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•  VARŞOVIA. Procuro

rul general al Poloniei a 
cerut în mod oficial ma
reşalului Seimului de la 
Varşovia să ridice imuni
tatea parlamentară a şase 
deputaţi. Un purtător de 
cuvânt al Ministerului Jus
tiţiei, reluat de agenţia 
Itar-Tass, a afirmat că 
procuratura intenţionează 
să-i acuze pe cei şase par
lamentari de „înşelăciune

în timpul votului".
Totul a pornit de la o 

emisiune a televiziunii po
loneze, care a demonstrat 
în faţa întregii naţiuni cum 
deputaţii votau la instala
ţiile electronice în locul 
colegilor lor absenţi. A- 
ceste „probe" sunt invocate 
de procuratură.

In cazul în care camera 
inferioară a parlamentului 
polonez îi va lipsi d* imu
nitate parlamentară pe cei 
şase „suspecţi", deputaţii 
ar’ putea fi deferiţi tribu
nalului.

• MOSCOVA. Hotărârea

adoptată de Sovietul Re
publicii al Sovietului Su
prem al Federaţiei Ruse, 
de a face apel la Curtea 
constituţională pentru a-şi 
da avizul in legătură cu 
„constituţionalitatea" ac
ţiunilor preşedintelui Bo- 
ris Elţîn referitoare la pro
cedura adoptării noii legi 
fundamentale, a fost sus
ţinută şi de cea de-a doua 
cameră a parlamentu'ui 
rus — Sovietul naţionali
tăţilor.

în şedinţa comună de 
vineri, a celor două ca
mere ale parlamentului rus.

preşedintele Sovietului Re
publicii, Veniamin Sokolov, 
a explicat deputaţilor că 
este nevoie şi de votul 
Sovietului Naţionalităţilor, 
deoarece hotărârea unei sin
gure camere a forului le
gislativ este insuficientă 
în faţa Curţii constituţio
nale. De aceea, relatează 
agenţia Itar-Tass, parla
mentul condus de Ruslan 
Hasbulatov, oponentul prin
cipal al preşedintelui Bo- 
ris Elţîn, şi-a dat consim
ţământul pentru a cere 
„avizul" Curţii constituţio
nale. Reamintim că pre

şedintele acesteia, . Vaier! 
Zorkin, împărtăşeşte în 
multe privinţe opiniile lui 
Ruslan Hasbulatov.

• DRESDA. Sindicatul 
Ig Metall şi patronatul au 
încheiat, în Saxonia 4 — 
land federal din sudul 
fostei R.D.G. — un acord 
pentru a se pune capăt 
conflictului de muncă ce 
paralizează industria me
talurgică şi siderurgică 
din estul Germaniei — 
a anunţat Werner Rieck, 
purtător de cuvânt 
al organizaţiei patronale 
Gesamtmetall, citat dc AFI’.

Acordul preve 
zare a salariilor între Est 
şi Vest, „cel mai târziu la 
mijlocul anului 1997". în
ţelegerea este valabilă doar 
pentru Saxonia, dar mo
delul adoptat are toate şan
sele să se bucure de suc
ces şi în celelalte cinci
landuri Est-germane,

Greva metalurgiştilor şi 
siderurgiştilor din fosta
R.D.G. a fost declanşată la 
3 mai şi, până în prezent, 
s-a bucurat de participa
rea a peste o treime din 
muncitorii est-germani din 
sectoarele amintite.
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Semne încurajatoare 
pentru instaurarea 
statului de drept

După cum am mai in
format pe cititori, în pe
rioada 4—7 mai, s-a des
făşurat la Geoagiu-Băi 
simpozionul cu tema: 
„Realităţi şi perspective 
ale legislaţiei române —- 
locul magistratului în e- 
voluţia legislaţiei". Por
nind de la această presti
gioasă manifestare ştiinţi
fică, organizată în jude
ţul nostru ca o recunoaş
tere a gradului ridicat de 
profesionalitate al magis
traţilor hunedoreni, am

devărat colocviu profesio
nal.

— Care ar fi, după 
aprecierea dv., cel mai 
important câştig realizat ?

— Optimismul ce s-a 
degajat în final, In legă
tură cu capacitatea pro
fesională a magistraţilor 
din România de a 1 face 
faţă în condiţii optime e- 
voluţiei legislative, in
trării în vigoare a noului 
sistem de organizare ju
decătorească ; aprecierea 
evoluţiei pozitive a puterii

CONVORBIRI
solicitat dlui IULIU KU- judecătoreşti, ale cărei 
TAŞ — doctor în ştiinţe acţiuni concrete sunt 
juridice, preşedintele Tri- decisive în instaura- 
bunalului judeţean, răs- rea stalului de drept, 
punsuri lâ câteva între- jn dezbatere au inter-
’5ar1, ... . . venit o mulţime de te-

Dle preşedinte, va me, uneie privind instl- 
rugam sa detaliaţi puţin tiiţii juridice de mare ac- 
m ce a constat^ mam- tualitate, dar care au fost 
festarea ştiinţifica la care neglijate înainte de re- 
au fost- antrenaţi magis- . - , .
traţi din judeţele Alba, voloţle. Ma refer Ia msti- 
Arad, Sibiu şi Hunedoara? î ^ u\e Pnyind Acţiunea 

-  Simpozionul s-a des- Pauhană (care este o 
fâşurat cu o participare “  protejează m-
prestigioasă. Aş consemna , creditorilor faţa
prezenţa la lucrările sale datornicii de rea cre- 
cu comunicări ştiinţifice dinţa), repararea daunelor 
a dlui Mark K. Dietrich, cauzate prin fapte ilicite 
expert al Asociaţiei Ba- (legat de momentul la 
roului American, aflat în care se raportează eva- 
România, în cadrul Pro- luarea pagubei, important 
gramului pentru iniţia- pentru cel ce cere des- 
tivă juridică în Europa păgubirl în condiţiile 
Gentrală şi de Est, a u- instabilităţii monetare), 
nor piagistraţi şi jurişti Au mai fost dezbătute 
de prestanţă de la Curtea probleme legate de instl- 
Supremă de Justiţie şi tuţia antecontraetelor, în 
din Ministerul Justiţiei.
Prin comunicările pre- ION CIOCLEI
zentate şi dezbaterile ce
■le-au urmat, manifestarea —---------- —— ----------
ŝ a constituit într-uri a-(Continuare în pag. a 2-a)

145 DE ANI DE LA REVOLUŢIA 
ROMÂNĂ DE LA 1848

gânduri
LA CAMPIA
libertăţii

Dacă am putea trezi la 
viaţă strălucitele eveni
mente care s-au desfăşurat 
pe această câmpie înainte 
cu 145 de ani, am asista 
la unul dintre cele mai 
mişcătoare fragmente de 
epopee din câte s-au pe
trecut vreodată în viaţa 
popoarelor şi a naţiunilor. 
Am vedea în această clipă 
de Sărbătoare naţională 
cum tresar munţii şi văile 
Transilvaniei, cum iobagii 
de demult înalţă mâini 
aspre la frunţi încreţite, la 
ochi năpădiţi de lacrimi şi 
cutremuraţi de fiorul sfânt 
al libertăţii şi dreptăţii,

JURĂMÂNTUL DE LA BLAJ
„Jur... ca român voi susţine totdeauna naţiunea 

noastră română pe calea dreaptă şi legiuită şi o voi 
apăra cu toate puterile în contra oricărui atac şi asu
prire ; nu voi lucra niciodată în contra drepturilor 
şi a intereselor naţiunii române, ci voi ţinea şi voi 
apăra legea şi limba noastră română, precum liber
tatea, egalitatea şi frăţietatea ; pe aceste principii voi 
respecta toate naţiunile ardelene, poftind egală res
pectare de la dânsele. Nu voi încerca să asupresc pe 
nimenea, dar nici nu voi suferi să ne asuprească ni
meni ; voi conlucra după putinţă la desfiinţarea io- 
băgiei, la emanciparea industriei şi a comerţului, la 
păzirca dreptăţii, la înaintarea binelui umanităţii, al 
naţiunii române şi al patriei noastre".
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deşteptaţi din „somnul cel bertate peste ţări şi po
rt e moarte" în care erau 
ţinuţi de duşmanii hrăpă 
reţi şi de o soartă potriv
nică. Şi am >■ auzit din nou 
uraganul care poartă li-

poare. oprindu se la 3/15 

Prof. ION FRAŢII,A 

(Continuare in pag. a 2-a)

Expoziţie cu vânzare
Casa Cărţii Deva găzdu

ieşte o expoziţie perma
nentă cu cele mai bune 
cărţi, apariţii de ultimă 
oră. Amatorii de romane 
de dragoste pot găsi în 
această expoziţie cu vân
zare, mereu reîmprospă
tată, titluri ca „Agonie şi 
extaz" de Irving Stone. 
„Goodbye Janette" de Ha- 
rold Robins, „Pentru cin» 
bat clopotele" de Ernest 
Hemingway sau „Iubire" de 
Upton Sinclair.

