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- Fenomenul corupţiei ţi- - 
ac ttvjiatea garlâihentară au ' 
constituit temela conferin
ţei de presă organizată vi
neri, 4 iunie a c., la iniţia
tivă a doi senatori (FDSN), 
respectiv dnii Octavian 
Munteanu şi loan Diniş.
Gu privire la fenomenul 
corupţiei, dnii senatori au 
apreciat că acesta este deo
sebit de complex şi a de
venit un adevărat flagel 
naţional. Tocmai de a- 
ceea s-a format şi o comi
sie parlamentară care are 
ca obiectiv cercetarea ca
zurilor, ce-i vor fi semna
late, Urmând ca apoi justi
ţia să-şi spună cuvântul.

O serie de reacţii la ni
vel naţional au stârnit în
deosebi declaraţiile genera
lului Gheorghe Florică, 
fost comisar şef al Gărzii 
financiare. Pe măsură ce 
se va dovedi vinovăţia ce
lor implicaţi in tot felul 
de afaceri dubioase — cu 
cereale, zahăr. Ulei, vapoa
re, aluminiu etc. — se vor 
lua şi măsurile de pedep
sire a lor, indiferent de pozi

ţia socială sau partidul din 
care fac parte. (Dă Doam
ne să fie aşa şi să se în
tâmple cât mai repede po
sibil—  n.n.).

Referitor la manifestarea 
corupţiei în judeţul nos
tru, dnii senatori au adus 
în atenţie cazul de înşelă
ciune, dare şi luare de mi
tă de la vama Simcria, 
fapt pentru care vameşul 
Munteanu şi * patroana 
Sicoe au fost arestaţi. De 
asemenea, pentru furtul a 
6 tone de nichel de la S.0. 
„Siderurgica" JS.A. (care 
s-a vândut în Ungaria) au 
fost arestaţi 11 infractori, 
Din spusele dlor senatori 
am reţinut că sunt în curs 
de elucidare situaţiile în
tâlnite la Abatorul din Pe
troşani şi la alţi agenţi e- 
conomici unde s-au produs 
daune avutului de stat 
sau public. Ea întrebarea: 
dacă şi în Parlament e-

xlstă cazuri de corupţie, 
răspunsul a fost că, din 
semnalele presei, doar 
dlul Ionel Roman i s-au
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adus unele învinuiri, dar 
ele vor trebui să fie dove
dite. Gu privire la Ordi
nul 24 al prefectului ju
deţului Hunedoara, parla
mentarii şi-au exprimat pă
rerea că acesta a adus u- 
hele clarificări care erau 
necesare, o part» din pre
vederile acestuia fiind pre
luate şi de către alte ju
deţe, vizând îndeosebi con- 
eilrenţa neloială.
. Privitor la activitatea 

Parlamentului s-a arătat că 
la Senat, din 57 proiecte 
şl iniţiative legislative pre

zentate până la începutul 
lunii trecute au fost vota
te 42 de acte normative. 
Neajungerea lor la pro
mulgare se datoreşte însă 
ritmului mai lent ai dez
baterilor din Gamera De
putaţilor.

Neliniştile parlamenta
rilor sunt amplificate şl de 
faptul că se desfăşoară 
greoi dezbaterea şi elabo
rarea legislaţiei privind 
organizarea judecătorească 
(la care au avut iniţiati
ve şi parlamentarii ce re
prezintă electoratul. jude
ţului nostru. — n.n.), pre
cum şi cea referitoare la 
agricultură,'  ceea ce frâ
nează mersul normal al 

■ activităţii în domeniile 
. respective. - Y

Dialogul parlamentari — 
reporteri a vizat şi alte 
aspecte cum sun t: apli
carea în totalitate şi co
rectă a legislaţiei în vigoa

re, teama că nu suntem 
pregătiţi să strângem re
colta fără pierderi, facili
tarea ieşirii la- pensie a ce
lor afectaţi de şomaj cu 
reducerea limitei de vârstă, 
adoptarea legislaţiei _ pri
vind organizarea activită
ţii la radio şi televiziune 
ş.a. S-a mai subliniat fap
tul că legile sunt perfecti
bile, dar există şi aspecte 
de tărăgănare a aplicării 
lor. v:' .

In context s-au făcut re
feriri şi la incidentul pe
trecut în Parlament între 
dl senator 0.-V. Tudor şi 
di deputat Aristide Dra- 
gomîr (F.S.N.), care va fi 
elucidat în perioada ur
mătoare, violenţa fizică 
nefiind, în nici un caz, 
o modalitate de soluţio
nare a.opiniilor divergente.

Conferinţa de presă, în 
ansamblul său, s-a consti
tuit într-o modalitate reu
şită de a  căuta şi găsi răs
punsuri la probleme de 
larg interes în perioada 
de tranziţie.

NICOLAE TÂRCOB
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Sâmbătă, Şcoala Norma
lă „Sabin Drăgoi" Deva •  
găzduit faza judeţeană a 
concursului „Sanitarii pri
cepuţi". Au concurat echi
paje din şcoli generale 
(nr. 7 Deva, Dobra, 4 Pe
troşani, 8 Hunedoara, 2 
Simcria) şi licee (industrial 
nr. 1 Petroşani, teoretic 
Hunedoara şi „Traian" De
va).

Concursul a avut o pro
bă teoretică şi una prac
tică. Câştigători ai locu
lui I la ambele categorii

„Sanitarii 
pricepuţii«

de vârstă au fost hunedore- 
nii. Au fost urmaţi. Ia şco
lile generale, de echipajul 
simerian (locul II) şi , ce  ̂
din Dobra (III), iar la licee 
pe locul II s-a situat for
maţia de la „Traian" De
va şi pe III cea din Pe
troşani. Participanţii du 
primit premii substanţiale, 
oferite de Filiala judeţeană 
dfe Gruce Roşie Deva, or
ganizatoarea fazei. Acţiu
nea a fost sponsorizată de 
S.G, Klorcom Lido, S.G. 
M elkart. Bibicu SCS, S.0. 
Acoiha, S.G. Popescu Dora 
S.N.C.. S.G. Oană Comim-
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Sfârşitul de săptămână a 
prilejuit locuitorilor comu
nei Baru clipe de adân
că emoţie oferite de eve
nimente cu rezonanţă a- 
parte în viaţa localităţii 
cu ocazia întâlnirii fiilor 
comunei. Un moment a- 
parte ■ l-a constituit dezve
lirea şi sfinţirea monu
mentului eroilor din pri
mul şi al doilea război

spectoratul Judeţean pen
tru Cultură, Muzeul Jude
ţean, Biblioteca Judeţea
nă, Centrul Judeţean de 
Conservare şi Valorificare 
a Tradiţiei şi Creaţiei 
Populare, Primăria comu
nei Baru, purtând generi
cul „Comuna ‘Baru în eoni 
textul istoriei Ţării Haţe
gului". Comunicările au 
vizat cercetările arheologice

mondial. Cu acest prilej, 
aici, a avut Ioc o slujbă 
religioasă. Celor aproape 
1500 de oameni prezenţi 
li s-au adresat în cuvinte . 
calde primarul comunei, dl 
Trandafir Rahotă, dl sub
prefect Iulian Costescu,
prof. Ioan Sicoe, consilier 
şef al Inspectoratului Ju
deţean pentru Cultură,

întreprinse la biserica Pâr- 
veştilor ' din Baru Mare, 
activitatea de culegător de 
folclor desfăşurată în a- 
ceastâ zonă de Ioan Pop 
Reteganul, istoricul şcolilor 
dini Baru şi Petros, bogă
ţia tradiţiilor, locale, tot 
atâtea mărturii ale locui
rii de veacuri a satelor 
Baru şi Petros, activita-

prof. Trandafir Rahotă, alţi - tea oamenilor în alb din 
fu „i a comuna Baru, istorie şifii ai satului. A urmat un 
program artistic prezentat 
de formaţia de dansuri a 
Căminului Cultural Baru, 
de ansamblul „Doina Mu
reşului" a Casei ele Cultură 
Orăştie şi tradiţionala ne- 
deie de Rusalii.

Cu o zi înainte, în ca
drul S.G. „Refractara" SA 
s-a desfăşurat un simpozion 
ştiinţific organizat de In-

perspective la SG. „Refrac
tară" Baru, eroii -căzuţi în 
cele două războaie mondia
le pentru apărarea gliei 
strămoşeşti. A urmat un 
concurs pe teme de istorie 
locală şi un program ar
tistic al elevilor.

