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câ Judeţele Hunedoara ţ i  
Vaaj *u stabilit relaţii 
de . .  re fit d iv u »  
doawwH. d l ta . Punctai 
O y til  iede» recent vice* 
preşedinte «I A .R X  — 
n a i  j  arătat că d in  
A M £ . teu  parte, «a «festa 
bri, 19 Judeţe din Uft-

- 'A - ' ' "  . —. ; -V  -

J ■?& #  conferinţa d e p r e ta  
1  I »  M  dedayunat 
f  ftwfigterea t e am un» € b -  
* mitetului de urmărire 
i  Est/Vest i l  A l U  MB»
|  abordat o se r»  d* e pop-- 

te legate de rolul, pro
gramele şi scopul acestui 
wganistn european. Deşi 
w w n  răspunsuri date la 
întrebările reporterilor au 
«vtft Un caracter cam  
#MMrat, nedezvâluind pă
tai ta  esenţă problemele 
« u p r t  cărora s-a con
venit In cele două şedin
ţe  de tueru, am reţinut 
precizarea făcută de că
tre d l Gera’ti S ie Gratii, 
preşedinteM Comitetului, 
potrivit căreia „recenta 
reuniune a reprezentat. u« 
ffeftaf de Întărire a coo» 
preferi» Est/Vest, cuprin
zând relaţii economice, 
bancare, comerciale, de 
turism, situaţia ecologi
că In acelaşi timp, 
s-au discutat şi proble
m e sociad-f itlce, inclu- 
*fir schimbările surve
nita ta  Estul Europei".

« i  context, dl Francois 
Lachât, vicepreşedinte al

A ă .E , preşedintele Re- 
pubU eflşi Cantonului Ju
ra (Elveţia), a punctat 
momentele principale din 
activitatea acestui Orga
nism , care a fost creat 
In anul 1985, Iar din 19b0 
ia e! au aderat şl re
giuni din Estul Europei, 
prima lor la te n te i a- 
v&nd loc !n 19 îa Vie- 
na, cftnd s-a hotărât şi 
înfiinţarea Comitetului de 
urmărire Est/Vest.

„Comitetul de urmărire 
al A.R.E. n-a fost creat 
ca să avem noi pu*»re, 
ci $e doreşte a fi o ana
liză fină a ansamblului 
deciziilor politice, firul 
activităţii noastre con- 
stltuindu-l împlinirea d e - , 
zideratulul ea cetăţeanul 
să devină o fiinţă activă, 
să înţeleagă că regiuni
le  Europei nu pot fi gu
vernate decăt purtând pu
terea decizîonalâ lă în
demâna cetăţeanului".

RefertndU-se la  faptul

caria, punând «cotatei 
pe Jntăritea independen
ţei regiunflGr H  & con
lucrării intre Est şi Vest, 
pe transpunerea aceste
ia (te ta nivelul conduce
rii®* la  esi multr*.

ta  intervenţia sa, dl 
Beata» gtabtrt, dtfeete* 
al programului Uvertu
ra, s-a referit la prolee-

l l l

(ele acestuia de COqpeta- 
t»  ta ţi*  Est şi Vest, ur
mând ca activitatea să 
f ie  tnoeputâ şt in Homâ- 
nia, tai precădere vi
zând relaţiile comerciale, 
de turism Şi dezvoltarea 
intre prinderilor mite. 
„Consider că România e s 
te o  fată cu un mare po
tenţial — spunea dl 
Bforwn. De aceea irita în
curaja regiunile din Vest 
să Vină să Vadă şi să se 
convingă c& pot să In
vestească atei, aceasta 
fiind o  modalitate con
cretă de aplicare a  pro
gramelor ce le  avem, în 
arest sens neimpunârtdu- 
se condiţii politice".

C a a  latură importantă 
a «reiterării s-^ desprins 
şt tdoea da integrare a 
tinetei generaţii, orga
nizând activităţi care 
ta determina întărirea 
sentimentului eăf suntem  
d« toţii europeni. Pentru 
A se îmbogăţi experienţa

*—*—*—*

profesională) tplii |  tineri 
care au terminat / prima 
calificare au posibilitatea 
să meârgă pentru o pe
rioadă dStermintctâ sâ  lu 
crare te  alta regiuni, po- 
ribilitata mai greu de rea- 
lisat acum dinspre Est 
te r i Vest.

B l tng. Costel Alic, 
preşedintele Consiliului 
Judeţean Hunedoara, a

izat că judeţul nos
tru este participant la 

. deschiderea făcută prin 
Â.R.E. Spre Europa. A- 
derând la  programul U- 
vertura, Cantonul Jura 
a  acceptat să participe te
stabilirea unor relaţii 
de colaborare, lntr-0 for
mă nouă. Intre agricul
tori din Elveţia şi d e 1® 
noi. Rămână să vedem 
însă rezultatele concre
te ale actualei reuniuni a,

A 'MM. Doar momentul cul
tural oierii la cină, pri
lej cu oare s-a cântat te 
jucat, inclusiv ceardaşul, 
nu ne-a convins pe de
plin.

NiCOLAK TtltCOU
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Tranziţia cil durerile si necazuri
— Am înţeles că veniţi 

de pe câmp, dle primar. 
Aşa este ?

— Ba. Avem trei echipe 
de topografî rare ne spri
jină în punerea in posesie 
a pământului.

Aveţi probleme deo
sebite' ?

Deosebite, nu. 90 la 
sută din cetăţeni şi-au pri
m it pământul, Procentul ră
mas se datoreşte, în gene
ral, litigiilor existente. Cu
rios este faptul că cele 
mal multe neînţelegeri sunt 
fntre rude.

—  Unde ar fi e le?
4 “ Ea Ponor, Urie şi Ho- 

biţa. : ■
— Care sunt cauzele ?
— l ă  Ponor, oamenii

sunt mai dificili. Şi înain
te de 1989 existau acolo 
probleme. Dar niciodată ca 
acum. Care s-a dus primul 
la arat, a arăt şi jumătate

Convorbire ctt dl TfiA- 
IAN BAŞrU, primarul co
munei PtlL

de la celălalt. Şi la Urio 
sunt oameni dificili. Aici, 
insă, problema feste de o 
altă natură. Este vorba de 
configuraţia terenului. Tot 
felul de parcele care se 
intersectează, se îngus
tează sau se lăţesc cu cîţi- 
va nietrî. Or, este greu să 
împaci pe toţi oamenii în 
asemenea condiţii. Noi f a - '

c®p. însă, tot ce este po
sib il pentru Ca fiecare 
sâ-ş» primească ce-x ă l Iui..

atenţia cititorilor
Abonamentele la ziarul „Cuvântul Iibef“ 

pentru lung Iunie se fac la sfidile postata, fac-
_________ _ tarii p o şta li şi d ifu zor ii de presă, p ână la data-

! d ej»  real a.c. inclusiv.
VALENTIN NE ACU Costul unui abonament este de 250 Iei, Ia

care se  ad au gă  ta x e le  p oşta le.
(Continuare in pag. a 2-a)
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— Care e maximul pedepsei Unul bigam ?
— Două soacre î
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©  DEPUTATUL F.S.N. S-A  
ÎN T Â L N IT  CU ELECTORATUL . 
Dl loan Tim iş, m em bru în  Ca- 
mertt Deputaţilor, s-a întâlnit 
revent cu locţiitorii satului Cu- 
rechiu, comuna Bucureşci. Cw 
acest prilej s-au dezbătut o m ul
titud ine de aspecte, pornindu-se 
de la aplicarea Legii fondului 
funciar şi până la starea învă
ţăm ântului, culturii, asistenţei sa
nitare ş.a. Cu aceeaşi ocazie a 
fo st prezentat candidatul F.S.N. 
pentru funcţia de prim ar al co
m unei Bucureşci, la alegerile an

ticipate d in  30 m ai SIC., d i loan  
Bădău. {Tr.B.)

©  PÂIN E CU... Ţ Â R Â IT A . 
Sâmbătă de sâmbătă, brutarii 
de la Fabrica de pâine de pe 
strada Bariţiu din Deva, d in  ne
pricepere în programare sau Ci
ne mai ştie din ce, produc pâi
nea cu... ţăr&ita. Ş i astfel, cum- 
părătorii sun t nevoiţi să aştepte 
ore întregi la punctul d e  desfa
cere al fabricii până Ifi pot 
cumpăra pâinea caldă dorită. A- 
şa s-a întâm plat şi sâmbătă, 22 
mai. Ceva a fost însă a ttfel de
cât in  alte sâmbete. Persona
lul brutăriei şi magazinului era 
foarte v e se l:  cânta, glumea, râ
dea, în  Ciuda zecilor de p x ţngjf- 
rători care aşteptau la Coadă. 
Z&u, nu era a buf!8 ţ  Să U coa

că ceva conducerea societăţii de 
morărit şi panificaţie ? (Gh.P.)

©  RUGĂM INTE. Sun tem  în- 
cunoştinţaţi că s-a în fiin ţa t „Clu
b u l Copiilor din Flori“ d in  Ro
mânia, cu sediul in  comuna Ba- 
ru Mare, strada Principală, bloc 
D 1, sc. B, ap. 13. Persoanele Ca
re doresc să ajute acest Club 
sunt rugate să facă depuneri în  
contul 45107302, deschis ta BCR  
Petroşani. (N.T.)

