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— Ble tepatat , grtipuf

 ̂ * ţv * A#fţ
are o imţwtivă care a 
stîm it m tit interes în rân
dul electoratului. Despre 
ce este; w*fo#1î?

— Ea focopetetif iwpifi fe
bruarie graŞKSt; «©s~
tru parlam entar a depus 
O fic ia t- i i  M acat parata^ " 
nent ai Ctews** ■ Sfert®- 
ţifor prepeaserea îtegisfeti- 
v& p rtu fe i gesKiswastt,

cu » aBcMna Sa Ktnweă te 
25 t r  ao l i i  t e m i  şi S» 
35 t e  n i  IU, b ărba ţi ■ 
M l  te  vfestă;

—■ Cm» a p  faradam entat, 
aceasta - « te ta * » ?

•— Aa* piseaf de te  fap
tu l ea, p rin  aplicarea re  - 
formei eeanoraice şi trese- 

- rea fe economia t e  piaţă, 
un  mane n w I f de unităţi 
economice şf-a® diminuat 
aetivftetea, iar aMelfe var 
trebui să şi-n întrerupă. 
Acest fenomen a dus şi 
va  duee b  creşterea şo 
majului. Di» stadiul efec
tua* d e  moi rezultă că e 
parte a  feerătorilor din a- 
eeste unităţi dispun de ve-

cft&îies fit mancă rrecs- 
«ară perora * cere pensie» 
narea, - înainte de ■ a Sm- 

. pffol Şinitet de virstă. &t 
păsuirii, as «M*ssiacfc ■ ■ w  
mtewi mare t e  zfSs- « ►  
t* is»  t e  boală. realizat, tn 
ai■ #  t a s m *  îâ « t e t e  u-

let ,* . .i sten a unui , o 
cea accentuat da epuizare 
p a te ră  şi ferică. ®itete®;..

. ..t*. SSte speciaîşî fraîn:- 
zitoriu şi are o  durată de- 
teateaPu &% vîh*z -a, 
s»6®tfez trL pri» apîieâ.- 
ra» fel, B» genera^ «Mi t e  
% i r W  4 r «fe*

foste* « e & i*  Â m ' 
«fetei. h K N t *  
g fe te te i;teM # te !iL  «eu- 
meîe. destinate acoperirii.

peaatcu= &©Kfc$tâ

a ăcfuaTufiiî «fvel «fo sa
larizare; calculul efectiv

tor tmcttisgfims existente la 
_ estiMfo. «ŞPMMŜ Bm .işffeîîfeăl 
acestora. rHtevantett gj;s. 
la W* fe «M ate salariui 
adlmSs ffflwiftarga 
dirrpfer «te stesunfaare fes 
rapace cu «steilte caic- 

- g«»f£ «te peasiouar#^ pets. ' 
. sm asb  beneficiare ale pre-

»  t *  a t — g  ' ■ l i  g  _  .- n  V I  K J | H
n p w v i  c t g v s i a î n r a  a  i r .  u .  i i »  r *

Ife vorbă c» deptfţa* PETRU ŞTECM.EA .

înee^n  d  din anul 1981, a 
apărat ş£ se manifestă ta t  
maf pregnant şi uw alt 
fencsnen: inexistenţa lo-
cnrifor de muncă pentru 
rrKrjoFitatea absolvăsţilor 
învăţăm fătului Uceal şi u - 
niversiîar, aceştia îrrtrind 
direct îh  şomaj.

— Ce caracter are res
pectivul proiect de act nor
m ativ ?

cateparie: de personal vor 
fi feawivIbcsEte de la 
Iul indemnizaţii pentru 
şeon# ^  concediu de boa- . 
lă  pvu» seducerea propor- ' 
ţM: eeestoira.

Cred eâ este necesar. să. 
expStettez ţaţele elemen
te : baza de c^cu l pentru 
s M t t n u  cuantumului pen- 
s i te r  se va  fundamenta 
pirm luarea Sn consideraţie

vederilor proiectului 
lege nu  vo 
reîncadrate în. 
către agenţi 
capital integrat 
ţial de stat.

— în  ce stadiu se află 
iniţiativa F.UJfcR., şi ce 
şansă d e  seuşftă ace ?

— în prezent, aceasta se 
găseşte b  Comisia pentru 
muncă şî protecţie sacrală

a & > ■ •' Df , aţilor, 
pentru av izii de fond, ur- 
« M  BPaHimt te ganrialB
de bu$et, finanţe şt bănci 
şf mpmtuf gBvermtoti fee 
ir- te«Wfe « te te m it #  a c » -

' 'bu te te (fete '-©tetei 
pa*&m«ttaB at 5J3U1.IE 
ins£&Să&sf*is& într-o 
d a t e . cbnsteMeti«ă( 
tă». principiolS şt favorabi
lă  aeestei- inrţiatise t e  t e  
gan&ajefe le^stotivuluii 
Din partea .. executivufirl 
—  re^şeetiv guseraul Ro
mâniei. — am  ţţ^Bsitz ti»  
seianat bun p rm  poziţia;, 
exprim ată de cătee pri
m i  ministru te  interven 
ţ%  televteatâ «te «Eumtei- 
că,. 25 apv&te t e  c a is  
a aborda*, aspecte 
pensionarea aeeste 
gorii de persoane; cu sin
gura condiţie supUrae*- 
tară de, impunere a limi
tei' de v&siiă d e  55 de flni. 
Credfemt că fa ţă  de aceas
tă  bnpanere- se  poate rea
liza un compromis, cu toa
te  că noi vom insista pen
tru acceptarea variantei 
n oas tre : necondîţîonarea 
limitei de vîrstă.
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A început ultimul trimestru şcelar
Aşadar, a_ început ulti

m ul trimestru al anului 
şcolar. Este unul mai
scurt, doar de două luni. 
Materia prevăzută de
programa şcolară trebuie 
însă parcursă, tezele vor
veni foarte repede, iar
pentru majoritatea elevi
lor urmează şi examenele. 
Legea învăţămîivtuiut va fi 
votată, proba b®, Sa> toam
nă, sa» şi nas! ffedu. în 
cercăm- să afl'ărrt. ce se în- 
tîinplă în  acest ultim tri- 
mestru tete-» instituţie de 
învăţămisS, fără a ne; aş
tepta la lucruri ieşite din 
comun. Totuşi, cîteva pro
bleme se impun: calita
tea procesului , instructiv, 
cu precădere a aspectului 
educativ, probleme de gos
podărie ş.a.

La Şcoala Generala Nr. 
2 Orăştâe te  simte îmc»  de 
la  in trare mina banului 
gospodar- Zona verde- te- 
grijită, curăţenia, bănciSe 
reparate^ perdelele ima
culate: te  îndeam nă s& in
tr i  eu plăcere. Este vorba 
de cadrul te  caro se des- 
făşoară proeesul instruc- 
tiv-educativv iar eforturi
le ste t evictente at î t  din 
partea şcolii cit şi a  pă
rinţilor. Fără îndoială^

greutăţile, în totalitatea 
lor; nu pot fi depăşite u- 
şor. Remarca aparţine di
rectorului adjunct al şea 
Iii,' dl profesor Lucian Gal.

