACĂ obţineţi va
lu tă , pu teţi cum păra 

• d irect din O landa au 
toturism e, furgonete şi 
camioane. F irm a orga
nizatoare asigură u r

m ătoarele servicii : g ra
tu it transportu l clien
ţilor p îeă  în Olandă, 
gratu it cazare 1—2 
nopţi în Olanda, g ra 
tu it asigurarea maşinii 
pe o perioadă de 14 
zile. Facilităţi în o b 
ţinerea vizelor. Infor
m aţii la tel. 095/721787, 
în tre  16,30—207 (3574)

•  EXCURSIE la Istanbul
în perioada 31.03. — 4. 04 
93. P re ţ 11 000 lei. Infor
m aţii tel. 718788, după o- 
ra  17. (3573)

•  INCOTA Atlas Reisen 
Sibiu efectuează transport de
persoane şl pachete pe ruta 
Sibiu — Deva — N urnberg 
— Heilbronn — S tuttgart 
în zilele de 24, 31
m artie 3, 7, 10, 14, 17,
21, 24, 28 aprilie şi pe ru ta 
Sibiu — Deva — Nurnberg. 
W urtzburg — F rankfurt — 
Siegen — Dortm und în zi
lele de 31 m artie, 7, 14,

21, 28 aprilie. Inform aţii şi 
înscrieri teL 0956/18882, o- 
rele 16—21, (4115)

SCHIMBURI
DE LOCUINŢE

■ .. : . ; - " •".
•  SCHIMB (vînd) apar

tam ent 3 camere, et. Ţ 
Gojdu şi autoturism  Opel, 
cu apartam en t 2 cam ere 
şl garsonieră sau două 
apartam en te  a două ca
m ere (eventual cumpăr). 
Tel. 627253. (4199)

•  SCHIMB apartam ent 
2 camere, proprietate De
va, cu Oradea. Tel. 612613.

(4222)

•  SCHIMB garsonieră ul
tracentral, confort sporit, 
Deva, cu Bucureşti. Telefon 
660874. ■ (4228)

•  SCHIMB apartam ent
2 camere, îm bunătăţiri, cu 
casă 2—3 camere +  d ife
renţă. Hunedoara, str. E- 
roilor nr. 24/11, pînă la o- 
ra  15. (3568)

COMEMORĂRI

•  SE împlinesc şap 
te an i de eînd rn-am 
despărţit de bunul 
şi dragul meu sot, 
ANASTASEŞCHIOPU  
Dumnezeu să-l ierte ! 
Nu te  voi uita nicio
dată ! Soţia Otilia şi 
fam ilia Dan Bîrzac.

(4231)

•  PROFUND oma
giu şi neştearsă am in
tire  neuitatei

DOINA ILIE 
(născută LOMONAR), 
la 5 ani de la dispa
riţie. Familia. (4240)

•  ASTĂZI, 24 m artie, se 
îm plinesc şase luni de tris 
teţe şi lacrim i de cînd a 
plecat d in tre  noi dragă 
noastră soţie, mamă, soa
cră şi bunică,

MARIA SIMION. 
lăsîndu-ne veşnic nemîngî- 
iaţi. Pen tru  bunătatea su
fletească şi tot ce â făcut 
pentru  noi, îi datorăm  ne- 
uitarea. Dumnezeu s-o o- 
dihnească şi s-o aducă ctt 
m ai des în visele n o a s tre ! 
Comemorarea Ia 28 m artie, 
la Căstău. Familia. (3570)

DECESE

•  SOŢUL, fiicele, 
ginerele şi nepoţii a- 
nunţâ cu p ro fundă d u 
rere m oartea dragei lor 
VIORICA MUNTEAN, 
în vîrstă de 70 de ani. 
Inm orm întarea va avea 
loc la Cistei, în jude
ţu l Alba. A m intirea ei 
va fi veşnic vie în 
sufletele noastre. (4243)