©  „LA L IM IT A  E X TREM Ă“ 
este un  film  cu gangsteri, pro
ducţie S.U.A. El rulează, înce
pând de joi, 27 mai, la Cinema
tograful „Patria“ Deva. In conti
nuare film u l va putea fi  pizio- 
nat de cinefili d in îhtfledoară şt 
Petroşani. (V.r .)

©  PREMIERĂ, Ieri, la Casa 
de Cultură d in  Deva, a avut ioc 
premiera Teatrului de Revistă  
din localitate cu spectacolul „E 
bine... bine... e... vai de m ine  /" 
Evoluţia interpreţilor deveni, a 
solistului vocal de muzică uşoa
ră, A drian Damincscu, S-a bu
curat de o caldă prim ire din 
partea publicului. (M.B.)

©  NOI U N ITĂŢI S A N IT A 
RE. La Lupeni se construieşte un  
spital, iar la Vulcan 0 policlini
că. Noile dotări vor contribui la 
îmbunătăţirea asistenţei saniţa- 
rg în  aceste localităţi ale Văii 
Jiului. (V.R.)

Recent, Senatul f b ş i -  
atei a ap rabat o  tace ften- 
fr« imbmtateŞirea gradu
lui de conferi f i bunăsta
re a reprezentanţilor po
porului rămân — senato
rii. ■ ............

fit această lege se stipu
lează înfiinţarea fii lis ta 
re  Judeţ a em d U n a  t a  
i»atoriai, eu taste cele ne
cesare î mobilier adecvat, 
şef de birou, secretară. Şo
fer şl maşiaâ la  scară. 
Astfel d e  măsuri, cu mart 
cheRuieU, vin  să sfideze 
situaţia concretă a  acestei 
nenorocite perioade de 
tranzRite când x ţarin ii 
n-au ajuns in  posesia 
mântui ui, iar cei ce s«nt 
proprietari n-aU posibili
tăţi materiale să-l luire- 
a e ; pâinea şi Carnea noas
tră de toate « ta ie  au de
venit obiecte d e lîtx. la 
preUxri exorbitante; şo
majul declasează popula
ţia ţă r ii; inflaţia ş l corup
ţia au devenit flagel Ira
ţional ; industria rom â
nească e obligaţi să fali
m entele ; nemulţumirile 

' populaţiei sunt tot gtai 
mari, grevele se ţin l |n ţ , 
iar manifestările stradale 
CU implicaţiile de rigopre 
sunt iminente, r —;

Să fie toate' acestea 
preocupări minore şi si
tuaţii de negţijat ?

ij. |4 â | /dacă în
mulţim cheltuielne unui 
singur judeţ, cu numărul 
judeţelor ţârii), ni se spu
ne că Va#v fi alocate şi 
Suportate de către Sortat. 
„Bravos, naţiune t Halal 
să-ţi fie  - -  ar fi Spus 
nenea iancu. Are Senatul 
tezaur sătt monetărie pro
prie,' ce ntt afectează bu
getul ţă r ii? !  Exclus acest 
lucru. AtUnci de ce iro
sim, cu atâta Uştirinţâ mi
liarde de le i in folosul 
grandomaniei ? Pentru ca 
domnul Senator X  sad V 
să se simtă bine 48 de b re  
pe săptămână (Uneori, nici 
atât) Jn reşedinţa proprie ? 
Când aceste sume sunt de 
mult aşteptate şl ar fi 
mult mal benefice pedtru 
zugrăvirea şt .igienizarea 
interioarelor 'din şcoli. lu
cru ce nu s-a făcut de 
trei ani de zile şi nici in 
Acest an nU se Inirezâieş- 
te Vreo speranţă. 0 e  cd nu 
sunt alocate ’aceste sume 
pentru diminuarea preţu
rilor la alimentele de ba
ză ? Si— în câte locuri nU 
şi-ar fi găsit un rost mai 
eficient ? te.

Acum, senatorii au pri
m it ce le-a lip s it: secreta
ră şilim u zin ă . Treburile 
fi» cadrul judeţelor vor 
merge Ca pe roate. Ce pă
cat, însă, că roţile sunt 
pătrate...

LI VIU LUCACIU 
le Criş

Miercuri, ziua 

întrecerii sportive
După cum s-a anunţat, 

miercuri, 26 mai a.c., la 
Bucureşti şi iâ Sibiu, dar 
şi în Celelalte oraşe ale 
ţării, are loc ziua întrecerii, 
CHALLENGE DAY, zi a 
sporbitlul pentru toţi cetă
ţenii de toate vârstele. 
Participaţi şi dumneavoas
tră ia exerciţiile fizice sau 
acţiunile sportive ce au 
loc în şcoli, societăţi co 
merciale, asociaţii sportive, 
pe stadioane, în săli şi aer 
libert ?■

Viaţa este mişcare, miş- 
ggrea este viaţă. Alegeţi 
azi sportul, combateţi stre
sul si sedentarism ul !

m m m m m m m m m m m m r n t



(Dl inginer Ştefan Ciolănel, şe
ful Ocolului Silvic Ilia, a avut i- 
deea de a ne invita la recepţia 
unor lucrări de împăduriri din 
campania primăverii 1993. Am 
răspuns cu plăcere, putând con
stata la faţa locului efortul şi 
priceperea unor oameni de a pri-

• meni şi îngriji pădurea. împreu
nă cu specialişti de la ocol, cu un 
reprezentant al Sectorului Fores
tier de Exploatare Ilia şi cu dl 
ing. Şofron Mărginean, director 
tehnic la Filiala Silvică Deva 
— din cadrul „Romsilva" — am 
parcurs păduri dese de carpen, 
curate, ■ dar şi supuse defolierii şi 
încetinirii creşterii, prin virulen
ţa cu care le atacă dăunătorii, a- 
şa-numiţii cotari.

„Când văd aceste arborete ro
buste, în care se fac rărituri, con
stat că şi eu slujesc pădurea, de 
fapt întregul perimetru a l Ocolu
lui Silvic Ilia, de 52 de hectare, 
de la Zam şi până la Bejan — 
de două decehii, îşi mărturiseşte 
un gând nostalgic dl Ştefan Cio
lănel. Dar nu vreau să vorbesc 
despre mine, c i ‘ despre ; oamenii 
harnici şi pasionaţi ai ocolului 
nostru, între care brigadierul Ioan 
Andrica, pădurarii Dragomir Cri. 
şan şi Silviu Şerbân sunt mereu 
exemple de dăruire şi conştiin
ciozitate".

Urcării încet prin pădure, a-
f w »  ^  imn .  ■"

vându-1 înainte-mergător pe briga
dierul Ioan Andrica, urmat de pă
durarul Dragomir Crişan. Dl Şo
fron Mărginean face o serie de 
aprecieri- şi observaţii' referitoare 
la pădure si la munca frumoas'ă, 
dar dură, a celor care îi asigură 
existenţa şi sănătatea, iar tână-

A I C I  V A  F I ,  

C U R Â N D ,  P Ă D U R E

rul inginer Eugen Ognean se ne
căjeşte la sumedenia de cotari 
care se caţără pe arbori, spre frun
za proaspătă, pe care o distrug cu 
lăcomie.

Ajungem în unitatea de produc
ţie 4 Bacea, în cele două şantie
re, unde, în această primăvară, 
s-au plantat goruni, paltini şi ce
va tei. „Aici a fost până în iarnă 
pădure, sublinia tehnicianul Ma- 
rius Anunţoiu, de la SFE Ilia. Noi 
am exploatat masa lemnoasă, re
dând terenul silvicultorilor pen
tru reîmpădurire. Timpul rece 
ne-a amânat şi pe noi cu cobo
rârea lemnului la traseele de dru
muri şi în platf^m ele #priinare-“. 
Da, se vede c la r : foarte multe 
grămezi de crăci — unele cu 
lemn bun, valorifioabiL Călcăm 
cu * grijă pe lângă ^p^e^^care de-

ja s-au. înfipt în sol şi acum În
muguresc. Din păcate,;.şl aici co
tarii atacă mugurul plăpând,’mus
tos. Dl Şofron -Mărginean aprecia
ză calitatea • lucrărilor pe cele a- 
proape ff hectare : „împădurirea 
s-a executat în sezon optim, ţi
nând cont de ploile care au că
zut şi, după cum se vede, plan
taţia va fi de calitate, pentru că 
şi puieţii au' fost bine dezvoltaţi 
şi conformaţi. Pâş:at că deja îi 
atacă dăunătorii. Sunt avantajele 
şi dezavantajele naturii, cu care 
cam greu ne putem lupta". „Dar 
trebuie şi să avem răbdare cu ea“, 
adaugă Eugen Ognean.