Şcoala. încearcă, prin o- 
rele de dirigenţi®, excur
sii la muzee, în alte loca
lităţi, drumeţii, să umple 
cu folos timpul liber al e- 
levilor, ■ sensibilizînd su
fletul şi mintea . eopiUar 
în  legătură cu. ee a fad, 
şi «s înthnplă în  această 
lume. Se fac vizionări de 
filme, se organizează pe 
clase onomastici, între
ceri sportive, întrucât co
piii sânt aglomeraţi, destul 
de obosiţi. Şi prin  astfel 
de acţiuni, elevii sfiit a- 
jutaţi să gtedească limpe
de, Să se sttmtă bine, să 
se relaxeze. întrucît pen
tru unii dintre ei, ca şi 
pentru părinţii lor, greu
tăţile materiale siht mari, 
iar democraţia este înţe
leasă de fiecare într-un a- 
numit mod şi mai aîes te  
folosul său, se depun toa
te eforturile educative ca 
să se meargă pe calea cea 
bună. Cu unii părinţi, pro
fesorii dirigînţi realizează 
m ai dificil un dialog. .$1 
atunci s-a ajuns Ia con
cluzia. ca în fiecare întîl-

nire pe clasă să fie con
semnate toate problemele 
ridicate, care apoi să fie 
discutate şi rezolvate în. 
cadrul comitetului de pă
rin ţi pe şcoală. Un lucru 
deosebit! Extrem de utile 
în  educaţie se dovedesc 
orele de religie predate de 
cinci, preoţi ortodocşi şi 
un reprezentant al altor 
culteg fapt recunoscut de 
conducerea şcolii, de alte 
cadre didactice. Peniru 
elevii ce .psewte din fami
lii ca: copii, far pă-
rinţăl ae te  şomaj; s-a
încerca* ab^tm -%  for te  
cantâ^, «fo ajutor socmf 
organteaiŞ de prim ăria 
oraprtMC- Aceasta şi ^  
cauză e ă  ntenăruF de  tair-

cgfdentă,
feămte-

sist 
A; 

ţări
tăţitee, e  affotepinr feiU 
tă. WSmmrnt& d^use de sa^ 
m eri «Ml catedrei, eare p e  
cu iac. d teadtesuţ %> pe& * 
tigiuf «tei testiteţli de te- 
văţăatfet, case te «atee 
monsete teetette să fie un; 
reazem »scaE aE ceb» ti
neri ş# chiar ai părinţilor 
lor.

MtNEE BODEA

î N S E M N 'A  R I

PĂTRUNZiND ÎN VREME . . .
Cel dinţii scîncet al copi

lului înseamnă prima bi
neţe dală vieţii, bucuriei 
de a trăi. Viaţa, printr-un 
prelung ecou, îşi primeşte 
la sin OMUL. El a pă
truns în vreme. Vine de 
departe şi va călători a- 
tît cit va fi pămîntul. Da, 
pentru că OMUL vine 
din milenii şi va dăinui 
milenii, va duce, urmaş 
după urmaş, viaţa pe £ă- 
gaşurile cele Mane.
. PSrunzîndt te «râp; Se

care; venim cu crezul, cu 
crucea noastră. Le vom 
împlini ? Ne vom îneca 
la malurile ei, in viitori- 
le ei: ? Ştim cîrniui cora
bia pentru ca valurile şâ . 
nu ne izbească de stînci 
potrivnice ? Oricum, o- 
dată pătrunşi în vreme, 
învăţăm să biruim şi po- 
trivmciîle ei, fiorul bl- 
neiui fiind stăpinitoru! 
nostru...

Gh. I. NEGBEA.

C O M U N I C A T
redac^e, sîntei» iofarmaţieă

rnMM,
sul. . v i t e i r  cate» «f s a
şt n» dWt ateacdal pentr» ^etenşarea grevei 
t date dte 5 aed meu Bute- acela# coaHuteat 
eBNteeerSor soeietătteH» respeeSve să asf^nre 
I« teteP te te vete-es

m& pe 2 ?
na 

noastră.
cu noi.

<2t EXPOCONSTRUCT ’93. Azi, 
la era. 1Q, te Complexul Cen
tral pala; pieţei) din Deva se 
deschide expoziţia de scule, dis
pozitive, maşini pentru con
strucţii, finisaje, prelucrarea me
talelor şi lemnului. Expoziţia 
este organizată da către S. O. 
„Confort Proiect11 SRL Deva, 
împreună eu Camera de Comerţ 
şi fotestrie a judeţului Hu
nedoara, fiind deschisă în peri

oada 4—6 mai a,e., între orele 
10—17. (BUT.)* .

O SIMPOZION. In perioada 
4—7 mai, la Geoagim-Băi, in 
organizarea Mlnîsteimîui Justiţiei 
şi a; Tribunalului Judeţean, Hu
nedoara, are loc un simpozion ’ 
de comunicări pe tema, teănsr 
formărilor intervenite Sn legis
laţia României, după revoluţie. 
Participă cu comunicări jurişti 
din cadrul Ministerului Justi
ţiei, Curţii Supreme de Justi
ţie, instituţiilor judecătoreşti dfa 
judeţ. Participă, de asemenea, dr 
Mark K. Dietrich, din partea 
Asociaţiei Baroului American. 
a .c j.

Q FABMACm NOEF&* In
Deva, pe Aleea Viitorufuî, nr

4, din cartierul Gojdu, în noul 
sediu al Filialei judeţene de 
Cruce Roşie,, s-a deschis ieri o 
farmacie, care funcţionează în 
regim privat. Noua farmacie 
este la îndemâna locuitorilor din 
zonă, obligaţi pînă acum să 
facă deplasări lungi pentru a-şi 
procura ■ medicamentele neqe- 
sare. (V. U.).

0  NEDEIA RECONCILIERII
Dl senator P.N.Ţ.C.D., prof. univ. 
Tiberiu Vtedislav, i-a avut ca 
oaspeţi, duminică, te nedeig din 
satul Livadia, pe doi senatori 
F.D.S.N.. şi pe dl prefect al 
judeţului Efonedoara. Ca acest 
prilej s-a purtat un dialog fruc
tuos cu cetăţenii, găsindu-se 
soluţii 1a unele probleme ce-î

frămîntă. Nedeia a fost, deci, 
un bun prilej de reconciliere. 
(N. T.).

0  ALEGERI ? La sediul Fi
lialei Brad a P.N.Ţ.C.D., peste 
uşa de la intrare este tras un 
rulou din tablă. Asta n-ar fi o 
noutate Problema este că peste 
aceasta, de departe, se pot ve
dea afişe (unele rupte) pe care 
scrie : „Emil; Constantinescu —; 
preşedinte*'. Or fi de la alege
rile trecute sau la Brad 
P.N.Ţ.C.D. a început o nouă 
campanie electorală ? (V. N.).

Ex&ti

di B lM n  a 
reoper 

r m r â  -

I» effifeut eon&rinţei de 
pne» es» s  avut loc te De
va, ambasadorul Norvegiei 
în ţara noastră, dl .Roii 
Tbtle Anclersen, a făcut 
o serie de referiri la sco
pul vizitei efectuate re
cent te judeţul nostru şi 
ltk afe’ judeţe din TranăS- 
vania. între ailte, domnia 
se a precizat cây după te- 
tîlofeea ce a avut-o la Os
lo cu reprezentanţi ai te
nor camere de comerţ din 
România, inclusiv din ju
deţul nostru, doreşte să 
identifice te. faţa locului 
posibilităţile de amplifi
care a relaţiilor comercia
le şi culturale între Ro
mânia şi Norvegia,

Cu privire la impresiile 
desprinse în timpul pe
trecut în municipiile Deva 
şi Hunedoara, dl ambasa
dor aprecia că ele sînt 
foarte favorabile si eviden
ţiază existenţa unor con
diţii propice; pentru o co
laborare rodnică, mai. cu 
seamă pe plan economic şi 
cultural. De altfel, contac
tele directe ce le-a avut cu 
conducerile unor societăţi 
comerciale; în special , din 
domeniul industriei uşoare, 
precum şi cu patroni din 
firme particulare, au rele
vat dorinţa comună de a 
lărgi schimburile comer
ciale româno-norvegiene. 
Pentru a realiza un aseme
nea deziderat, după întîl- 
nirile avute, îi va informa 
pe oamenii de afaceri din 
ţara sa asupra posibilită
ţilor de dezvoltare a 
schimbului: te  mărfuri, ur
mând c3) aceştia sâ-şi ex
prime opţjtaflfe şi să; gă
sească modalităţi concrete 
de cooperare, psamind de 
la condiţiile teerite în a- 
ceastă perioadă de trecere 
a Români# spre economia 
de piaţă,

în acelaşi tftnp, dl am
basador s-a deeferat a: S 
deosebit de Incîntat şf in
teresat să cunoască valori
le cuiturale, precum şf te»- 
gatul: patrimoniu istorie 
şi turistic pel eane te are 
judeţul nostru. Vizita fe 
Muzeul judeţean şi la Cas
telul de Ia HttnedOara, cit 
şi, participarea fe un spec
tacol folcloric i-aur tetărit 
convingerra că dispunem 
de nepreţuite comori pe 
care norvegienii sftit in®- 
resaţi să te cunoască şf 
aprecieze cum se cuvine.