MlNEL BODEA
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Mirela — cea mai
(româncă) din patru judeţe

Cele mai frumoase ţigănci (românce) din patru 
judeţe ale ţării. Foto PAVEL LAZA.

Mare, tămbălău (să-i zi
cem „bulibăşeală" ?) a ti
vul loc sâmbătă seara . la 
restaurantul hotelului „De
va", prilejuit de manifesta
rea organizată de Uniunea 
Generală a Romilor din 
România, filiala judeţeană 
Hunedoara : „Balul verii" 
pentru alegerea celei mai 
frumoase ţigănci (român
ce) din judeţele Bihor, 
Alba, Sibiu şi Hunedoara.

Cu mijită vreme înain
te de ora 20, prevăzută 
pentru debutul marelui e- 
veniment, în parcarea din. 
faţa hotelului au început 
să sosească o mulţime de 
limuzine care de care lh:ţi 
lungi şi mai late, din care 
coborau doamne şi domni 
eleganţi, cu degetele pline 
de inele şi ghiuluri de 
forme sofisticate şi greu
tăţi considerabile. Manifes
tarea n-a început la ora 
prevăzută, întrucât „îm
păratul" Iulian a întârziat 
o bucată de vreme şi nu 
să putea fără; înălţimea sa. 
De remarcat că Ia „Balul 
verii" au luat parte şi 
oficialităţi de la nivelul 
judeţului şi municipiului 
Deva. „Tămbălăul" a fost 
deschis de dl Nicolae Bo- 
loga, preşedintele organi
zaţiei judeţene a U.G.R. —

O  IN FOLOSUL OAMENILOR.
Deschisă de curând, Farmacia 
„Viafarm — Pluriserv", din De
va, str. Dorobanţilor, nr. 34, par
ter» este la dispoziţia cetăţenilor 
de luni până vineri, între orele 
8—16. Medicamentele, plante
le medicinale etc. se eliberează 
Pe bază de reţetă compensată 
sau .contracost. Gel care nu se 
pot deplasa. Ie stă la dispoziţie 
telefonul 6219 09, iar după ora 
17, telefonul 6157 71'. Un te
lefon ş! medicamentele li se a-

duc la domiciliu. Adevărată o- 
menie! (GH.I.N.).

O  APARTAMENTE VÂNDU
TE POPULAŢIEI. Peste 90 la 
sută din cele 4 200 de aparta
mente câte există în Orăştie au 
fost vândute populaţiei. In pre
zent se caută soluţii pentru pu
nerea la  punct a două blocuri 
de pe străzile Prieazulul şi Mu
reşului, în vederea punerii în 
vânzare şi a apartamentelor din 
acestea. (TR. B.).

0  SURORILE. Dnele Felicia 
şi Lucia Danciu sunt patroanele
cramei din centrul Brasului

Brad, * amenajată la demisolul 
unei clădiri mai vechi. Având 
120 de locuri la mese, crama este 
deschisă după-amiaza până noap
tea târziu. Mereu bine apro
vizionată, practicând o bună 
servire, unitatea se bucură de 
aprecierile şi căutările consuma
torilor. (GH. I. N.).

O  INSTALAŢIA DE GAZ ME
TAN SE EXTINDE. In Orăştie 
se acţionează la introducerea ga
zului metan în 460 de gospodării 
particulare. Se intenţionează ea 
până la finele lunii august lu
crarea să fie încheiată. Ea buna 
desfăşurare a acesteia contribuie

efectiv cei ce vor beneficia 
gaz metan. (TR. B.),

de

o  PREMIERA LA „GERMI- 
SARA“. La baza de tratament 
aparţinând complexului „Gertni- 
sara" din Geoagiu-Băi se efec
tuează în acest an şi tratamen
te cu nămol de turbă. Nămolul 
este procurat din incinta staţiu
nii şi metoda este o premieră în 
judeţul nostru. (TR. BJ.

care s-a vrut un amfitrion 
cât mai bun. lucru pe care 
nu l-a prea reuşit. ' -

In orice caz,'sala restau
rantului de la hotelul „De
va" s-a umplut până la re
fuz de invitaţi din cele 
patru judeţe, iar orchestra 
i-a delectat pe cei prezenţi, 
în special cu muzică bănă
ţeană. în faţa asistenţei 
s-a desfăşurat concursul 
pentru cea mai frumoasă 
ţigancă din Bihor, Alba, 
Sibiu şi Hunedoara. Fete 
frumoase, elegante. Juriul, 
conclus de o persoană neu
tră, le-a studiat cu atenţie, 
atât la mers cât şi la 
dans, şi a stabilit că cea 
mai frumoasă ţigancă este 
dşoara Mirela Furo din 
Deva, pe locul doi cla- 
sificându-le pe Nuţi Lăcă
tuş şi Lăcrămioara Mol- 
dovan, ambele din Hune
doara.

Curios ni s-a părut fap
tul că deşi se ştie că ţi
ganii sunt plini de bani, 
totuşi au găsit sponsori 
darnici la pungă, care au 
suportat o parte din chel
tuielile ce au avut loc Ia 
Deva sâmbăta trecută. Ba
nii cu pricina puteau mai 
bine merge spre nişte oa
meni necăjiţi, cămine de 
copii, de bătrâni şi nu pen
tru  a împopoţona nişte 
fete într-adevăr frumoase, 
dar care numai de lipsă 
de bani nu se pot plânge. 
Manifestarea de la Deva 
s-a dovedit, de-a lungul 
întregii sale desfăşurări, o 
treabă nu prea reuşită, ea 
să jiu  zicem „ţigănească".

TRAIAN BONDOR, 
Foto PA VEL LAZA’
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Ce este, vasăzieă, o cobe ? Să 
încercăm un răspuns la această 
întrebare, neavând nici o clipă 
intenţia de a da o definire. Cobe 
e acel ins ce, fie în discuţii, fie 
în scris, nu vede în faţa ochilor 
săi, uitându-se în viitor, decât 
catastrofe naţionale şi inondiale, 
nenorociri în masă. Din spectrul 
culorilor el alege numai negrul, 
pe care-1 flutură în toate direc
ţiile, atrăgând cu încăpăţânare a- 
tenţia tuturor celor din jur. Gestul 
lui pare a fi ieftin, dar nu este 
chiar aşa.' De cele mai multe 
ori e deliberat. I-am auzit pe li
nii zicând, toamna trecută :

— Ne aşteaptă o iarnă grea in 
care o să îngheţăm de frig I

Iată însă că iarna 1992/1993 a 
fost blândă şi nimeni n-a dâr- 
dâit cine ştie ce. Aici este cazul, 
să subliniem că, în aproape toa
te cazurile, previziunile cobei nu 
se adeveresc. în martie, pe la 
mijloc, cobea a zis :

— Seceta ce se anunţă preves
teşte că în România nu se va fa
ce nimic în agricultură şi vom 
muri de foame !

Dar nici de data asta n-a bro
dit-o. A nins la finele lui martie

şi setea pământului s-a potolit. 
Sămânţa a ajuns târziu în. braz-, 
dă, dar a ajuns. Avem semăna
tă o suprafaţă mult mai mare ca 
în anul .trecut. A plouat la vre
me şi culturile evoluează bine. Au 
fost câteva necazuri — inundaţii

C O B E A
în unele părţi ale ţării — dar a- 
nul agricol se anunţă bogat, la 
păioase, cel puţin, bătălia — nu 
pariul — se pare că a fost câş
tigată. Când opoziţia — ce se 
dovedeşte a fi atât de constructi
vă încât neagă tot ceea ce între
prinde puterea — a depus mo
ţiunea de cenzură, i-am auzit pe 
unii afirmând :

— Gata, Guvernul Văcăroiu 
cade şi România se va prăbuşi din 
nou în haos.

Guvernul n-a căzut, iar ţara dă 
semne de redresare economică, 
democraţia se consolidează. Si
gur, semnele respective sunt fi
rave mlădiţe, dar dacă le vom. 
proteja vor creşte, se vor întări’: 
şi vor da roade. Când guvernuj.

F.D.S.N. a anunţat ridicarea sub
venţiilor, unii au cobit:

— Gata, s-a terminat cu po
porul ăsta. îl aşteaptă catastro
fa, . .

