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E ziua ta, copile ! Tu, 

floare a sufletelor şi rpd. 
al iubirii, speranţa noas
tră pentru mâine, eşti 
sărbătorit azi pe întreagă 
Terra. Bucurie şi emoţii 
aduci părinţilor de la 
strigătul intrării în viaţă, 
până să ajungi cârja bă
trâneţilor lor. Se cuvine 
dar să-ţi' închinăm ţie 
speranţa de azi şi împli
nirea de mâine, toate gân
durile noastre bune, toate 
urările de sănătate, de 
belşug şi de pace. Se cu
vine să ne aplecăm cu 
dragoste asupra ta, co

pile, să sădim tn ttne 
sămânţa iubirii, respectul 
pentru ce-am fost şi ce 
suntem căci tu vei fi vi
itorul.

E ziua ta* copile! €Să 
ai chipul alb, galben sau 
negru, azi întreaga pla
netă te sărbătoreşte.

De ziua ta, copile, ar tre
bui ca glasul armelor să 
tacă, din ţevile puştilor 
să iasă flori, albi porum
bei să înalţe spre soare 
visurile tale. Azi ar tre
bui ca lacrimile să nu-ţi 
brăzdeze. obrazul şi ochii 
tăi să oglindească seninul 
cerului. Ar trebui. Dan. 
războiul, foamea, mizeria 
şi boli cumplite mai 
frâng plăpânde vlăstare.

E ziua ta, copile ! Au 
înflorit copacii şi-ţi dă
ruiesc mireasma florilor 
Soarele te binecuvân- 
tează acum la început de 
vară, Gel mari veghează 

■ să-ţi fie bine. De ziua ta, 
privindu-ţi zâmbetul, de
vin şi ei mai buni, re
descoperă bucuria de ă 
trăi şi a visa, încrederea 
în mâine.

VIORICA ROMAN

A COPILULUI w
în universul celor mici

•  „Târgul copiilor meş- condeierea ouălor şi 
teşugari din Komânia“, realizarea obiectelor din 
ediţia a doua, s-a desfâ- scoarţă de copac. Alături 
şurat în perioada 29 mai de deveni au participat 
— 1 iunie, la Muzeul tch- cu pictură pe sticlă, rea- 

, nicii şi creaţiei populare lizată sub îndrumarea 
„Astra" Sibiu. La întrece, dnei Lucia Mărgineanu, 
rea din Dumbrava Sibi- reprezentanţi ai Clubului 

ului au participat şi 12 mici Copiilor Hunedoara, 
meşteri mari în ale artei Pentru fiecare domeniu 
populare din judeţul nos- s-au prezentat expoziţii 
tru, reprezentând 10 do- (peste 200 de exponate ţţU 
menii. La ediţia prece- fost prezente la târg), co.

. dentă a târgului repre- piii au făcut demonstraţii 
zentanţii cercului de artă practice. Exponatele au 
tradiţională în lemn al fost însoţite de o bogată 
Clubului Copiilor Deva. documentaţie (istoricul o- 
coordonat de dl Mircea biceiului, procedee de lu- 
Lac, au luat toate pre- cru, motive tradiţionale, 
miile întâi la domeniile explicaţia semantică a 
la care au participat. Pen- lor, desene şi fotografii), 
tru acest an, meşteşugu- VIORICA ROMAN
rilor în lemn, os şi me- ■
tal, li se adaugă şi în-(Continuare in pag. a 2-a)
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N-am fost de mult prin ceea ce faCe ca cererea in- contracte şi Ia comenzi mal
-secţiile fostei Ţesătorii de ternă să fie foarte redusă, mari de la beneficiarii tra-
Mătase Deva (azi S.S. „Ma- Şi nefiind cerere de marfă diţionali, mizându-se pe
tex" S.A.) Am făcut-o zi- — aproape deloc contracte, întreprinzătorii privaţi care
lele trecute şi, mărturisesc, iar comenzi prea puţine luau cantităţi mici — a-
m-a încercat un sentiment — fabrica din Deva (şi nu precia maistrul Laszlo
de amărăciune. Hale mari, . numai aceasta) lucrează cu Francisc. S-au pierdut ast.
în care abia vezi 2—im u n - mult sub capacitate, an- fel clienţi importanţi. A-
citori, utilaje şi instalaţii gajaţii ducându-şi cu greu cum, noua conducere a şo-
de mare complexitate a- existenţa. cietăţii face eforturi de
flate de' multă vreme în Aflaţi în dialog cu un prezentare a produselor şi
repaus, femei care stau partener englez, dnji di- de atragere a noi parte

neri. Se pare că suntem 
pe. un drum bun“. „Sigur, 
circuitul pare simplu ţ co
menzi == desfacere == bani 
=  materie primă — pro
ducţie..., însă cererea este 
mică la această oră", sub- 
linuteă ajutorul de maistru, 
Leontin Rain.

Am poposit scurt timp 
şi în secţia maşini de ţe- 

cu capetele plecate, sim- rectori Aurel Bălan şi sut pneumatice. Este vorba
ţindu-se parcă vinovate Dan Mătăsaru ne-au su- despre mai multe aseme-
că nu au de lucru. gerat să discutăm cu oa- nea utilaje din import,

Nu vom face istorie. Gă meni la locurile lor de aduse în fabrică în urmă
a „căzut“ CAER-ul şi nu muncă. Aşa am şi făcut. cu vreo trei ani, dar care
a apărut nimic în loc se fată, în secţia de bază a au fost montate şî puse In
ştie. Dar se ştie şi faptul actualei S.G. „Matex“ SA. funcţiune doar de 4—5 luni.
că, în loc să-şi protejeze — ţesătoria —, din cete Secţia este frumoasă, iu-
produsele şi să încurajeze 516 maşini de ţesut merg minoasă, dar şl ea merge
producţia internă, sfătui doar 150. „Soordonez o cu mult sub capacitate,
nostru de drept — care zoijă de 36 de maşini, dar „Păi avem montate 72 de
acceptă atâtea lucruri am încărcate numai 12$ ne războaie, rodate 60 şi In-
strâmbe — a permis im- spune firăreasa Emilia Stă- cărcate 41, ne spune ajuto-
portul masiv de produse zărescu. Fetele nu mai lu- rul de maistru,.loan '  Sio-
străine, care, fireşte, le-au crează simultan la câte can. Au o productivitate
anihilat pe cele româneşti, şase maşini, ca înainte, d  la ridicată, sunt economice —
Este şi cazul ţesăturilor de câte 2—3. Războaiele merg, In privinţa consumului de
mătase. Mulţi dintre foştii firul e bunişor, ţesătura iese materii prime — şi reali-
berieficiari ai ţesăturilor de de calitate. Dacă anvavea zează o calitate superioară
mătase de la Deva lucrează comenzi şi materie primă,
în „lon“, cum se spune, am putea da mult mai DUMITRU GHEONEA
adică folosind materialele multă producţie11. „Este rău — — n.—. —  —  ........ . -
aduse de partenerii externi, că s-a renunţat la unele (Continuare tn pag. a 2-a)

„MATEX" CAUTĂ NOI... 
„DRUMURI ALE MĂTĂSII”

Este bine
Reiese din ziarul „Cu

vântul liber" că mai multe 
persoane din oraşul Deva 
s-au adresat, în vederea 
etapizării programului de 
apă caldă menajeră, 

ca urmare a reducerii sub. 
venţiei la energia termică. 
Este bine să se ştie că 
prin furnizarea apei calde 
menajere sau a încălzirii 
cu intermitenţe, atât con
sumul de apă cât şi de 
agent termic primar sau 
secundar este cu mult 
mai mare, peci implicit 
şi plata acestora. O ase
menea furnizare cu în
treruperi atrage după sine 
şi alte inconveniente. In 
perioada de timp când 
s-a furnizat astfel apa 
caldă menajeră, locatarii 
de la etajele superioare 
âle blocurilor de locuit 
nu beneficiau de această 
din cauza consumului ex
cesiv la etajele inferioare 
şi parter, consum datorat

să se ştie
programului restrâns de 
furnizare. Astfel existau 
în permanenţă neînţele
geri între locatarii eta
jelor superioare şi aso
ciaţiile de locatari, cu 
privire la plata taxelor 
comune, vVrv. ■ ;: v:.: 

Locatarii trebuie şi 
este bine să ştie că o 
furnizare a apei calde me
najere cu intermitenţe 
nu‘ este economicoasă. Se 
consumă mult agent ter
mic primar până la ridi
carea apei reci la tempe
ratura optimă de furni
zare ca apă caldă. Apa 
caldă, care rămâne pe • 
reţelele termice, până la 
următoarea furnizare, se 
răceşte şi va curge până

LUIZA LANDT 
muncitor specialist în 

*■ exploatarea punctelor 
de termoficare

(Continuare în pag. a 2-a)
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pe z i-
— De ce ieşi pe balcon de fiecare dată când 

soţia ta începe să facă vocalize ?
— Vreau să mă vadă lumea, să am un 

* I  alibi.