Expoziţia oferă şi alte 
genuri de literatură, ca 
de pildă volumele lui j.B. 
I.ivingstone „Trei crime de 
Crăciun" (Dosarele Scot- 
land — Yardului, sau al 
iui Isac Asimov „Preludiul 
fundaţiei" (S.F.). Merită a_ 
lenţie şi cărţile „Nopţi 
princiare" de Joseph Keş- 
sel, „Iarna vrajbei noastre" 
de John Steinbek sau 
„Moartea are o mie de 
chipuri. Curtea marţială" de 
Sven Hassel. După cum nu 
este lipsită de interes edi
tarea „Dicţionarului gene
ral al limbii române" de 
Vasile Breban, apărut in 
2 volume Ia Editura En
ciclopedică.

Şi, aşa cum precizam la 
început, lista noutăţilor nu 
se opreşte aici. Ele vor fi 
prezente în continuare la 
„Casa Cărţii" Deva pe mă
sură ce vor fi ediţate 
(V. Roman)

UNA PE ZI

— Bine, Miiică, dar 
parcă nu ştiai să gă 
Ieşti!

— Da, dar între timp ţ
m-am căsătorit... ţ
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O CUPA ROMÂNIEI LA DANS 
DE SOCIETATE. In zilele de. 15 
şi 16 mai a.c., la sala „Olimpia*1 
din Timişoara, a avut loc „Cupa 
României“ la dans de societate 
(sportiv). La această importantă 
competiţia au participat şi trei 
perechi da dansatori ai Clubului 
,,Siderurgistul“ din Hunedoara 
Cătălin Şchiopii —• Marinela Leş- 
nic, Ioan Miron — Corina Cos- 
tea, Valentin Ileş — Luminiţa 
Pascartu. De remarcat sprijinul 
deosebii al sindicatului liber de 
la „Siderurgica1 “ S.A, mare a

făcut posibilă această participare. 
(M.B.)

O PUBLICAŢIE PENTRU E- 
LEVL După revistele „ŞTIU" 
(1937—1940), „ECOURI ŞCO
LARE" (1966—1971 şi 1985—1987), 
a apărut, recent, o nouă publi
caţie pentru elevii Liceului „De- 
cebal", intitulată „NODURI şi... 
SEMNE". Revista este rezultatul 
eforturilor depuse de un restrâns, 
dar inimos colectiv de elevi din 
cenaclul literar, condus cu răb
dare şi competenţă de către pro
fesor Daniela Teodora. Felicitări 
tuturor celor care au contribuit 
la apariţia publicaţiei şi... viaţă 
lungă revistei! (C.V.)

O DE dimineaţa până
SEARA. La Crişcior şi Bucureşci,
zilele frumoase :din a Ceasta pe

rioadă de primăvară au făcut ca 
oamenii ogorului să iasă la arat 
şi la semanat. în sprijinul lor 
au venit, la chemarea primă
riilor, AGROMEC-urile din Baia 
de Criş şi cel din Luncoiu de 
Jos, care au repartizat în respec
tivele comune pe tractoriştii Ion 
Dărăbanţ şi Marin Leaha. A- 
ceştia sunt la volanul tractoare
lor de dimineaţa până seara, fă
când lucrări de bună calitate, 
conform normelor stabilite, lu
crări ce sunt pe terminate. (A.J.)

O PRIMENIRE DE... PRIMĂ
VARĂ. Piaţa din Deva are un 
aspect tot mai frumos, datorită, 
în primul rând, lucrătoarelor de 
aici, conduse de cil Ioan Bonta, 
şeful pieţei. Dnele Elena Popa, 
Rodica Steia, Mariana Gheorman,

Marta Căinanţ, Dorina Diniş, 
Cecilia Klrsch, pe lângă îndepli
nirea atribuţiilor încredinţate, au 
vopsit toate gardurile împrejmui
toare, mesele din hală, sa ocupă 
de buna întreţinere a curăţeniei, 
a spaţiilor de servire- pentru cum
părători. (Gh. I.N.) „

O SPARGERE. Intr-una din. 
nopţile trecute, restaurantul „Ar
dealul" din Deva a fost prădat. 
Hoţii l-au spart şi au furat me
zeluri, conserve, dulciuri, băuturi 
de toata ţelurile. Poliţia este pe 
urmele lor. Poate la ora când 
apar aceste rânduri, ei sa fie deja 
cu cătuşe. (Gh. I.N.)

TITLURI DE 
PROPRIETATE

Dl ViorcI Jorja, primarpi 
localităţii Buceş. ne spunea 
că în unele sate aparţină
toare s-a finalizat punerea 
în posesie cu pădurea, pe 
o suprafaţă de peste 55 de 
ha. De asemenea, aici s-au 
primit de la O.C.O.T. De
va 53 de titluri de pro
prietate — primele din 
zona Brad — care se vor 
înmâna îndreptăţiţilor pro
prietari, în ziua de 21 mai 
1993, cu ocazia sfinţilor 
Constantin şi Elena. Se fac 
eforturi ca în cel mai scurt 
timp şi în satul Grohoţel 
să se facă punerea în po
sesie cu pădurea pe o 
suprafaţă de 30 ha, dar, 
în unele cazuri, cetăţenii 
nu vor să înţeleagă pre
vederile legii. (Al.J.)
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Gânduri ia Câmpia Libertăţii

(Urmare din pag. 1)

mai 1848, asuora gloatelor 
de mucenici din aceiwă 
parte a ţării, cărora nu le 
mai rămăseseră decât su
fletul necăjit dar îmbălsă
mat de nădejdea în viitor. 
■Dacă la început viaţa lor 
se petrecea doar în tân
guiri de doine, în umile 
petiţii la un împărat în
depărtat şi hain, când cu
ţitul pătrundea până la
inimă, aceşti dezmoşteniţi 
puneau mâna pe coase şi 
topoare, pe furci şi pe
tânjelele de la plug ca
să-şi mistuie obida ca pe 
vremea legendarului Ho
rea şi a ortacilor săi de 
glorie şi de roată. Pentru 
acest trudit popor, gân
durile de lumină şi de
slobozenie pe care le a- 
duceau vânturile vremii e- 
rau ca rouă ce cade pe glia 
pârjolită de soare. Fiii cel 
mai buni al lui au deprins 
meşteşugul învăţăturii, au 
şters colbul de pe hrisoa
vele îngălbenite, prin mi
găloase cercetări de istorie 
şi de limbă, ferecând în 
slove mândria naţională şl 
temeiurile dreptului stră
bun.

In pragul marilor miş
cări europene din prima 
jumătate a veacului al 
KIX-lea, cărturarii poporu
lui au ţinut mâna pe pul
sul vremii şi au receptat 
radiogramele sufleteşti ale 
revoluţiei europene, difu
zând informaţii exacte şi

autentice despre mişcările 
din Franţa, din Italia, de 
la Viena împăratului şi 
din Budapesta lui Kossuth. 
Zvonul de libertate şi fră
ţietate răzbate şi pe aceste 
meleaguri. Mai întâi a- 
ceastă deviză .zguduie ini
mile simţitoare, chiar de 
aici de la Blaj, din ctito
ria culturală a lui Inocen- 
ţiu Micu, făuritorul de în
flăcărate programe şi dârz 
înfruntător de conţi şi de 
privilegii neomenoase. Su
fletul unor tineri fruntaşi 
ca Timotei Cipăriu şi A- 
ron Pumnul se aprind la 
această scânteie care a- 
junge la Bărnuţiu în Si
biu, la Andrei Mureşanu 
în Braşov şi care aprinde 
mai ales energia moţească 
a tânărului cancelist do la 
Târgu Mureş, Avram lancu; 
străbate la Cluj, la Orăş- 
tie, pretutindeni unde era 
o suflare de cărturari ro
mâni şi o simţire de pro
gres şi înălţare.