Sigur, gestul respectiv al Gu
vernului — etapă neapărat nece
sară în continuare reformei — 
ne-a lovit pe toţi. Avem bani 
mult mai puţini decât ne trebuie, 
compensaţiile şi indexările sunt 
precum o picătură într-o găleată 
cu apă. Poporul strânge din dinţi, 
blestemă, dar, încrezător că lu
crurile se vor drege, merge mai 
departe cu aceeaşi încrâncenare şl 
încredere că va birui şi această 
etapă grea, cu ajutorul bunului 
Dumnezeu.

Unde se aciuează cobea ? Mal 
peste tot. Sigur, ea n-are semn 
distinctiv în frunte, dar este 
foarte uşor de depistat dacă-1 
auzi că, fie verbal, fie în scris, 
pune numai şi numai întuneric 
In faţă. Când o auziţi, priviţi-o 
în faţă şi ziceţi-i :

---- Vezt-ţi, domnule, de; trea
bă ! Noi avem de lucru în ţara 
asta. Ia dă-te mai încolo, că mur- 

' dăreşti locul!' ' : ' 3M .
k J. TRAIÂN BOND#t 

—it-

A »

Au trecut mai bine de 
35 de ani de când dl NI
COLAE BRAICU lucrează 
la Fabrica de pâine din 
Călan. Din anul 1964 con
duce fabrica,"

— Cine mănâncă pâine 
coaptă la Călan?, dle 
Nicolae Braicu, l-am în
trebat mai zilele trecute.

— Oamenii Călanului, a- 
poi cei' din Boşorod, Bre
tea Română, Dâncu Mare.
Bineînţeles şi cei care trec 
prin Călan.

— Câtă pîine faceţi într-o 
zi?

— 11—12 tone.
— Irf bucăţi cam cât ar 

însemna ?
— Greutatea variază de 

Ia o specialitate la alta.
Cam peste 15 000 bucăţi.

— Ce specialităţi fabri
caţi pentru consumatori ?

— Cea mai căutată este 
pâinea „Betania", apoi 
„Hunedoara'*, „Dâmboviţa", 
specialităţile de cornuri, 
cornuleţe.

— Dle Nicolae Braicu, 
se vorbeşte că azi, mâine 
nu voţn mai avea din ce 
face pâine. La Călan avem?

— Bineînţeles. Avem fă
ina asigurată de la morile 
din Deva, Tg. Mureş, Alba
V W A W . V . ' - . ’ . W . 'A V V / W n W Z X W A V / . '. V V W W

Iulia. Penţru multă vre
me.

— Drojdie ?
— Asigurată din import. 

Din Turcia. De cea mai 
hună calitate.

— Aşa cum este şi „pâi
nea de Călan".

— Să nu ne lăudaţi. Noi 
lucrăm să facem o pâine 
bună pentru oameni.

— Care noi ?
— Brutarii Victoria Radu, 

Gheorghe Cocârcă, Maria 
Mâreş, Viorica Ana, Doina 
Jurj, Matei Ţărmure. Dar 
şi mecanicii Florea Moca- 
nu, Petru Livădaru, Sorin 
Delmondo, şoferii Dumitru 
Vişoiu, Vasile Marina, 
Ioan-Victor Mitrică îşi a- 
duc o măre contribuţie 
pentru ca pâinea să ajungă 
călduţă la consumatori.

...Am rupt cu dl Nicolae 
Braicu o pâine dintre miile 
ce plecau spre dumnea
voastră, stimaţi cititori. A- 
burindă, fragedă, ca un 
fagure. S-o mănânci, cu 
ochii. Aşa se face pâinea 
ia Călan. Iar ca să fim în 
ton cu vremea, vă „spu
nem că... preţurile sunt 
accesibile.

Gh. I. NEGREA

Aplicarea corectă  a  
tratamentelor la cartofi

Vremea secetoasă şi 
temperaturile. ridicate au 
favorizat evoluţia rapi
dă a gândacului din Colo
rado. De asemenea, este 
posibilă şi apariţia manei 
cartofului.

Gândacul din Colorado, 
dăunătorul cel mai peri
culos al culturilor de 
cartofi, dacă nu este com
bătut la timp provoacă 
desfrunzirea culturii, cu 
repercusiuni asupra pro
ducţiei de tuberculi. Pen
tru prevenirea pagubelor, 
se recomandă tratamente 
cu Decis 0,05 la sută (5 ml 
Ia 10 1 apă, echivalentul a 
o jumătate de sticluţâ de 
penicilină la 10 1 apă). 
Un alt produs este Onefon 
90, care se aplică în Jo?ă 
de 0,15—0,20 la sută (15— 
20 gr la 10 .1 apă) sau
Onefos 30—8,3 la sută (30— 
40 gr la 10 1 apă). Trata
mentele se execută numai 
la apariţia larvelor şi nu 
la adulţi sau ouă. Stropi
rile se fac numai diminea
ţa, după ce se uscă rouă, 
sau seara. Nu se va exe
cuta tratament în timpul 
zilei când • temperatura 
depăşeşte 18—20 -grade U. 
produsele fiind volatile.

Pentru combaterea ma-
" • j w w w v w r t

hei cartofului şi a pătăfii 
negre a frunzelor — alter- 
narioza — imediat după 
prima ploaie se va efectua 
un ' tratament cu Rudomil 
0,25 la sută (25 gr la 10 1 
apă) sau cu Turdocupral 
0,4—0,5 la sută (40—50 gr 
la 10 1 apă) sau Policor.ba- 
tin 0,25 la sută.

In cazul în care cu oca
zia tratamentelor pentru 
mană pe tufele de cartofi 
sunt larve de Colorado, 
produsele pentru mană se 
pot amesteca cil Decis.

Tratamentul nu se va 
executa pe vânt. în tim
pul lucrului, nu se bea şi 
nu se .fumează, având gri
jă ca prddasele să hu a- 
jungă in contact cu pie
lea. buzele, ochii. După 
terminarea tratamentului, 
aparatele de stropit se vor 
spăla de 2—3 ori cu apă 
(apa reziduală nu se va 
vărsa în canalele de scur
gere), ■ iar persoanele care 
au lucrat se vor spăla bine 
cu Săpun pc mâini şi pe 
faţă. ■ *

Ing. N IC O L A * N1CULA,
_ Inspector şef 

al Inspectoratului 
de protecţia plantelor 

'  Deva

N evo ia  de  f ire sc
Pentru cei mai mulţi 

intre noi televizorul este 
rincipalul mijloc de di- 
ertisment. Mai ales pen- 
ru cei abonaţi la DEVA- 
AT.
Avem posibilitatea să 

rmărim, la alegere, pro- 
rame italiene, germane, 
ngleze, franceze. Avem 
cazia să învăţăm sau să 
ie perfecţionăm în aces- 
e limbi. Dar mai ales pu- 
;m compara programele 
or cu ale noastre. Din pâ- 
ate şi la acest cmritol 
untem departe de ei. rân ă  
a un punct e normal să 
ie aşa. Nu avem nici 
ehnica lor, nici mijloace- 
e lor financiare. Insă par- 
ă mai vizibil şi de aceea 
nai supărător e compor- 
amentul oamenilor : static, 
imorat şi artificial la noi, 
iresc şi degajat la ei. 
)oar la unele dintre emî- 
iunile noastre pentru copii 
e simte o undă de prospe- 
ime. Cei mici, în şpon- 
aneitatea şi puritatea lor, 
iu sunt tributari unor cli- 
ee în gândire, nu se simt 
ncorsetaţi de atitudini şi 
nanifestări impuse. pre^ 
abricate. Şi adolescenţii

în nonconformismul lor au 
ieşit din tipare. Pe când 
şi cei mari ?

Un spectacol transmis la 
televizor, mai ales dacă 
nu e direct şi deci lă 
montaj au fost înlăturate

IMPRESII 
DE SPECTATOR

eventualele bâlbâieli sau 
nesincronizări, poate fi â- 
proape perfect, te încân
tă. Şi totuşi nu ai senza
ţia pe care o încerci într-o 
sală de spectacole. Partici
parea directă, chiar dacă 
de cele mai mult ori doar 
pasivă, îţi dă emoţii.Imper
fecţiunile, unele mici eve
nimente involuntare în- 
tr-un spectacol în direct 
îi pot spori farmecul.