© TEATRU DE PĂPUŞI. 
Formaţia do iealm de păpuşi 
„Ariei" a Casei de Cultură Deva 
prezintă azi, de Ziua Copilului, 
ora ÎS,30, un minunat spectacol 
pentru cei mici cu piesa „Cipo- 
l i n o U n  cadou frumos pentru 
care membrii colectivului artistic 
merită toate felicitările. (M.B.)

0  COMUNA BUCUREŞCI ŞI-A 
ALES NOUL PRIMAR. Aşa cum 
a anunţat la timpul potrivit zia
rul nostru, primarul ales îti ale

gerile locale trecute a fost suspen
dat. Ca urinate a acestui fapt, du
minica trecută aici au avut toc ale
geri pentru desemnarea prin voţ a 
noului primar al localităţii. De la 
dl. judecător Daniel Tiliciu, pre
şedintele Circumscripţiei electo
rale nr. 26, am aflat că alegerile 
s-au desfăşurat in perfectă ordine, 
în  urma numărării voturilor ex
primate, noul primar al comunei 
Bueureşci este dl Petru Opruţ, 
din partea Frontului Democrat 
al Salvării Naţionale. (Al.J.)

©  „TRICO-Fîvr. Pe bulevar
dul Tudor Vladimirescu, din Ha
ţeg,. în imediata apropiere a spi
talului orăşenesc, dl'Zărie Ba- 
lica a deschis o unitate de tri
cotaje. Meseriaş cu vechi state de

servicii ca tricoter, omul execută 
o gamă variată de articole de 
tricotaje, cu materialul clientului 
sau al unităţii. La alegere. (N.S.)

© AJUTOARE, tn  baza cere
rilor depuse de cetăţenii lipsiţi 
de mijloace de existenţă sau cu 
mijloace_ de existenţă redusă, de 
la începutul anului 1993 şi până 
în prezent, Consiliul Local al o- 
raşulul Brad a acordat 15 aju
toare băneşti în sumă de 2604 
lei pentru fiecare solicitant, iar 
la cantina de ajutor social s-au 
acordai 40 de raţii de mâncare 
persoanelor aflate în situaţii e- 
ronomiee si sociale deosebite.
(a u .) .. ■

©  ÎNAINTE DE A  URCA IN; 
AUTOBUZ... în autogara din De
va, dl Vasile Stoica, şeful uni
tăţii de legume şi fructe nr. 2,. 
vă oferă mere bune, roşii, cas
traveţi, ceapă uscată şi verde, 
ghiveci de gătit, suc de roşii, 
orez, tocană de legume, com
poturi, oţet vărsat, apă minerală, 
vinuri. O servire promptă este 
asigurată de dnii Vasile, loan şi 
Elena Stoica. (Gh. I.N.)

•  CERNĂUŢI. Căpetenia 
cazacilor din Regiunea 
Cernăuţi, ofiţeri din Ar
mata Naţională a Ucrainei, 
a declarat într-o emisiune 
televizată că a" sosit tim
pul „să fie create unele 
unităţi militare de cazaci", 
informează Moldova Preş. 
Având în vedere faptul, 
că regiunea Cernăuţi este 
o zonă. de frontieră, şi-a 
motivat el afirmaţia — a- 
ceste formaţiuni de camei 
vor avea sarcina de a su
praveghea ordinea în lo
calităţile din apropierea 
graniţei, „Ceea ce le va 
scăpa de sub contrei gră
nicerilor, nu le va scăpa 
cazacilor", a susţinut că
petenia cazaca.

Dat fiind faptul că de-a 
lungul frontierei regiunii 
Cernăuţi ctt România sunt 
situate in principal loca
lităţi cu populaţie româ
nească, se pare că tocmai 
în aceste sate cazacii se 
Pregătesc să facă în pri- • 
mul rând „ordine", apre
ciază corespondentul a- 
genţiei Moldova, Preş.

•  BONN. Camera Supe
rioară a  parlamentului 
Germaniei, Buhdesraf, a 
aprobat proiectul de lege 
cu privire la acordarea 
dreptului la azil, punând 
astfel capăt politicii „uşi
lor deschise" In această 
privinţă —■ transmit agen
ţiile France Press»* şi As
sociated Press. 51 de~
membri ai Bundesrat — 
cu cinci mai mult decât 
majoritatea necesară de
două treimi — au votat fu 
favoarea proiectului, care, 
anterior, a fost aprobat de 
Bundestag, camera inferi
oară a forului , legislativ 
german.' J

Principala .prevedere a 
noii legi permite autorită
ţilor din domeniul imigra
ţiei să respingă cererile de 
azil ale persoanelor care 
trec frontiera germană, a- 
cestea fiind trimise ime
diat înapoi. Totodată, noua 
lege prevede ca cei refu
giaţi care nu vin din ţări 
aflate în stare de război 
sau conduse de dictatori, 
să nu primească azil.

g_m m m
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(Urmare din pag. 1)

e Expoziţie de pictară 
pe sticlă şi ceramică.
La Galeriile „Forma1* ale 
Fondului Plastic Deva a 
fost vernisată expoziţia 
de pictură pe sticlă şi 
ceramică dedicată Zilei 
Copilului Creatori sunt 
elevii claselor I B şl a 
Iii-a B de la Liceul de 
Artă Deva. Ei au fost 
îndrumaţi de dl Ioan Şeu, 
cunoscut artist plastic 
devean, în eadrul cercu
lui de activităţi plastice 
al Clubului Copiilor Deva.

„La vremea cireşelor" 
cum se remarca la des
chidere, expoziţia impre
sionează printr-o mare

„recoltă" de lucrări, în
grijit realizate. Peste o 
sută de icoane pe sticlă 
transpun în culori, une
ori cu stângăcia candidă 
a celor mai mici sau cu 
o anume siguranţă a pe
nelului la cei mai răsă
riţi. personaje biblice, 
aşa cum !e-au imaginat 
ei după orele de religie. 
Obiectele de ceramică 
(foarte numeroase) sunt 
funcţionate, dovedesc fan
tezia debordantă a mici
lor ce ram işti. La vârsta • 
când culorile îi fascinează 
iar imaginaţia zburdă ne
îngrădită micii ereatori 
au dat măsura talentului 
lor, strădaniile fiindu-le 
răsplătite prin premii în
cordate graţie sprijinului

Fundaţiei susţinătorilor 
Clubului Copiilor Deva.

•  «Asalt asupra Sarmi- 
zegetusei". 250 de copii 
au luat cu asalt sâmbătă 

Sarmizegetusa Regia, înar
maţi eu o imensă dorinţă 
de a-;i cunoaşte istoria 
şi cu voioşia vârstei.

•  Etapa judeţeană de
informatică a avut loc 
lunii cu participarea e- 
levilor din clasele V—XI, 
de la toate cluburile co
piilor din judeţ. Câştigă
torii vor participa la faza 
republicană a concursu
lui. * .

•  Cros. Ziua de 1 Iu
nie * încheie activ itate  
susţinute de «copii pentru 
ziua lor, în organizarea 
Clubului Copiilor Ceva.

Micji sportivi se Vor în
trece într-un cros cu bi
ciclete, triciclete şi skâte- 

-board. •  Desene pe asfalt. 
Talentul celor din grădi
niţe şi clasa 1, materiali
zai în multicolore desene 
pe asfalt, va fi recom
pensat prin generozitatea 
Bibliofor Deva, care Se 
va oferi daruri, având o 
însemnată valoare (au 
doar educativă), •  Car
navalul, care rezervă 
participanţilor numeroase 
surprize, cu prilejul de a 
se destinde câteva ore 
în curtea Clubului Co* 
plilor Deva, va încheia 
acţiunile organizate de 
1 Iunie cu copii şi pen
tru bucuria lor-

(Urmare di» pa*. IJ

te  Înlocuirea ei cu apa 
caldă plecată din punctul 
termic, dar locatarii o 
vor plăti la preţ de apă 
caldă, şl este normal, 
deoarece s-a consumat e- 
nergie tetthfcâ pentru 
fnciUZirea el In ziua an- 
wrioara,

Este cunoscut r " f l
_ ce m

vorbă, âBwient sau alt 
. produs, daci se distri
buie cu restricţii se con
sumă mult ai mult de
cât afttftd Când se gă
seşte In permanenţă. A- 
vem, spre regrettd ‘ nos
tru. tiv această privinţă 
o tristă experienţă din 
trecut Şi ar O bine să 
tiu 6 uităm şi «ici să o 
neglijăm.