De aici, din oraşul de 
la îmbinarea celor două 
Târna ve, se redactează pro
clamaţia lui Aron Pumnul) 
care cheamă, la sfat na
ţional, la şedinţă de senat 
popular, toată suflarea ro
mânească de pe cuprinsul 
Transilvaniei... Şi apoi „tln 
zvon din sat în sat stră
bate, /Şi dă norodului cu
raj,/El pleacă-n valuri tul- 
burate/Şi se îndreaptă că
tre Blaj!“. Colo către 
munţii albaştri ai apusului 
se aud tropote de cai şi

SEMNE ÎNCURAJATOARE PENTRU 
INSTAURAREA STATULUI DE DREPT
(Urmare din, pag. i) — Conform definiţiei

--- -— -------------------  pe care aţi dat-o, poate
cazul vânzărilor de imo- fi considerată indepen- 
bile, în condiţiile abro- denţa magistratului o 
gării legilor 58 şi 59/1974, instituţie juridică ? 
de aplicare a Legii 18/ — In stadiul actual al
1991 a Fondului funciar, legislaţiei Şi implicit al 
de constituire a societăţi, acţiunii concrete a celor 
lor comerciale. trei sisteme de putere ale

— în legătură cu toate statului, încă nu este o 
aceste situaţii juridice, instituţie ei un deziderat 
aţi folosit, dle preşedinte, sprijinit parţial de le- 
termenul de inst tuţie. în gislaţia in vigoare.
ochii nespecialiştilor — 
şi mulţi dintre cititorii 
noştri nu sunt specia
lişti în materie de drept 
— noţiunea are o alt fel 
de reprezentare ?

— Aşa este, dar noţi
unea de instituţie Juri
dică nu -se suprapune ce
lei din limbajul comun. 
Ea este o sumă de ra-

— O ultimă întrebare, 
dle preşedinte : Cum au 
trecut ■ acest „examen" 
magistraţii din judeţul 
Hunedoara, participanţi 
cu comunicări şi dezba
teri la simpozion ?

— Au confirmat re
putaţia de care se bucură 
atât 'în cadrul Ministeru
lui Justiţiei cât şi al

porturi juridice cu o ie- Curţii Supreme de Justi-
glementare coerentă. ţie.

Autobaza din Haţeg, con
dusă de dl in'’. Petrlşor Vă- 
tean, garantează populaţiei 
din zonă o bună servire în 
transportul în comun.

— Astăzi, de pildă, câte 
autobuze active aveţi ? — 
l-am întrebat pe dl Adrian 
Giuroni, şef de coloană.

— 19 autobuze în bună 
stare de funcţionare — 
ne-a răspuns. Cu acestea 
deservim toate traseele : 
pentru navetişti, elevi, pen
tru toţi călătorii.

— Astăzi, întârzieri aţi 
avut ?

— Autobuzele noastre, 
nu. Au avut întârzieri u- 
nele autobuze care sunt 
în tranzit prin Autogara 
din Haţeg.

— Vă rog, dle Adrian 
Giuroni, să spunem citito
rilor noştri, mulţi fiind 
şi călătorii dumneavoastră, 
ce trasee mal importante 
deserviţi ?

— Traseele cele mai im
portante simt: Haţeg — 
Deva; Haţeg — Tg. Jiu; 
Haţeg — Deva — Timi
şoara; Haţeg — Zeicani — 
Călan; Haţeg — Răchitova

darabane bătute pe funduri 
de doniţe. Se ridică valuri 
de pulbere peste dealuri, 
se aud chiote bărbăteşti. 
Coboară moţii! „Vine 
lancu de la munte/Cu opt 
mii şi rtouă sute", care, 
călare pe un armăsar alb, 
cu mantie de beliduce, cu 
brâul plin de pistoale, pare 
întruchiparea gloriei stră
bune reînviate. De către 
Sâncel coboară cetele făta 
număr ale lui Moldovan, 
care a răscolit Câmpia şi 
Tâmavele, de către Mănă- 
rade apare Axente cu ce
tele lui de la Orlat şi Ţi
nutul Sibiului. Pe văile 
Mureşului, a Secaţului, de 
pe Crişuri şi Strei vin 
gloate fără număr, iobagi 
cu cămăşi de căiţi şi cu 
palmele groase de muncă 
nerăsplătită, oameni cu
prinşi de dorul slobozeniei, 
pentru care au trecut râuri 
fără poduri, au înfruntat 
biciuri şi spânzurători.

Intr-o zi cu cerul lim
pede, aici, pe Câmpia Li
bertăţii intelectuali şi o- 
pincari cu mâna pe inimă 
rostesc marele jurământ 
pentru naţiune, libertate, 
egalitate şi frăţie. Printre 
moţii cu plete bălaie, prin
tre iobagi şi tribuni cu 
ochi de vultur se văd şi 
oaspeţi dragi, care vin din 
cealaltă parte a munţilor, 
din Muntenia şi Moldova, 
pentru că, pătrunşi de a- 
celeaşi simţuri, nu puteau 
să nu participe la această 
adunare a libertăţii reîn
viate. Se află aici, pe câm
pia de lângă Târnavâ, A- 
lecu Russo, cântătorul 
României, Alexandru Ioan 
Cuza, dezrobitorul de mai 
târziu ai ţăranilor, bardul 
de la Mirceşti, Vasile A- 
lecsandri şi alţii. Chiar 
aici, pe Câmpia Libertăţii 
şi poate chiar atunci, la 
3/15 mai 1848, a găsit i- 
nima lui Vasile Alecsandri 
accente ca acelea pe care 
le-a turnat în versuri ne
muritoare, pe care Timotei 
Cipariu le-a publicat ' Ia 
19 mai 1848 în gazeta sa 
poporală: „Fraţilor nădejde 
bună, fiţi cu toţii în ve- 
selie/Cerul însuşi ocroteşte 
scumpa noastră Românie!/ 
Azi e ziua de-nviere a ro
mânului popor/Care singur 
tşi urzeşte dulce, mândru 
viitor I".

DAŢI MAI TARE, DOMNILOR l
Orice observaţii critice, 

sugestii, propuneri venite 
din partea cititorilor noş
tri, a prietenilor sau ne
prietenilor ziarului, adre
sate în scris, telefonic ori 
„între patru ochi“, sunt 
primite întotdeauna cu 
interes, pentru că In toa
te găsim câte ceva util 
pentru munca noastră.

lată, un fost coleg de 
breaslă, ziarist de marcă la 
vremea lui, ne dojeneşte 
cu oarecare îndreptăţire, 
„îmi place cum scriu unii 
dintre voi. Sunteţi intran
sigenţi cu nimicnicia, cu 
răul din societate, cu cei 
care-1 fac şi cu cei eare-I 
întreţin. Dţp păcate, în 
destule articol#, atunci când 
ar trebui să pâtrandeţi mai 
adânc în fenomen, să-i 
subliniaţi sensurile şi să 
•urniţi făptaşii puneţi 
punct. Vă este frică de ci
neva ? Vă pune Iîiescu 
„sula-n coaste" ?“ Nu, sti
mabile. Cum bine ştii, Ion 
Iliescu nu lucrează în ju
deţul Hunedoara.

Un alt semnal, de data 
asta de mulţumire, ni-i dă 
un cititor consecvent  ̂ al 
ziarului, dl Petru Dumitres- 
cu, pensionar în oraşul Pe. 
trila. „Vă rog să primiţi 
mulţumirile umrt om bă
trân pentru ««Holul dv. 
— şl îi scrie tttiui între 
ghilimele —, în care în
fieraţi cu justeţe minciuna, 
corupţia, bişniţa, zbuciu
mul sălbatic al unor par
tide şi partiduieţe care vor 
cu orice preţ să ajungă la

putere. Săracă ţară săracă, 
cum te jecmănesc toţi. Vai 
de biet român săracu, cum 
dă înapoi ca racul... ’ Să 
mai scrieţi asemenea ar
ticole !...“

Iar un alt cititor ne în
deamnă şi mai direct: „Ve
de şi simte toată lumea câ
tă durere şi nedreptate sunt 
în ţară. Şi în judeţul nos
tru. Daţi mai tare, dlor, în 
hoţi şi în corupţi, în cei de 
sus care încalcă legile şi-î 
umilesc pe cei mulţi. Scrieţi 
mai dur şi cu exemple 
concrete. Doar sunt atâtea 
şi la nrf în judeţ. Sunteţi 
ziar liber şi independent, 
nu ?“ Ba da, stimate domn, 
Iar acest lucru noi ii ştim 
cel mai bine...