La nivelul Ocolului Silvic Ilia, 
campania de 'împăduriri din pri
măvara acestui an s-a încheiat, Şi 
s-a încheiat cu bine. „De acum, 
trecem la întreţinerea plantaţiilor 
şi. îngrijirea arboretului tânăr, . 
la lucrările, din pepiniere şi so
larii, relevă dl Ştefan Ciolănel. La 
pădure este mereu de lucru, nu
mai că şi aici trebuie, bani, care, 
cum se ştie, nu prea sunt. însă, 
oamenii, prin dragostea lor faţă 
de profesie şi prin angajament 
dium, reuşesc .să întreţină pă- . 
durea, sâ-i asigure continuitate şi 
eficienţă, . „ In: fonti, acpjnyiărifeji 

'noastre SOnt-’df#şţerile "Copacilor.- '; 
Şi asta este starea de mulţumire

DUMITRU g iie o ?

ATESTARE

Hr-.
SCRISOARE C O M E N TA TĂ

„Discriminarea1' banilor
Dna Ada Irina Szocs ne •> 

scrie, solicltfindu-ne spri
jinul Ca e  este problema 

■ dumneaei ? în  anul ■. 1991' 
s-au făcut primele d e - . 

mersuri pentru introduce
rea gazului metan în Si- 
merfa, pe strada Ioan S la-, 
viei. Printre cei care s-au 
bucurat atunci de această 
schimbare m  fost şi . t t ' i’ 
dnei. în acest moment, con-. 
ducta de gaz este instalată 
până la  poartă şi ar trebui: 
executată instalaţia inte- 
rioară. Dar acest lucru nu 
se întâmplă. ‘

în  scrisoare mai sunt 
precizate sumele achitate 
până acvur •» rt \  r« a- 
primit chitanţe), cât şi des
tinaţia banilor plătiţi. Dar 
nu lipseşte nici insinuarea 
că la cei care „probabil au 
t**r* m î largi buzunar 
ţevile ă u ; fost trase jsJtaS 
în casă, apoi dat drumul 
2a gaz". în  această re
marcă este un sâmbure 
de adevăr. Dar nu în sen
sul în  care prezintă lu
crurile cititoarea noastră. 
Asupra acestui aspect vom  
reveni.

Altceva în schimb ne
dumereşte în cele relatate 
de epistolă şi anume, pre
supunerea semnatarei că 

rieexecutarea lucrării ar fi 
un act deliberat, fiindcă 
în cauză e o familie de 
unguri. Este cu atât mai 
de neînţeles un asemenea 
gând, cu cât în acest ju

deţ n-am «4’tis să fi o- 
xistat nici un fel de ne
înţelegeri pe motive et
nice. Oare nu ne mai vin
decăm de suspiciuni ? Sun
tem damnaţi J să nu- m a i' 
judecăm lucrurile simplu, 
fără implicaţii ?

S-ar putea ca aceste între
bări să li se pară unora 
retorice astăzi. Poate mâi
ne viaţa noastră va intra 
în  normal şi asemenea în
trebări nu se vor mai 
pune. Dar revenind la pro
blema concretă ridicată de 

'cititoarea noastră, am că. 
utat să-i dăm un răspuns 
precis, cât mai autorizat. 
De aceea l-am abordat pe 

jd l ing. Vasile Alibnescu,
’ patronul firmei „Instal- 
service" Deva, care exe
cută lucrarea. Dl Alio- 
m seu nt-î precizăt că 
pentru banii achitaţi s-au 
făcut lucrările* di 
tare şi branşament. Pen
ii j ţr, tal: ţ ia interioară 
trebuie plătiţi ilţi 
Atunci când costul lucrării 
va fi achitat, lucrarea va " 
fi făcută fără întârziere. 
Deci, afirmaţia dnei Szocs, 
că unii vecini au fost „mai 
largi la buzunar" are ceva 
temei. In sensul că cei care 
au plătit, au acum gaz. 
Deci banii şi nu discrimi
narea etnică au fost în 
avantajul vecinilor dnei 
din Simeria.

V. ROMAN

împlinirea a 500 de ani 
d< testare I umentară 
loc li ăţ lor Văii J ului 
împletit în cadrul unor 
manifestări ştiinţifice, dar 
şi de adâncă încărcătură 
sufletească, eu comemora
rea a 125 de ani de exploa
tare a cărbunelui în a- 
ceastă zonă a ţării şi a 
judeţului nostru. Organi
zarea, timp de trei zile, 
a unor manifestări ştiin
ţifice şi artistice, a reve
nit Ligii Sindicatelor Mi. 
niere din Valea Jiului, dar ? 
şl Muzeului Mineritului şi 
Casei de Cultură a Sindi
catelor din Petroşani. Prin- 
cipala acţiune - fost shn 
pozionul ce a avut loc . 
la sediul Ligii sindicale, 
având genericul „Valea 
Jiului — 500“, prilej oii 
care au prezenţat comuni- ' 
cări istorici, folclorişti, et
nografi din Tg. Jiu, Sibiu, 
Deva, Petroşani ş,a. Sim
pozionul a fost- urmat' d e*’ 
vernisajul unei expoziţii 

Ar - /fc&pgraftoeeu caraoţapadiBC 
cumentar, semnată de Mir- 
cea Andraş, ex p o z iţii-găz
duiţi de .Muzeul îlîrier - .

i 3  \
■ ^fiSpozion& i „125 Im  a n i 

de exploatare indu^fofâ  â 
cărbunelui în-bâzinuP car»1'

Găuri In eoutaMtatu şi 
reacţii contradictorii

TE

în  urma unor verificări 
făcute ̂  de o comisie nu- 

f mită de către conducerea 
4S.U: „erişbris4* ?S.A. Birad, 
aici a fost .ri- - operită 
— până In p;x ■ :.-u —
o paguBă ide 091700 de 
lei, produsă în anul 1992 
şi in luna ianuarie 1993. 
Prejudiciul provine , din 
alimentări fictive ale au. 
tovehiculelor la sfârşitul 
fiecărei luni, pe diverse 
foi de parcurs din luna 
respectivă. Din neclara, 
ţifle conducătorilor.. au
to, pe e  < ăt r fişe de 
alimentare apărea j ne
reguli .reiese că nu au 
alimentat can ităţiie de 
motorină înscrise fr foi 

' le de parcurs, motiv pen
tru care în fişele- de ali
mentare nu există sem- 
nătura de prim ire,, iar 
alte persoane declară .4  
ni âr ’ .fi m ăt ira lor.

Din controlul efectuat, 
rezultă că paguba are 
mai m ulţi autori, printre 
care fosta contabilă de 
materiale, dna Lucia Criş
tiu, care nu avea dreptul 
să înregistreze în con
tabilitate fişele de ali
mentare fără toate sem
năturile legale.

In urma acestor în
tâmplări, consiliul de ad
ministraţie al societăţii a

hotărât desfacerea con- 
traptujui de muncă • cor.-ţ 
tabilel Lueîa .Criştiu, im  
piegatului Sergiii ' Borza 
şi gestionarului Ştefan 
Mocioi, precum şi des
tituirea din funcţia: de 
impiegat autocoldană a 
dpoi Voichiţa Zaharie, în 
cea de muncitof- neca
lificat. -

Anterior' măsurii de 
desfacere a  contractului 
de muncă, comisia. de 
cenzori, prin nota 249/ 
08 02 1993, ni irmează
CIMB ui că dr.a Lucia 
Criştiu „ori nu cunoaşte 
legislaţia tf, vig *e f»î»- 
vind ţinerea evidenţei 
contabile, ori o cunoaşte 
dat nu '/rea să c respec
te, mol», pentru care 
propune examinarea sus- 
numitei pentru . menţi- 
nereâ în funcţie".

Decizia luată de consi
liul de administraţie al 
SC. „Qrişbus" S.A. Brad 
p rovocă  reacţii dintre ce
le mai diverse din par
tea dnei Lucia 'Criştiu : 
reclamaţii la Garda Fi
nanciară, Ministerul de 
Finanţe, poliţie, justiţie, 
care se soldează cu... 
drumuri şi timp irosit.

CORNEL POENAR

bonifer .Jian" a completat 
în mod fericit complexul 
de manifestări omagiale. 
Cu acest prilej, s-au ofe
rit date şi informaţii ine
dite despre începuturile ex 
tracţiei organizate a căr
bunelui aici, un scurt is- 

i n  îelor car a 
deschis şi care azi asigură 
însemnate cantităţi de hui
lă, de cărbune cocsificabil, 
hrana siderurgiei şi ener
geticii româneşti. Mant
testările s-au încheiat jcu 
o expoziţie de pictură şi 
grafică cuprinzând lucrări 
xle pi, istk icnii < îLîza 

Hrean şi Tosif Csiky, ex- 
po u e d* iii să . Mu ci; 1 
Min ritiiin n « < i
folcloric ce a avut loc pe 
scena Casei de Cultură a 
Sindicatelor Petroşani.

Aşadar. Valea Jiului a 
h ipiin t 500 i 1 ani de •<- 
testare documentară, pri
le j  de rememorare, dar şi 
de planuri pentru viitor, de 
\-:m  .care, cândva, vor 
prinde, poate, viaţă, pen- 
'-is că baza o <oi îi*, de 
tot' mineritul fără CGŞ-.care 
Valea JiuluT nu ar '|||p&st 
ce ..este. jă ţ  jm/'*.