în context, domnia sa 
a subliniat că România se 
află pe o cale bună, că 
ţara noastră are o imagi
ne tot mai favorabilă în 
lume; Cu privire Ia, priva
tizare; dl ambasador a a- 
preciat faptul că începutul 
este promiţător, dar tre
cerea spre marea privati
zare cere încă timp, reali
zarea acestui obiectiv fiind 
de natură să aducă o sub
stanţială creştere a produc
ţiei de bunuri şi servicii 
o dezvoltare economică şl 
socială îi* ansamblul în- 
tregii Românii.

în cadrul conferinţei de 
presă, dl ambasador şi-a 
exprimat mulţumirea pen
tru ospitalitatea cu care 
a fast; primit to toate lo
curile vizitate.

NICOLAE TÎRCOB
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întrebarea aceasta ne 
stăruia în minte la sfîrşi- 
tul zilei de documentare 
pe .unul dintre cele măi 
căutate trasee din frumoa
sa Ţară a Haţegului şi a- 
vînd ca temă, evident, tu
rismul. Dacă totuşi se mai 
face, cine-1 organizează şi 
la ce parametri de com
plexitate şi de calitate ?

Unde poţi să primeşti 
răspuns la o astfel de în
trebare decît la societăţi
le comerciale cu capital 
de stat sau privat, care 
au înscris în autorizaţie 
ca obiect de activitate şi 
turismul, sau la unităţile 
de cazare şi alimentaţie 
publică şi la primăriile 
din localităţi.

Parcurgem deci traseul 
Deva — Haţeg — Sarmi- 
zegetusa, începînd de la 
Porţile de Fier ale Tran
silvaniei — de la Zeicani. 
Şochează starea deplora
bilă a elementelor de in
formaţie turistică gene
rală sau absenţa lor. Dis
cuţiile pe care le purtăm 
la Sarmizegetusa, cu dnii 
Adam Corui, primarul co
munei, şi cu prof. Emil 
Nemeş, directorul Muzeu
lui de Arheologie, sînt e- 
dificatoare. „De turism 
se ocupă mulţi, dar ni
meni în mod concret — a- 
firmă îndreptăţit prima
rul. Un oarecare vid în 
legislaţie împiedică pri
măriile să intervină mai 
autoritar în dezvoltarea 
turismului. De pildă, ce
tăţenii care au proprie
tăţi în perimetrul arheo
logic le reclamă şi astfel 
foarte greu se mai pot 
întreprinde cercetări ar
heologice pentru punerea 
în valoare a patrimoniu
lui istoriei noastre. Nu este 
o lege care să definească 
drepturile statului român 
asupra acestor perimetre".

De la dl prof. Emil Ne

meş abia prididim să no
tăm cîte are pe suflet le
gat de activitatea muzeis
tică de care răspunde. Ex
ponatele cele mai valo
roase au fost duse de la 
Sarmizegetusa la alte mu
zee. Publicitatea turisti
că este săracă şi fără gust, 
şi aceasta din lipsa bani
lor. Restaurările şi cerce
tările arheologice de Ia 
Amfiteatrul Roman, care 
ar trebui să constituie 
pentru buget o prioritate, 
nu constituie. Sînt şi mul
te altele care, puse la 
punct, ar putea revigora

activitatea turistică pe a- 
ceastă arie geografică.

Un barometru sigur al 
acestei mişcări îl reprezin
tă starea economică a 
Complexului-Han „Sarmi
zegetusa". Gradul de ocu
pare a hotelului a fost, in 
trimestrul trecut, cel mai 
scăzut de la darea în fo
losinţă a complexului, iar 
vînzările la sectorul de a- 
limentaţie publică s-au 
situat, de asemenea, la 
cote reduse, deşi se prac
tică preţuri avantajoase în 
comparaţie cu unităţile si
milare din jur. Pe pri
mele patru luni ale anu
lui, complexul a înregis
trat totuşi vînzări de pes
te 5,5 milioane de lei. O- 
dată cu îmbunătăţirea stă
rii vremii, cifrele sînt în 
creştere.

După informaţiile pe ca
re le aveam, unul dintre 
agenţii economici organi
zatori de turism în Haţeg 
este S.G. „Extur-Silvana“ 
S.R.L. Firmă cu asemenea 
obiect are şi „Silvana" 
S.R.L. Haţeg, dar activita
tea pe care o desfăşoară 
este cea a unui butic tip 
consignaţie. De altfel, dna 
Ema Spătaru, şef al cir
cumscripţiei financiare Ha
ţeg, avea să ne confir
me: „In Haţeg, dintre toţi 
agenţii economici doar 
„Silvana" a avut ca obiect 
de activitate organizarea

de turism, dar acum mai 
are doar un butic. Ne 
reamintim vorbele' prima
rului de la Sarmizegetusa: 
„De turism se ocupă mulţi, 
dar nimeni în mod con
cret".

Urcăm la una dintre ce
le mai renumite unităţi 
la şosea din zonă — Ha
nul „Bucura". Clienţi în 
restaurant, la ora prînzu- 
lui, vreo patru-cinci. Dl 
Simion Pisoiu, de 24 de 
ani, recepţioner la „Bucu
ra", ne spune cu obidă: 
„Niciodată nu a fost un 
grad de ocupare mai scă
zut în hotel ca acum, doar 
de 10—15 la sută".

La Popasul „Zimbru" 
era, în după-amiaza zilei 
de 27 aprilie, o animaţie 
mai mare decît prin alte 
locuri pe unde am trecut.

L-am întrebat pe dl Emil 
Bîrlea, şeful unităţii, care 
este, după părerea sa, cau- 
za reculului în activitate 
în unităţile de pe traseele 
turistice.

„O dată că nu sînt bani; 
oamenii sînt săraci. Dar 
nici pe organizatorii acti
vităţii în aceste locuri de 
popas nu-i trage inima 
să producă înnoiri, dez
voltări, modernizări sau 
diversificări prin efort 
propriu. Nu este o stabi
litate în privinţa investi
ţiei făcute. Una este cînd 
te ştii proprietar al aces
tui patrimoniu şi alta cînd 
investeşti banii tăi în uni
tatea statului".

Punem punct constată
rilor, care, oricît de nume
roase ar fi, duc la aceeaşi 
concluzie. Potenţialul tu
ristic al judeţului poate 
reprezenta pentru econo
mia sa o sursă de venit 
substanţial. Aceasta însă 
numai dacă ne întoarcem 
•la tradiţie, la eforturi con
jugate, dacă investim bani 
şi încredere în el. Se 
simte lipsa unei acţiuni in
tegratoare. Poate cineva 
să ne reproşeze că plîn- 
gem după dirijism. Nici
decum. Aşteptam reviri
mentul pe care trebuia 
să-l producă iniţiativa 
particulară, dar aceasta nu 
se vede, deşi foarte mulţi 
agenţi economici din judeţ 
au în statut activitate de 
turism. Din păcate, cei 
mai mulţi s-au transfor
mat în organizatori de 
transport în comun pentru 
bişniţă. In acelaşi timp, 
statul a luat complet mîna 
şi de pe această activita
te economică, mare adu
cătoare de profit. Cel pu
ţin aşa se prezintă situa
ţia la această oră în zona 
pe care am investigat-o.

ION CIOCLEI.
DUMITRU GIIEONEA

ÎNTR-CPZI DE PRIMA VARA  

PRIN ŢARA HAŢEGULUI

Se mai face ţarism 

intern in România ?

I
FILIALA JUDEŢEANĂ 

HUNEDOARA A
CORPULUI 1

EXPERŢILOR (
CONTABILI ŞI 

CONTABILILOR 
AUTORIZAŢI DIN 

ROMÂNIA

ANUNŢA '}■

Pentru definitivarea 
listelor ce urmează a 
fi publicate în Monito
rul Oficial, experţii con
tabili trebuie să se pre
zinte la Filiala Jude
ţeană Hunedoara — De
va, cu sediul provizo
riu în strada Libertăţii 

| nr. 6, telefon 617089 (bi
roul dnului contabil şef 
Blendea Zamfir — 
R.A.G.C.L. Deva), la 
dnul Obrejan Parfenie, 
Banca Agricolă Deva, 
telefon 613596, şi la 
dnul Oarga Petru, „Pri
ma" S.A. Deva, telefon 
614909, pînă la data de 
17.05.1993.