O subliniere se impune. 
Noi slujim interesele ci
titorilor noştri, ale oame
nilor cinstiţi. Ei sunt prie
tenii şi stăpânii noştri. 
Mulţi ne spun cu sinceri
tate şi curaj despre păsu
rile şi nemulţumirile lor. 
Alţii însă îşi exprimă ne
cazurile şi revolta, dar ne 
roagă să nu le pomenim 
numele în articole. „Ştiţi, 
nu vrem s-ajungem pe 
drumuri". O teamă' care' 
n-ar trebui să mai existe. 
Din păcate, statul nostru 
de drept şi democraţia se 
aşază greu în România,

Un moment inedit l-am 
trăit, de curând, într-o ma
re unitate economică, mai 
exact spus la R.A.G.C.L. 
Deva. „Să ştiţi că unii sa
lariaţi de-ai noştri nu mai 
cumpără „Cuvântul liber",

„TiMCO" LA DEVA-
Timp de trei zile, Com

plexul Comercial Central 
Deva a fost gazda unei 
interesante expoziţii de 
maşini şi utilaje din sfe
ra construcţiilor, investiţii
lor şi proiectării, ale între
prinderii timişorene „TIM
CO" (fost „6 Martie").

Produsele prezentate în 
expoziţie s-au bucurat de 
aprecieri din partea vizita
torilor, dovada fiind şi fap

tul că, la puţin timp du
pă deschiderea acţiunii, 
multe exponate au fost a- 
chiziţionate de agenţi e- 
conomici de stat sau -pri
vaţi. ’

Din prezentarea de de
but a expoziţiei am reţi
nut ideea dlui Doru Suba, 
director la „TIMCO" Ti
mişoara, că utilajele de 
faţă sunt la fel de per
formante ca cele din im-

ne spunea, cu subînţeles, 
dl Zamfir Blendea, con
tabilul şef al întreprinderii, 
om agreabil şi comunica
tiv. Păi se poate să ne ui
taţi atâtea zile ? Noi eram 
abonaţii unor articole de 
ziar..." Just, dle contabil 
şef. Vă promitem că veţi 
reveni in atenţia ziarului. 
Nu vrem să ne pierdem ci
titorii...

Şi încă o sugestie fă
cută deunăzi de un domn 
director, ferm şi dinamic, 
neîmpăcat cu minciuna şi 
cu dreptul gratuit la re
plică. „Aţi publicat în ziar 
nişte liste cu cadre de con
ducere care au şi societăţi 
private. Nu ştiu cât de co
recte au fost listele. Am 
citit însă o mulţime de 
replici, de disculpări. Poa
te au fost reale. Dar mai 
vedeţi ! Dacă directorul sau 
contabilul şef sau şeful de 
serviciu nu are firmă par
ticulară, ci are soţia sa ori 
fiul lor, iar tatăl le în
lesneşte afacerile prin 
funcţia pe care o deţine 
sau le face contabilitatea 
şi încasează nişte bani ne
impozabili, cine pe cine 
trage pe sfoară ? Nu-i pă
gubit statul ? Bugetul a- 
cesta fragil de care tragem 
toţi, dar la care puţini mai 
vrem să punem ?‘‘

„Daţi mai tare, dlor I La 
concret. Şi duceţi lucruri
le până la capătI De cine 
vă mai este frică ?"

Mulţumim...

DUMITRU GHEONEA

port, cu deosebirea că 
produsele noastre surit de 
două-trei ori mai ieftine.

Cu alte cuvinte, expo
ziţia cu vânzare organiza
tă la Deva de către „TIM
CO" Timişoara, „Penta- 
com" S.R.L, şi Camera de 
Comerţ şi Industrie a Ju
deţului Hunedoara, a fost 
nu numai o reuşită, ci şi 
un mod practic de a cu
noaşte potenţialul indus
triei româneşti de profil.

CORNEL POENAR

Ei asigură zilnic „ Drum bun! “
— Călan; Haţeg — Urle şl
altele.

— înseamnă ci aveţi şl
şoferi buni, oameni de me
serie...

Eu le zic oameni de 
nădejde. Oameni pe care 
ne bizuim. Nu numai eu 
ca şef de coloană ei şi că
lătorii. Şoferii asigură în 
orice zi, la orele stabilite 
„Drum bun t“ Cine sînt ei? 
Notaţi: Romulus Turcu, 
Ioan Vâlcelean, Vasile Mi- 
hai, Lascu Ţip, Petru 
lancu, Gheorghe Popa, Do- 
rel Vlăiconi, Ioan Panaite.

— Şă nu-mi spuneţi, dle 
Adrian Giuroni, că nu mai 
aveţi şi necazuri.

— Chiar eram gara să 
vă spun : motorină, anve
lope, piese de schimb. Sunt 
durerea noastră de fiecare 
zi. Călătorii nu le ştiu. 
Dar suntem în slujba dum
nealor şi ne zbatem să le 
rezolvăm. Să nu suspen
dăm nici un traseu, nici o 
cursă. Dar şi dumnealor 
să-şi plătească fiecare că
lătorie. Ori abonament ori 
bilet. Cinstit, nu ?

Gh. I. NEGREA

L I C I T A Ţ I E
Consiliul municipal Deva — judeţul Hunedoara

Piaţa Unirii, nr. 4, telefon 613435

Organizează licitaţie publică în vederea conce
sionării terenurilor pentru construcţii, situate în in
travilanul municipiului Deva, pentru realizarea e- 
biectivelor prevăzute In documentaţii de urbanism, 
aprobate ia condiţiile Legii nr. 50/1991, art. 10—15, 
astfel:

1. Amplasament situat între DN 7 (Calea Zaran- 
dului) şi liniile C.FJR. Deva pentru o staţie de ben
zină, instalaţie spălat, întreţinere autoturisme şi par
care păzită, In suprafaţă de 4500 mp. Taxa anuală 
minimă de concesiune este de 1800 de lei/mp.

2. Amplasament pentru un bloc de locuinţe 0  
spaţii comerciale la parter In zona DN 7, Intre bloc 
43 şi bi. K 6, In suprafaţă de 350 mp. Taxa anuală 
minimă de concesiune este de 1800 de lei/mp.

3. Amplasament pentru un bloc de locuinţe şi 
spaţii comerciale la parter în zona DN 7 (cartier 
Gojdu), între bl. K 3 şi Biserica baptistă (In con
strucţie), in suprafaţă de 480 mp. T.A.M.C. este de 
1800 de lei/mp.

4. Amplasament pentru un bloc de locuinţe in 
zona cartierului Gojdu. intre bl. C 1, A 5, A5/2, B 5, 
A 2 şi K 2, tn suprafaţă de 500 mp. T.A.M.C. este 
de 600 de lei/mp,

5. Amplasament chioşc pentru comercializare pro
duse alimentare şi nealimentare ambalate, cu dimen

siunile 2,50 x 3,50 m în refugiul acoperit din staţia 
de autobuz „ORIZONT", cartier Bejan, T.A.M.C. este 
de 2 500 lei/mp,

6. Amplasament pentru o scară de bloc cu lo
cuinţe, în spatele bL H 1, str. Avram lancu. în su
prafaţă de 220 mp. T.AJVI.C. este de 600 de lei/mp»

7, Amplasament pentru o scară de bloc cu lo
cuinţe, în prelungirea bl. 21, str. Liliacului, In supra
faţă de 216 mp. T-A.M.C. este de 800 de lei/mp.

Durata de concesionare a terenurilor se face ast
fel s

a) pentru poziţiile 1, 2, 3, 4, 6 şi 7, pe durata e- 
xistenţei construcţiilor;

b) pentru poziţia 5, pe durata de 5 ani.
Ofertele se depun până la data de 14. 06. 1993,

ora 15, Ia sediul Consiliului municipal Deva, camera 
9.

Documentaţiile licitaţiei se vor ridica contracost 
de la sediul I.P.H. —- SA. Deva, Piaţa Victoriei, nr.
2, începând cu data de 24. 05. 1993.

Garanţia şi taxa de participare la licitaţie sunt obli
gatorii şi vor fi: prima egală cu taxa anuală minimă de 
concesionare pe suprafaţa amplasamentului, cea de-a 
doua 5000 de lei şi se vor depune la casieria Consi
liului local, până la data de 14. 06. 1993.

Deoarece pentru toate poziţiile licitaţiei s-au fă
cut cheltuieli în avans pentru proiectare, cei ce-şi vor 
adjudeca Ia licitaţie amplasamentele respective, vor 
achita contravaloarea documentaţiilor elaborate. _

Pentru punctele 2, 3, 4, 6 şi 7 vor putea participa 
la licitaţie numai societăţi comerciale, regii auto
nome, societăţi imobiliare şi asociaţii de persoane ju
ridic constituite, din municipiul Deva, doritoare să-şi 
Construiască apartamente. Se Va licita terenul aferent 
întregului bloc şi nu cota parte fiecărui apartament.