3 *  MfNET. BODfeA

De ee a mărit concubina ?

o—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—»—*—*—*—*—*—*

Mihai Vizitiu din Pe- 
troşani este un orr. ca pâi 
nea !• Bunii ez u, d 
nu consumă alcool. Din 
păcate, erau puţine . zile 
când nu trecea pe la crnş. . 
mă. Când lua ceva la bord, 
cum ij ihgea acasă, ; pn 
nea pe scandal, le  lua la 
bătaie pe concubina cu "ca- . 
re trăia şi pe fetiţa aces
teia. în ziua aceea ie  no- 
iembrie a •,%•< c \ ‘ pe ... . . . .  
ciumă; dar n-a avut bani . 
mulţi şi a venit- acasă ne
căjit. .......  ....... —

— Ai ceva de băut ? o 
întreabă pe concubină.

—1 N-am — i-a răspuns 
femeia.

— Atunci, du-te şi cum- 
I ară.

De aici a pornit scan
dalul. El a zis să cumpere 
de băut, ea a zis că n-o 
face, ba l-a Şi pocnit in 
cap cu o cratiţă. Imediat 
după ist; îl a săi t -n p - 
cioare de pe scaun şi a 
luat-o iă  bătaie pe cea ou 
care trăia. Fetiţa, ştiind 
ce urmează, a ieşit pe .uşă 
speriată. Ce s-a întâmplat 
mai apoi în apartament, 
nu se ştie precis. Se cu
noaşte doar faptul că, a doua 
zi, D.M., concubina lui 
M. Vizitiu, s-a dus la spi
tal acuzând dureri marţ 
în burtă. De altfel, la spi-

! j ,  şi n 'i >• c . * i> tlW.- 
n ost ic •■are,' in limbaj o- 
bişnuitţ înseanmă fractu
ră de pancreas.

Mihai -.Vizitiu a fost a- 
restat imediat după - în
tâmplarea respectivă şi, 
firesc, cei ce i-au ..cerce
tat fapta l-au luat la în
trebări.

— N-am iovit-o. decât 
de câteva ori cu pumnii — 
a zis şi a scris el în .faţa 
organelor de cercetare pe
nală.

Orice om îşi dâ seahia 
că din câţiva pumni :un 
om nu poate muri. Adevă
rul este că după ce a lo
vit-o de multe ori cu pum
nii, Mihai Vizitiu a trân
tit-o pe concubină jos şi 
s-a urcat cu picioarele pe 
ea. Când a simţit că nu 
mai reacţionează a dus-o 
în baie. a spălat-o pe fa
ţă, după care a urcat-o în 
pat, iar el- s-a dus iar la 
cârciumă.

De ce a murit concubi
na ? —. am întrebat in ti- 
tltil acestui articol. , Răs
punsul este clar : din cau
ză că a bătut-o bestial Mi
hai Vizitiu, care, acum, 
în haine vărgate, aşteaptă 
sentinţa tribunalului ju
deţean.

TRAIAN BONDOR

T ran ziţia  cu  durerile  

şi n ecazu rile  e i

(Urmare din pag. 1)

— Există mult pământ 
de împărţit la Pui ?

— Eu zic că da. Con
cret : 1800 ha arabil, 9000 
ha fâneţe şi 2400 ha pă
şune.

— Nu vi se par cam pu
ţine trei echipe de topo- 
grafi la această suprafaţă ?

— Ba da. Dar, deocam
dată asta este situaţia. Ori. 
cum, la Ponor sunt în fa
ză de finalizare. La Pui 
s-au măsurat intravilanul 
şi două câmpuri. în  luna 
iunie vrem să începem 
să înmânăm titlurile de 
proprietate.

— Având în vedere a- 
ceastă situaţie, a rămas 
pământ nolucrat în comu
nă ? -

— A rămas. Anul trecut

vreo T0—80 de ha. In a- 
cest an, vreo 18 ha. Cauza 
însă este alta. Pământ ne
lucrat a rămas, în general, 
la oamenii bătrâni. Au 
luat şi câte 10 ha, dar nu 
pot şi nu au cu ce să-l 
lucreze. Asta-i necazul. Şi 
pentru că a venit vorba, 
în această primăvară am 
adus 60 tone îngrăşămin
te, erbicide, seminţe. Cu 
sămânţa de porumb a fost 
mai greu. A ajuns la 409 
de lei kg. Necazuri sunt 
mai puţine decât anul tre
cut, deşi sunt destule.

— Spune ţi-ne câteva.
— Vă pun doar una le

gată de tomeereal. Pentru 
un kg de îngrăşăminte, res
pectiva firmă cere cinci 
kg de grâu. Dacă luăm 
în considerare necesarul de 
îngrăşăminte şi producţia 
obţinută, omul nu mai ră
mâne cu nimic. Chiar da

că mai primeşte nişte bani. 
Lucru-i valabil la o  pro
ducţie de 4000 kg/ha. La 
noi, însă, se obţin ma
ximum 2,5 tone. Apoi, da
că Romcereal ar face e- 
fortul de a se deplasa şi 
la producători, omul îşi 
cumpără atât cât are ne
voie. S-ar putea încheia şi 
contracte. Nu-i interesează 
aşa ceva.

— Dle primar, care ’ ar 
fi cea mai mare durere a 
primăriei îrf ăâsastă pă- 
rioadă de tranziţie ?

— Ne omoară lipsa de 
fonduri. Nu prea suntem o- 
bişnuiţi să ne plângem, 
dar ăsta-i adevărul. Noi

încercăm tot felul de for
me de a mai aduna ceva 
bani. Dar sunt foarte pu
ţini faţă de nevoi. Anul 
trecut, bunăoară, am semă
nat patru ha de orz şi 5 
de ovăz. Am realizat aproa
pe 600 000 de lei. Din a- 
ceeaşi sursă, sperăm ca In 
acest an să adunăm 1,5 
milioane de lei. Mai avem  
două tractoare cu care pres
tăm servicii.

— Vă place cum arată 
satul d# centru aîfi punct 
de vedere al gospodăriei 
comunale ?

— Nu suntem mulţu
miţi. Nici cum arată, nici 
cât facem. __ ,

— Vă întreb acest lu
cru întrucât am văzut cam 
multe gunoaie.

— Aşa este. Adevăru-i 
că avem şi oameni nese- 
rioşi. Deşi am dat amenzi, 
gunoiul se aruncă pe un
de le vine unora bine. 
în  zilele următoare vom  
aduce, cu sprijinul RAGCL 
Petroşani, trei containere. 
Va fi scump, dffr trebuie 
s-o facem. Un container 
ne-a promis şi RAGCL Ha. 
ţeg, însă nu prea ne ba
zăm pe el.

— De ce ?
— La Pui vin doar când 

încasează banii pentru a- 
pă, canal, gunoi. Gam 
200 000 de lei pe lună. As
ta-i singurul efort pe ca
re îl  fac. Mari necazuri a . 
vem cu fosa septică de e- 
vacuare a reziduurilor. A 
•fost făcută pentru un bloc. 
Acum s-au ădăugat 50 de

apartamente. Din 1987 se 
fac adrese peste adrese la 
domnii de la Haţeg. N-au 
făcut nimic.

— înainte de a încheia 
discuţia, pentru că observ 
că sunteţi solicitat la al
te treburi, ce-ar mai vrea 
să ne spună primarul co
munei Pui ?

— Una şi gata. N-aţi vă
zut aşa ceva ! Oameni in
conştienţi care păşunează 
cu animalele pe culturi. 
Nu mai ştie nimeni de 
frică, de. ruşine. Am dat 
vreo 15 amenzi până acum. 
Degeaba.

— Poate dacă-i cunoaşte 
mai multă lume, ii prinde 
totuşi ruşinea. Aveţi câte. 
va nume ?

— Desigur : Romului Si
la, Simion Drăgonescu, F1- 
lip Matei, Ion Becuş, Va- 
leria Sîla.' Dar dacă ruşi
ne nu-i.., ____...



CORVJNUL A MAI 
COBORÂT 

TREI LOCURI...

• In seria a Il-a a Divi
ziei A se. menţine numărul 
de 8 echipe aflate în ,,ho- 
ra“--candid Arii la... pramo- - 

'vare i De la locul 11) pâ
nă la 17 (Olimpia Satu Ma
re nu se mai poate sal
va), Oricâte e posibil să 
intre între cele trei echi
pe «are vor juca in „B“ 
din campionatul viitor. Din 
păcate, printre acestea se 
află - şi Gorvinul. Şi ce e 

, mai.grav, hunedorenii con- 
‘ tinuă sa încaseze cele mai 

multe;’ goluri- -in deplasare, 
'ajungând la un .periculos 
—î l ,  ceea ce contează in 

|  Upele sjtuaţii, cât un- punct, 
i» Dfci, atenţie la deplasări, 

le de la  Bocşa şi Reşiţa, 
ţ Sigur, ■ iii primul rând, 
se'pune problema obţine
rii victoriilor la meciurile 
ce se dispută la Brad cu 
I.C.I.M. Braşov (sBmbătă) 
şi în ultima etapă cu U- 
nirea Alba Iulia. In nici 
un caz, hunedorenilor nu 
trebuie să- le scape victo
ria ! Nu ne îndoim că su
porterii hţinedoreni . vor 
fi lângă echipă, că o vor 
încuraja sa iasă din im
pasul in care se află. In
să, totul depinde de for
maţia care intră pe teren.