însă cea mâi conclu
dentă expresie a trăirii în 
sala de spectacol este ati
tudinea artiştilor. Sobri 
sau chiar rigizi în faţa 
camerelor de luat vederi, 
în' faţa spectatorilor îşi 
„dau drumul". Un exem
plu recent ni l-a oferit 
cântăreţul Adrian Dami- 
nescu, invitat de onoare la

premiera spectacolului „E 
bine... bine..; e vai de 
mine" al Teatrului de Re
vistă şi Comedie Muzica
lă Deva. Cei care-1 cu
noşteau doar de la tele
vizor ar fi putut jura, cu 
mâna pe 'inimă, că A.D. e 
un îngâmfat. Impresia ce
lor care au văzut specta
colul e total diferită. A 
fost simpatic cu publicul 
pe care l-a complimentat 
de la prima piesă („sun
teţi singurul public din 
ţară care a aplaudat in 
ritmul muzicii"), l-a deter
minat să cânte refrenele 
eu el sau în locul lui. N-a 
avuî 0 c ’̂Pă de astâmpăr, 
a sărit în sală, a umblat 
la sonorizare, s-a sărutat 
cu spectatoare din primul 
rând. A fost nebun şi în 
final patetic. A fost f i
resc. Şi pentru asta, cu 
siguranţă, numărul fanilor 
lai a sporit la Deva. Ce 
bine-ar fi dacă şi numărul 
spectacolelor de calitate, 
mai ales teatrale, ar spori 
în municipiul de la poalele 
Cetăţii.

- SOCIETATEA EAST EUROPEAN J
PARTENER j

Vă oferă mochetă import Belgia şi Ame- î 
j riea. Avem şi maşină de fasonat. |
\ Deva, str. Horea, nţ1. 13, telefon 61 50 38,; 
î între orele 9,30—18,00. (4684) |

i —  ~ !
' Dacă doriţi o izolare de cea mai bună caii- 1  

I tatc pentru maşina dumneavoastră, adresati-vă! 
! SOCIETĂŢII SEDECOM S.R.L. j
|  din Deva, str. Horea, nr. 13, telefon 61 50 38,» 
* între orele 9,30—18,00. (4684) |

FILIALA SILVICA DEVA
ţ- Aduce la cunoştinţa agenţilor economiciJ ! autorizaţi -că scoate la licitaţie publică masă j 
|  lemnoasă, pentru exploatare, în raza Ocolului * 
'S ilvic Lupeni. |
|  Licitaţia va avea loc la sediul ocolului sil- * 
J vie, eu sediul in Lupeni, str. Tudor Vladimi- | 
I rescu, nr. 17, miercuri, 9 iunie 1993, orele 11.! 
I Relaţii suplimentare sc pot obţine do la I 
J Filiala silvică Deva* telefon 61 60 20, şi de % j 
|  Ocolul Silvie Lupeni, telefon 56 05 74. • |
;  . . * .... ■ •; ---------- ţ

S.C. EUROMARKET S.N.C. |
O R Ă Ş T I E

str. Gh. Bariţiu, nr. 1 I
Vă oferă TV color SPECTRU, SAMSUNG,* 

frigidere, aragaze, maşini de spălat, toate la | 
preţuri accesibile fiecărui cumpărător.

Relaţii la telefon 095/647361, între orele | 
8—18. (4680) ‘

%

I*
I

SOCIETATEA COMERCIALA 
„CASIAL“ S.A. DEA7A

A N G A J E A Z A
•  2 (doi) ECONOMIŞTI cu specialitatea | 

finanţe-contabilitate. *
Condiţii de angajare : I
— vechime minimă în specialitate 7 (şapte) J

ani |
— salariul negociabil. j
Informaţii suplimentare la telefoanele J

613140, 613141, interior 106, 195. (426) j

VIORICA ROiVIAN __

I* .
Cărţi noi j j

Dacă doriţi să învă- ? 
ţaţi limbi străine, Ca- ) 
sa’ Cărţii din Deva vă  ̂
poate ajuta. Au apă- i 
rut cursul cu 6 case- 1 
te şi manualul de con- ţ 
versaţie „învăţaţi ger- l 
mana simplu şi repc- / 
de" (9950 lei) şi ghi- \ 
dul de conversaţie t 
„Prompt, practic, plă- i 
cut" român—italian şi J 
italian—român (fieca- \ 
re volum cu 123 lei). I 

Din seria bestselle- ? 
relor americane a vă- ) 
zut recent lumina ti
parului cartea „Mesaj 
din Vietnam", de Da- 
nielle Steel. Iar în co
lecţia „Enigma" a a- 
părut volumul „Vor- 
beşte-i de rău pe 
morţi" de Peter Cham- 
bers. i

Amatorii .de lecturi . 
pasionale pot găsi în \ 
aceste zile romanele t 
„Iubirile lui Dinny 
Cherell" de John Gal- ) 
sworthy, „Cătălină" f 
de. • Somersset Maug- 1 
ham sau „De cealal-1 
tă parte a miezului j 
nopţii" de Sidney Shel- i 
don. (V. R.). |

SOCIETATEA COMERCIALA 
ELIS S. A. HUNEDOARA 

Oferă spre vânzare, prin licitaţie publică, 
mijloace fixe disponibile unităţii.

Licitaţia va avea loc în fiecare zi de marţi, 
la . ora 10. •

Relaţii suplimentare la sediul societăţii, 
compartiment mecanic sef, telefon ,71 29 33, in
terior 126, (427)

CAMERA DE COMERŢ |
ŞI INDUSTRIE A JUDEŢULUI !

HUNEDOARA
Organizează în perioada 16—20 iunie 1993 

. e x p o z i ţ i a  ■ - . '■
HD — EXPO *93

care va avea Ioc la Sala Sporturilor din Deva 
şi va fi deschisă zilnic între orele 10—17.

. Expun principalele firme producătoare de 
bunuri de consum din judeţ. (425)

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 
D E V  A

Aduce la cunoştinţa cetăţenilor din Deva 
şi satele aparţinătoare, îndreptăţiţi să primească 
butelii în baza cererilor depuse şi a actelor do
veditoare, să se prezinte la camera nr. 14 din 
cadrul instituţiei în termen de 15 zile.

CONSIZO S.R.L. CLUJ 
telefoane 0956/16808 Deva; 0951/54021 Cluj; 

fax 0951/44028 Cluj
Execută hidroizolaţii în structură monostrat 

cu folii AKVAPLAN SOLAR G.V. 4,6 import, 
aplicate prin sudare cu flacără de gaz, la pre
ţuri accesibile.

Termen de garanţie 8 ani.

I*
I
I%I*I
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Divizia Naţională
Surprize şi nu prea

j

Deci, duminică, după 
evoluţia în faţa Progresu
lui, din nou, suporterii 
echipei Dipanjo au cerut 
demisia conducerii tehni
ce ! După neuitatul meci 
pe teren propriu, când Se
lena a administrat o im
previzibilă înfrângere bu- 
cureştenilor, duminică, pe 
terenul Dinamo, „aib-ro- 
şiri“ au cedat un punct Pro
gresului ! Se pare că echi
pa joacă după vrerea ei, 
nu a antrenorului Hala- 
gian. Să fi renunţat Di
namo la primul loc ? O 
altă „surpriză" s-a înregis
trat la Cluj în partida „din 
familie" „U” Cluj — Poli. 
Timişoara (0—1).

în urma rezultatelor de 
duminică, trei echipe, Pe
trolul, Se lena şi Progresul 
au totalizat 23 de puncte

ascuţind şi' mai mult lupta 
pentru evitarea retrogradă
rii. Selena n-a reuşit să 
învingă . pe .teren propriu 

, pe studenţii bucureşteni, 
dovedind încă o dată că 
trebuie şă se ajute şi sin
gură, că nu toţi sunt 
„fraţi". ‘ în etapa următoa
re se anunţă o partidă de 
atracţie între Poli timişoa
ra şi Selena. Bacău, dar şi 
la Şibiu, unde, se deplasea
ză Petrolul şi la Sportul 
Stud., la care 'me>ge Pro- 
gresuL ! Se pare însă că 
Andone, proaspăt , uns an
trenor principal la Sportul, 
nu este dispus la o înţele
gere. Cel puţin -la Bacău 
n-a făcut-o..’. Jocul rezul
tatelor (mai ales din culise)
este imprevizibil! (S. C.). 