Licitaţia va avea Ioc în ziua de 17. 06. 1993, în
cepând cu ora 9, la sediul Consiliului municipal, 
sala mare. (360)
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Steaua si Dinamo 
umăr la umăr
Dispută extrem de 

strânsă între Steaua şi Di- 
namo. pentru primul. Ido 
în clasament. Ambele for
maţii trag tare pentru vic
torie, ajungând acum, cu 6 e- 
tape înainte de sfârşitul 
campionatului, să urmă
rească în mod deosebit „ro
tunjirea" golaverajului. E 
greu de crezut că nici o 
echipă nu va mai claca 
undeva în deplasare, cum 
ar fi, de exemplu, Steaua 
la Rapid, Dinamo la E- 
lectroputere. Oricum, de
ocamdată are loc „duelul" 
golaverajului. Steaua a sur
clasat cu 7—1 pe Dacia 
Brăila, în timp ce Dinamo 
a înscris încă două goluri 
studenţilor de pe Someş 
(care, în treacăt fie spus, au. 
jucat în doru, lelii, supărân- 
du-şi suporterii).

Rapidul din nou şi-a în
cetinit mersul, Inter Sibiu 
fiind un obstacol greu de 
trecut, giuleştenii fiind 
nevoiţi să se mulţumească 
cu un egal, ce îi ţine pe 
locul patru, după Univ. 
Craiova, învingătoare sâm
bătă, eu 3—0, în faţa Glo
riei Bistriţa. Miercuri, însă, 
bistriţenii îşi vor lua re
vanşa în semifinalele Cu
pei României, fiindcă e

Divizia Naţională
aproape sigur că nu vor 
scăpa finala şi oricine ar 
fi adversarul (Dacia Brăila 
sau F.C. Maramureş) tot 
Gloria are prima şansă.

In subsol, Selena, Petro
lul şi Progresul şi-au ad

judecat cele două puncte 
puse în joc, iar Poli Ti
mişoara a obţinut un punct 
preţios la Galaţi, care, 
după Dinamo, a fost o 
gazdă bună şi pentru stu
denţii timişoreni.

Rezultatele etapei din 15-16 mai: F.C. Selena — Elec
troputere 3—0 ; „U" Cluj — Dinamo 0—2; Petrolul — 
Sportul Stud. 4—1 ; Progresul — C.S.M. Reşiţa 2—0;
Steaua — Dacia 7—1 ; Oţelul — Poli. Timiş. 1—1 ; Univ. 
Craiova — Gloria 3—0 : F. C. Braşov — Farul 5—4 ; 
Rapid — Inter Sibiu 0—0.

- CLASAMENTUL

1. Steaua 28 21 5 2 68-17 47
2. Dinamo 28 21 5 2 68-17 47
3. Univ. Craiova 28 13 9 6 42-28 35
4. Rapid 28 13 8 7 34-27 34
5. Electroputere 28 11 7 10 25-25 29
6. Gloria1 Bistriţa 28 12 4 12 35-33 28
7. „U“ Cluj 28 13 2 13 34-35 28
8. Sportul Stud. 28 11 6 11 34-36 28
9. Inter Sibiu » 28 9 10 9 31-33 28

10. Oţelul Galaţi 28 11 5 12 27-32 27
ÎL F.C. Braşov 28 10 6 12 30-36 26
12. F.C. Farul t 28 10 4 14 42-53 24
13. Dacia - 28 3 7 13 26-40 23
14. Poli. Timişoara 28 6 11 11 25-39 23
15. Progresul Bac. 28 7 8 13 28-42 22
16. Petrolul Ploieşti 28 9 2 17 37-44 20
17. F. C. Selena 28 7 6 15 19-37 20
18. C.S.M. Reşiţa 28 6 3 19 28-59 15

ETAPA VIITOARE (23 mai) : Dacia — Oţelul;
Sportul Stud. — „U“ Cluj ; Poli. Timişoara — Petrolul; 
Dinamo — F.C. Selena ; Electroputere — Progresul; 
C.S.M. Reşiţa — Univ. Craiova ; Inter Sibiu — Steaua; 
Gloria B-ţa — F.C. Braşov ; F. C. Farul — Rapid.

In faţa ultimei etape
în penultima etapă a 

Diviziei C — faza jude
ţeană, performerele sunt 
Minerul Aninbasa şi Mi
nerul Teliuc care au învins 
cu acelaşi scor în depla
sare (3—2) la Favior Orăş- 
tie şi respectiv la Minerul 
Ghelari, iar Mureşul Deva 
şi A.S.A. Aurul Brad au 
remizat, tot cu acelaşi scor, 
1—1 la Certej (dar meciul 
s-a disputat la Deva, din 
motive obiective) şi A.S.A- 
Aurul, la Metaloplastica 
Orăştie. Dintre aceste for
maţii, cea mai frumoasă 
revenire a avut-o A.S.A. 
Aurul Brad care la înce
putul retururui se afla pe 
locul 15 (penultimul) cu 
9 puncte şi un golaveraj 
foarte slab 14—30. Fără 
nici un fel de întăriri a 
lotului, numai printr-o mai 
bună organizare a asocia
ţiei şi sprijinirea pregăti
rii lotului, A.S-A. Aurul a 
urcat până la jumătatea 
clasamentului. Şi Mureşul 
Deva a refăcut mult în 
retur şi acum vizează lo
cul 4 pe care l-ar merita 
după ultimele evoluţii.

In fruntea clasamentului 
conduce autoritar Parângul 
Lonea şi indiferent de re
zultatul de la Aninoasa 
trebuie să se pregătească 
pentru barajul de promo
vare în Divizia B. Minerul 
Ştiinţa Vulcan (locul 2)
WIMWMAW

şi Constructorul Huhedoara 
(locul 3). s-au prezentat 
cel mai bine în acest cam
pionat şi daeă Minerul Vul
can a condus o perioadă 
în clasament şi s-a ţinut 
tot timpul în lupta pentru 
titlu, Constructorul Hune

doara a avut un început 
ezitant şi numai după 
etapa a Vl-a a început a- 
saltul în fruntea clasamen
tului. Ultima etapă, , de 
sâmbătă, nu poate aduce 
modificări de esenţă în 
clasament.

Rezultatele etapei 29 din 16 mai: Favior Orăştie —» 
Minerul Aninoasa 2—3; Minerul Certej — Mureşul Deva 
I—1; Metalul Crişcior — Victoria ’90 Călan 5—2; Habe» 
Haţeg — C.F.R. Simeriâ 1—0; Minerul Ghelari — Mine
rul Teliuc 2—3; Metaloplastica Orăştie — A.S.A. Aurul 
Brad 1—1; Minerul Şt. Vulcan — Constructorul 4—2) 
Parângul Lonea — Minerul Bărbăteni 5—0.

C L A S A M E N T U L
1. .Parângul Lonea 29 23 3 3 92—26 49
2. Min. (Şt. Vulcan 28 20 4 4 73—31 ; 441
3. Constructorul Hd. 29 16 4 9 79—53 39
4. Haber Haţeg 29 14 4 11 46—50 321
5. Mureşul Deva 29 13 5 11 49—40 39!
6. Min. Aninoasa 29 15 0 14 67—50 30
7. C.F.R. Simeria 29 13 1 15 56—4-4 29
8. Vict. *90 Călan 29 12 3 14 56—46 29
9. A.S.A. Aurul Brad 29 11 5 13 45—46 29

10. Minerul Certej 29 10 6 13 65—57 29
11, Metalul Crişcior 29 12 2 15 52—62 29
12. Min, Bărbăteni 29 12 2 15 45—73 29
13. Min. Ghelari 29 9 6 14 49—61 24
14, Metaloplastica 29 10 3 16 60—63 -23;
15. Minerul Teliuc* 28 8 . 4 16 35—74 19
16. Favior Orăştie 29 6 2 21 29—122 14

♦Echipă penalizată cu 4 puncte.
Etapa viitoare din 23 mai (ultima): Minerul Bărbă

teni — Minerul Şt. Vulcan; Constructorul Hunedoara ■»»] 
Metaloplastica; A.S.A. Aurul Brad— Minerul Ghelari#;) 
Minerul Vulcan Teliuc — Haber Haţeg; C.F.R. SimerîaH 
— Metalul Crişcior; Victoria ’90 Călan — Minerul Certejf 
Mureşul Deva — Favior Orăştie; Minerul Aninoasa —» 
Parângul Lonea.