Nu este spre binele Şi 
economia noastră, a tu
turor, să renunţăm la ton 
grad da con tort şi civili
zaţia cu greu câştigat. 
Sunt oameni care vin da 
la lucru la ore diferite 
şl ar dori ca atunci când 
vin acasă. Indiferent de 
oră, să aibă apă caldă

să se ştie
se poată spăla. Oprin- 
‘ -se o  vană de apă 

care poate între 
ap s-a 0  flclt, nu s-a 

ît nici a  economie 
bugetul familiei, el 

i r  o risipă şi .terapie 
totodată un pas înapoi

V W  ta 
păm odată pentru totdea- 

* ■
R.A.G.C.L. Deva, pri- 

• măria şi asociaţiae de lo
catari ar trebui să so
luţioneze această pro
blema fn aşa fel Încât să 
nit aibă de suferit cei ce 
vor să trăiască în mod 
civilizat şi sâ beneficieze 

şi pe viitor de condiţiile 
de confort oferite de ter- 
moficarea oraşului. Se 
poate găsi eventual so- 

- luţiă de sistare a apei 
calde menajere pe apar
tamente, întrucât sunt 
foârte puţini locatari fără 
copii, fără problemele 
serviciului pe ‘ schimburi, 
care doresc restricţii în 

. furnizarea apel calde me
najere. Nimeni nu poate 
cere un program sau al

tul în numele tuturor.

Viorel Bota, din satul 
Săriţi, ooniurta Rla, unriom 
mti prgd. înzestwl , «ziA 
mat’, d ă irab ă ' p teprifi B f. 
făCUt puşcărie d# dotJS orb". 
Prima dată pentru omor, 
a doua oară pentru tenta
tivă de omor. După ce şi-a 
ispăşit ultima pedeapsă, 
s-o oploşit în localitatea

concubinaj cu CaroBiia 
Fusa. Că femeia respectivă 
tţee o  gjară.eft p  fură, asta 
este O treabă dovedită. în 
seara zilei când V.B. a 
venit spre casă cu o sticlă 
de whisky în mână şi cu 
doi însoţitori, a ieşit în 
poartă şl s-a luat ch gura 
de concubinul ei, făcându-1 
albie de porci, pentru că 
iarăşi venea acasă beat, cu 
băutură şi însoţitori 

Era attevărat că V.B. 
a băut ia bufetul din sat, 
cm» făcea adeseori, unde 
l-a cunoscut pe fraţii Ma
rian şi Sebastfan 3  Când 
3 ieşit din local, a cum
părat o sticlă ca renumita 
băutură ce are gust de 
ploşniţe — eum  zic unii 
— şl i-a invitat pe cei doi 
s-o consume împreună. Pe 
drum Insă S-a iscat între i 
eei trei ceva gâlraavâ ce 
era in tai când C.F. a  teşit

afară şi l-a luat la ceartă 
pe iubitul ei conţmbin. 
Nu s-a mulţumit d4m  să-l 
certe, ci fii intenţia- m  a*l 
a jpp , J-»  adus şi dfurefi 
ct* care si-i lovească pe 
cei doi însoţitori. Unul din
tre fraţii Q. i-a luat insă 
furca. Iar cefâlaiţ ■: stkte. 
Dar V.B. nu s-a potolit 
nici atunci. A scos un cu
ţit din tfedna- şi l-a îm
plântat în pieptul lui M.G. 
Fratele celui Înjunghiat l-a 
urcat intr-o maşină să-l 
ducă la spitalul di» Hte 
V.B. şl concubina sa nu 
au fost de aeord cu a- 
ceastă faptă, s-au aşezat te 
faţa maşinii şl au aruncat 
eu pietre in ea. Astfel e& 
plecarea maşinii spre spital 
a întârziat, iar când a 
ajuns la bariera peste «fi» 
tea ferată, M;G. a muriţi 

Viorel Bota a ajuns d-» 
nou- la închisoare, Unde 
a mai fost de două ori. Na 
ştim şi nu conteazA ee 
pedeapsă va primi de a- 
ceastă dată, dar împărtă
şim p ăre re  că sunt oa
meni rare n-ar trebui «â 
fie liberi niciodată, întru
cât sunt un permanent pe
ricol pentru cei din jur,

TRAIAN SONDOR

„M atex" caută soi... „drumuri ala m ătăsii"
(Urmare fin pop, V)

■  ţesăturii. Din păcate, 
activitatea de service pen- 
fttt ele este greoaie, deoa- 
ţefce nu avem fitstrUcţiunJ". 
„Oricum, tu  «teste răz
boaie ftterâm bine, relevă 
jirăreasa Siarte Olar. In 
procesul de producţie cu 
ele se elimină faza de ca- 
«elat dr jf& dau multe de. 
şeuri. Dacă am avea fir 
să le încărcăm la rapaci
tate, ar 'fi perfect".

La rândul său, dna ittg- 
Mariana Ifrim, şefa sec

ţiei preparaţie — ţesătorie, 
ţine să precizeze : .dota
rea tehnică a  secţiei este 
destul de buni, chiar dacă 
războaiele mai vechi sunt 
cam uzate, se defectează

mai des şi nu mai au ran. 
damentele de altădată. Io 
schimb, maşinile de ţesut 
pneumatice sunt excelente. 
Materie priftkă suficientă şi 
bună să afin» şi, fireţţgw 
cerere de m lrifi ca ip|pp(l| 
n-ar mai fi preMemS" r 

Am trecut şi prin secţia 
năvădit, unde am discutat 
iu  muncitoarele Valentina 
Nîcoară şi Floare Iuga, şi 
pe Ia „preparaţie", unde 
przitoresele Elena Jucan

didegu să innoade bobinele 
şl să treacă finele prin a- 
parate, şi pe la magazia 
de creaţie, unde gestionară 
Doina Ioan ne-a spus: 
„Dacă in toată fabrica al* 
fi de lucru ea te noi, ar 
însemna ea Tesătoria Deva

să meargă ca pe roate, 
tisă  nti-i aşa. Rezultanta 
muncii noastre vine de 1a 
compartimentul de creaţie, 
unde este un mare volum

ăr, şi la

duse noi şi tehnologii, 
dre competenţe se aplş 
zfinte. cu fcrigâfâ şi 
res, asupra meseriei de 
noutate, diversificare si 
progres îâ producţie. De 
im Unele inginer Camelia 
Bălan şi Rodica Rotea am 
reţinut că sehicreazi mult 
pe reproduceri, că în urma 
prezenţei specialiştilor şt a  
factorilor de conducere te 
diverse târguri, te acţiuni 
de contractare, ori fi»  re
laţiile directe cu partenerii

de afaeeri rezultă idei, op
ţiuni, propuneri, solicitări, 
cărora rai de la creaţie 
trebuie să te dea „undă 
verde". De curând a  fost 
prezentată te  întâlnirea fie 
contractări de la Eforie o 
colecţie bogată de ţesături, 
apoi au fost pregătite şl 
vor fi prezentate la 
„T1BCO" de asemenea un 
mare număr de modele, 
cupoane, mostre, ter altele 
vor alcătui colecţia cu care 
se va merge }a o expoziţie- 
târg, la sfârşitul lunii mâi, 
frt Ungaria.

Drumurile mătăsii „de 
Deva" se află, deci, într-o 
nouă fază de-căutări, da 
contractări, de livrări Să 
sperăm că vot fi şi multe 
şi lungi şi fructuoase.

In luna mâi, în şcolile 
generate din judeţ, s-au 
desfăşurat «tapete pe zonă 
şi judeţeană aie con
cursului tehnico-aplicativ 
p.s.i „Prietenii pompieri- 
lor*‘. Un accent aparte 
s-a pus pe proba teore
tică, elevii din clasele 
VII—VIII dobândind noi 
cunoştinţe de prevenire 
şi stingere a incendiilor. 
O atracţie deosebită au 
oferit probele practice: 
ştafeta (3 X 60 m, pista 
cu obstacole şi desfăşu
rarea do luptă, în cadrul

Micii pompieri
cărora echipaje formate 
dm 4 fele şi 4 băieţi s-au 
întrecut în cele şase cen
tre zonale (Deva, Hune
doara, Petroşani, Orăştte, 
Brad, Haţeg) şi la etapa 
judeţeană.