Jiul Petroşani - a învins 
destul de lejer pe - Jiul 
Crai ova şi are cel mai bun 

- golaveraj dia serie. Sin
gura alternativă pentru 
Jiul Petroşani de a se 
menţine în lupta cu ac
tualul lider este să? -facă 

* meciul- campionatului “ la 
Tractorul ■ Braşov. Nil va 
fi uşor, dar Jiul poate să 
facă o figură frumoasă. Ur
mătoarele două meciuri (cu 
Gloria Reşiţa şi F.C. Bi
hor) le are pe teren uro- 
priti şi ultimul în depla
sare, la Satu Mare. Deci, 
posibilităţi; ca. Jiul să a- 
jungâ acolo unde merită 
prin fotbalul care-1 prac
tică, nu prin maşinaţiuni 
de culise ca alţii.

REZULTATELE ETAPEI dffi 22 in a l: Foresta.— Por
tul 0—0;  F. ©. Argeş — Flacăra Moreni 4—0; Steaua 

: M izii'— -Chimia Rm. Vâlcea 2—0; A.S.A. Tg. Mureş; — 
Gloria Buzău 3—1 ; Faur Buc. — Unirea Slobozia , 7—1 ; 
C.S.M. Suceava — Poli. Ia |i 3—2 ; C.S. Olt *90 — G.F.R. 
Galaţi 0—fl ; Ceahlăul Callatis 2—0 ; Unirea Focşani 
— Autobuzul Buc. 0—0. ; ' '

C L A S  A'M.E N T  U L
1. Ceahlăul P. N. f j 30 16 7 7 43-22 î  39
2l Flacăra Moreni V;'v 30 17 3 10 42-34 , 37
3. F.C. Argeş .30 13 8 8 52-26 ' 35
4. Gloria. Buzău ; ^ 30 * 15 4 11 57-43 34
& Steaua Mizii î 30 15 3 12 55-31 33
6. A.S.A. Tg. M. 30 15 3 12 44-38 33
7* CUS.M. Suceava z 30 13 6 11 39-37 32
8. Callatiş .Mangalia 30 13 5 12 36-38 31
9. Unirea Foeşani ’ 30 11 8 11 35-82 • 30

HK C.F.R. Galaţi 30 12 6 12 37-38 f 30
11, Poli. Iaşi 30 13 3 14 42-41 29
12. Chimia Rm. Vâlcea 30 12 5 13 52-53 f 29
Im portul Constanţa ‘ 30 12 5 13 44-46 28
l i .  Faur Bucureşti 30 12 4 M , 41-37 28
15. Autobuzul Buc. 30 U 6 m 39-41 28
16. Foresta Fălticeni 30 11 4 15 26-45 ! 26
t7. C. S. Olt *90 30. 10 4 16 34-62 24

■m . Slobozia 30 4 :&21 21-75 13
ETAPA VIITOARE ; CSA{f . Suceava — « P orţul; 

Callatis — Unirea Focşani;; Gloria.Buzâo — Faur;Bric.; 
AstpfeliQpi. — A.SJV.- Tg. M i; IJnirea Slobozia — Steaua: 
Mizii ;" Chimia Rm. V. —ţ F. G. Argeş ; Flacăra Mo
roni — Foresta ; C.F.R. Galaţi — Ceahlăul P. N . ; Poli. 
Iaşi — CS. O lt’90.

A 2
REZULTATELE ETAPEI din 22 măi : I.C.I.M. Bv.

— Met. Bocşa 3—2 ; F.C. Maramureş — F.C. Corvlnul 
5—1 ; C.F.R. Timişoara — Unirea Â. Iulia 2—0; Metrom
— C.F,R. Cluj 2—0 ; U.T.A. — F. C. Drobeta 3—0 ; Glo
ria Reşiţa — Tractorill 1-J—0 ; Jiul Petroşani — jiu l 
Craiova 3—i  ; F.C. Bihor — Metalurg. Cugir 2—1 ; Olim- •
pia-S. M. — Armătura Zalău 2—1.

C L A S A M E N  T U L
I. F.C . Bihor 30 '.? 16 6 8 42-28 38
2. U .T .A . - - ........ 30 17 3 »« 55-31 ? 37
3: j iu l Petroşani • - Z- ■ ’ sţ 30 17 2 11 61-33 t  36
4. Gloria Reşiţa. ; ; 30 17 2 11 37-26 f 36
5. Tractorul Bv. : V': f;.' a* 30 ; 14 4 12 « -4 3 i 32
6. Metrom Bv. 30 13 6 11 30-28 f 32
7. F. C. Maramureş v c; 29 13 3 13 55-38 29
84 FVC. > Drobeta 30 12 5 13 31-36 29
9. Unirea A  Iulia 30 4 9 3  14 39-47 20-

10. Jiul Craiova 30 13 3 14 38-48 29
11. I.C.I.M. Braşov 29 11 5 13 36-39 f  27
12. Metalul Bocşa 30 11 5 14 36-45 27
13. CJMt. Cluj 30 12 3 15 48-58 27
14. F. C. Corvlnul 30 11 5 14 42-53 27
15. Armătura Zalău 30 12 2 16 39-42 26
16. C.F.R.. Timişoara 30 12 2 16 ■» 32-49 26
17. Metalurg. Cugir 30 11 3 16 39-61 25
18. Olimpia St M. • 30 11 4 15 49-53 22

LOVITURA DE TEATRU

- UlNAlVia — 
SELENA 0—1

Să auzi şi să nu crezi : 
După un meci în care a pre
sat necontenit poarta oas
peţilor (Selena Bacău), d i. 
namoviştii au „reuşit" să 
părăsească propriul teren, 
invinşi cu 1—0 de echipa 
ce se zbate din , prima e- 
tapă a campionatului şi 
până acum, să părăsească 
cele de mai jos trepte al? 
retrogradării I Iată că bă- 
câoanii au reuşit la Di- 
namo, ce n-au izbutit la 
Reşiţa. Surpriza de mari 
proporţii a acestui campio
nat va fi desigur în fel 
şi chip comentată de cei 
care mai merg sau nu la 
fotbal.

Nici Steaua n-a strălu
cit la Sibiu şi se vede, lip
sa de formă a formaţiei 
militare persistă. A egalat 
cu greu, pe sfârşitul par
tidei şi profită din plin de 
„decizia", rivalilor lor pen
tru primul loc (Dinamo). 
Oricum, campionatul mai 
e de jucat. Dinamo mai 
are ud hop foarte serios de 
trecut în  etapa a 33-a (pSlî. - 
ultima) la Universitatea 
Craiova, dar şi la Elec- 
troputere, în timp ce Stea
ua se poate poticni la 
Bistriţa (unde a mai pă-

* Echipă penalizată cu 4 puncte.
ETAPA VIITOARE : Gloria Reşiţa — Met. Bocşa ; 

Metalurg. Cugir — Olimpia S. M. ; C.F.R. Cluj — U .T A .; 
Armătura — Metrom ; F. C. Drobeta — C.P.ţt. Timişoa
ra; Unirea A. Iulia — F.C. Maramureş ; F.C. CorvinuF 
— I.C.I.M. B v .; Jiul Craiova — F.C. Bihor ; Tractorul 
Bv. — Jiul Petroşani.

--------------------------------------------------------------------------— ----------------------— ................—  •  ■  - ........................ —

Divizia Naţională
ţlt-o recent, în Cupă), sau 
chiar la Rapid sau acasă, 
în ultimul „act" cu stu
denţii din Bănie.

Poli Timişoara remi
zând acasă eu Petrolul Va 
avea serios de furcă dacă

doreşte să mai rămână in 
prima ligă. E^jirept. în 5 
etape multe se mai pot 
întâmpla. Dar nu minuni, 

pentru ultimele''clasate. Dar, 
în . campionatul nostru, se 
vede, e posibil orice.