REZULTATELE ETAPEI din 6 iunie : C.S.M. Reşiţa 
— Electroputere 2—0 ; Progresul — Dinamo 1—1 ; F.G. 
Selena — Sportul Sţud. 1—1 ; Petrolul — Dacia 2—0 ; 
„U“ Cluj — Poli. Timiş. 0—1; Univ. Craiova — F.G. 
Braşov 1—0 ; Rapid — Gloria 2—0 ; Steaua — Farul 
6—2 : Oţelul — Inter Sibiu 3—2.

I

Petrolul : Poli. Timiş. — F.C. Selena ; Sportul Stud. 
— Progresul Buc. ; Dinamo — C.S.M. Reşiţa ; Gloria — 
Steaua ; F.C. Braşov — Rapid.
—'  • mmm m m m m • «hm» • m m m • mmm • m m m 0 m m m  # mmm » m m m m mmm • m m m • •

In meci de baraj I
MINERUL MOLDOVA NOUA — I

PARÂNGUL LONEA
1 - 1  |

După 10 minute, de la începutul partidei, cam- J
pioana judeţului nostru îşi impune jocul în teren, |  
şi în faţa celor 1 500 de spectatori care au apreciat * 
nivelul de ansamblu al fotbalului practicat de Pa- |  
rângul Lonea, dovadă a unui campionat interjude- , 
ţean desfăşurat la un nivel superior pe toate pla-1 
nurile. în prima repriză vom asista la o dominare J 
insistentă a Parângului, ca urmare a practicării u t 
nui fotbal elaborat, de un bun nivel tehnic şi cu o I 
tactică adecvată, pe un teren greu, denivelat. A- J 
ceasta dominare se va concretiza în minutul 20 prin |  
golul marcat de Movilă, la care se adaugă încă trei * 
mari ocazii, printre care şi cea din minutul 30, când | 
atacanţii echipei din Lonea depăşesc portarul oaspe-, 
ţilor şi numai intervenţia de ultim moment a unui I 
jucător al Minerului, salvează un gol sigur pe linia J 
porţii şi menţinând scorul neschimbat până la pau- > 
ză. I

în repriza a doua echipa gazdă, 'obişnuită cu j 
căldura caniculară, intră mai hotărâtă în teren şi | 
reuşeşte egnlareâ în min. 55, printr-un şut de la » 
peste 30 de metri în colţul drept al porţii mineri- I 
lor din Lonea, care îl surprinde pe portar. Acest, 
gol face ca încă 10 minute jocul să se echilibreze, * 
după care, Parângul trece din nou la conducerea I 
ostilităţilor, ratând mai multe situaţii clare de gol,' 
din care reţinem mingea trimisă de Ifrim cu capul |  
peste bară, în min. 82, iar în min. 88 Movilă, după J 
ce trece în dribling de mai mulţi apărători, singur j  
în faţa portarului, trage peste poartă de la circa I 
10 m. “

Pentru acest rezultat merită să subliniem jocul | 
foarte bun al fotbaliştilor Stana, Movilă şi Ciocan, * 
precum şi efortul şi mobilizarea întregii echipe! I 
bine pregătită de antrenorii Cătuţi şi Sălăjan. '

Să apreciem în mod sportiv arbitrajul, excelent I
prestat de o brigadă din Timişoara, avându-1 la cen- ; 
tru pe arbitrul Grigorescu. ,

V. JINARU I

A 1
REZULTATELE ETAPEI din 5 iunie: Portul G-ţa 

— Flacăra Moreni 3—0 | Foresta — Chimia Rm. V. 3—0; 
Steaua Mizil — Gloria Buzău 4—0 ; F.O. Argeş — Uni
rea Slobozia 6—0 j GJS. Olt ’90 — C.S.M. Suceava 2—0 ; 
Ceahlăul P. N. — Poli. Iaşi 1—0 i Unirea Focşani — 
6.F.R. Galaţi 2—0 ; A.SJV. Tg. M. — Callatis Mangalia
1—•0 ; Faur Buc.. — Autobuzul Buc. 3 - -L

C L A S A M E N T U L
1. Ceahlăul P. N. 32 18 7 7 47-24 43
2. F. C. Argeş 32 15 9 8 61-29 39
3. Flacăra Moreni 32 18 3 11 45-38 39
4. Steaua Mizil 32 17 3 12 65-31 37
5. A.S.A. Tg. M. 32 16 3 13 45-40 35
6. Gloria Buzău 32 14 5 13 57-50 33
7. Unirea Focşani 32 12 9 11 38-34 33
8. Callatis Mangalia 32 14 5 13 39-39 33
9. Faur Buc. 32 14 4 14 46-38 32

10. Portul Constanţa 32 14 4 14 50-50 32
11. C.S.M. Suceava 32 13 6 13 41-43 32
12. Poli Iaşi 32 14 3 15 45-42 31
13. Autobuzul Buc. 32 12 6 14 42-44 30
14. C.F.R. Galaţi 32 12 6 14 39-43 30
15. Chimia Rm. V. 32 12 5 15 54-60 29
16. Foresta Fălticeni 32 13 3 16 33-47 29
17. C.S. Olt *90 32 11 4 17 39-65 26
18. Unireai Slobozia 32 4 5 23 .21-87 13

ETAPA VIITOARE (penultima a returului): ‘Chimia 
Rm. V. — Portul; C.S.M. Suceava — Flacăra Moreni; 
Poli. Iaşi — -Unirea Fooşani; Callatis — F a u r ; G.FJt. 

, Galaţi — A.S.A. Tg. M. j. Autobuzul — Steaua Mizil; 
Gloria Buzău — F.G. Argeş; Unirea Slobozia — Foresta; 
G.S. Olt ’90 — Ceahlăul P. N.

A 2
REZULTATELE ETAPEI din 5 iunie : Metalul 

Bocşa — F. G. Corvinul 4—1 ; I.G.I.M. Bv„ — Unirea 
A. I. 2—0'; G.F.R. Timişoara — G.F.R. Cluj 3—1 ; F.G. 
Maramureş — F.C. Drobeta 3—0 ; Jiul Petroşani — Glo
ria Reşiţa 3—0; F.C. Bihor — Tractorul 4—2 ; Olimpia

I. Steaua 30 22 6 2 75—20 50 Cugir 3—1 ; U.T.A. — Armătura 4—0.
2. Dinamo 30 21 6 3 69—19 48 C L A S A M E N T U L
3. Univ. Craiova 30 15 9 6 45—29 39 1. U.T.A. 32 19 3 10 61-32 41
4. Rapid. 30 14 8 8 36—28 36 2. F.C. Bihor 32 17 6 9 47-33 40
5. Electroputere 30 12 7 11 30—29 31 3. Jiul Petroşani 32 18 2 12 64-34 38
6. Sportul Stud. 30 12 7 11 37—38 31 4. Gloria Reşiţa 32 18 2 12 38-29 38
7. Gloria Bistriţa 30 13 4 13 37—36 30 5. Tractorul Bv. 32 15 4 13 52-47 34
8. Inter Sibiu 30 9 11 10 34—37 29 6. Metrom Bv. 32 14 6 12 34-31 34
9. Oţelul Galaţi 30 12 5 13 33—37 29 7.' F.C. Maramureş 32 15 3 14 61-42 33

10. „U" Cluj 30 13 2 15 35—38 28 8. Unirea A. L 32 14 3 15 42-49 31
11. F.C. Braşov 30 10 6 14 31—39 26 9. F. C. Drobeta Tr. Sev. 32 13 5 14 32-39 31
12. Poli. Timişoara 30 7 12 11 27-t40 26 10. JiuF Craiova 32 14 3 15 41-51 31
13. F.C. Farul 30 11 4 15 45—59 26 11. I.C.LM. Braşov 32 12 6 14 40-43 30
14. Dacia Brăila 30 9 7 14 29—44 25 12. Metalul Bocşa 32 12 5 15 40-47 29
15. Petrolul Ploieşti 30 10 3 17 40—45 23 13. Armătura Zalău 32 13 2 17 41-47 28
16. F. C. Selena 30 8 7 15 21—38 23 14. F. C. Corvinul 32 11 6 15 44-58 28
17. Progresul Buc. 30 7 9 14 30—48 23 15. C.F.R. Timişoara 32 13 2 17 35-51 28
18. C.S.M. Reşiţa 30 7 3 20 31—61 17 16. C.F.R. Cluj 32 12 3 17 50-63 27