După o întrecere pa
sionantă, ne informează 
dl li. cri. Adrian XUfi 
primele trei locuri pe ju
deţ au fost ocupate de 
Şcoala Generală Nr. 1, 
(praf. Oliviu Seteşon),

Şcoala Generală Nr. 4 
Hunedoara (prof. Viorel 
Aron Şerfean) şi Şcoala 
Generală Nr. 2 Orăştte 
(prof. Ioan Parasehiv), 
Echipajul Şcolii Generale 
Nr. 1 Deva, alcătuit din 
elevii Ana Maria Curtean, 
Carmen Iorga, Laura Ana 
Maria Burz, Daniela Dig, 
Cteudiu Bocşa, Cosmin 
Brătianu, Sorin Sueiu, Al- 

bert Tokacs, Răzvan Geor- 
«eseu, v a . reprezenta ju 

deţ»! Hunedoara la etapă 
finală pe ţară , care se 
va desfăşura fin vacanţa 
de vară, într-o tabără şco
lară.

Acţiunea la nivel ju
deţean a fost sponsori
zată de către Fundaţia 
pentru Tineret, Adminis
traţia Taberelor Şcolare, 
S.C. Europa-Venus S.R.L., 
complexul Lido, SUC. 
Stănculescu S.Rfi, şl spri
jinită de către grupul 
judeţean de pompieri ş l 
inspectoratul şcolar ju
deţean. (M.B.)

O  soluţie s -a  găsit
Prin neajuhgerea la o 

oră optimă Ia destinaţie, fii 
special în zona Brad, zia
rul nostru (şi probabil şi 
altele cu regim cotidian) 
avea de suportat pierderi 
mari prin reture.

Marţi, 26 mai, am fost 
te poşta din Brad la ora 8 
şi 20 de minute. Am con
statat cu bucurie că ziarul 
nostru fusese deja expe
diat pe toate rutele pe care 
te deserveşte Oficiul de 
poştă din Brad,

— Poşta, ne spune dom 
nul Mircea Cor, dirigintele 
Oficiului poştei Brad, a 
renunţat parţial te servi
ciile de transport pe ca
lea ferată şi auto de că
lători, organizându-şi reţea 
proprie de transport. Pe 
întregul sistem al poştei, 
economiile la cheltuielile 
cu transportul sunt de or
dinul miliardelor. Acum. 
maşinile noastre iau de 1a 
Driva, 1* prima eră a db»

f 
4

minaţii, presa şi alte tri
miteri, asigurând astfel o 
difuzare mult mai operativă 
şi fără sincopele pe care 
le cunoaştem, când apelam 
Ia serviciile altor societăţi.

— Deci, domnule Mircea 
Cor, pentru patru din zi
lele de apariţie a ziarului 
nostru s-a găsit o soluţie 
ca el sâ ajungă te prunele 
ore ale dimineţii te cititori. 
Ceri de făcut ew cea de a 
cineea zi, cea de sâmbătă, 
când in zona Brad, ziarul 
ajunge uneori lunea ? Nu 
se poate găsi ş* pe»tru 
această zi a săptămânii o 
soluţie?

— Este mai dificil, de
oarece poşta nu lucrează 
sâmbăta.

Şi totuşi trebuie găsită 
o soluţie pentru ca şi în 
această penultimă zi a  săp
tămânii ziarul să ajfungă 
— în timp util, la cititorii 
din Brad şi zonă. ~

ION CIOCLU

G o s p o d in a

m u rd a ră

„Gospodina** din centrul Devei se renMea, n»  C* i 
. mult *i«»p în urmă, nu neapărat prin sortimentele de 
preparate culinare, el e u d e le t  pri» curăţenie, M p k , 
ialitate şa . Aţi intrat ia  ttltima vreme te „Gosp 
dina", stimaţi cititori ? Darii « fi nici să n-e faceţi. Ilar, I

> ra mJL n i l î ^ 4  n n t  îlrttffi id«âa HnUoin ariirmue 1 • - - ■
mâncarea din gaiantare lipseşte, iar acestea sunt pline 
de praf şi de-muşte. In schimb, băutura curge gârlă 
şi se distribuie In pahare cu murdări» groasă de nruleget. i 
Feţele de masă, pline de găuri de te ţigări, n-au fost ( 
spălate parcă de an secol. Scrumiere sunt, dar n «n  
ici-colo, de «ceea pe jo* e pMn de mucuri Fum să-* ( 
tai cu cuţitul. Se zic» că unitatea s-a privatizat, iar 
goana după ten! este foarte mare. fit această situaţie, 
propunem ca unitatea să fie numită „Broasca verd 
in amintirea sordidei bombe ce a existat cândva în i 
Deva. (Tr. B.)

Instituţiile de cultură 
sensul austerităţii 

financiare! . ;j ;
treţuriie fixate pentru . 

agentul termic, pentru e-’ 
nergia electrică şi gazul 
metan, au demoralizat 
conducerile instituţiilor de 
cultură din judeţ, pe toţi 
oamenii care lucrează aici. 
Deocamdată, r  ua e  încă 
lângă şi afară e cald, dar 
Va veni perioada de toam- 
nâ-iamâ, când calorifer -- 
le sau sobele trebuie să -şi 
fac# sfinţFâ prezenţa. Cât 
despre lumină despre 
funcţionarea unui teănd- 
zor, a unei staţii de am
plificară sau a unui vi
deo, ac astea devin ele
mente ine* Mobile în des
făşurarea actului de cul
tură, fără de Care nu se 
poate emite pretenţia ca 
cineva să treacă pragul 
aşezământului de cultură. 
e« se va întâmpla dacă 
nu vor fi bani ? N-au fost 
idei când kilowatul era mai 
ieftin, dar acum, când se 
ridică te 29 de fel,' m  
gigacaloria nu se lasă nici 
ea mai prejos...

- Încălzirea te sala fii 
spectacole a Casei de Cul
tură Haţeg — ne sptonea 
dna directar Steluţa R i- 
doni — n-a fosi niciodată 
grozavă. Io condiţiile în 
care, in noiembrie 1962, 
au funcţionat doar pateu 
din cele zece calorifere e- 
xlstente, ţ s-a perceput © 
taxă deO?2 000 feiAună. 
Acum, nici nu pot să bă
nuiesc la cât va ajunge 

plite. K d m  că anul tre
cut ifttctvenit primăria. 
Dar am ft*£ nevoiţi să în
chidem caloriferele toată 
terna «t nu am mâi făcut 
ttimic tn sate mare. O să 
trăim şi in acest an mo
mente penibile. Ori vom 
fi ajutaţi cu bani de la 
buget, ori o sâ fim ne
voiţi să închidem sala de

spectacole. .
în cazul cluburilor sîn 

dicateler, frunţile se ma 
descreţesc puţîn. Club.u: 
din Lonea, puternic spri 
jinit de sindicatul Mine 
Lpnea, posetfâ central 
proprie, pe bază de câr 
bune, ceea ce pentru a 
ceasta instituţie de cultu 
ră înseamnă enorm. Dai 
nti. numai în razul încă! 
»rii propriu zise, ci al goc 
p o p ririi tn ansamblv 
sprijinul minei este sub 
stanţial, după cum ne spu 
nea dl direct» Zoltan Poj 
Trebuie sâ, recunoaştere 
că instituţia posedă ui 
sediu bine întreţinut, ra 
âre probleme cu restti; 
cheltuielilor comune.

I-a clubul „Stderurgis 
tul” din Hunedoara, n 
mărturisea dl director *F 
beri© Ilincea, va teebv 
S& întocmim un buget d 
austeritate pentru '.oaw 
nâ-târnă. Ce vom  face c 
activitatea ? Vom vedeî 
lâ momentul respectiv 

T % â ajutorul simficatu 
lui liber de la- ^Sderurgi 
ca“, recunosc, na  mă vt 
descurca. Acelaşi sind’ca 
mă sprijină cu trânspor 
tul formaţiilor artistic 
în judeţ, al interpreţilo 
ce participă la manifes 
ţări fi) întreaga ţară.

Aşadar, după perload 
de austeritate financiari 
pe care am trăit-o dup 
revoluţia din âf^ înstitu 
ţHle de culiură mai tră 
iese una. Duritatea ei 
va sfinţi fiecare, după pa 
sibilităţile pe care le an 
Oricum, primăriile, sin 
dicateie nu et sâ te las 
să-şi închidă Muţite. Piei 
derea spirituală na ma 
poate fi re&uperafă nici 
« ia tă !