Precizăm că această 
dată este un ultim ter
men stabilit de către 
C.E.C.C.A. din . Româ
nia, lista celor înscrişi 
urmînd să fie transmisă 
pentru publicare în Mo- 
nitoral Oficial. 4

Experţii contabili ne- ? 
înscrişi pînă la această i 
dată în tabelul corpu- 1 
lui experţilor contabili i 
autorizaţi nu vor mai J 
putea efectua lucrările ţ 
Prevăzute în ' statutul i 
corpului (expertize, e- / 
valuări, certificări de J 
bilanţuri etc.). (

Relaţii suplimentare / 
se pot obţine de la per- )

, soanele şi la telefoanele \ 
enunţate mai sus. (

t

Panouri din prefabricate ce se 
rea în Deva. Ale cui or fi ?

.odihnesc* în marginea şoselei, la intra- 
Foto PAVEL LAZA

Alcoolul — prieten parşiv
— Faină haină ! a zisMarin Cărăguţă şi Flo

rin Ghieiuşcă din Vul
can susţin sus şi tare
că fapta ce i-a adus în 
haine vărgate nu este
nimic altceva decît o glu
mă. Aşa să fie, oare ? 
Organele de cercetare nu 
prea sînt de aceeaşi pă
rere. Dar să relatăm ce 
anume au săvîrşit cei
doi, ca să vedem de par
tea cui se află adevărul.

Erau într-o zi oarecare 
într-un local de alimen
taţie publică din oraşul 
numit. Consumau ceva. 
Mai încolo, la o altă ma
să, un cetăţean dormea 
cu capul pe braţe, Iar 
pe scaunul de alături îşi 
aşezase o geacă.

unul.
— Da.
— O şutim ? Şi aşa in

dividul nu are habar 
de ea.

— S-a făcut.
Au mal stat o vreme 

în local, apoi s-au ridi
cat să plece. In drum 
spre uşă, pţ-imul a în
hăţat geaca celui ador
mit.

După o vreme, somno
rosul s-a trezit şi a vrut 
să ia geaca de unde nu 
era. S-a zburlit, firesc:

— Cine ml-a luat gea
ca ?

Cineva l-a zis :
— Am văzut doi inşi 

ieşind şi unul avea o

geacă pe braţ. Acolo au 
stat cei doi, la masa a- 
ceea.

Păgubaşul s-a dus 
glonţ la poliţie şi oame
nii în uniformă au por
nit imediat investigaţii
le. După puţină vreme 
î-au înhăţat pe cei doi.

— N-a fost decît o glu
mă, au zis ei.

— E glumă să-l furi 
omului haina ? a între
bat un poliţist. Nu prea.

Aşa este, are drepta
te poliţistul. Iată, deci, 
încă un caz care dove
deşte că atît pentru hoţi, 
cit şi pentru păgubaş, 
alcoolul este un prieten 
parşiv.

TRAIAN BONDOR

CRONICA FILMULUI

„ N E C R U Ţ Ă T O R U L  ** -

drame ale conştiinţei
Acest western, care se peste ei şi modul paşnip

abate de la formula tra- de viaţă, dragostea soţiilor,
diţională, intrată de mult i-au schimbat iremediabil...
în atenţia cinefililor, pro- Dacă în vremurile tinere-
pune o surprinzătoare dma- ţii lor omorau fără motiv,
gine asupra unor drame doar pentru că aceea era
umane. Personajele sînt cerinţa momentului, a-
la prima vedere tipice, dar cum, chiar şi nevoia de
dincolo de aparenţele men- bani, de a-şi asigura un
ţinerii contactului cu lu- trai liniştit la bătrîneţe,
mea pistolarilor şi a cow- nu li se par suficiente. In-
boy-lor, a barurilor şi a tenţia destinului este însă
oraşelor americane (în fa- alta, iar nehotărîrea, ezi-
za de tranziţie dintre co- tarea, remuşcările „Ne-
lonizare şi oraşele moder- cruţătorului" se spulberă
ne), regizorul a reuşit să odată cu moartea priete-
creeze figuri memorabile. nului său. Dacă treaz, lu-
Frapează faptul că acţiu- cid, nu este capabil să
nea este subordonată ere- scape de anxietate, înce-
ionării unor stări de con- pe să bea din nou pen-
ştiinţă, neobişnuite la alţi tru că are de îndeplinit
eroi de film din aceeaşi un act de dreptate, tre-
categorie: teama, neliniş- bule să se răzbune. Ucide
tea, nesiguranţa şi, mai iar, cu sînge rece, ca în
ales, remuşcarea. O poves- tinereţe, însă cu sentimen
te simplă, care ar fi pu- tul că toate astea nu me-
tut începe cu „A fost o- ritau atîta oboseală şi
dată" şi încheiată cu vieţi irosite.
„Şi-am încălecat pe-o şa Cel de-al treilea perso- 
şi v-am spus povestea naj interesant este tînărul
mea", „Necruţătorul" nu pistolar care îl convinge
ridică problema curajului pe „Necruţător". să par-
nebun, inconştient asu- ticipe la omorîrea celor
mat, a nepăsării faţă de doi cow-boy. Tînăr, dor-
moarte şi-a dispreţului fa- nic de afirmare şi de fap-
ţă de viaţă, ci din contră, te curajoase, după ce uci-
totul este relativizat. de, realizează că, de fapt,

Personajul principal,'în ceea ce visa el să-ajungă
tinereţe pistolar renumit este cu totul opus reali-
pentru stăpînirea de sine tăţii trăite. Conştiinţa
şi precizia loviturii, în- faptului că a împuşcat un
cearcă să redevină ceea ce om lipsit de apărare nu
a fost, după o absenţă de se îneacă nici măcar în
11 ani, însă, ceea ce al- băutură, iar banii primiţi
tădată era .atît de uşor (o drept recompensă îşi pierd
a doua natură a sa), acum dintr-odată toată valeaiea.
devine problematic. Nu „Necruţătorul" — o ac- 
nimereşte rapid- şi precis ţiune simplă, în care omul
ţinta, are mustrări de este pus faţă în faă cu
conştiinţă pe care abia şi sine însuşi, cu viaţa se-
le poate stăpîni. Iii ace- menilor săi, cu noţiunea
eaşi situaţie se află şi ne- de „dreptate" şi „necesi-
grul, fostul său tovarăş. tate“, o balanţă care cîn-
Amîndoi pornesc la drum tăreşte argumente şi fapte
cu gîndul . de a cîştiga înainte de a judeca stări
bani, dar şi de a se con- de conştiinţă...
frunta cu amintirea tine- MONA JUŞCA,
reţii. Anii însă au trecut _______colaborator

Ce, cum şi c it de scump 

.mănîncă siderurgiştii 

de la Călan ?
întrebările din titlu o nouă cantină „Sidermet"

le-am pus la început dom- în Oraşul Nou Călăii,
nilor ADRIAN SURD, şe- — Vă poftim să o ve-
ful cantinei S.C. „Sider- deţi. Are 32 de locuri la
met" S.A. Călan. Ne-a răs- mese, bufet, bar. Este de 
pvms: fapt o microcantină mai

— Aproape 400 de oa- mărişoară. Dar mai avem
meni servesc zilnic o mîn- 4 microcantine în secţiile
care bună la noi. Avem unităţii, servim masa gra-
peste 150 de abonaţi per- tuit, antidot. Această nouă
manenţi. în rest, sînt oa- microcantină de la parte-
meni care mănîncă de o- rul blocului nr. 5, unde
cazie, flotanţi. ne aflăm, are tot mai mul-

— Aţi zis o mîncare tă căutare,
bună... — De ce ?

— Da. Meniuri diver- — Practicăm preţuri ac-
sificate de la o zi la alta. cesibile pentru toţi care
Ciorbe, supe. La felul doi vin la noi — sublinia dna
nu lipseşte carnea. De pa- TAŢIANA ERDOS, con- 
săre, vită, porc. Totul cu tabil şef al unităţii, 
garniturile, salatele care _*** Să le spunem oame- 
se cer, pîine bună, mereu nilor.
proaspătă. — Meniul I, cu trei fe-

— Carne de porc vedem luri de mîncare bună, 220
pe listele de meniu aproa- de lei; meniul II — 190 de 
pe la fiecare prînz. lei. iar la microcantine —

— Âşa este — a inter- 165 de lei. Comparaţi ce se
venit dl AUREL PLEŞIU, poate mînca la un restau-
şeful Serviciului adminis- rant cu aceşti bani.
trativ al societăţii. Să ve- în încheiere, am primit 
dem împreună gospodăria asigurări de la dl Aurel
noastră anexă. Avem 56 Pleşiu. Le notăm :
de porci, un hectar semă- — Cu sprijinul dlui ing. 
nat cu legume, un hectar losif Iacob, director gene-
cu cartofi, cinci hectare ral al S.G. „Sidermet" S.A.
cu grtu, 50 cu lucernă, a- Călan, al dlui ing. Virgil
pol anumite suprafeţe cu Moroşan, director comer-
tomate, usturoi, ceapă, var- cial, ne străduim să asl-
ză, fasole şl altele. Avem gurăm siderurgiştilor noş-
făină de grîu din... griul tri o mîncare bună şi ief-
nostru. tină.