ETAPA VIITOARE : Univ. Craiova — Electroputere r* 17. Metalurg. Cugir 32 12 3 17 43-64 27
Farul — Oţelul ; Dacia -  „U" Cluj ; Inter Sibiu 18. Olimpia S.M.* 32 12 4 16 51-56 24

* Echipă penalizată cu 4 puncte.
ETAPA VIITOARE (penultima a returului): Unirea 

A. I. — Metalul Bocşa ; Gloria Reşiţa — F.G. Corvinul; 
Tractorul — Olimpia S. M .; Metalurg. Cugir — U.T.A. ; 
Jiul Craiova — Metrom ; Armătura — C.F.R. Timişoa
ra ; C.F.R. Cluj — F.G. Maramureş ; F.G. Drobeta — 
I.C.I.M. Bv.; Jiul Petroşani — F.C. Bihor

In Cupa României — faza judeţeană
CONSTRUCTORUL HUNEDOARA — 

C.F.R. SIMERIA 
5—0

Meci frumos, deschis, 
desfăşurat la Deva, într-un 
spirit de sportivitate, sus
ţinut în finala Cupei Româ
niei la fotbal — faza ju
deţeană, ediţia 1993—1994. 
în prima repriză, C.F.R. Si- 
meria a surprins în egală 
măsură spectatorii şi pe 
adversarii săi printr-un joc 
elaborat, pe atac, creân- 
du-şi câteva ocazii bune de 
a înscrie, remarcându-se 
Oachiş, Urzică, Bogdănescu. 
în prima parte a jocului, 
ceferiştii au jucat mai bi
ne, dar au venit după un 
meci greu la Aninoasa, mi
nerii jucând tare, dar au 
ratat din ocazii bune, în 
timp ce hunedorenii nu-şi 
prea reveneau.

Imediat după pauză, ce
feriştii ratează din nou în 
atac şi hunedorenii muş
truluiţi de antrenorul Du
mitru Gălan, contraatacă 
şi în min. 48, Berindei îl 
învinge pe Sa va, 1—0. Opt 
minute mai târziu Zaneş 
pătrunde pe lângă portarul 
ieşit în întâmpinare şi 
2—0. Echilibrul din teren 
se rupe, hunedorenii ies 
decişi în atac şi mai în
scriu de trei ori, partida în-

cheindu-se cu scorul de 
5—0 în favoarea Con
structorului Hunedoara.

A arbitrat brigada Lazăr 
Kelemen (Ia centru), E. 
Munteanu şl S. Hamzi, toţi 
din Deva. (S. C.). 
*—*—*—*—*—*—«—*—*—*—».

Selecţie la tenis
Secţia de tenis de 

câmp de la Asociaţia 
Sportivă „Minerul" De
va organizează între 
8—12 iunie a.c., zilnic, 
începând de la orele 
17, la terenurile de la 
stadionul „Cetate", se
lecţie la tenis pentru 
copiii între 8—14 ani, 
efectuată de antrenori 
specializaţi, vizând_ ca 
obiectiv. principal ac
tivitatea de performan
ţă.

Părinţi.' Copii! Nu 
scăpaţi ocazia deciziei, 
dar şi a practicării a- 
cestui minunat sport 
de marc atractivitate 
Şi eleganţă care este 
tenisul! (S. C.).

Gazdele mereu victorioase
multe discuţii înainte de 
joc, Met lii B işev a ja- 
cat cinstit şi a învins su 
3—1 pe Metalurgistul Stt- 
gir, iar ceferiştii clujeni 
nu puteau găsi nici o Siţ- 
ţelegere la colegii lor âfn 
Timişoara ce se află fjfr 
aceeaşi situaţie de a-retro 
grada.

In fruntea clasamentu
lui, U.T.A. are cea mai 
bună situaţie. Duminică isT 
învins la scor (4—0) pe 
Armătura Zalău. Jiul 
troşani, după toate probai? 
bilităţile, a scos din curssţ 
pentru titlu pe Gloria Ret 
şiţa şi sâmbătă poate. Sa 
facă acelaşi lucru cu F.ftf 
Bihor, care a administrai 
un 4—2 Tradtorului ~ Brafe; 
şov. In orice caz, etapei 
trecută a dovedit că .j : în: 
această serie victoriile 
sunt, de regulă, ale gazdei 
lor, ceea ce spuhe desiti 
despre valoarea ‘ fotbalu’ 
practicat in Divizia A. 
ki-colo, câte un rezulţi 
de egalitate, şi o victoria 
a oaspeţilor se întâmplă ţ i  
3—4 etape ! Doar F.G. Bl» 
hor (se ştie pe ce căi) g 
obţinut în retur cele n ţg | 
multe puncte în deplasarăţi1 
Insă, ultimele două etftg# 
pot aduce unele surprize 
Despre acestea, în avan
cronica fotbalistică de’ vi- 

. neri. (S.C.)

Şi în seria a Il-â (spre 
care ne îndreptăm în mod 
deosebit atenţia) apropierea 
sfârşitului campionatului a- 
prinde şi mai mult speran
ţele celor aflaţi în subso
lul clasamentului de a 
scăpa de obsedanta retro
gradare. în cele două e- 
tape care au mai rămas 
până la final, Armătura 
Zalău, Corvinul şi C.F.R. 
Timişoara mizează totul pe 
meciul ce îl au de dispu
tat pe teren propriu, în 
speranţa că C.F.R. Cluj şi 
Metalurgistul Cugir (în 
ipoteza că obţin şi ele 
punctele acasă) nu vor 
„scoate" nimic în depla
sare. Altfel n-au nici o 
şansă; Nici una dintre for- 
rhaţiîle ' flmintite mai sus 
în mod normal nu pot 
miza pe puncte din afară. 
Şi, să recunoaştem că şansa 
de salvare a Corvinuiui a 
crescut, atunci când Me
talurgistul Cugir a pierdut 
cu Jiul Petroşani şi C.F.R. 
Cluj cu U.T.A.

Şi la Metalul Bocşa, Cor
vinul a părăsit terenul în
vins la scor (4—1), deşi 
nu a jucat rău. Echipa 
nu-şi revine şi ia uşor go
luri în deplasare, alterân- 
du-şi tot mai mult golave
rajul care poate să dea 
mari dureri de cap hune- 
dorenilor. Deşi au fost

Cu luciditate 
şi corectitudine

Ne aflăm în plină vacanţă în Campionat»!  Di
viziei C — faza judeţeană , pentru mulţi fotba
lişti binemeritată, că unii dintre ei şi chia* condu-; 
cători de secţii sau cluburi se află mai de mult H— 
ber-cugetători. Dar cei preocupaţi (ne referim la  
membrii secţiilor de fotbal, conducători de asociaţii’ 
sau cluburi) de buna pregătire a noului campio-.- 
nat folosesc în acest scop ţi .pauza dintre campio
nate, au grijă de soarta viitoare a formaţiei. Şi cât 
contează să chibzuieşti bine şi să acţionez), pentru. 
efectuarea unor transferări sau schimburi de jucă
tori absolut necesare întăririi Iotului, a echipei 1 
Să nu mai vorbim despre stabilirea antrenorilor; • 
Acum, în această perioadă, cu luciditate şi corecţi-, 
tudine, să se facă o analiză ,Ja rece" a tot ceea c e 1 
a fost bun în campionatul recent încheiat, dar mat 
ales să eliminăm tot ce a fost negativ. Să se gân
dească fiecare conducere de club, la serviciile cărui 

antrenor apelează (unde este cazul schimbării), fiindcă 
p*ea mult se apleacă urechea la spusele unor „cu
noscători", „binevoitori" ai echipei şi se angajează 
antrenori cu cunoştinţe limitate, unii dintre aceştia, 
persoane care, după ce şi-au pus ghetele în cui, nici 
nu mai dau pe la stadioane (!), lipsiţi de cunoştinţe 
teoretice, pedagogice, mizând mai mult pe forţă şî 
întâmplarea din teren sau pe „tratativele" ce le 
poartă conducerea clubului cu adversarii sau cu fă ţi
şii cavaleri ai fluierului şi nu pe propria pricepere 
şi pregătire sportivă.