MTNFL RODEA
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MÂINE, LA KOSICE ^

P as d e c is iv  

al fo tb a liş t ilo r  rom ân i

Tricolorii noştri, după 
antrenamentele desfăşu
rate la Săfttca şi jocul
— şcoală cu juniorii Ste
lei, sunt gata pentru start, 
ei luând azi drumul spre 
Kosice, unde vor întâlni 
reprezentativa Cehoslo
vaciei, In cadrul prelimi
nariilor Campionatului 
Mondial de Fotbal ce se 
va desfăşura în anul vii
tor în S. \t.A.

Întâlnirea dintre* cele
două formaţii constituie 
pentru tricolori o partidă 
de maximă importanţă în 
tentativa lor de a se men
ţine pe locul doi in cla
sament şi deci asigura
rea calificării pentru C.M. 
Sigur, echipa gazdă nv 
mai este ce tţ fost insă, 
prin individualităţile sate
— ce joacă in străinătate, 
va fi prezent şi Skuhravtf-
— pot da o replică pe 
măsură oaspeţilor. Or, 
pentru noi, victoria e ho
tărâtoare în calificare. Vn 
egat ar 'presupune ca a- 
cest punct să fie obţinut 
la galezi. Fiindcă, In timp 
ce ai noştri mai au 0 sin- 
gură partidă acasă cu 
Belgia şi două deplasări 
la Feroe şi Ţara Galilor, 
principalul adversar (dacă 
se câştigă mâine) rămâne

Ţara Galilor cu un pro
gram uşor: eu Cehoslo
vacia, Cipru şi România 
(acasă) şi o singură de
plasare, la Feroe ! ~

Antrenorul C. Dinu a 
convocat un lot de 21- 
jucători din care, vor 
face deplasarea ÎS fot
balişti : iată componenţa 
lotului: Tene, Prunea, 
Lung, Selimesy, Săndoi,' 
G. Popescu, Belodedici, 
Mihalţ, Cheregi, D, Mun- 
teanu, Sabău, Lupcscu, 
Magi, Dnmitrescu, tacă.  
tuş, Răducioiu, Stângă, 
Panduru, Prodan, Craio- . 
veanu, Uanganu. Deci nici 
o absenţă şi posibilităţi : 
pentru antrenori de a ali
nia cea mai burtă echipă a 
momentului, capabilă să 
realizeze marea perfor
manţă. Îmbucurător este 
că. Magi, Sabău şi Rădu
cioiu s-au reîntors de la 
meciul de campionat (Ml- 
tm  ■*- Breselaf cu un mo- .. 
ral bun şi dacă ei vor da 
randamentul scontat, re- . 
prezentatiua României 
poate obţine victoria 
mâine, la Kosice, ceea ee 
dorim din tgată inima. s 

Meciul va fi radio-tele- 
vizat şi se dispută înec- j 
până de la era 18, _ *

Ia tă  clasam entul grupei a  IV -a

t .  Belgia 8 7 0 i 15— 3 14
2. România 6 4 '1 i 19»— 5

- 3. Ţar» Galilor 8  a  1, 2 '.. ..... 8 7»4. CehcrSkiviu la 5 1 3 1 ■ 8— 5- O
5» Cipru 8  2 1 5 8—13 5
6. Ins. Feroe 7 0 0 7 1—28

■*-*-*-*-* A—* —* ■- * —* -

A 1
REZULTATELE ETAPEI din 29 mai : C.S.M. Sucea

va — Portul 2—3 ; Callatis — Unirea Focşani 2—0 ; Glo
ria Buzău — Faur Buc. 0—2 ; Autobuzul lîac. — A.S.A. 
Tg. Mureş 2—0; Unirea Slobozia — Steaua Mizil 0—tjj 
Chimia Km. V. — F.C. Argeş 2—3; Flacăra Moreni — 
Foresta 2—3 ; G.F.R. Galaţi — Ceahlăul 2—3 : Poli. 
Iaşi — C.S. Olt ’90 3—0.

C L A S A M E N T U L  1

FINAL NEPREVĂZUT

i-l. 1-1
înainte de a începe con

fruntarea între două for
maţii ce „candidau1* la un 
loc pentru evitarea retro
gradării, toţi (spectatori, 
jucători şi conducerea clu
bului CorvinuIJ îşi ma
nifestau interesul pentru 
acest joc In care Corvinuîui 
îi arau necesare' cele două 
puncte precum oxigenul; 
Şi partida începuse promit 
ţător pentru „gazde11 (hu- 
nedorenii îşi dispută me
ciurile de acasă la Brad)* 
majoritatea jucătorilor do
vedind parcă un plus de 
voinţă faţă de partidele 
anterioare. Drept urmare* 
in  minutele ?, 9, 10, Bor- 
••deanu, Şumndicâ, Far- 
tuşnic şi Gabor iniţiază 
acţiuni periculoase la 
poarta oaspeţilor şl chiar 
ssunt în situaţia de a marca. 
Ţn minutul 11, Ca bor cen
trează „ca la carte*" şi Şu- 
mudică se ridică peste 
apărare şi punctează cu 
capul înscriind un gol fru
mos, mult aplaudat de 
spectatori, 1-r-Q.

In continuare gazdele se 
află mereu în atac, fiind, 
cum se spune* la cârma jor 

, cul«i; Dar, nu prea m ult 
până în minutul 30, când 
Corvinul începe să slă
bească presiunea la poartă 
oaspeţilor şi aceştia încep să 
„urqe^1 In atac. Repriza 
se încheie nedecis şi cre
deam că pauza v» fi un 
sfetnic bun pentru hune- 
doreni.

Nu a fost să fie aşa» 
Deşi Corvinul îşi mai .cre
ează câteva ocazii clare de 
gol prin Ţiţa- Şumudic» 
şi Mîtricâ, aceştia nu re

uşesc majorarea scorului 
care ar f-i adus linişte în 
tribune dar şi pe teren. 
Oaspeţii, profitând de slă
biciunea unor jucători hune- 
doreni, ies mai mult la 
atac, fără pericol deosebit, 
apărarea fiind la post, şi 
ceea ce era de necrezut 
s-a întâmplat cu puţin timp 
înainte de sfârşitul me
ciului. La o lovitură liberă, 
din preajma careului, Geor- 
gescu primeşte centrarea şl 
reuşeşte să plaseze mingea 
în  stânga lui Ionlţă, 1—1, 
Irt puţinul timp. ce a mai 
rămas, hunedorenii se nă
pustesc la poarta braşove
nilor şi chiar înaintea flu
ierului final, E. Marian are 
o ocazie imensă de a schim
ba soarta meciului, dar 
trage afară !

Şl Ia această- întâlnire 
suporterii hunedoreni aii 
fost lâ înălţime încurajând 
în mod sportiv, pe toată 
durata meciului, pe jucă
torii. Ier, trecându-Ie cU 
vederea unora indolenţa, 
apatia în joc, ratările* In, 
credibile, lipsa lor d« 
loialitate şi dragoste fată 
de culorile clubului- Dar, 
pe bună dreptate sponsorii, 
inimoşii suporteri se în
treabă (şi au pus întrebări 
după meci), până când 
îşi bat joc unii dintru fot
balişti de cei care îi ţin 
pe salarii bune ? Oare n-ar 
fi.cazul ca unor Juca-oii 
vinovaţi de starea actuală 
a formaţiei să li se atragă 
atenţiş dacă în ,meciurile 
care a» mat rămas de dis
putat nu pun „osul11 fă 
treabă, ii s6 vor da sus
pendările cuvenite ?

1, Ceahlăul N. 31 17 7 7 46-24 41
2, Flacăra Moreni 31 18 3 10 44-35 39
3. F. C. Argeş 31 14 9 8 55-2S 3?
4. Steaua Mizil 31 16 3 12 60-31 35
5. Gloria Buzău 31 15 1 22 57-45 34
6. A.S.A. Tg. Mureş 31 15 3 13 41-40 33
7. Callatis Mangalia 31 14 5 12 38-38 33
8. C.S.M. Suceava 31 13 6 12 41-40 - m
9. Poli. Iaşi 31 14 3 14 45-41 31

10. Portul C-ţa 31 , 13 5 13 47-48 3*
11. Faur Bucureşti 31 13 4 14 43-37 a»
12. Unirea * Focşani 31 11 8 12 35-34
13. Autobuzul Buc. 31 12 6 13 41-41 30
14. C.F.R. Galaţi 31 12 6 13 39-41 30
15. Chimia Rm. V. 31 12 5 14 54-56 29
16. Foresta Fălticeni 31 11 4 16 27-47 M
17. C.S. OR ’90 . a 10 4 17 34-65 20
18. Unirea Slobozia 31 4 5 22 21-80 P

Portul — Flacăra Muierii p 
Steaua Mizil — Gloria Bit-

ETAPĂ VIITOARE:
Foresta — Chimia Rm. V .;
Zău ; F. C. Argeş — Unirea Slobozia ; C-.S. Olt ’90 —
C.S.M. Suceava ; Ceahlăul — Poli. Ia ş i; Unirea Focşani
— C.F.R. Galaţi; A.S.A. Tg. M. — CaUaite; Faur 
Buc. — Autobuzul Buc.