— Am auzit ceva despre GII. I. NEGREA
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Se va putea opri Corvinul 
de pe tobogan ?

Sancţiunile drastice da
te de către Comisia de 
disciplină a F.R.F. ca 
urmare a incidentelor 
întîmplate aproape de 
sfîrşitul partidei cu F.G. 
Bihor, cea mai grea fiind 
suspendarea terenului pe 
6 luni, au adus echipa 
hunedoreană într-o si
tuaţie deosebit de grea. 
Adevăraţii suporteri ai 
Corvihului, • conducerea 
clubului privesc cu ma
re îngrijorare meciuri- 
le „de acasă" ale hune- 
dorenilor care se vor des
făşura, se pare, la Brad.

Or, se ştie că încă de 
la jumătatea turului, 
Corvinul nu a mai ob
ţinut decît un singur 
punct în deplasare, în 
etapa a 15-a, la I.C.M. 
Braşov ! In rest, numai 
înfrîngeri. Ce e de fă
cut ? Să nu dezarmeze 1 
Echipa, antrenorul, con
ducerea clubului să-şi 
strîngă rîndurile, să fa
că tot ceea ce depinde 
de ei, pentru ca tinerii 
jucători să fie stimulaţi 
de cei mai experimen
taţi, să se dăruiască to
tal pe teren, să lupte cu 
adevărat pentru echipa 
lor, pentru Hunedoara. 
Nici un jucător sau 
membru al clubului să 
nu uite că Hunedoara a 
fost şi mai trebuie să fie 
un punct de referinţă 
pentru fotbalul româ
nesc ! Şi e bine să ne 
reamintim ce au făcut 
pentru naţionala noas
tră regretatul Mişa Klein, 
precum şi Rednic, Ando- 
ne, Mateuţ ! Sigur, nici 
o măsură stabilită pen
tru redresarea echipei 
hunedorene nu poate

prinde viaţă fără spri
jinul suporterilor, al a- 
devăraţilor iubitori ai 
fotbalului de la Siderur
gica S.A., al unor patroni 
sau conducători de so
cietăţi comerciale. Să nu 
uităm: nu din cauza a- 
baterii disciplinare a e- 
chipei s-a ajuns în aceas
tă nedorită situaţie. Să 
ajutăm lotul, pe antre
norul Ion V. Ionescu,. 
pentru a putea pregăti 
cum se cuvine jucătorii 
ca să lupte cu toată ar
doarea pentru evitarea 
retrogradării. Cei mulţi 
au încredere în Gorvi- 
nul, în capacitatea şi ex
perienţa profesorului Io
nescu ! Să fim alături de 
echipă şi acum, în cele 
mai grele momente ale 
existenţei sale, de peste 
72 ani. Ce bine ar fi ca 
în etapele următoare, la 
meciurile de „a c a s ă“ 
— la Brad — să fie 
organizate excursii, cu 
2—3 autobuze, la ca
re să participe cei mai 
înflăcăraţi suporteri hu- 
nedoreni, o galerie uni
tă, animată de spirit 
sportiv, care să susţină 
pe Corvinul pe întreaga 
durată a partidei. Jucă
torii hunedoreni au ne
voie şi de acest sprijin 
moral!

Sperăm că hunedore- 
nii nu se vor da bătuţi 
în lupta pentru oprirea 
Corvinului de pe tobo
gan ! în caz de retrogra
dare ar trebui prea mulţi 
ani pentru ca Hunedoara 
să redevină ceea ce a 
fost doar cu puţini ani 
în urmă — o echipă bu
nă, din prima ligă fot
balistică a ţării. > ; ;;

JUNIORII III DE LA MUREŞUL DEVA, DIN 
' NOU ÎN PRIM PLAN ' .

Echipa de juniori III a Mureşului Deva, an
trenată de Nicu Stanca, ce a adus atîtea satisfac
ţii devenilor, se află din nou în prim-planul fot
balistic al sezonului. Obţinînd rezultate foarte 
bune şi în campionatul de juniori 1992—1993 (a 
învins la scoruri mari echipe cu o bogată carte de 
vizită, cum sînt Corvinul şi Jiul) şi s-a clasat pe 
primul loc în clasament. Drept urmare, între 7 şi 
9 mai a.c., la Deva, juniorii vor întîlni, în faza 
de zonă, pe reprezentantele judeţelor Timiş, Arad 
şi Caraş-Severin.

Este de apreciat preocuparea ce există la con
ducerea Asociaţiei sportive Mureşul Deva pentru 
creşterea tinerilor fotbalişti, a sprijinului constant ce 
îl acordă mina Deva, patronul firmei „Artemis" De
va, dl C-tin Litera şi nu în ultimul rînd, părinţii 
copiilor Santa Marian, Butnaru , Bădoi, Oparlescu, 
Haiduc, Bauman, Luca, Gîrjob, Ciobanu, Litera, 
Elek, Sîntpetreanu, Costea, Ţimonea. Doriţi să ve
deţi pe viitorii fotbalişti de valoare ai Devei sau 
Hunedoarei ? Sprijiniţi echipa de perspectivă a Mu
reşului, participaţi la meciurile de vineri, sîmbătă 
şi duminică ale echipei ce se vor desfăşura la sta
dionul „Cetate” din Deva.

REZULTATELE CONCURSULUI
PRONOSPORT

DIN 2 MAI

Ascoli — Lucchese 1—1 X

Cesena — Bari 1—0 1
Cremonese — Fiacenza 2—0 1
F. Andria — Spăl 1—0 1
Monza — Lecce (pauză) 0—0 X
Monza — Lecce (final) 1—1 X
Padova — Venezia 1—0 1
Pisa — Cosenza (pauză) 0—0 X
Pisa — Cosenza (final) 0—1 2
Reggiana — Ternana 2—1 1
Taranto — Bologna (pauză) I—1 ta
Taranto — Bologna (final) 3—2 i
Verona — Modena 0—1 2

Fond de câştiguri : 100 170 271 lei.

A 1
Rezultatele etapei din I mai: A.S.A. Tg. M. — Por

tul G-ţa 4—1 ; Unirea Focşani — Flacăra Moreni 0—0; 
Ceahlăul P. N. — Chimia Rm. V. 2—0 ; Steaua Mizil —
F. G. Argeş 2—1 ; Faur — Foresta 4—0 ; Poli. Iaşi — 
Gloria Buzău 2—0 ; C.S. Olt ’90 — Unirea Slobozia 5—2;
G. S.M. Suceava — Callatis 2—0 ; C.F.R. Galaţi — Auto
buzul Buc. 0—1.

CLASAMENTUL
1. Ceahlăul P. N. 26 13 6 7 37-22 32
2. Flacăra Moreni 26 14 3 9 37-29 31
3. Gloria Buzău 26 13 4 9 52-37 30
4. F. C. Argeş 26 10 8 8 37-25 28
5. C.S.M. Suceava 26 11 6 9 31-29 28
6. Callatis -Mangalia 26 12 4 10 31-31 28
7. Steaua Mizil 26 12 3 11 50-29 27
8. Poli. Iaşi 26 12 3 11 38-35 27
9. Unirea Focşani 26 10 7 9 29-27 27

10. Portul C-ţa 26 12 3 11 43-43 27
11. A.S.A. Tg. M. 26 12 3 11 32-33 27
12. C.F.R. Galaţi 26 11 4 11 35-33 26
13. Chimia Rm. V. 26 10 5 11 46-44 25
14. Faur Buc. 26 10 4 12 32-33 24
15. Autobuzul 26 10 3 13 37-40 23
16. Foresta Fălticeni . 26 10 3 13 22-35 . 23
17. C.S. Olt ’90 26 10 2 14 31-56 22
18. Unirea Slobozia 26 4 5 17 20-59 13

ETAPA VIITOARE : Chimia Rm. V. — Unirea Foc-
şani; Portul — Faur ; Flacăra Moreni —• A.S.A. Tg.
M.; Foresta — Steaua Mizil; F. C. Argeş — G.S.M.
Suceava ; Unirea Slobozia — Ceahlăul; Autobuzul — 
Poli. Iaşi ; Gloria Buzău G.S. Olt ’90; Callatis Man
galia — C.F.R. Galaţi.