REZULTATELE ETAPEI din 23 mai : Dacia — Oţelul 
3—2 ; Sportul Stud. — „U“ Cluj 2—1 ; Poli. Timiş. —' 
Petrolul 1—1 ; Dinamo — F. C. Selena 0—1 ; Electro- 
putere — Progresul 5—1 ; C.S.M. Reşiţa — Univ. Cra
iova 1—2 ; Inter Sibiu — Steaua 1—1 ; Gloria Bistri
ţa— F.C . Braşov 2—1 ; Farul — Rapid 1—0. -

C L  A S A M E N T  U L  /
1. Steaua 29 21 6 2 69-18 48
2. Dinamo 29 21 5 3 68-18 47
3. Univ. Craiova 29 14 9 6 44-29 37
4. Rapid 29 13 8 8 34-28 34
5. Electroputere 29 12 7 10 30-26 31
6. Gloria Bistriţa 29 13 4 12 37-34 30
7. Sportul Stud. 29 12 6 11 36-37 30
8. Inter Sibiu 29 9 11 9 32-34 29
9. „U* Cluj 29 13 2 14 35-37 28

10. Oţelul Galaţi 29 11 5 13 29-35 27
11. F. C. Braşov ; 29 10 6 13 31-38 26
f i .  F.C. Farul 29 11 4 14 43-53 26
13. Dacia Brăila 29 9 7 13 29-42 25
14. Poli. Timişoara 29 6 12 11 26-40 24
15. F. C. Selena 29 8 6 15 20-37 22
16. Progresul Buc. 29 7 8 14 29-47 22
17. Petrolul Ploieşti 29 9 3 17 38-45 21
18. C.S.M. Reşiţa : ; ' 29 6 3 20 29-61 15

MUREŞUL DEVA IN

■ FAZA FINALA PE 

ŢARA !
Disputându-şi jocurile din  

semifinala zonală ce a a- 
vu t loc la Oradea, în  com
pania unor form aţii bine 
pregătite, de la cluburi pu
ternice cum surit F.E.M.E. 
Bucureşti, C.S.S. • Tg. M u
reş, C:S.S. Satu  Mare, 
C.S.S. Râmnicu Vâlcea şi 
Gaz M etan Mediaş, tine
rii fotbalişti nu  (tu fost 
inv in şi decât intr-un sin
gur meci (de la debut, C.S.S.

, R. Vâlcea — Mureşul 5— 
3), tn  rest num ai victorii 
la scoruri concludente : cu 
Gaz M etan Mediaş 2—0, 
cu Satu Mare 4—0, cu 
F.E.M.E. Bucureşti 2— 0 şi 
to t 2c*4k eu  Tg. M ureş.
, Fotbaliştii deveni s-au re

m arcat .prin jocul lor in 
ventiv>, pe atac, înscriind  
13 goluri şi prim ind doar 
trei, interpretând partitu
ra tehnico-tactică impusă 
d e  tânărul dar apreciatul 
antrenor Ionel Stanca, bine 
ajutat pe tot parcursul tur
neului de Ionică Macavei. 
Goigeterii M ureşu lu i: Luca 
3 goluri, Gărjob, Cezar, Bă- 
doi şi Lurera 2 goluri, Ră- 
ducănescu şi E lek câte un  
g d , dar şi alţi coechipieri 
de ai lor po t ajunge fo t
balişti de nădejde' la' se

niorii Mureşului, Corvinului, 
Jiului, după valoarea lor. ' 
■ Componenţii lotului, . an
trenorul doresc.ca şi prin  
interm ediul ziarului „Cu
vâ n tu l• liber" să adreseze 

.m u lţum iri călduroase Minei 
Deva, S.C. Avicola S.A. 
M intia, inginerului Victor 
Pasau de la S.C. Cartel 
SR L  Cluj, — Şantierul De
va, a lto r  oam eni de 'su 
flet- pentru- sptOjinul' ce II 
acordă creşterii noii-gene
raţii de fotbalişti deveni.

In Valea Jiului, pe lângă fotbal, se afirmă în' 
ultimul timp alte ramuri sportive, cu audienţă din 
ce în ce mai mare la public : rugby, popice, volei, 
handbal etc. Ne face plăcere să consemnăm, din 
nou, că se prefigurează câştigarea şi în acest an 
a titlului de campioană naţională pe echipe de că
tre Minerul Vulcan, într-un adevărat „galop'* de 
sănătate, pierzând în actualul campionat doar 2 
jocuri,: câştigând şi în depl&sâre la principalul ri
val la titlu. Auriţi Baia Mare! Echipa din Vulcan 
se remarcă în mod deosebit prin omogenitatea şl 
siguranţa sa, acţionând de cele mai, multe ori cu 
multă stăpânire de sine, atât la popicele „pline** 
cât şi la „izolate", ratările fiind rare la bilele mixte.

E drept, echipa de seniori, dar şi de juniori (iatâ 
grija pentru viitorul formaţiei) se bucură de cadre 
competente, cu o pregătire corespunzătoare şi ’ o 
bogată experienţă competiţională. Antrenorul prin
cipal, prof. Valeriu Piscoi, care este şi antrenorul 
naţionalei României la seniori,? secundul llie Bă-

L A  POPICE,
VULCANUL E FRUNTEA

iaş — maestru emerit al sportului — şi antrenor 
al naţionalei de juniori .Iţe l »  minunat cuplu, vi
zând mereu, campionat de campionat, performanţa 
— adevăratul etalon al profesionalismului. Nu în
tâmplător, Leontin Popp, campion naţional la in
dividual, Ion Grigorescu, Nicolae Lupu, Silviu Be- 
livecă, seniori la  Minerul Vulcan, fac parte şt din  
reprezentativa R om âniei.iar de la juniori sunt se
lectaţi Virgil Dorin şi Louis Cărare.

Dacă sportivii din Vulcan cuceresc titlul de 
campioni şi în acest an, eând Minerul Vulcan va  
participa şi la Cupa Mondială,unde anul trecut a 
ocupat locul 6, este norrnalşă.apreeiemţi conducerea 
Asociaţiei sportive Mineral Valean, ing; Tatii Drumeş 
(preşedinte), a vicepreşedintelui, dl Bora Balosiri, 
şi a preşedintelui secţiei de popice. Alexandru Treş- 
tian, dar şi a sindicatului liber de la mina Vulcan 
(lider Avram Vârjan). ; „

— Se ştie., popicele sunt unul dintre sporturile 
cele mai răspândit* Trt rândurile m in erilo r— ne 
declara- dl Ioan Horvat, de la ©Cciul Judeţean de 
Sport. Numai că la V ulcansuntoam enU foarte en
tuziaşti, capabili să organizeze pentru salariaţii mi
nei dar şi pentru ceilalţi,Ţâşnitori a i Vulcanului â- 
devărate manifestări sportive, - la ca-e spectatorii 
merg cu multă plăcere. Aici se preconizează reînfiin
ţarea echipei feminine de popice (6 fete d in : fosta - e* 
chipă a Minerului joacă în Super Ligă şi în Di
vizia A), -completând astfel „tabloul" popicelor în 
cadrul Asociaţiei sportive Minerul Vulcan.

V1CECAMPION ' 

NAŢIONAL LA BOX

ETAPA VIITOARE <6 iu n ie): G.S.M. Reşiţa — Elec- 
troputere ; Progresul — Dinamo ; F. C. Selena — Spor
tul Stud.; Petrolul — Dacia ; „U“ Cluj — Poli. Timi
şoara ; Univ. Craiova — F. C. Braşov ; Rapid — Glo
ria Bistriţa ; Steaua — Farul ; Oţelul — Inter Sibiu.

Intre 9—15 mai a.c., s-a 
desfăşurat finala pe ţară 
a Campionatului Naţional 
de box, la care au parti
cipat câştigătorii etapei de 
zonă din România şi cam
pionii ediţiei trecute (1992). 
La actualul campionat a luat 
parte şi boxerul Zgârdea To- 
ma, de lâ A.5. Minex-for De
va, în vârstă de 17 ani, la 
categoria 60 kg (semiuşoa- 
ră). Comportându-se bine, 
a obţinut titlul de vice- 
campion al României şi 
medalia de argint.

Antrenorul Ioan Benea 
şi membrii asociaţiei a- 
dresează mulţumiri con
ducerii S.C. Minexfor pen
tru sprijinul ce îl acordă 
dezvoltării sportului, afir
mării pe plan naţional a 
tinerelor-speranţe.

Pagină realizată de 
SABIN CERBU

D i v i / i faza iodeteană
REZBLT-ATELE.ULTIMEI ETAPE-nr. 30 din 23 mai f  

Minerul Bărbâteni — Min. Şt. Vulcan 2—3 t  Constructs 
Hunedoara'— Metaloplastica Oră ştie 1—0 ;.AtStA.. Aurul 
Brad — Min. Ghelarl 2—1 ; Min. V. Teiiuc — Habe» 
Haţeg 2—1 ; G.F.R. Simeria — Metalul Crişcior 3—1 1 
Victorţa ’90 Călan — Min. Certej 2—0 ; Mureşul Deva 
— Favior Orăştie 7—0 ; Min. Aninoasa — Parângul Pe- 
trila Lonea 2—1.

CLASAMENTUL
1. Parângul Petrila Lonea 30 23 3
2. Minerul Şt. Vulcan
3. Constructorul Hunedoara
4. Mureşul Deva ,*
5. Minerul Aninoasa
6. Haber Haţeg
7. C.F.R. Simeria
8. Victoria ’90 Călan
9. A.S.A. Aurul Brad

10. Minerul Certej
11. Metalul Crişcior
12. Minerul Bărbăteni
13. Minerul Ghelari
14. Metalop. Orăştie
15. Minerul Teiiuc
16. Favior Orăştie 
Z M M V A W V A V A W A W M V A W .V .V /Z A W W W .