A 2
REZULTATELE ETAPEI din 29 mai ; Gloria Reşţft»

— Met. Bocşa 1—0 ; Metalurg. Cugir — Olimpia SI fK 
0 ; C.FJt. d n j  — K.T.A. I—-2 ; Armătura. — Me-

trom 2—1; F. C. Drobeta — C.Fit. Timişoara 1—0 ; Uni
rea A. Iulia FjC. Maramureş 3—0 ; F. C. Corvinul —• 
I.C.I.M. Bv. 1—î  ; Jiul Craiova — F.C. Bihor 3—1; Trac
torul Bv. — Jiul Petroşani 1*—0. (In meci restanţă :
F.C, Maramureş — LC.IM. 3—1).

C L A S A M E N T U L
1. U.TJL 33 18 3 10 57-32 98
2. Gloria Beşiţa 31 16 6 9 43-31 38
3. F.C; Bihor 31 18 2 11 38-26 -38
4. Jiul Petroşani 31 17 2 12 61-34 ., 39
5. Tractorul Braşov 31 15 4 12 50-43 jm
& Metrom Braşov 31 13 6 12 31-39 St
7. F. C. Maramureş 31 14 3 14 58-12 31
8. F .C  Drobeta 31 13 5 13 32-3# •i 39
9. Unirea A* Iulia 31 14 3 14 42-4» 99

20. Jiul Craiova 31 14 3 M 41-49 n
!t. Armătura Zalău 31 13 2 16 41-43 28
12. I.C.T.M. Braşov 31 11 6 14 38-43 28
13. P. C. Corvinul 31 11 «  14 4J-5# 28
14. Metalul Bocşa 31 11 5 15 36-4# 8*
13. C.FJL Cluj 31 12 3 16 4W9 l i
16. Metalurg. ICugir 31 12 2  ne 42r4Bl- 2»
17. C3F.R. Timişoara 31 12 2 17 32-50 ' m19. Olimpia Satu Mare* 31 11 4 16 4f-59 U

•Echipă penalizată cu 4 puncte:
ETAPA VIITOARE: Metalul Bocşa — F.C. Om» 

vinul; I.C.I.M. — Unirea A. Iulia ; C.F.R. Timiş. — 
C.F.R. C luj; FC Maramureş — F C. Drobeta ; Jiu l P i ,  
troşani — Gloria Reşiţa; F.C, Bihor — Tractorul 
Olimpia S. M. — Jiul Craiova ; Metrom — Metalurj 
Cugir ; U.T.A, -r- Armătura. ■ ■ '■*

P r o î u s i u i i i s m u l  î a  D i v i z i a  Â

La 31 mai a.e., toate 
cluburile divizionare A 
trebuiau să înmâneze fo
rurilor de resort cererile.: 
necesare pentru a obţine 
licenţa de cluburi profe
sioniste, prevăzându-se o- 
bligativitatea ca fiecare 
club divizionar A. să aibă 
un număr de 12 fotbalişti , 
cu contracte de profesio
nişti. Ţ-'t-S 

Cu puţin timp îp ur
mă* reprezentanţi ai Ligii 
cluburilor profesioniste, ai 
Federaţiei Române de 
Fotbal s-au întâlnit cu 
reprezentanţi aî cluburilor 
din, Divizia A la fotbal 
peritru a diseuta modali
tatea de trecere la pro
fesionism şi a fotbalişti
lor -dir» această divizie, 
întrucât greutăţile prin 
care trec linele din aceste 
cluburi (bineînţeles, in 
primai rând financiare), 
sunt de neimaginat. Iată 
de ce, discuţiile între re
prezentanţii păitilor att 
fost aprinse, trimişii câ
torva cluburi ce au  par
ticipat la dezbateri ridi
când mai multe probleme 
între care cerinţa ca nu

mărul jucătorilor că
rora li se încheie con
tracte de profesionişti să 
fie de maximum 6, Şi in 
aceste condiţii, s-a cerut 
insistent supunerea îr» 
dezbaterea Parlamentului 
a  Legi» sponsorizării, fără 
de care trecerea la pro
fesionalism e iluzorie. 
Până la urmă, s-a accep
tat reducerea numărului 
de jucători cu contract 
de profesionişti de la l2 
la 6, hotărâre ce trebuie 
decisă însă de Biroul 
Federal şi totodată pre
lungirea duratei de pre. 
zentare â cererilor până 
la 15 iulie a.c.

Ce va fi"? Legea spon
sorizării va apărea până 
la 15. iulie ? Greu de a- 
firmat. Or, în prezent 
se vehiculează ideea că 
în noiia ediţie a campio
natului, cluburile ce m» 

' vor îndeplini condiţiile 
treceri» ia profesionism* 
fiu vor avea dreptul de 
â mai evolua in Divizia 
A. Oare ? Că ar fi canj 
multe ce nu pot face faţă 
cheltuielilor financiare şi 
materiale.

ETAPELE VIITOARE IN
Biroul federal a anunţat 

că in  Divizia Naţională 
au intervenit următoarele 
modificări privind desfăşu
rarea viitoarelor etape, 
până la sfârşitul returului, 
după următorul program : 
etapă a 30-a rămâne să se

DIVIZIA NAŢIONALA
desfăşoare Ia data de 6 
iunie, etapa a 31-a la 3 
iunie, etapa a 33-a Ia 16 
Iunie, iar ultima etapă (a 
34-a), în ziua de 20 iunie. 
La 26 iuilie are loc la 
Bucureşti finala Cupei 
României la fotbal. (C.S.)

CAMPIONATUL DIVIZIEI C E-A  ÎNCHEIAT, 
PARÂNGUL LONEA SE PREGĂTEŞTE 

PENTRU BARAJ

Primul campionat al Di
viziei C — reorganizat sub 
adăugirea de „fază jude
ţeană11, s-a încheiat şi după 
cute» se ştie, primul loc a 
fost ocupat de Parângul 
Lonea — Petrila care îşi 
dispută barajul cu Mine
rul Moldovă Nouă (jude
ţul Garaş Sever in), în zi
lele 4e . 6 iunie — la Mol
dova IfoUă şi în 13 iunie, 

1 la Lpnea. In acest an, pri
me eterată din judeţul nos
tru, Parângul, a „căzut11 eu 
o  echipă puternică. Noi 
credem însă în jucătorii 
Parângului, în conducerea 
tehnică, binecunoscuţii 
antrenori Cătuţi şi Sala- 

i gean şi nu în ultimul rând* 
în conducerea clubului, că

se vor pregăti, corespunză
tor, pentru- a nu fi sur
prinşi de adversari. Să ni» 
uităm lecţia anului trecut 
când Metaloplastiea Orăf- 
tie, cu o formaBe bine ,cd_ 
tată, a privit cu prea 
multă încredere barajul pe 
care *i-â... pierdut cu uşu
rin ţe i I* '

In judeţul nostru, avem 
unul dintre cele mai pu
ternice eşaloane ale fotba
lului divizionar C, unele 
echipe. Minerul Şt. Vul
can, Mureşul Deva, C.F.R. 
Slineria, Victoria . Căten, 
A.SA. Aurul Brad* Metale, 
plastica Orăştie, au o veche 
tradiţie' fotbalistică, iar 
Constructorul Hunedoara,

Haber Haţeg, Minerul A- 
niaoasa. Minerul Certei, 
Metalul Crişcior, Minerul 
Bărhăţeni, Minerul GHe- 
lari, deşi s-au «onfrtmtat 
cu destule greutăţi finan
ciare şt materiale <de care 
n-au fost scutite nici echi
pele din frunte), au reuşit 
unele chiar o situare bună 
în clasament (Constructorul; 
Mureşul, Min. Ani nea sa, 
Haber şi C.F.R. Simeria), 
iar unele să se menţină în 
divizia C.O notă aparte 
pentru Minerul Şt. Vulcan 
(antrenor principal Petre 
Libardi), care a dovedit o 
bună pregătire pe toată 
durata campionatului şi se 
anunţă ca o pretendentă 
sigură la anol, pentru pri
mul loc al clasamentului.