A 2
Rezultatele etapei din 1 mai: Metrom Bv. — Met. 

Bocşa 1—0 ; Olimpia S. M. — Corvinul 3—0; F. G. Bihor
— Unirea A. I. 2—9; C.F.R. Timişoara — F.G. Mara
mureş 3—2 ; U.T.A. — I.C.I.M. Bv. 2—1; Tractorul Bv.
— C.F.R. Cluj 6—0: Jiul Petroşani — Drobeta 6—2 ; Glo
ria Reşiţa — Met. Cugir 3—0 ; Jiul Craiova — Armătura 
Zalău 1—0.

CLASAMENTUL

voarea lui F.C. Bihor.
ETAPA VIITOARE : Unirea A. I. — Olimpia S. M. ; 

Met. Bocşa — U.T.A.; Corvinul — Metrom ; I.C.I.M .— 
G.F.R. Timişoara ; F.G. Maramureş — Gloria Reşiţa ; 
Drobeta — F.G. Bihor ; Armătura — Tractorul; C.F.R. 
Cluj — Jiul Petroşani ; Metalurg. Cugir — Jiul Craiova.

Diviz ia  N aţion a lă

Luptă strinsă in fruntea 
şi subsolul clasamentului !

Dacă pentru primul loc 
în clasament se află în 
luptă doar două echipe 
— Steaua Şi Dinamo, în 
schimb, în „zona fier
binte", între Selena Ba
cău, Petrolul, Progresul 
şi Poli. Timişoara are 
loc o adevărată bătălie 
pentru supravieţuire pe' 
prima scenă fotbalistică 
a ţării. Sîmbătă, Selena 
Bacău a obţinut două 
puncte preţioase în faţa 
Progresului — altă can
didată la retrogradare, în 
timp ce Petrolul, cu mul
tă greutate a realizat 
doar o remiză pe teren 
propriu, cu Electropu- 
tere. Un punct preţios, 
poate nesperat, a „smuls" 
Poli Timişoara la Ra
pid ! Insă, duminică, ti

mişorenii primesc repli
ca Stelei! Militarii se 
află într-o formă slabă, 
mai ales atacul, a pier-/ 
dut aproape complet caj 
denţa, însă Dinamo, atît 
aşteaptă, un pas greşit 
şi preia conducerea.

Deşi mai sînt 8 etape 
pînă la sfîrşitul campio
natului şi multe se pot 
întîmpla, sigur este însă 
că fiecare meci devine 
hotărîtor pentru forma
ţiile aflate la cei doi poli 
ai clasamentului. Mai 
liniştite, mai binevoit 
toare. cu oaspeţii (une
le) sînt echipele de la 
mijlocul clasamentului, 
oare nu luptă nici pen
tru un loc în cupele eu
ropene, nici să evite re
trogradarea.

Rezultatele etapei din 1—2 mai: Petrolul — Elec-: 
troputere 2—2 ; Oţelul — Dinamo 0—3 ; Steaua — Sportul 
Stud. 1—0 ; F. O. Selena — Progresul 2—1; „U” Cluj — 
G.S.M. Reşiţa 2—1; F.G. Braşov — Dacia 3—0; Rapidi 
— Poli. Timişoara 2—2 j Univ. Craiova — Farul 3—2 f 
Gloria Bistriţa — Inter Sibiu 0—0. |

1. U.T.A. 26 15 2 9 49-27 32
2. Gloria Reşiţa 26 15 2 9 32-20 32 CLAS AMENTUL • ?■
3. F.C. Bihor 26 14 4 8 36-25 32 . j
4. Jiul Petroşani 26 14 2 10 54-28 30 1. Steaua 2*« 20 4 2 60-15 44
5. Tractorul Braşov 26 13 4 9 44-34 30 2. Dinamo 26 19 5 2 61-17 4$
6. Metrom Braşov 26 11 5 10 25-25 27 3. Univ. Craiova 26 12 8 6 39-28 35*
7. Jiul Craiova 26 12 3 11 33-41 27 4. Rapid 26 13 6 7 34-27 h
8. Unirea A. I. 26 12 2 12 35-42 26 5. Gloria Bistriţa 26 12 4 10 34-28 2a
9. F. C. Maramureş 26 11 3 12 46-32 25 '6. Electroputere 26- 11 6 9 25-22 za

10. F. C Drobeta 26 11 3 12 27-30 25 7. „U” Cluj 26 13 1 12 34-33 za
11. F. C. Corvinul 26 10 4 12 38-45 24 8. Sportul stud. 26 10 6 10 32-32 2«
12. Met. Bocşa 26 10 4 12 29-38 24 9. Inter Sibiu 26 9 8 9 31-33 2$
13. Armătura . Zalău 26 11 1 14 35-38 23 10. Oţelul Galaţi 26 11 4 11 26-30
14. C.F.R. Cluj / 26 10 3 13 43-52 23 11. F.C. Braşov 26 9 5 12 25-32 23
15. Metalurg. Cugir 26 10 3 13 33-52 23 12. Dacia U. Brăila 26 8 6 12 25-33 22
i6. Olimpia S. M. 26 10 2 14 44-48 22 13. F.C. Farul 26 9 4 13 36-47
17. C.F.R. Timiş. 26 10 2 14 27-43 22 14. Poli. Timişoara 26 6 9 11 23-37 za
18. I.C.I.M Bv. 26 8 5 13 25-35 21 15. Progresul Buc. 26 6 7 13 26-42 i$

* Partida dintre Corvinul _ F. C. Bihor, din ca"- 16. Petrolul Ploieşti 26 8 2 16 33-38 i i
drul etapei a XXV-a, încheiată pe teren cu scorul 17. F. C. Selena Bacău 26 6 6 14 16-35 ta
de 1—1 â fost omologată cu rezultatul de i—0, în fa- 18. C.S.M. Reşiţa - 26 5 3 18 26-57 ia

ETAPA VIITOARE (9 mai): Sportul Stud. — Oţe
lul ; Electroputere — „U“ Cluj ; Dinamo — Petrolul I 
G.S.M. Reşiţa — F.G. Selena ; Progresul — Univ. Gra* 
iova ; Poli. Timişoara — Steaua; Inter Sibiu — F. Gl 
Braşov ; Dacia — Rapid ; Farul — Gloria Bistriţa.

Divizia C - faza judeţeană
PARÎNGUL SE MENŢINE PE PRIMUL LOC . . .

revenit mult şi după 
cum se afirmă la Brad, 
se pregăteşte serios pen
tru noul campionat. Asi

gurări ce le primim 
de la Mureşul Deva. 
fi în folosul fotbalul: 
hunedorean.