O VICTORIE PREŢIOASA

Corv nul - C.F.R. Timişoara 1-0
Deşi aflată în subsolul 

clasamentului, C.F.R, Timi
şoara (echipă cu vechi 
state de servicii pe scena 
fotbalistică a ţării) este 
(încă) de temut pentru ad
versarii săi. Şi dacă pu
nem la socoteală şi criza 
prin care trece Corvinul 
— mai mult din punct de 
vedere psihic, puternic mar- . 
cată de sancţiunile date de 
federaţie — era previzibilă 
o luptă grea în teren pen
tru cele două puncte atât 
de necesare ambelor for
maţii. în teren n-a fost 
însă aşa. Corvinul a în

ceput foarte bine şi timi
şorenii — într-o zi slabă 
— s-au retras în apărare, 
unde au rezistat la asal
turile hunedorenilor. E 
drept că portarul a avut 
o zi mai mult decât no
rocoasă ! Corvinul şi-a 
creat, în prima repriză, o 
sumedenie de faze pericu
loase la poarta lui Băluţă, 
nu mai puţin de 7 ocazii 
clare de gol fiind ratate 
de Şumudică, Marian, 
Tiţa, Ga bor, Tetileanu.

Şi repriza a doua a în
ceput furtunos, hunedo- 
renii dorind mai mult ca

oricând victoria. Şi In min. 
57, la un fault clar în ca
reu asupra lui Bozga, Bor- 
deanu executa impecabil 
lovitura de la 11 m şi în
scrie unicul gol al parti
dei : 1—0. Deşi hunedo- 
renii nu renunţă la atacu
rile asupra porţii adverse, 
ratează nepermis de mult 
şi nu reuşesc să-şi mă
rească avantajul. Ce bine 
ar fi prins vreo două, trei 
goluri marcate, pentru re
facerea golaverajului! Cei 
care cunosc bine jocul hu
nedorenilor, îşi dau seama 
că ei nu şi-au revenit încă

după şocul suferit în me
ciul cu Bihorul, că pot juca 
mult. mai bine, că sunt în 
stare de mai mult. Supor
terii şi publicul brădean 
(care, să recunoaştem, i-a 
primit bine la Brad) îi 
aşteaptă să-şi revină, să 
lupte cu toată ardoarea 
pentru evitarea retrogra
dării.

Corvinul a aliniat ur
mătoarea formaţie : Ioniţă, 
Fartusnic, Haidiner, Teti- 
leanu,Bozga, Brădean, Che- 
zan, Tiţa, Gabor, Şumu
dică (Stefean), E. Marian 
(Rus).

A l

Rezultatele etapei din 15 mai: Gloria Buzău — 
Unirea Focşani 2—2 ; Chimia Rm. V. — Faur 2—1 ; Uni
rea Slobozia — A.S.A. Tg. M. 0—4 ; Flacăra Moreni — 
Steaua Mizil 1—0; Portul — F.C. Argeş 1—rl ; Foresta 
— C.S.M. Suceava 3—1; Autobuzul — Ceahlăul 0—0 ; 
C.F.R. Galaţi — Poli. Iaşi 1—0 ; Callatis Mangalia — 
C.S. Olt'90 4—3.

CLASAMENTUL

A 2
Rezultatele etapei din 15 mai: C.F.R. Cluj — Olim

pia S.M. 1—0 ; Unirea A. I. — U.T.A. 2—0 ; F.C. Dro- 
beta — Metrom 2—1 ; F.C. Corvinul — C.F.R. Timişoara 
1—0 ; Metalul Bocşa — F.C. Maramureş 4—1; I.C.I.M. 
Bv. — Gloria Reşiţa 3—1; Armătura . — F.C. Bihor 
0—0; Jiul Craiova — Tractorul Bv. 3—0 ; Metalurg, 
Cugir — Jiul Petroşani 1—2.

CLASAMENTUL
1. Ceahlăul P. N. 29 15 7 7 41-22 37 1. F. C. Bihor 29 15 6 8 40-27 36
2. Flacăra Moreni 29 17 3 9 42-30 37 2. U.T.A. 29 16 3 10 52-31 35
3. F.C. Argeş 29 12 9 8 48-26 33 3. Jiul Petroşani 29 16 2 a 58-32 34
4, Gloria Buzău 29 14 5 10 56-41 33 4. Gloria Reşiţa 29 16 2 a 36-26 34
5. Steaua Mizil 29 14 3 12 53-31 31 5. Tractorul Braşov 29 14 4 a 49-42 32
6. A.SJ%. Tg. M. 29 14 3 12 41-37 31 6. Metrom Braşov . 29 12 6 a 28-28 30
7. Callatis Mangalia 29 13 5 11 36-36 31 7. F. C. Drobeta 29 12 5 12 31-33 29
8. Unirea Focşani 29 11 8 10 36-32 30 8. Unirea Alba Iulia 29 13 3 13 39-15 29
9. C.S.M. Suceava 29 12 6 11 36-36 30 9. Jiul Craiova 29 13 3 13 37-45 29

10. Poli. Iaşi 29 13 3 13 40-38 29 10. F. C. Maramureş 28 12 3 13 50-37 27
11. Chimia Rm. V. 29 12 5 12 52-51 29 11. F. C. Corvinul 29 a  5 13 41-48 27
12. C.F.R. Galaţi 29 12 5 12 37-38 29 12. C.F.R. Cluj

13. Metalul Bocşa
14. Armătura Zalău

29
29

12 3 14 
11 5 13

48-56
34-42

27
2713. Portul Constanţa 29 12 4 13 44-46 28 29 12 2 15 38-40 26

14. Autobuzul Buc. 29 11 5 13 39-41 27 15. I.C.I.M. Braşov 28 10 5 13 33-37 25
15. Faur Bucureşti 29 U 4 14 34-36 26 16. Metalurg. Cugir 29 11 3 15 38-59 25
16. Foresta 29 11 3 15- 26-45 25 17. C.F.R. Timişoara 29 11 2 16 30-49 24
17. C.S. Olt *90 29 10 3 16 34-62 23 18. Olimpia S.M.* 29 10 4 15 47-52 22
18. Unirea Slobozia 29 4 5 20 20-68 13 * Echipă penalizată cu 4 puncte.

ETAPA VnTOARE : Foresta — Portul; F.C. Ar
geş — Flacăra Moreni; Steaua Mizil — Chimia Rm.V;.
Â.S.A. Tg. M. — Gloria Buzău; Faur Buc.---Unirea
Slobozia; C.S.M. Suceava — Poli. Iaşi; C.S. Olt '90 — 
C.F.R. Galaţi; Ceahlăul — Callatis; Unirea Focşani — 
Autobuzul Buc. -__

ETAPA VIITOARE: I.C.I.M. — Met. Bocşa; F.G. 
Maramureş — F.C. Corvinul; C.F.R. Timişoara — Uni
rea A. I . ; Metrom — C.F.R. Cluj ; U.T.A. — F. C. Dro- 
beta ; Gloria Reşiţa — Tractorul; Jiul Petroşani — Jiul 
Craiova ; F. C. Bihor — Metalurg. Cugir ; Olimpia S. M. 
— Armătura Zalău. ---- _____________

Sâmbătă, la Brad, galeria 
hunedoreană, formată din 
eâteva zeci de tineri şi 
vârstnici, susţinători de 
suflet ai Corvinului, care, 
iată, se deplasează şi la 
Brad să-şi susţină favoriţii, 
a dat un frumos examen: 
al unui desăvârşii fair-play! 
Ei înşişi supăraţi pe si
tuaţia creată după meciul 
de pomină din etapa a 
25-a au decis să uite ve
chile necazuri şi chiar gafa 
arbitrului din meciul eu 
Metrom Braşov, când a 
refuzat hunedorenilor o 
lovitură dară de la 11 m. Irt 
partida de sâmbătă, cu 
ceferiştii, au dat un ade
vărat recital sportiv, sus- 
ţinându-i decent, sportiv şi 
fără întrerupere pe hune- 
doreni, purtându-i pur şi 
simplu spre victorie ! Şj 
n-a fost uşor. Timoraţi, 
dornici neapărat să în
scrie, hunedorenii au ra
tat o sumedenie de ocazii. 
Galeria însă n-a apostrofat 
pe nimeni, a continuat sâ-i 
încurajeze, să lupte pentru 
victorie, scandând numele 
lui Gabor, Bordeanu şi ale

altor coechipieri, aplaudând , 
cu căldură reuşitele în ataci j 
ale gazdelor, intervenţia dă ' 
ultim moment a lui HM. | 
dinar la un contraatac aii 
timişorenilor, în ultimei»! 
clipe ale partidei. Sperăm I 
ca fotbaliştii hunedorenii 
să răspundă în etapele ot-m 
mătoare dragostei ce le-o ] 
poartă susţinătorii, ceipff j 
din tribună în primul rând, 
dar şi celor care, din 41* 
ferite motive, nu pot fac» 
deplasarea la stadion. C« 
U se cere ? Să--şi revină 
mai repede la fonpa spor
tivă, să se concentreze mal 
mult la finalizare şi în 
fazele decisive în apărare.