tru cluburile de fo tb a l' 
Hotărâtoare rămân tot Or* 
gantzarea pe p lan ' locaţ 
asigurarea sponsorizării e» 
chipei, strângerea rândi*» 
rilor suporterilor în jurul 
echipe!, menţinerea antfe» 
norilor ce aa dovedit pro» 
fesionalism şi schinsbMO# 
«eter delăsători, indolenţi 
Cine doreşte să, ifrâ di» 
„Cădere* să în ||eprindi 
efite ceva din IniţiaUVf 
Aurului Brati care, dri* 
oamenii de fotbal" care ■  
are. a reuşit reorganizare 
activităţii, atragerea iha 
aproape de club a spons 
iilor. Urinarea ? De 
penultimul loc ocupat 
începutul returului, A.S„ 
Aurul a încheiat campion^ 
tul pe locul 9. Deci, dac 
vrei, se poate f

Cuplu nou* de antrenori la Dinamo

După înfrângerea sufe
rită pe teren propriu de 
către Dinamo,' în faţa Se- 
lenei Bacău, cu totul ieşită 
din firesc, conducerea clu
bului din Şoseaua Ştefan 
cel Mare a luat imediat 
măsuri de înlocuire a an
trenorilor, fiind numiţi ca 
antrenor principal Florin 
Halaglan şi secund Ionel 
Augusfin. Până una alta,

Alexandru Moldovan a ră
mas la dispoziţia clubului, 
iar Florin Cheran a f«>t 
nUmit director coordonator 
la copii şi juniori, iar Ah- 
done a plecat ea antrenor 
principal la Sportul Stu
denţesc. Dinamo se pregă
teşte la munte şi la Săf- 
tica pentru ultimele me
ciuri ale campionatului 
(S.C.)

Sigur, nici în viitorul , ,
campionat nu se pot între. paginâr realizată de
vedea posibilităţi financiare SABIN CERBII
şi materiale mai bune pen. --------- ----- ----—  .....—V
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REZULTATELE C O N C U R S U L U I  

P R O N O S P O R T  D I N  3 0  MA»
Atalanta — Genoa 
loggia — Cagliari 
I.azio 'hrapoll- 
Mi lan Brcscia
Farma — Inter 
Pescar» — Jnvcntus 
Sampdoria — Roma 
Torino —* Florentina 
Udinesc — Ancona 
Cremonese — Reggiana 
F, Andria — Âscoli 
Modena —  Piaeenza 
Pisa —- pari

1—2
1—1
4— 3 
1—1 
2 —a
5— î  
2—2 
1—1 
2—0 
0—0 
1—1 
1-2 
1—0

2
X
1
f
1 
« 
X
■i
*
X
X
2 
1

Fond de câştiguri ; 108 751 908 Iei.
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M IC A  PUBLICITATE —

•  Vând maşini ARO 4x4, 
fabricaţie 1990, făcute pen
tru  export. Tdl. 022433, preţ 
convenabjl. (6694)

•  SC. Comtour Uo- 
we SRL. vinde chioşc 
metalic în piaţa Be- 

• jan — Deva şi închi
riază Autoservice Cris- 
tur — spaţiu pro
ducţie. Relaţii la tel. 
621113. (GG76)

•  Vând televizor color 
Philips, cu telecomandă. 
Tel. 62509G. după ora 16.
' (6728)

•  Vând incubator 130
6uă. Tel. G23102. (6732)
; •  Vând maşină înghe

ţată stradală, fabricaţie 
Prtgocom Bucureşti, stare 
Be funcţionare foarte bu
nă. Tel. 618346. 613982. '*

(6727)

•  Vând apartament 3 
camere, strada Avram 
fancu, blocul 13, aparta
ment 9, preţ negociabil. 
Informaţii strada 1 De
cembrie, nr. 9. Simeria.

(5683)
- •  Vând garsonieră con. 
fort X. Deva, Mărăşti, bl. 
80, ap. 48, et. 2. tel. 629040.

(6755)
■ •  Vând urgent garsonieră 

Confort I, gaz. Orăştie, tel. 
642858. (6712)

•  Cumpăr sau’ preiau
Contract locuinţă 2—3 ca
mere, Deva, exclus Micro 
A5. Tel. 621712, orele 18— 
60. (6750)
: *  Vând maşină de în
gheţată cu 3 guri, Carpi- 
giani. Tel. Aiud, 096/861967.

(6677/6678)

•  Vând Trabant 601 De-
ya, Al. Plopilor, bl. 4, 
ic. 3, ap. 5. >6/33)

•  ' Vând 400 kg mar
mură deşeu, 5 mese ?i 20 
fabureţi lemn (bar), navete 
plastic 1/1 şi lemn 1/2. Tel. 
■661017, după ora 17. (6761)

•  Vând Airgent şi ia
preţ convenabil _ Opel 
Ascona Diesel, "fabri
caţie 1985, consum 5,5 
1/100 km. Cristur, 354,- 
tel. 67.153.3. (6760)

•  Vând Opel Record 200,
an fabricaţie 1980, Volks
wagen Golf, an fabricaţie 
1976, neinmafriculate, stare 
funcţionare.’ Tel. 095/ 
626013. (6762)

•  Vând apartament două 
camere, Gojdu, tel. 614372.

(6774)
•  Vând Trabant GOI, 

fabricaţie 1986. Tel. 621127.
(6764)

•  Vând motor Volvo
244, scurtă nutrie. Simeria, 
tel. 660947. (6768)

•  Vând Dacia Ungaria,
stare excepţională, preţ 
avantajos. Tel. 660760, du. 
pă ora 15. (6773)

•  SC Esteurocom
SRL Deva vinde en 
gros prin magazinul 
din Deva, str. împăra
tul Traian, bl. 16, par
ter: LM—330, BT—173, 
cafea — 650 şi alte 
produse la preţuri a. 
yanţajoase^___ J6782)

•  Vând cursieră Germa
nia, deosebită. Deva, tel. 
614774. (6788)

•  Vând autoturism Nisr
san pe motorină. Tel. 
616984, 624958. (6782)

•  Vând urgent şi avan
tajos Renault Trafic Die
sel, stare ireproşabilă. Tel. 
712339, după ora 16. (5922)

•  Vând diverse medica
mente Germania. Hune
doara, tel. 713080. între 
orele 17—19. (5909)

•  Vând apartament două 
camere. Hunedoara, bdul 
Dacia 29, ap. 3, tel. 718865.

(5915)
•  Vând garsonieră con

fort I, Hunedoara, tel. 
718655, după ora 16. (9518)

•  Vând casă. Hunedoara.
Informaţii zilnic, între 
7,30—9, 14—16, la tel. 096/ 
117061 Timişoara sau sâm
bătă, 5 iunie, la adresa : 
str. Vânătorului, nr. V.’. 
Hunedoara. (59‘:(*)

S.C ROBES S.A. BAIA MARE 
str. V. Lucaciu, 162,

Tel. 099/417229, fax 099'413853, telex 33219 R 
Proiectează, execută şi livrează următoarele 

utilaje :
•  mori complete pentru grâu şi porumb 

cu capacitate între 5—40 t/24 h
0 linii tehnologice pentru obţinerea uleiu- 

lilor vegetale din seminţe oleaginoase
0 gatere verticale uşoare 0 500 — 0 800

IM
0 ferăstrău circular pendular 

M 0 maşini de raşchetat
0 batoze de mică capacitate pentru gospo

dării individuale
0 utilaje pentru fabrici de cărămizi de mi

că şi medie capacitate
0 presă ţărănească pentru cărămizi 
0 electrocilindri 
0 roboţi industriali 
0 utilaje pentru epurarea apelor 
0 transportoare (cu bandă, lanţ, racleţi, c- 

iicoidale)
0 SDV-uri
0 pompe cu membrană pentru industria 

de ceramică fină
0 malaxor — presă pentru paste făinoase 

« 4—20 kg/h. (349)

REGIONALA CF TIMIŞOARA 
SECŢIA L 9 SIMERIA 

Organizează în data de 14-06.1993 LICITA
ŢIE cu vânzare a unui autocamion S.R.D. în sta
ţia Simeria—Triaj.