•  CU sufletul trist,
sîntem  alături de co
lega noastră. M untean 
Valeta, acum, în m o
m entul despărţirii i- 
reversibile de cea care 
a fost m am a ei. Sala
riaţii de la Direcţia de 
Poştă H unedoara — 
Deva. (4257)

•  CADRELE didac
tice de la Şcoala Nor
m ală „Sabin Drăgoi“ 
Deva sîn t a lă tu ri de 
colega lor, profesor 
Călăraşu Ana, Ia grea
ua p ierdere a mariiel

sale. Sincere condolean
ţe  ! (4256)

S.C. „DEVII/4 S.A. DEVA

cu sediul în Deva, str. Dorobanţilor nr. 32/A, 
judeţul Hunedoara 

Organizează în ziua de 9 aprilie 1993, ora 
10, la sediul societăţii, licitaţie pentru închirie
rea utilajelor şi spaţiilor disponibile de la Fi
liala de Preluare a Laptelui Orăştie şi Chioşc 
desfacere produse din str. Minerului, Deva.

Relaţii suplimentare se pot obţine la tele
fonul 620509.

MAGAZINUL REGINA 

din Balata, nr. 25
V A O F E R Ă

Zilnic între orele 14—19
•  f a ia n ţ a
•  GRESIE

Pentru numai o lună 
18 martie — 48 aprilie 1993 

S.C. JESSICA — IMPEX S.R.L. — DEVA
Vinde produsele comerciale cu adaos co

mercial 0 la sută. „
•  ţigări
•  cafea
•  băuturi alcoolice
•  dulciuri .
•  produse alimentare
•  bere
Ne găsiţi în Deva, bdul Decebal, bloc I, par 

ter, magazin Tehnoton, lingă B.T.T.
Informaţii suplimentare Ia telefon 627534. 

Vă aş eptăm cu drag.
ATENŢIE ! Adaos comercial (Ha sută — nu

mai o lună.

I M P O R T  T H A I L A N D A
La numai 190 iei/kg  

Livrări directa din ALBA IULIA 
Str. Clujului nr. 1 tal: 0966-13.185  
sau  la 179 le i din BUCUREŞTI 

Str Izvor nr. I tal: 01/781.27.70. 
S e acordă reduceri d e  preţ 
pentru cantltati Importanta.

I

SC SUINPROD SA ORĂŞTIE

Cu sediul în localitatea Orăştie, str. Luncii, 
nr. 1, jud. Hunedoara.

9  închiriată spaţii pentru diferite activităţi 
industriale.

•  Organizează licitaţie pentru vînzare de 
mijloace fixe în data de 31 martie 1993, ora 
12,00. Lista cu mijloacele fixe se află la sediul 
societăţii.

Informaţii suplimentare la ' telefoanele 95/ 
641640, 6425,04. (183)

S.C. „T & M“ S.R.L. — DEVA,

cu sediul bdul 22 Decembrie, bl. 11, 
Magazin FIRAS

Vinde en gros următoarele produse :
•  Whisky; Vodcă Ungaria,; Pălincă Un

garia ; Lichior — Alcool (Iugoslavia); Bere do
z ă ; Cafea boabe; Cafea ness ; Suc 1,5 1 (Go- 
Go); Suc doză ; Dulciuri; •  Ţigări; Pali Mall, 
Royale, Parisiennc, Monte-Carlo, Karelia, Flash, 
Florida, Aşsos.

Adaos comercial 0—10 la sută.
•  Firma angajează paznici de noapte. 
Informaţii Ia telefonul 625110.

Ziar cliiai (ir SC „CUVINIUI IJBFR" S A. J '20/618/1991 Cont 30 70 50 601 HG. Deva. Deva, 2709, str. I Decembrie, 35, jud. Hunedoara 
Telefoane; 611275, 612157, 611269, 625904. fax 618061. întreaga răspundere pentru conţinutularticolelor publicate o poartă autorii acestora.

Tiparul executat la SXJ. „POLIDAVA" S.A. DEVA