Mari speranţe în evita
rea retrogradării se leagă 
de cele două meciuri d» 
acasă — cu I.C.I.M. Bra
şov şi Unirea A.I. — daC 
şi de aducerea unui punct 
din cele trei deplasări J& 
Baia Mare, Bocşa sau Re
şiţa. Suporteri) sunt alături 
de echipă, am şi jucătorii 
trebuie să răspundă dă
ruirii- acestui « pentru fot
bal, printr-o- comportare 
mai bună !

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 16 MAI Î!

Atalanta — Fiorentina 2—1
Foggia — Sampdoria 1—0 i |
Genofi — Inter 1—1 xî
Lazio — Ancona 5—0 i t
Milan — Roma 0—0 xî
Pescara --  Napoli 3—0 l î
Torino — Cagliari 0—5 HUdinese -— Brescia 2—2 *iCesena —- Reggiana 1—1 HCosenza —- Ascoli 1—1 xiF. Andria — Venezia 4—0 u
Monza — Piacenza 0—0 xiPisa — Lecce 0—0 4Fond de câştiguri : 124 500 185 Iei.

-*-!-*—*-+ — — '■* - ♦.. *-■*.*.*• - *—*
Pagină realizată de SABIN C LKBU
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ANIVERSARI
§» Părinţii, bunicii li- 

reazâ „Ea mulţi ani 1“ 
scumpului lor Alin __ Ee- 
tician la împlinirea vârstei 
'de 8 ani.

(56G3)
•  Pentru cea mai sti

mată doamnă, Elena Ga- 
yriş, azi, cu ocazia zilei de 
naştere, soţul, fiica, fiul, 
nora, nepotul şi mama îi 
doresc multă sănătate, 
bucurii şi împliniri. (6337)

VÂNZĂRI 
r ; . p ' >* \RI

’ •  Vând apartament cen
tral, 3 camere şi aparta
ment 2 camere. Tel. 629080.

(5662)

• Vând videoplayer Fu
mai, nou. sigilat. Deva. tel. 
622137. (4592)

•  Vând Aro 10—1, 1983,
motocicletă Minsk, 125 
cmc, o'km. Orăştie 611157,. 
după ora 16. (5661)

•  Colecţionar german, 
cumpăr pe valuta păpuşi 
Cu cap porţelan şi din ce
luloid, jucării din tablă 
germane, podoabe de pom, 
mobilier şi veselă pentru 
(păpuşi, decoraţii germane 
si austriece. Telefon 092/

. '436734. (8160)

•  Vând grajd 35x12 m,
stare pună sau demolabil. 
"Beriii. nr. 17. (0243)

•  Cumpăr garsonieră
sau apartament confort re
dus, exclus Micro. Tele
fon 619232. ■ (6229)

•  Vând urgent aparta
ment 3 camere. Deva, bdul 
Decebal, bl. 23, se. E, et. 
8, ap. 29. telefon 625127.

(6274)

•  Vând autocar RDT, an
fabricaţie 1987, 47 locuri, 
iaer condiţionat, telefon 
£27604, stare perfectă şi 
un apartament 2 camere, 
decomandate. (62f)3)

•  Vând Volkswagen
(Passat pentru piese schimb, 
ffrâbant 6C1 (1987). Deva,
tel, 629117, după ora 16.

(6195)

• Vând casă in Deva, 
teii 644657, după ora 14.

(6239)

•  Vând aparate floricele
de porumb Hesita, tel. 096/ 
433182. (6177)

• Vând apartament ul

tracentral 2 camere, preţ 
11500 mărci. Tel. 626900,

(6263)

•  Vând garsonieră, gaz, 
Orăştie, tel. 642858. (6311)

•  Vând casă, Simeria,
tel. 661590, între orele 19— 
21,30. : (6208)

•  Vând motor, piese
Volkswagen Golf, electro
motor ARO. Deva, tel. 
625139. (6244)

•  Vând Fiat Argenta,
stare excepţională, produc
ţie 1986. Informaţii tel. 
695/617917. " (6279)

• Vând xerox Canon, 
nou. Deva, tel. 626660.

(6157)

• Firmă austriacă vinde
instalaţie completă pentru 
cabinet stomatologie : mo
bilă, instalaţie sanitară, in
strumente stomatologice, 
vechime 4 ani. Informaţii 
la tel. 618218, între orele 
20—22. (6295)

•  Vând Opel Senator.
Tel. 617777. (6295)

• Vând set complet frână 
Mercedes 200. Brad, tel. 
655341, după ora 17. (6288)

•  Vând apartament 4
camere, zonă ultracentrală, 
tel. 628613. (6310)

•  Vând camion SRD, 5
tpne, Volkswagen Golf D, 
1981, Aro 243 D, Braşov, 
1989, Jawa 350—10 000 km. 
Tel. 655436. (6269)

•  Vând autocamion IFA 
W 50, 1987, Renault 14 şi 
piese schimb. Tel. 624401.

(6300)
•  Vând mobilă tineret, 

televizor color Anitech, în
chiriez garaj pentru depo
zit. Deva, tel. 617772. (6302)

•  Vând casă trei camere,
baie, bucătărie, dependinţe 
şi grădină. Simeria, str. 
P. Maior, nr. 2 A, tel. 
660608. (6303)

•  Vând Rada 1200, stare
bună. Deva, 614825, după 
ora 15, (6306)

•  Vând Skoda S 100.
Căinelu de Sus, eoni. Băiţa, 
familia Toina. (6318)

•  Vând parbrize faţă 
Oltcit. Informaţii sat Be- 
jan, nr. 78 (Maior). (6321)

•  Vând frigider 180 1 si
gilat, garanţie. Informaţii 
teh 729280. . (5379)

•  Vând videoplayer si
gilat. Tel. 715807, între o- 
rele 18—19. (5380)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

• Schimb casă cu gră
dină, dependinţe, în Hă- 
rău, cu apartament 3 ca
mere, et. I, 2, 3 Simeria. 
Informaţii Hărău,- nr. 57*

(6237)
• Schimb apartament

SOCIETATEA COMERCIALA „V IN ALCOOL" 
DEVA SA

Produce şi comercializează băuturi răcori
toare de cea mai bună calitate la sticle de 0,5 I.

Livrarea din Depozitul central al S.C. 
„VINALCOOL" DEVA S.A. se face Ia rabat 0, 
preţul de plecare fiind de 59 Iei/sticlă, iar din 
depozitele en gros din judeţ cu rabat de 10 la 
sulă.

Se produc următoarele sortimente de bă
uturi răcoritoare : ORANGE, KIWI, COLA.

Solicitanţii se pot adresa depozitelor pe 
bază de comenzi zilnice. (370)

!
*
*

I
S
S

-------------------- i
4 R.A.G.C.L. SIMERIA J

Anunţă sistarea apei potabile în data de i 
19. 05. 1993, între orele : 7—15, pentru cuplă- \ 
rea conductei cu diametrul de 273, din str. 1 ) 
Decembrie. (370)1

două camere, cu două gar
soniere, zonă centrală. Tel. 
628185, între orele 10—12 
şl 17—19. (6316)

OFERTE SERVICII
• Şcoala şoferi amatori

— instructor Gros Viorel, 
face înscrieri curs rapid. 
Tel. 621135, între orele 12— 
14, 19—22. (6290)

• INCOTA ATLAS REI-
SEN SIBIU efectuează 
transport de pasageri şi 
colete pe ruta: Deva — 
Nurnberg. — Heilbronn — 
Stuttgârt, în 19, 22, 26, 29 
mal şl pe ruta Deva — 
Frankfurt — Siegen — 
Dorţmund, în 19—26 mai. 
înscrieri la 0956/18882, o- 
rele 16—21. (6184)

ÎNCHIRIERI
• Ofer cameră pentru

închiriat şi garaj pentru 
depozit nTic-gros, Tel. 
613258. (6301)

•  Tineri intelectuali cău
tăm pentru închiriat ; a- 
partament (ne) mobilat. Tel-, 
617090. (6240)

PIERDERI
•  Pierdut legitimaţie 

handicapat, pe numele 
Leontc Maria. Se declară 
nulă.