Relaţii suplimentare Ia sediul Secţiei L 9, 
Biroul Mecanizare, telefon 660080, interior 553, 
886.

•  Vând instalaţie sTon,
maşină de scris electrică, 
caroserie Dacia 1300. Tel. 
714224. (5921)

•  Vând televizor alb-
negru Snagov. Tel. 717343, 
după ora 12. (5923)

•  Vând urgent dublura- 
diocasetofon, staţionar, ab
solut nou. Tel. 722917.

(5925)
•  Vând loc de casă 500

mp, Buituri. Posibilităţi 
gaz, tel. 717701. (5926)

•  Vând demă vaci ges- 
lante. Hunedoara, tel. 
724087, după .ora 15,30.

(5927)
•  Vând autoturism Dacia

1310. Informaţii Hune
doara, tel. 724364. (5929)

•  Vând urgent aparta
ment mobilat, în capăt la 
Bălcescu, Lada 1500 cu re
morcă, vacă Holstein. De
va, str. 22 Decembrie, nr. 
196, tel. 628771, după ora 
15. a (6793)

•  Vând mobilă stare ex
cepţională, preţ convena
bil. Orăştie 642726. (6684)

• •  închiriez spaţiu co
mercial (restaurant ame
najat). Relaţii tel. 625791, 
după ora 16, (6748)

•  închiriez spaţiu co
mercial central Simeria. 
Relaţii tel. 661927. (6743)

•, Căutăm femeie îngri
jit copil. Tel. 628896, zilnic.

(6775)

•  SC Comtour Lowe 
SRL Deva angajează 
prin concurs creator 
de modele şi croitori 

' specializaţi în panta
loni. De asemenea, an
gajează muncitori ne-, 
calificaţi — bărbaţi, 
cu ziua. Informaţii la 
tel. 621113 sau 621077.

(6744)

•  Schimb apartament 
două camere confort spo
rit Deva, cu similar OM 
Hunedoara. Tel. 625385.

(6731/6751)

•  Pierdut acte aparţinând 
SC Andunia SUL Sântan-

drei, acte evidenţă tehnico- 
operativă şi primară, lista ’ 
adaosuri comerciale, carnet 
foi parcurs de la nr. 467901 
■la nr. 468001. Se declară 
nule. (6730)

COMEMORĂRI
* Cu aceeaşi durere în 

suflet, mama, soacra, soţia, 
copiii, nurorile şi nepoţii 
reamintim celor care l-au 
cunoscut că, la dala de 6 
iunie 1993, se împlinesc 6 
săptămâni de la dispariţia 
celui care a fost

TUDOROIU EMIL
Lacrimi şi flori pe mor

mântul tău.
Nu te vom uita niciodată.

(5685)
DECESE

•  Gu sufletul în
durerat, anunţăm dis
pariţia prematură a 
celui care a fost un 
bun soţ, tată şi bunic, 
ing. IU tlU  MARIAN,

. în vârstă de 56 de 
ani. înmormântarea ace 
loc astăzi, 1 iunie 1993, 
ora 14, la cimitirul din 
str. Eminescu, de la 
casa mortuară Deva. 
Familia îndoliată.

(6794)

•  Un ultim omagiu 
fostului nostru prieten 
şi coleg,
ing.. IULIU MARIAN.
iar familiei îndurerate 
îi transmitem sincere 
condoleanţe. Familiile 

Boantă şi Mărcuş. (6749)

•  Colectivul de sa
lariaţi de la Minexfor 
SA Deva (fost IPEG) 
este alături de familia 
celuj care a fost 
ing. IULIU MARIAN, 
bun coleg, de aleasă 
omenie, şi transmite 
pe această cale sin
cere condoleanţe fa- 
miliei îndurerate. (6770)

•  Familia Dragoş, îndu
rerată, mulţumeşte pentru 
sprijinul şi participarea la 
funeraliile fiului nostru. 
IGNA CIPRIAN FLORIN 

(6795)

CONSUMCOOP ORĂŞTIE l
Str. Nicolac Bălcescu, nr. 8 l

Angajează de urgenţă, prin eoncurs ce va i 
avea loc la sediul unităţii j

0 LUCRĂTOR GESTIONAR — magazin J 
alimentar Palia — cu licitarea volumului de J 
activitate.

Condiţii: de preferinţă calificare în comerţ.
Licitaţia va avea loc "la 15 zile după apari

ţia anunţului.
Informaţii suplimentare la compartimentul 

personal.
Telefon 641716. (409) ’

\

FILIALA DE REŢELE ELECTRICE 
în ziua de 21 iunie 1993, ora 15, va avea 

loc la sediul FRE DEVA examen pentru autori
zarea electricienilor.

Detalii privind examenul se pot primi de la 
FRE Deva, serviciul FEE, telefon 615750, in
terior 126, zilnic între orele 7—15. (408)

FABRICA DE NUTREŢURI COMBINATE 
MINTIA

Achiziţionează cereale de la populaţie la 
următoarele preturi:

0 ORZ — i00 lei/kg 
0 PORUMB — 110 lei/kg — boabe 
0 GRÂU — 115 lei/kg 
Asigurăm transportul de la domiciliu cu 

mijloacele noastre sau achităm contravaloarea 
transportului. Plata se face la recepţia cereale
lor.

Informaţii la telefoanele :
FNC MINTIA : 95 — 616625, 95 — 625880. )

(401) )

Ziar editat de S.C. „CUVÂNTUL LUJER" S.A. J/20/618/1991. Cont 30 70 50 601 B.G. Deva. Deva, 
Telefoane: 611275, 612157, 611269, 62590-1, fax 618061. întreaga răspundere pentru conţinutul art

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

BANCA AGRICOLĂ — S.A. 
la sediul din Deva, bulevardul Decebal, bloc B

Organizează licitaţie publică in data de 10 
iunie 1993, ora 10, pentru trei autoturisme ARO 
244 :

0 31 HD 724 — care se află la filiala 
Băncii Agricole Orăştie;

0 31 HD 725 şi 31 HD 726 care se află în 
faţa Sucursalei Băncii Agricole Deva.

Pot participa la licitaţie persoane fizice şi 
juridice interesate, care depun la casieria Băncii 
Agricole Deva o garanţie de 10 la sută din va 
loarca de începere a licitaţiei.

Relaţii suplimentare la telefon 613596. (406)

FILIALA SILVICĂ DEVA
Aduce la cunoştinţa agenţilor economici 

autorizaţi că scoate la licitaţie publică masă 
lemnoasă, pentru exploatare, îh raza Ocolului 
Silvic Lupeni.

Licitaţia va avea loc la sediul Filialei sil
vice,’din Deva, str. A. ŞaSuna, nr. 1, joi, 3 iu
nie, 1993, ora 11.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la 
Filiala silvică Deva, telefon: 616020 şi de la O- 
colul Silvic Lupeni f telefon 560574. (407)

DIN PARTEA DIRECŢIEI GENERALE A 
FIN ANTELOR PUBLICE ŞI CONTROLULUI 
FINANCIAR DE STAT HUNEDOARA

Începând cu data de 7 iunie se organizează 
în permanenţă cursuri şi consultări pe linia in
troducerii taxei pe valoarea adăugată la unită
ţile fiscale orăşeneşti si municipale, in staţiunile 
GEOAGIU BĂI, VAŢA BĂI şi, respectiv, Per
cepţia rurală Ilia.

Totodată, la nivelul D.G.F.P.C.F.S. — Ser
viciul T.V.A. se asigură în permanenţă consul
tări privind taxa pe valoarea adăugată.

Doritorii se vor adresa unităţilor fiscale 
respective, cursurile fiind gratuite.

CONSILIUL LOCAL ZAM 
Organizează licitaţie publică in fiecare zi de 

vineri, din luna Iunie 1993, în vederea vânzării 
patrimoniului fostului c.a.p. Sălciva.

Lista cu mijloacele fixe şi alte informaţii 
se primesc de la Consiliul Local Zam, telefon 
102. (410)

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ZAM
Organizează în data de 8 iunie 1993, ora 

10, concurs pentru ocuparea unui post de teh
nician cu probleme ţie urbanism şi amenajare 
a teritoriului.

Condiţii: studii medii de specialitate în con
strucţii civile şi industriale.

Informaţii suplimentare şi bibliografia se 
obţin de la sediul Consiliului Local Zam, tele
fon 102;

Înscrierile se primesc până la data de 4 
iunie 1993. (411)

2700, str. 1 Decembrie, 35, jud. Hunedoara. 
Icolelor publicate o poartă autorii acestora.