Deci, atenţie conducători de cluburi şi asociaţii 
sportive cu cine plecaţi la drum în noua ediţie â 
campionatului 1993—1994 1 Şi ne referim în mod 
deosebit la echipele serioase, cu gânduri Ia pri
mele locuri, care ţintesc spre performanţă... 4

Pagină realizată de 
SABIN CERBU

P R O N O SP O R T
1, ANCONA — ATALANTA 0—2 2
2. BRESCIA — SAMPDORIA 3—1 1
3. CAGLIARI _  PESCARA 4—0 1
4. FIORENTINA — FOGGIA 6—2 1
5. GENOA — MILAN 2—2 X
6. INTER ~  TORINO :t—0 1
7. JUVENTUS — LAZIO 1- 1 1
8. NAPOLI — PARMA I—1 X 1

9. ROMA — UDINESE 1—1 X
10. BARI — CREMONESE 1—2 2
11. BOLOGNA — LECCE 2—3 2
12. SPĂL — COSENZA 2—1 1
13. VENEZIA — MODENA 1—1 X

FOND DE CÂŞTIGURI: 85 165 646 Joi.



Vânz ari
r ,*t1

5 i  Vând apartament cen
tral, 3 'camere, et. 3, inf. 
tel 629080.

•  Vând saxofon Vetnk- 
lang, stare perfectă, preţ 
convanabiL Ilia, tel. 415.

(5695)
•  Vând apartament 2 

Wtttere, decomandate, gaz, 
!«Rracentrnl, Haţeg. Infor-

COmuna Bretea Ro- 
tnftnâ, bl. 1, ap. 12, zilnic.

(6957)
Vând maşină tricotat 

ace. ■Telefon 
(6980)

•  Vând 1000 kg grâu. 
Bimeria, tel. 660014. (6973)

•  Cumpăr casă aproape
6a DOO, preţ convenabil. 
Vot 614372. (6881)

•  Vând 2 butelii aragaz,
«bl. 622764, zilnic între 
IM te 18—8®. (6964)

•  Vând roiuri de albine 
«UftiMiB şi artificiale. Hon- 
Aol, ta , 140, Cazan Vlp-

(6965) .
T::’6fchifâiUt apartament 2 
ibmfterQ. Gojdu, tel. 614372.

vf. -■ .. : f..; ■ (6881)
V ital WV Transportor, 

ac, 1880, cu piese 
b, după ora 19, 

2861b, (6984)
•  Vând Ford Sierta

BWritt Diesel, fabricaţie 
«M5, Tel. 716410, Hune
doara. • (6989) :

•  V |ad apartament 3
•1BSpmmţ fterttral, bdul De- 
«ettet, « .  15, sc. H, ap- 17, 
4*. % după ora 18. (6983)

•  Vând remorcă tractor 
« tem a*. Relaţii llia, #. 
yfafOWrtreacti. nr. 42. (6987)

•  Vând (schimb) casă
eu grădină şi anexe, To
pii ţa Certejului cu aparta- 
UlfiRt JPeya. Relaţii Gojdu, 
4tr. Zamfirescu bl. A l ,  
<tp. 30. (6962)

•  Vând asusantaţos m«r
Î ilâ. Orăşâie, "Armatei 

2 A. (6991)
televizor alb- - 

. «12074: (70k)î>
motoretă Hoi- 
îyer Akai, cu 
aţii tel. 617757.

... (6996)

. ♦  Vând dozator sucuri 
3 capete. Tel.

(6999)

•  Vând Trabant 601.
Tel. 622784. (7007)

•  Vămi Dacia 131©. an 
fabricaţie 1984, Tel. 624U&.

•  \Vâpd garaj tip Sârcea, 
prefabricat. Tel. 623409.

(6997)
« Vând canapea exteş*-- 

sibilă, 2 fotolii, 6 .scaune 
tapiţate şi masă exten
sibilă. Tel. 621838. (6998)

•  Vând Oltcit import, 
preţ convenabil. Micro 15, 
bl. 61/46. Tel. 623246. (6995)

•  Vând Oltcit Club, fa
bricaţie 1989, stare irepro
şabilă. Tel. : 615090, 628505, 
616352. (6993)

•  Cumpăr capotă faţă 
Trabant 601. Tel. 095/ 
617256, orele 14—22. (7008)

•  Vând urgent grădină 
în zonă turistică Căpri
oara, de pe str. A Vlaieu. 
Grădina conţine pomi fruc
tiferi, vie, pământ (lucra
tul), casă de vară (cam
ping) ş.a. informaţii la tel. 
613960 sau la adresa De
va, str. A. Vlaieu, nr. 86. ■

(7016)
; •  Vând motor tractor U 
650, platformă remorcă, 
forme borduri morminte,

• cruce de mozaic pentru 
două persoane. Preţuri a- 
vantajoasc. Informaşi O- 
răştie. str, Vjotomei, 24, 
birou de copiat- acte, zil
nic 9—13. (7018)

•  Vindem garsonieră 
deosebită şi apartament 2 
camere. Deva, tel. 614986.

(7011)
•  Vând 2 Dacii, urgent,

convenabil, an fabricaţie 
1986 (Ungaria). Informaţii 
629141. (7029)

m Vând Ford Fiesta 1000 
cmc, 1979, înmatriculată, • 
consum 5 1/100. Preţ in
formativ 2800 DM, nego
ciabil. Tel. 641865. (7002)

•  Vând AUO 243 D, 8 
ani. Ungaria, 2 200 000 Iei 
(motor rodaj).' Tel. 622126.

, . , (7012) i
•  Vând rulotă pentru i 

turism sau comerţ, deose
b i i  şi eutfjş viteză Oltcit.

m â , 6i4578i (7014)
•  Vând video Funai, sf- 

gilat, 137 000 .lei, negociat 
bil.- 619460, ’ după ora 16.

(7015) s
•  Vând urgent garsofc j.

nieră, confort I, centrul 
vechi. Informaţii, te i 
724943. (5957)

•  Vând instalaţie para-: 
bolică, televizor Diamant.

I „Mesagerul transilvan* la noi!
j

I
începând cu dat» de 8 iunie 1993 (luni), vă pu

te ţi abona la cotidianul regional „Mesagerul fransil- 
t(m*, prin toate oficiile poştale şi factorii poştali, ziar 
«are apare la Cluj-Napoca. Puteţi afla, citind „Mesa
gerul**. ştiri informaţii, reportaje, mică şi mare pu- 
WMtate. Ziarul apare fn 10 judeţe din Transilvania. 
Tot în acest ziar veţi găsi zilnic listele cu numerele 
cotor caro câştigi ia circuitul de întrajutorare „CA- 
8 r t / lS “ — agenţia Cluj.

începând cU data de 15' iunie veţi putea cumpăra 
ziarul şi la chioşcurile de difuzare a presei. (4682)

I

1

S. C. „DECEBAL" S. A. -V..j
D E V A

Anunţă concurs pentru ocuparea postului 
de ŞEF SECŢIE Ia ABATQRUL Petroşani, în 
4*ia de 14 iunie 1993, ora 10.

Participanţii trebuie să îndeplinească ur
mătoarele condiţii:

— studii superioare (tehnice de specieliţa- 
te, sau echivalente)

— vechime minimă 5 ani.
Salarizarea conform Legii 14/1991 şi Or

donanţei \!  1993.
Orice alte relaţii puteţi obţine la sediul so

cietăţii din Deva, Piaţa Unirii, nr. 3, sau la te
lefoanele 611760, 611761, 612237.

(429)

Tel. 722251, după ora 16.
(5963)

•  Vând foarte convena
bil WV Coif, benzină, 4 
uşi, înmatriculat, motor 
R 20 Diesel. Tel. 712339, 
după ora 16. (5006)

•  Vând combină muzi
cală Romantica,- pteţ con
venabil. Informaţii tei. 
717310. ‘ (5969)

•  Vând negociabil Dacia 
1310 Ungaria, 55 000 km. 
Informaţii Hunedoara, V. 
Babeş, 4, tel. 724364. (5976)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb 4 camere cu
2 apartamente a două ca
mere sau unul şi băni. 
Informaţii 613988, orele 
19—21. (8996)

•  Schimb apartament 2
camere Dacia, eu garso
nieră, , exclus Micro 15. 
Tel. 622880. ........