Invingînd în deplasare, 
la Simeria, Minerul Ştiin
ţă Vulcan se menţine în 
plasa liderului Parîngul 
Lonea-Petrila, care şi-a 
adjudecat victoria la 
scor (5—0) pe teren pro
priu cu Metalul Criş
cior. în subsolul clasa
mentului, două echipe au 
efectuat salturi specta
culoase. Este vorba des
pre A.S.A. Aurul Brad, 
ce a părăsit locul peri
culos pe care se afla ia 
sfîrşitul turului, noua 
componenţă a Asociaţiei 
sportive şi a secţiei de 
fotbal dovedind că se 
ţine de cuvînt cînd a pro
mis revigorarea fotba
lului la Brad. Apoi să 
subliniem şi predarea 
lanternei roşii de către 
Favior Orăştie mineri
lor din Teliuc. Se vede 
că jucătorii Faviorulul 
s-au pus pe treabă sub 
îndrumarea antrenorului 
Eugen Niculescu.
'Sigur, suporterii echi

pelor din fruntea clasa
mentului, ce luptă pen
tru a ajunge la baraj, 
simpatizanţii fotbalului, 
sînt cu ochii pe Parîn
gul Lonea şi Minerul Şt. 
Vulcan. Mai sînt 4 eta
pe în care, presupunînd 
victorii pe teren pro
priu (Parîngul are două 
deplasări la Certej şi Â- 
ninoasa, iar Minerul Şt. 
Vulcan la Aurul Brad şi 
Bărbăteni), şansele cele 
mai mari le are Parîn
gul Lonea-Petrila, fiind
că în prezent dispune 
de 2 puncte avans si un 
golaveraj superior, ce 
contează cît... un punct. 
Sigur, nu se poate şti ce 
se întîmplă, mai ales la 
Aurul Brad sau Minerul 
Certej 1 Sînt două for
maţii cu o bogată expe
rienţă competiţională, o- 
bişnuite să obţină victo- 
ria pe teren propriu. în
să, în timp ce minerii 
din Certej acuză o anu
mită ieşire din formă, 
A.S.A. Aurul Brad şi-a

C.F.R. Simeria — Min. Şt. Vulcan 0—1 ; Victoria 
’90 Călan — Metaloplastica 2—1 ; Mureşul Deva 
— Min. Ghelari 1—1 ; Min. Aninoasa — Haber Ha
ţeg 4—0 ; Parîngul Lonea — Metalul Crişcior 5—0 ) 
Favior Orăştie —. Min. Certej 5—2 ; Min. Teliuc — 
Constructorul Hd. 4—3 ; A.S.A. Aurul Brad — Min. 
Bărbăteni 6—0.

CLASAMENTUL
i. Parîngul Lonea 26 20 3 3 75-23 43
2. Min. Şt. Vulcan 26 19 3 4 69-29 41
3. Constructorul Hd. 26 14 4 8 69-48 32
4. Mureşul Deva 26 12 4 10 46-36 28
5. Haber Haţeg 26 12 4 10 43-47 28
6. Min. Aninoasa 26 13 0 13 59-44 26
7. Minerul Certej 26 10 5 11 61-48 29
8. Victoria ’90 Călan 26 11 3 12 50-38 29
9. C.F.R. Simeria 26 12 1 13 52-41 25

10. A.S.A. Aurul Brad 26 11 3 12. 43-42 29
11. Min. Bărbăteni 26 11 2 13 40-63 24
12. Minerul Ghelari 26 8 6 12 44-54 22
13. Metalul Crişcior 26 10 2 14 42-57 22
14. Metaloplastica 26 9 1 16 56-60 19
15. Favior Orăştie 26 6 2 18 27-106 14
16. Minerul Teliuc * 26 7 3 16 31-71 13

* Echipă penalizată cu 4 puncte.

Etapa viitoare (6 mai — intermediară): Me
talul Crişcior — Min. Aninoasa ; Haber Haţeg — 
Mureşul Deva ; Min. Ghelari — Victoria ’90 Călan } 
Metaloplastica — C.F.R. Simeria ; Min. Şt. Vulcan 
— Min. Teliuc ; ' Constructorul Hd. — A.S.A. Aurul 
Brad ; Min. Bărbăteni — Favior Orăştie ; Minerul 
Certej — Parîngul Lonea.

I • n  | . !
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I5v fatnffif de 
albine în lăzi orizontale, 
pregătit* pontat pastoral. 
WeL 617SBR pHra % ora 16, 
şi 6148117, după ora 16.

m m
•  VtND gospodărie ţă

rănească, cum. Băieşti» lin
gă Haţeg, Relaţii tei, 01/  
67S372X (5807)t

•  ViND apartament r£a-
u» «amare decomandate, 
din» căcămidâ, et, 1. Deva, 
sa» «eftiwt» est similar Baia 
Ma*e Tel. 629386, după 
ora 10. (5809)

•  VffifX) două garsonie
re-Geeegiii-Băi, Tel. 648211.

(5712)
ar VÎND vacă. cu viţel. 

BfcMfe. Mică: nr. 24. (5791)
•  VÎND apartament 4 

camere. Gura barza. Infor
maţii la tel. 056294. (0782)

•  VÎND motor electric
no% ®,75 kW, Istoria Ar- 
teifc voi. Ii, ediţia 1965. 
Tei, 823201. . (5798)

•  VÎND convenabil. Tras 
ban* (Germania), stare ex- 
cclcntă, an fabricaţie 1980; 
televizor color Blaupunckt, 
cu telecomandă. Deva, tel. 
64®®, după ora 16.
• (5816)
■ •  VÎND convenabil ca

roserie completă Opel- Re
ct»# 1900. Tel. 6-28763, \

(5817)
•  VÎND familii albine 

în lăzi verticale si orizon
tale. Tel. 95/613956. (5811)

•  SG IMPRODCOM SRt, 
DEVA, telefon - telefax 
0B2450 sau 460 Ilia, comer- 
eâaiizează, prin Staţia de 
lâstribwţje Produse Petro- 
Şere Hiat benzină, moto
rină ?i Bleiuri Castroi. E- 
siecută transporturi ope
rative pînă la 1,2 tone cu

etă Peujeot, în 
Străinătate. închi- 

Siiu.ii aW-oiiasculantă de 
■ i  t şt. autocisternă de 12 
C Asigură motorină nece- 

pentru mecanizatorii 
privaţi din zona 

Preţn ri avantajoase.
(5813)

VîND casă cu grădină 
&  anexe în comuna 

x. Tbl. 624812, du- 
ftftara W. (58 f8)

» v® b  cai 2 ani, sat 
(Tisa, cam. Burjuc, Burza 
meorgfte. (5820)

•  VSND cartofi sâmtoţă,
vtetd. calorifere fontă. Tel. 
6MB3*. (5824)

•  VÎND televizor color 
Funai, telecomandă, ab
solut nou. Tel. 616261.

(5828)
•  CUMPĂR bere. apro

ximativ 200 navete pe sâp- 
tănţîno. TfeL 724341. Hune- 
dom», str. Buituri». nr. 421

(5808)
•  SG. GENERAL GLO-

BUS SRL SIMERIA vinde 
lăzi frigorifice şi vitrine 
frigorifice. (5810)

•  VÎND reeeiver satelit 
stereo. Deva. tel. 621153.

(5830)
•  VÎND camion Merce

des 9 |3  — 5,7 tone Diesel, 
Citroen Diesel furgonctă 
830' kg — 1985, miere al
bine pplifloră— 60Q’ kg» 
Deva. 625325,. 617508; (5834)

•  SC KUROMARKKT Ou 
răştie vă oferă televizoa
re color Spectru (diagonala 
51, garanţie 12 luni, preţ 
1741300 lei), maşini de spă
lat, frigidere, aspiratoare 
şi alte produse electro- 
oasnice. Informaţii la tel. 
647364, între orele 8—19.

(5836)

m- vum
CU4& «tem. Oprf 2®@0 1 
s&L TeŞ. X

•  VfND Apartament trf- 
traeanteaL i  camere» de- 
eaoiswdfetBs. Belafîî îtone- 
cfaara. tfeSl Tm ţm  . (#95)

m VlSte» Fiat tee pentru 
piese schi mii- Relaţii Hu* 
nedeara, M. Viteazu nr; 5, 
ap. 1:5. (4896)

•  VîND televizor color
Elcroraţ Relaţii tel.. 715765, 
după, ®?3 16- (4898)

•  VÎND apartament 2 
camere. Informaţii Deva, 
tel . 627300.

*> CUMPĂR mască cu 
faruri B-M.W SIS si cabină 
TV 12 (lovită) Telefon 
710282.