4 93— 28 49
30 22 4 4 81— 33 48
30 17 4 9 80-t- 53 38
30 14 5 11 56— 40 33
30 16 0 14 69— 51 33
30 14 4 12 47— 52 33
30 14 1 15 59— 45 2î|
30 13 3 14 58— 46 20
30 12 5 13 57— 47 29
30 10 6 14 65— 59 26
30 12 2 16 53— 65 26
30 12 2 16 47— 76 26
30 9 6 15 50— 63 24
30 10 3 17 60— 64 23 
30 9 4 17 37— 80 18 
30 6 2 22 29—122 14

REZULTATELE CONCURSULUI 
P R O N O S P O R T  

DIN 23 MAI
ANCONA — PESCARA 5—3 8
BRESCIA — LAZIO 2—0 t
FIORENTINA — UDINESE 2—2 ; m
GENOA — P ARM A 1—I X
INTER — FOGGIA 1—1 X
JUVENTUS — SAMPDORIA 1—1 m
NAPOLI — TORINO l —l X
ROMA — ATALANTA 2—2 X
BAIU — COSENZA 1—2 2
BOLOGNA — MODENA 2—1 1
LUCCHESE — CREMONESE 0—0 X
TERN ANA — PISA .3—0 a
VENEZIA — LECCE î —i ...a

Fond de câştiguri: I0.1 894 739 lei.

-.W.VV.VZ,W.'.VZZA-Ẑ -. . . . . . .V.V.V.VAV.V(W9!

1 
U

. Ş
 

1 
. Ş

Ş
Ş

Ş
g

1 g
j 

g 
„i

-1. 
1



A N IV E R S A M

•  C ^ e mai frumoase 
gânduri şi urări de bine 
pentru minunata soţie şi 
Btatna. Luminiţa Ambruş,
fterâ. pSSS)

' •  Dragă Costala. din 0 -  
tffapfoâTa de Jos, niama, 
io ta  Janina şl bimieit tti 

eu ocazia impBnf* 
f t l  vârstei de 18 ani, sâ* 
«iîssţe, bucurii in viaţă ş l  
'laţifdivionRiuI „La tnulţl 
« f t r  ((5546)

VÂNZĂRI 
i. ^ v i îM P A R l

■* Vând televizoare tu  
lor, iadă frigorifică, preţ 
ţaSgOciabil. Tel. 624975. 
^  (6572)

•  Vând bosse _ FA 2x500
Ut, Amplificatoare mixer 
46 canale, egalizator Cros- 
*over. Telefon 095/613780, 
617349, 612330. £6553)

•  Vând motor TN pe
«Motorină 8 CP, funcţiona
bil. Veţel, 174. (6557)

•  W id  urgent «p ana-
tpfent I  camere; "uitracen- 
tarf. Informam tel. «1068, 
«I»1M. (6550)
' % Vând apartament 3 

ăăfnere. Dacia, Al. îtoma- 
«fttof, bl. 16, ap. 71. et. 2.

(6565)
•  Vând avantajos mp-

sufragerie, 
ijUcsHârio, tablouri, rame, 
ftehtefez gospodării. Deva, 
m  «1M44. ' (6571)

% Vând Dacia 1310 TLX, 
§ ' viteze (Ungaria). Tel. 
(HW60. (6574)
- 4t Vâftd sCmicursierâ ru
sească şi generator aceti- 
ţ t ftâ. Deva. Informaţii, tel. 
«15627. (6576)

«  Vând Fiat Kltmo 1987 
•fl televizoare color. Deva, 
m  895656. (8539)

•  Vâwd autoturism La-
- A ş  t$ m  şi televizor color

Tel. 615418, dtt» 
p ă te fa  i§. (6563)

% Vând videoplâyere Al- 
48a şl Akai, sigilate Tel, 
730640. (6578)

'Cumpăr.....autoturism
ftenault 5, avariat, Înma
triculat. Deva, 615357.

f®, -agi tone. TuL 
5, Orăştle, după ora 

» .  (6415)
*  Vând i, '.'"i* era

răştie, gUz, confort ţinu, 
P**t negociabil. Telefon 
®§9788 Simeria, după ora 
46. (6522)

4» Vând urgent teren a- 
rabil. Crfstur, 617230, 
618164. (6399)

•  Cumpăr apartament 2
cţiftiere, zona pieţei, cen
tral, tlipia, Al. Păcii. Tel. 
643084. (6525)

*  Vând butelie aragaz 
rusească. Tel. 617218. (6535)

#  Vând cazan încălzire
centrală, combustibil so
l i i .  Deva. A. Vlalcu, 118 
sau 89. (6542)

*  Vând 1000 kg grâu. 
Slineriâ, tel. 660014. (6537)

•  Vând dormitor vechi, 
şfepte piese. Tel. 660956.

(6540)

WWASW.V.SWAVAW

•  SC Euromârket 
Brândus SN'C Orăştie 
vă oferă televizoare 
color, maşini de spă
lat, frigidere, filtre 
cafea şi alte produse 
eleetrocasnice, la pre
ţuri avantajoase (preţ 
de stoc). Relaţii la 
tel. 647361. ‘ (6544)

V M ăA W .W A V V V V A V r

•  Vând Dacia 1310 TÎ3S,
an fabricaţie 1989. Tel. 
98/888700. (6380)

- * V ini Dacia 1319 UDE,
' 1988. Ţ e l 825717, ttr. Val- 

(•âr, Ar. 1 • -ţSWtSj
.. •  Vâhd awrâusrism Da* 

eia 1310 T X  toreak, fabri- 
eaţie 1986, preţ avantajos. 
Informaţii la tel. 625050 
sau str. DrăgOş Vodă, nr. 
1», familia Gabor. (6390)

6  Vând sufragerie „To- 
pliţa**, compusă d i n : v i
trină, servantă, comodă, 
raasâ. scaune, canapea, fo
tolii, ® ei 615617. (6592)

•  Vindem autodubă i-
Zotermă de 5,5 tone. Be- 
iaţii tel. 837358 <6 34)

a Vând remorc i îc.M — 
2, stare perfectă, Lăpuşnic, 
nr. lio , familia Simode.

(6$30)
•  Vând betoniere 100 1

şi piese schiteb, eoroănă, 
fulii, pfnfoane, preţ avan
tajos. Tel, 713121, orele 
8—18, (6$50)

6  Vând bibliotecă 4 Cor
puri. Tisî 618399. («51)

•  Vând 6 capre, 5 Iezi, 
15 000 bucata, negociabil. 
Informaţii Bârsău, 667152.

(6658)
•  Vând apartament , 2

camere, parter, Progresu
lui, bl. 3 C, ap. 3, tel. 
619048, Deva. (6560)

•  Vând piese diverse
pentru Ford Granada şi 
Taunu» motor, uşi, ca
potă, punte faţă, spate 
etc. Tei, 7lG2'17. (6437)

•  Vând Mitsubishi Tur
bo Cordia, înmatriculat, 
stare Impecabilă, consum 
8 litri/IOO km, 1600 cmc, 
model 1986. Informaţii la 
tel, 618738, preţ informa
tiv 4500 . DM . (6691)

•  Vând casă. Hunedoara, 
str. Piaţa, Libertăţii, nr. 3.

- - • ‘ ' (5877)
•  Vând apartament i 2

camere, etaj 2, stare ex
celentă. Hunedoara, str. ' 
Eroilor, bl, 24/11. (5878)

•  Vând Casă şi grădină, 
Zlaşti, nr. 119, Informaţii 
Hunedoara, tel. 711685.

(5879)
•  Vând vidooplayer Fu- 

nai nou, telecomandă, preţ 
145 000 lei. Tel. 718577.

(5881)
•  Vând instalaţie sate

lit completă, televizor Dia- 
m aaf 240, -stare perfectă. 
Informaţii tei. 722251, du
pă ora 16. (5882)

‘ >’ n TOdate, ul-
du-

p â o r a l S .  ,  (5884)
•  Vând apartament 3 

camere, Hunedoara, bdul - 
Traian 2 bis. ap. 16. (5886)

•  Vând urgent, conve
nabil, Dacia 1310, videore- 
corder cu 8 casete, staţie 
200 W şi Orgă 2 claviaturi 
superprofesionale. Cum
păr dozator sucuri. TeL 
712234. ‘ (5888)

•  Vând maşină de cu
sut Singer, excepţională 
Deva, bdul N. Bălcescu, ■ 
bl. 15, se. I, ap. 39, et. 9, 
zilnic între orele 17—20.

(6595)
•  Cedez contract apar

tament 3 camere, preţ 
informativ 2 300 000, ne
gociabil. Tel. 711828. (5876)

DIVERSE

•  Absolvenţii promoţiei
1983 â Liceului Malema- 
tică-Fizică Hunedoara sunt 
rugaţi să se prezinte sâm
bătă, 29 mai, ora 14, |n  
curtea liceului. (5875)

ÎNCHIRIERI

•  închiriez apartament 
2 camere mobilat, telefon, 
cartier O.M. Tel. 722809.

(5880)
•  Tineri căsătoriţi cău

tăm pentru închiriat a-

partai * ,st mobilat sâtt 
mobilat. Tel. 617096. (6564) 

. *G F E R  t«t«n btriaet 
0,68 hâ, . #
porumb .pentru lucrat în 
-jpşrte,.:..' zona d ig |p iV 4fS'*  
c«’‘ Deva. InformaţU tăi.
m m .