OFERTE
m

u Excursie de 5 zile la 
Islanbul în 13 iunie 1993; 
.preţ 16 000 leii Informaţii, 
tel. 718783. . (5966)

•  Angâjăm muncitori 
necalificaţi pentru califi
care în lucrul’ cu fibră, dă 
sticlă. Informaţii tel. 611264.

(6855)
•  Angajăm şofer. Relaţii

627558. (6979)
•  Ofer servicii transport

cu dubiţă TV, 1,2 tone, 
tarif negociabil. Tel. 625107, 
după ora 18. (6988)

•  Angajăm vânzători
ambulanţi, efectuăm trans
port aerian, rapid, de do
cumente şi pachete în orice 
ţară. Tel. 626369. (6872)

INC H TRIER!

•  Domn singur, serios,
caut garsonieră ■ (cameră, 
apartament). Tel. 61.1652, 
după ora -19. (6991)

DIVERSE

•  Ofer contracte în stră
inătate pentru, idteisa'tori, 
dansatoare, coregrafie, fol
clor, acrobaţii şl numere 
de atracţie. Informaţii tel. 
01/7459182 Bucureşti, Intre 
orele 8—12. (6869)

•  Depun bani suma ne
limitată la CARITAS Cluj. 
Comision 6—10 la sută din 
suma depusă, în funcţie 
de sumă. Rapid (24 orc), 
sigur, vă scuteşte de orice

efort. Tel. 718283, 14—21.
(5964)

•  Miercuri, 0 iunie, ora 
10, Liceul nr. 2 Hunedoara, 
Sala „Eroinoieu", lansarea 
cărţii poetUiUi hunedorean 
Dumitru Spătarii. (5965)

COMEMORĂRI

•  Se împlineşte un an 
de lacrimi şl durere de la 
moartea fulgerătoare a bu
nului nostru fiu şi frate

VASILB MUNTEAN 
de numai 29 ftni. Moartea 
tui a rămas un mister, dar 
trăim cu speranţa că tot 
ce s-a făcut la întuneric , 
va ieşi la lumină. Părinţii, 
Dinu şi CUmelia, fraţii
Letiţia, Nicu, şl Dana,
cumnat Ghiţâ, nepoţi Lo- 
redana, Darii şi Ana. (7000)

OFCF'-?'

. •  Mulţumim tuturor ce
lor care au test Mături de 
noi în momentele grele su
ferite prin decesul celui 
care a fo s t ' -

AUREL BALAN,
74 ani,

un bun şpţ, ţaţă, socru şi 
bunic. Dumneieu să-l o- 
dihnească In pace! Fami
lia.

•  Cu adâncă şi ne
ţărmurită durere, ne 
luăm un ultim rămas 
bun. de la iubitul nos
tru fiu ş i ; frate
ing. MATEI PETREA 

(34 ani)
înmormântarea va a- 
vea loc azi, 8 iuhje 
1993, ora 14, la Cimi
tirul Gh. Apostol, Hu
nedoara. Tata, mama 
şi fraţii. (5973)

•  Cu măre tristeţe 
in suflet, soţia Ango
la, fiica Oana Elena, 
socrii Manofc şi Elenă' 
anunţă dispariţia ful
gerătoare înîţr-ljn !tra- 
gic accident a„ celui 
care a fost şoţ, tată, 
ginere
ing. PETREA MATEI
Te vom plânge toată 
viaţa. (5974)

•  Colectivul Şantierului 
3 Electro ICSH SA este 
alături de colega Angela 
şi fiica Oana, la greaua 
durere pricinuită de de
cesul fulgerător al celui 
care ne-a fost un bun coleg 

ing. PETREA MATEI 
Sincere condoleanţe^ (5975)

IIII I

I

S.C. GERMISARA s .a .
GEOAGIU-BĂI 

strada Vilelor, nr. 7

Organizează licitaţie pentru atribuirea In ■  
locaţie de gestiune, în condiţiile H-G.Il. 1228/ I 

I 1990 si H.G.R. 140/1991, a următoarelor a c - j

itive: i
•  Hotel „DACIA" Orăştie, strada N. B ăl-1 

•  cescu, nr. 5. *
|  Înscrierile pentru licitaţie şi depunerea g a - |

I ranţiei de participare se fac Ia sediul societăţii j  
din Geoagiu-Băi, strada Vilelor, nr. 7. *

|  Documentaţia cu privire la licitaţie poate |  
I fi procurată de la sediul societăţi. t
I  Licitaţia va avea loc în data de 24. VI. j  
I  1993, ora 10, înscrierile până la data de 18.1 
|  VI. 1993. a

In caz de neadjudecare, licitaţia sc reia în J 
|  data de 29. VI. 1993 şi în 05. VIL 1993, la a - |  
|  eeeaşi oră. (428)

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„TRANSLOC" S. A. DEVA 

str. Depozitelor, nr. 2 
Organizează în data de 22. VL1993, era 

10, licitaţie directă pentru locaţie de gestiune 
a 3 mijloace fixe:

•  autobasculantă 16 tone — 1 buc Deva
•  autocamion 10 tone — 1 buc. Deva
•  autocamion 5 tone — 1 buc. Orăştie 
Condiţiile de participare sunt următoarele:
— 5 000 lei taxă de participare Ia licitaţie.
— Garanţia de participate este de 15 la 

sută din valoarea mijlocului fix.
Informaţii la telefon 62 36 45, între orele 

8—12, (424)

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„TRANSLOC" S. A. DEVA 

str. Depozitelor, nr. 2 
Organizează în fiecare luni, ora 10, înce

pând e« data de 21. VI. 1993 până în 19. VII. 
1993, licitaţie pentru vânzarea următoarelor ti
puri de autovehicule:

•  Dacia 1310, 1 304 
§  TV 12 camionetă
•  ARO 320 camionetă şi ARO 243 D
•  autobasculante 6,5 t, 8,5 t — 16 t.
•  autotractor cu semiremorcă 20 tone 
O autocamion 5 tone.
Informaţii suplimentare la telefonul 623645, 

între orele 8—12. (424) |
------------------------------------------------------------------- (

GRUPUL ŞCOL AR AGRICOL I
G E O A G I U  ' - I
A N t N ţ A  ;:V j

URMĂTORUL PLAN DE ŞCOLARIZARE ,
PENTRU ANUL ŞCOLAR 1993—1991 : ‘ ,

A. ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI :
CLASA A JX-A :

O 36 locuri — profil economic — meseria con- i 
(abil, planificator, statistician ;

•  36 locuri — profil agricol — meseria veterinar
' •  15 locuri -* profil agricol — meseria horti- 1 

cultor i
•  15 locuri — profil agricol — meseria fermier

montan. - A 1
ANUL I  — ŞCOALA PROFESIONALA

■§ 30 locuri — profil agricol — meseria "metanie | 
întreţinere, exploatare tractoare şi mafini 
agricole. 1

B. ÎNVAŢAMANT SERAL :
CLASA A XI-A (cu absolvenţi de 10 clase)

•  30 locOri — profil agricol — meseria horti- 1 
cultor ■;
CLASA A IX-A (cu absolvenţi de 8 clase) '

•  30 locuri — profil agricol — meseria zooteh- !
nist.

înscrierile se fac la secretariatul liceului, tele
fon 118, in perioada 21—30 iunie 1993. I

' (423)

BANCA AGRICOLA — S.A. 
la sediul din Deva, bdul Decebal, bloc B 

■ Organizează licitaţie publică în data de 19 
iunie 1993, oră 10, pentru trei autoturisme ARO 1 
244;

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

•  31 HD 725 şi 31 HD 726, care se află în ' 
faţa Sucursalei Băncii Agricole Deva.

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

Relaţii suplimentare la telefon 61 35 96. .
■ ■ (406) !

CONSIZO — EXTRUBIT I
Execută izolaţii hidrofuge la terase, baraje,! 

canale, izolaţii anticorozive la bazine, rezer
voare, depozit§ reziduuri şi gunoaie cu folii în 
structură monostrat. i

Toate numai prin firma mixtă CONSIZO — ] 
EXTRUBIT, cu drept de unicitate în Româ
nia.

Tehnologii moderne prin tenriosudare cu 
aer cald.

Garanţie 20 ani.
Telefoane : 0956/16808 Deva ; 0951'54021 

Cluj-Napoca.
Fax 0951'44028, Cluj-Napoca.
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