DECESE
•.Familia Gal h-imie din 

Cristur este alături de fa
milia îndurerată, Curelaru, 
la greaua pierdere suferită 
prin decesul celui care a 
fost

■ VICTOR CURELARU
în vârstă de 54 ani,

- Dumnezeu să-l odihnească 
în pace ! (5865)

•  Lucrătorii Postului 
de Poliţie Şoimuş sunt 
alături de familia dlui 
Nistor Lnurenţiu din 
satul Ilejan la greaua 
durere pricinuită de 
decesul tatălui

NISTOR AVRAM 
şi-i transmit sincere 
condoleanţe. ((6347)

•  Colegii de la Mi-'
riexfor SA Deva sunt 
alături de ing, Raţiu 
Horea, la greaua pier
dere pricinuită de 
trecerea în nefiinţă a 
mamei. Sincere con
doleanţe. (6323)

•  Colegii de serviciu de 
la Oficiul de calcul alFRE 
Deva transmit condoleanţe 
doamnei Medrea Paras- 
chiva şi familiei, Ia greaua 
încercare pricinuită de de
cesul tatălui. (6320)

•  Colectivul de con
strucţii de la SC- Ce- 
promin SA regretă dis. 
pariţia. prematură a 
celui care a fost
ing. ABRAHAM IOAN 
şi este alături de fa- 
milia îndoliată. (6319)

•  Cu inima zdrobită 
de durere, soţia Vio
rica anunţă decesul 
celui care a fost un 
nobil caracter, bun şi 
devotat sot
ing. IOAN BUGNARIU
în vârstă de 73- de 
ani. înhumarea va 
avea loc în 18 mai 
1993, ora 14, la Cimi
tirul Eminescu. Dum
nezeu să-l odihnească! 
Soţia. (6329)

• Familia ing. Belea 
Nicolae regretă trece
rea în nefiinţă, a dra
gului lor prieten
ing. IOAN BUGNARIU 
si transmite condolean
ţe familiei îndurerate. 
Dumnezeu să-i odih
nească în pace sufletul 
său bun ! (6329)

•  Fratele, cumnatele 
şi nepoţii suntem pro
fund îndureraţi de 
dispariţia celui care a 
fost
ing. IOAN BUGNARIU
şi rămânem alături de 
cumnata şi mătuşa 
noastră la această grea 
încercare. (6329)

•  Soţia Aurora, co
piii, ginerele şi ne
poţii anunţă cu du
rere în suflete înceta
rea fulgerătoare din 
viaţă, în ziua când îm
plinea .59 de ani, a 
dragului lor
ing, ABRAIIAM IOAN

înmormântarea va 
avea loc azi, 18 mai 
1993, la ora 17, în 
Cimitirul - Catolic din 
Deva. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace !

(6331)

•  Naşii Aron. Ma- 
rieara, Victoria, Moise 
şi Marius, cu mare 
durere în suflet, a- 
nunţă dispariţia ful
gerătoare a finului lor,

MIRON MUŞA, 
din Lelese. Suntem 
alături de finele noas
tre Monica si Fica.

(5383)

• Un pios omagiu 
celui care a fost un 
minunat om şi prieten 
deosebit,
ing. DANDU PARVU,
din partea finilor. Sin
cere condoleanţe fa
miliei greu încercate şi 
întreaga noastră com
pasiune." Familia dr. 
^aţachi^^lorea^5382)^

S } S.C. DECEBAL S.A. DEVA
\ ) Tel. 611760, str. Piaţa Unirii, nr. 8

T.I.C.)
Vinde la licitaţie următoarele mijloace fixe 

propuse la casare :
•  cabină auto la Abator Haţeg
•  autocamion SR 114 la Abator Haţeg
•  autospecială transport animale SR 115 

Ia Abator Haţeg
•  autospecială transport animale R 8135 la 

Abator Petroşani
•  autofrigorifică R 10215 la sediu
•  autocisternă SR 113 la Abator Deva
•  autotractor R 12—215 la sediu
•  şasiu T.V. Ia sediu
•  combină recoltat furaje E 281 import, 

stare bună, la ferma Haţeg

! •  maşină măcinat furaje la ferma Haţeg.
Licitaţia va avea loc la data de 19. 05. 1993, 

ţ ora 10,00, la sediile de mai sus. (365)

Continuă audierea candidaţilor în vederea 
selectării pentru a fi numiţi în funcţiile dc 
judecător financiar şi procuror financiar în 
judeţul Hunedoara, municipiul Deva, în pe
rioada 18—28 mai 1993, la sediul Camerei 
judeţene din Deva, str. 1 Decembrie, nr. 30. 
Relaţii la telefoanele : 619544, interior 141 şi 
619560, interior 159.

SOCIETATE MIXTA

j CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI j 
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BANCĂ AGRICOLĂ S.A. DEVA

în ziua de 20 mai 1993, ora 10, la sediul 
Băncii Agricole S.A., Sucursala judeţeană Deva, 
se va desfăşura vânzarea prin licitaţie a 3 bu
căţi autoturisme de teren ARO 244 D cu nume
rele de circulaţie 3 HD 724, 3 HD 725 şi 3 HD 
726. Pot participa persoane fizice şi juridice in
teresate.

Condiţiile şi modul de desfăşurare a licita 
ţiei sunt afişate la sediul Băncii- Informaţii su
plimentare la telefon 613596.

(343)
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Angajeaza tânăr dinamic, posesor permis J 
auto, salarizare deosebită. Curriculum vitae | 
-f- foto, pe adresă: Bucureşti, Calea Plevnei! 
59, corp H, sector 1, pentru Bogdan Ureche. | 

Activitatea se desfăşoară în municipiile- 
Deva Şi Hunedoara. (4585)|
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FILIALA GRUP ŞANTIERE DEVA J
(fosta ACMRUE) j

Organizează licitaţie publică în data de 27 ! 
mai 1993, ora 10, pentru vânzarea mijloacelor | 
fixe disponibile, printre care : j

•  lin autocamion „ZIL“ !
•  un IFRON jj
•  un motocompresor MC 10 *
9 o maşină de debitat cu discuri abrazive »
•  un redresor sudură R.S.M. — 1000. *
Lista acestora precum, şi preţul de pornire»

a licitaţiei se afişează la sediul unităţii din Io- ; 
calitatea Mintia, str. Şantierului, nr. 5. j

Informaţii suplimentareJ la telefon 18750, •. 
int. 23. (361) [
-------- ■' -------- ------------------------ -------------------------------------- - - r- --------------- ,  AI

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI HAŢEG
Anunţă închirierea prin licitaţie publică a 

3 (trei) spaţii situate în Piaţa Agroalimentară 
a oraşului.

Lista acestor spaţii se va putea consulta la 
sediul Consiliului local.

Licitaţia va avea loc în data de 4 iunie 1993, 
ora 10. (363)

S.C. ACOMIN SA CLUJ 
FILIALA HUNEDOARA DEVA 

Cu sediul în strada Ulpia, nr. 15.
Vinde prin licitaţie mijloace fixe casate şi 

subansamble recuperat; din casări.
Lista acestora se va putea consulta la sediul 

filialei, Deva, telefoane : 615294; 615770; 618161, 
Licitaţia va avea loc în data de 20. 05. 1993.

\SC „DEVACOMB" SA MINTIA 
Str. Gării, nr. 26 
Telefon 616625 sau 25880. î
Cumpără de la producătorii agricoli porumb ' 

la 85 lei/kg boabe stas şi orz la 85 leUkg. (4597) |
......................................... .......................... ........ - mm *

\

II
OCOLUL SILVIC ILIA 

Str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, organizează 
în data de 24. 05. 1993 licitaţie publică pentru 
contractare masa lemnoasă (parchet exploatare), 
vânzare IMS, lăzi stupi, bidoane aluminiu, alte 
materiale apicole, închiriere cabană Vorţa. 

Informaţii: lila, telefon 166, (364)

Ziar editat de S.C. „CUVÂNTUL LIBER" S.A. J/20/618O991. Cont 30 70 50 601 B.C. Deva. Deva, 2700, str. 1 Decembrie, 35, jud. Hunedoara. 
Telefoane: 611275, 612157, 611269, 625901. fax 618061. întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor publicate o poartă autorii acestora.

Tinarul executat la S.C. „POLIDAVA" S.A. DEVA i

r : i i
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