•  Oferim izotermă S
tope pentru transport măr
furi. Comenzi ia telefon 
627558. (6534)

PIERDERI

O Pierdut chitanţier 2750 
— 010, st, ţinând .o . * 
tăţli comerciale ' Aeomln 
Cluj -  •« f  :1a ît'T'-dtx u  
Se declară nul. (9575)

OFERTE SERVICII
•  Caut urgent femeie 

pentru . îngrijirea unui
j>il de d.di ani. TeJ^ftto 
5360. . ; (6587)

•  SC Căra Impex ■ 
SRL Hunedoara Or
ganizează tn -fiecare 
duminică excursii fel 
"FSltSilâ, preţ îjMXJp Oţi 
- f  20 DM. Informaţii 
tel. 716842. (6545)

•  Societate com ercială
angajează Urgent conta
b il — eont&bilâ. R elaţii 
tel. 613345, SI3281. (6543)

•  Caut Îngrijitor băr
bat pentru 10 vaci, cunos
cător îngrijirea animale
lor. Familia Lucaci loan, 
corn. Pui, sat Galaţi. TM. 
123, Iîaru Mare, între 0- 
rele 20—22. . (0595)

COMEMORĂRI
•  Doi ani do lacrimi şi 

dor de la incredibila şi
■ iuigerâtoarea - duspârţiter 
de col care a fost »oţ şi 
tată

plt. ALBA DA VID
Dumnezeu să-l odihnească f • 
Soţia Otilia şi fiul Radu.

(5674)

•  S-au scurs 3 ani 
«te te  'O»*
m m  a # M  «ore > 
«  uii m l m m t  
tată r'

Nu f« va,® uita alci- 
odată. (6566)

DECESE
»  fam ilia  Diacoiiu, 

profund îndureratâ, â- 
nunţă t dtn
viaţâ a iubftuluî lor 
- GUBORGHE 

DIACONII, " 
in vârstă de 45 de 
anL .1 nmormântarea 
raiereuri, 26 mai, ora 
14, Ia cimitirul din 
str, Emiaescu, Deva. 
Dumnezeu să-l ierte 
Şl sâ-l odihnească in  
pace 1 (6607)

•  Cu durere in Su
flet, familia HrvU â- 
nunţă moartea pre
matură a scumpului 
lor naş,

GHEORGHE
DIACDNU,

Dumnezeu să-l odih
nească ! ; ’ ((®6J)

•  Salfipiaţîi de la 
O.R.S.A. Deva''sifii? a* 
lături de Colega for. 
Elena, din Sobra, la 
greaua1 pierdere a so
ţului,
PETRU MERONlUC.
inginer agronom, şi 
transmit sincere con
doleanţe familiei tn- 
doliate. Dumnezeu să-l 
odihnească in p ace!

(6577)

•  Colectivul de la ■ 
MACON SA Deva re
gretă dis^pariţiă ţU e-  
matură a ; celei care a 
fost
VOICHIŢA ANGHEL 
r. i alătur !e i > • 
milia Indbllată. (6579)

♦  Dorim ea şi pe a- 
ceastă cale să m uiţu -: 
mim  d in  tot sufletul 
tuturor celor care au 
fost Şdături de noi Ia 
comemorarea dragu
lui nostru soţ, tată ş i : 

.ginere,
iitg. VAS1LE POPA

•  îttulţ .1 . ;
lor care au.fost .alăţuri de 
noi cu il.«v sl itsr-'vîn ia. 
despărţii-ea .de dragul nos
tru

MUŞA MIRON — 
MONjtCA

din Lelese, la numai 44 
de ani.

Soţia Fica, fiica Monica 
şi soacra Ana.

Te vom plânge mereu. : 
(8675)

P  ie t a t e a  c o m er c ia la
< TJL PENTRU PASACERI" S.R.L. 

S I B I U  
Anga|eaz$

#  Ghid (ghidă), persoană serioasă, posesoa
re de post telefonic, pentru excursii în 
străinătate.

#  De asetuetiea, societatea organizează ex
cursii ta Istanbul şi Grecia.

Relaţii Sibiu, telefoane: 092/415637, 
092/424681, între orele 9—17. (4618)

SOCIETATEA COMERCIALA „TERMOREP" — 
S.A. HUNEDOARA

Cu sediul în Hunedoara, str. Ştefan cel 
Mare, nr. 1, telefon 095/715842.

Organizează in data de 20 iunie 1993 lici
taţie pentru vinderea de mijloace fixe. Lista 
mijloacelor fixe poate fi consultată Ia sediul so
cietăţii.

SOCIETATEA COMERCIALA „TERMOREP“ — 
S.A. HUNEDOARA

V Organizează concurs pe data de 2 iunie 
! 1993, pentru ocuparea postului de contabil şef. 
\ Cerinţe : studii superioare cU o vechime de mi* 
|  nim 5* ani în specialitate. (CEC)

s ,c . m m  g r u p  s .R ii. d e v a  |
" ;vV,;:.r x'- :V; ■' ;V.';=': ".'O/ir.- - i!':r -a\,\

Pune ta dHpotiţia societăţilor de construcţii şi |  
profoctare la tom atc wa « iu « >  Infarmahe lategraL 1 
produs de $ &  WFRSKV S.R.L. i iă â n f  I
dariM, doCUteMitaţu «iurtă, sltuaţâ de tacrărl, a x - '  
trase d e resarse, ge^ lane de materiale, eetitahttlta-| 
te f i salarlL Toate programele din sistem com unici J 
între ele şi permit modificarea tarifelor şi reţetelor |

Execută, pe bază de comandă fermă, utilizând I 
programe amologate in ţară, Calcule pentru strbeturi I 
«te construcţii la  conformitate cu normaitivele în  * 
vigoare, . . . . . .  1

Infm-maţii la telefon 095/621895, zilnic 10—14. i  
___________  (4621); |

jtlkiMmrn,. i ii .......... ^  ^ >>*", */

r i n a * ;

z im ţ a u . .1 "ii9 EGgŢi
t r t o f 't Z n  [ m  t ,  -“ < « 1 * 1

\m S s 0 h W $ &  .

I

I

U. M. CUGIR

Organizează licitaţie publică In ultima zi de 
joi, ora 12, din fiecare lună a anului curent pen
tru vânzarea de mijloace fixe şi închirierea spa
ţiilor disponibile rămase de la licitaţia prece
dentă,

j Următoarea licitaţie va avea loc joi, 27, 65. 
1993, ora 12.

Informaţii suplimentare se pot primi zilnic 
între orele 9-15 de la Serv. ME., tel. 096/752420, 
int. 160 sau 096/753231. . (555/331)

S.C. TRANSLOC S.A. DEVA

I*
I% : 
I

5 . i
%

I
%

I
■ U

I
■

IOrganizează începând cu data de 14 iunie ' 
1993, ora i0, la sediul din strada Depozitelor; I 
nr. 2, licitaţie pentru vânzare de autobasculante j 
casate. J

Licitaţia se va repeta în fiecare zi de luni i
| M i  a t ftfto *

(2505) jpână In 14 iulie 1993.
Informaţi la telefon 623645.

I
■■ u

!
. A.

\•vt
I

• ' a

Iu
Ia
I 

I
a

I
a

I
a

I
a

I
. ■ %

r■'■ti- ’

Ia
1

:,a

1
■■M

\
m

I
a

I
'  a

I
■ B-v,

I
a

I
a

I
a

I birou executori judecătoreşti.
a

l

LICEUL CU PROGRAM DE EDUCAŢIE |
FIZICA ŞI SPORT DEVA j

Organizează în data dc 6 iunie 1993, ora j 
9, concurs de selecţie gimnastică fete, pentru* 
clasa I, şj la atletism (băieţi +  fete) pentru da-1 
Sele a  V-a ş l a IX-a. j

La selecţie sc pot prezenta şi sportivi cu I 
pregătire anterioară, legitimaţi la alte organiza- j 
ţii sportive, pentru clasele V—XII, pentru cele J 
două ramuri sportive. I

Relaţii suplimentare la secretariatul scolii,,
telefon 617015. (371) (

BANCA AGRICOLĂ DEVA 1

Anunţă că în ziua de 28 mai, ora 9, va avea |  
Ioc licitarea unei autodube Daimler Benz. ■

Licitaţia şi informaţii la Judecătoria Deva, J
(390) j

S.C. ENERGOCONSTRUCŢIA S.A. ; 
BUCUREŞTI — SUCURSALA I

DEVA MINTIA j
cu sediul în Mintia, str. Şantierului, nr. 1 j 
Angajează urgent pentru filialele din Deva; 

şi Parbşehi dulgheri cu experienţă şi calificare j 
pentru lucrări industriale. •

Relaţii la biroul P.O.N.S. telefoanele 613220,} 
613221, interior 18. (139911

Ziar editat de S.C. „CUVÂNTUL LIBER" S.A. J/20/618/1991. Cont 30 7050 601 B.C. Deva. Deva, 2700, str. 1 Decembrie. 35, jud. Hunedoara, 
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