•  VlND casă, anexe, gră
dină mate, Bişculiţa. Infor
maţii teL 660442, după ora 
16. (5721)

•  VÎND Dacia 1500, sta
re perfectă. Tel 618771. o- 
rele 17—22. (5744)

» VÎND apartament 2 
camere, 1200 000 Deva, 
Micro 15, bl, 65, et. 4, ap. 
59, Al. Streiului, orele 14 
—16. (5796)

•  VÎND grajd 35x12 m,
stare bună sau demolabil, 
Beriu, nr. 17. (5805)

•  CUMPĂR apartament
3 camere central în Deva. 
Tel. 624013. (5806)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  SCHIMB apartament 
2 camere Gojdu. cu două 
garsoniere. Relaţii tel. 
615670, după ora 20, (5547)
, •  SCHIMB garsonieră 

confort I central, cu apar
tament 2—3 camere (ex
clus Micro) ‘ sau preiau 
contract la schimb. Tel 
629768. . (5825)

•  SCHIMB garso
nieră Craiova, - cu a- 
partament sau gar
sonieră Deva. Telefon 
620884. T #722)

• SCHIMB (vimd) apar
tament 2 camere central 
în Petroşani eu Deva. Tel. 
618659. (5786)

12» lâ* m  23* 3%
«I m  m m  wmm -  
burg, to» FranMb*t —* Ate- 

— Stert&mwi. în, zteefe- 
- X  12. a ,  2* tmâ, far

CAUT" păzitor îngri
jitor. bărbat sau femeie1,, 
pewfcus Ml bovine. Bara 
Gfrvril» esm. Bhru Mare.
nr. 285, «£. MT. #775)

•  PREIAU contract ar 
partameat sau garsonie- 
răv ofer recompensă. Ke- 
Iaţii la teL 668125, Şoimuş,

(5S70)
•  PREIAU contract a-

partament două camere, 
garsonieră, plata m, valu
tă. TeL 855904. după oca 
16. (5849)

•  CAUT garsoraerăş de
închiriat în Deva; Tel. 
660345. (5822)

DIVERSE

• CU autorizaţia 6643/ 
1992, emisă de Prefectu
ra Judeţului Harredoara, 
s-a deschis- activitatea in
dependentă reprezentată 
prin Barboni Cornel din 
Plopi, nr. 43, cu activita
te de alimentaţie publică.

(5799)

PIERDERI

•  PIERDUT legitimaţie 
de serviciu, - pe numele 
Gherman Blaj Adrian, eli
berată de RENEL Mintia. 
Se declară nulă. (4695)

COMEMORĂRI

• S-A stins din viaţă în
3 aprilie ,l,i Sănkt Peters- 
burg, la. 86 de ani  ̂ . .

- CAROLINA -■ 
DRAIA POPiSCU 

învăţătoare, originară din 
Brad. Dumnezeu s-o odih
nească în, paee t,: Farnifia 
mdurerată. (5882)

« PIOS omagiu- la împli
nirea unui- an de la dece
sul iubitului meu unchL 

CORNEL GOSTAK, 
din Lăguşnic. Odihneas
că-se în pace! Gicu Ciu
pea. V , ; «5831)

•  CB

ţi_VHfew-
cttpfF. împieu-

nă cu familiile, anun
ţă incefcBea via# 

nKuaaeC fai-

GALEA CRĂCII; N

iac a*t&si„ 4 mat 13KL 
ora 14, Ia Ctantirut 
BMmiax din Deva, str. 
M. Kinincscm. Dum
nezeu s-o odihnească l

; ;

•  SOŢIA şi fiul ce
lui care a  lori tm bun 
soţ şi 

IOAN
mulţumesc- du» saflc-t 
tuturor celor care au 
fost alături de ei' la 
suferinţa grea ce i-a 
încercat. (4807>

• COLECTIVUL 
E.M. Veţel este alături 
de familia domnului 
director, ing. Trosan 
Ioa» Ja greaua Pier
dere suferită prin de
cesul celui care a fost 
mg. IOAN BÂTCAN 

şi transmite pe aceas
tă cale sincere condo
leanţe familiei îndo
liate. Dumnezeu să-l 
odihnească !

(5823)

’ »- SOŢIA -Elena şi 
copiii mulţumesc tu. 
turor celor eare au 
fost alături de ei la 
însoţirea pe ultimul 
drum a celui care a- 
fost

ec. ROMULUS

Duirmezet* să-î-odih
nească t p®2)

•  COLEGII de la 
Grupul Şced'ar Indus
trial Minier Deva sînt 
alături de dna Valen- 
tina NacHe, Ea greaua- 
pierdere pririntrită de 
moartea mamei sale;

Sincere condolean
ţe fantiBei îndoliate 1

b
fc«fc. ■ •

DE S E B flC II

*  SC EDEN Deva anga
jează pazwie, durată- de
terminată. TăL 62355L

©827)
m INCOTA ATLAS REI- 

SEN SIBIU efectuează 
transport de pasageri şi 
colete pe ruta: Deva —
Nurnberg — Heilbronn —
Stuttgart, în zilele de 5, 8,
SWSMWWMM
£  ■

COMPLEXUL EXFDZITIONĂL DE M ĂSIIff ţ  
ŞL UTILAJE AGRTCOLE >

'< Organizat de S C. EUBOVENUS S.R.L. d ia  
î  Sintufealm, vă stă fci dispwstiţic în fie eare z% 9 - 
;! ferinA i-vă a  gamă largă dte 
;! maşini ş i utilaje agricole (stropitori 
J pentru pomi, pluguri, semănători, freze, 

cultoare, prăsitoare, mori, motopompe...), pre
cum şi 10- modele de :

#  REMORCI pentru autoturisme- DACIA 
;■ 1300,  OLTCIT şi ARO. Se asigură montarea 
:| dispozitivului de cuplare Ia cumpărare.
!; •  SEMIREMORCI şi remorci pentru trac

toare ş i  autocamioane de diferite capacităţi, cu; 
şi fără prelată.

Informaţii la telefoane: (M>5 /626294 sauS  
095/ 621386. (305)!-

:
V V W JW .W .'W iV .'.W .’W W /i'tV ftW W W W W

S.C CCWMXT MASTERS 

vă aşteaptă

S.C. IMFI5X WHÎZĂ S A  C. £ CUDEVA

Angajează 70, şoferi categoria I  şi speciate^ 

p en ire  com ă lungă —  Germania. ■■

Informaţii suplimentare la t e i  612747, 

616183. , (CEC)

BANCA AGRICOLĂ Slă  DEVA

Anunţă că în  zîtta de 7 

avea Ioc licitarea anei

MLER BENZ, culoare roşu-negm .

1593, ora % va ) 
marea ©AI- \

T

Licitaţia şi informaţii Ia Judecăţoria Deva, \

executori judecătoreşti. (315) )

IMPORTANT PENTRU PRODUCĂTORII 

AGRICOLI s
■ \

} S.C. APRO — TERA S.A. SIMERIA \

s
1i 
S 
\
\
\(
|  S.C. COTURN IX IMPORT _  EXPORT S R L .

Invită producătorii agricoli care au obţinut 
credite în  baza H.O. nr. 61/1993 pentru procu
rarea de tractoare şi utilaje, in zilele de joi 6 
mai şi vineri 7 mai 1993, la sediu! unităţii din 
Simeria, pentru înebeierea convenţiilor de li
vrare. ' (320)

1

».te
I- te
I j

La depozitai en-gras din sfraefa ©mia nr. |  ţ

1

V
\
\
\

firmei COLGATE — PAL- \

• \

(

■ |v

Produsele fermei germane Schvvarzkopf : l 
BAC (întreaga gamă), Kaloderuta (ere- \ 

after sbave, gel pâr, spumă de co- 
L fixative, spttmâ de ras),

TAFT, precum şi alte 
tice cu a4m& maxim 10

Vinde eu gros cu adaos 0 %

Produsele
MOLIVE

Produsele cosm etice de import : Bexena  
Impulse, Denim, Axe, creme C©, PondPs 
etc.

si cu 3 %

l Se*ul firmei este în Bfeva, str. Libertăţii, 
 ̂bfoc A, scara E» parter (ftngă IfNfON).

)

e n e r g o b i t
vâ propuno o soluţia avantajoasă 

pentru faeturarea energiei electrice

contoare da mate precizie, telesumatoare. majttgrade efecltotwce. 
ceasuri contact cet cuart, sisteme pentru orice med de fanfare 

( inclusiv săptărnînal şi de noapte ) 
produse ale concernului

toate aparatele sînt avizate metrologic

ffci ezitaţi să net contactaţi chiar a z i /  V n
CP 813, 3400 Cluj-Napoca, teî095-114306, fax 095-185217^ ^ /

IIIIIIII
Ziar editat de S.C. „CUVÎNTUL LIBER4* S.A. J/20/618/1991. Cont 30 70 50 601 B.C. Deva. Deva, 2700, str. I Decembrie, 35, jud. Hunedoara. 
Teteioanc : 611275, 612157, 611269, 625964, fax 618661. Întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor publicate o poartă autori'
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