
■  BUDAPESTA — Ift- 
' <r-o declaraţie făcută pre

sei înainte de plecarea din 
Budapesta, unde a partici
pat la un seminar al NATO 
şi a avut © întrevedere cu 
omologul său Ungur, Geza 
Jejsensky, dl Teodor Mc- 
leşcanu, şeful diplomaţiei 
române, a arătat, între al- 
tele „că a avut o amplă 
discuţie privind relaţiile 
româno-ungare. Domnia sa 
a evidenţiat disponibilita
tea părţii române Ia toate

nivelurile — preşedinte,

celor două camere ale 
Parlamentului, ministru de 

» «eterne -**■ de a continuo 
dialogul cu partea ungară 
„pentru ea relaţiile româno- 
ungare să poată progresa 

" Intr-un mod satisfăcător".
Keferindu-se la căile prac

tice de realizare a acestui 
obiectiv, şeful diplomaţiei 
române a apreciat că „tre
buie făcut un efort pen
tru ca ambele ţări să 'dea 
dovadă de spirit european, 
Adică să accepte că dialo
gul politic deschis şi res
ponsabil este singura calc 
pentru rezolvarea proble

melor, oricât de eomplica- 
Ut ar fi ele. -Si când spun . 
dialog deschis, mă gândesc, 
desigur, la dialogul guver- 
nomentot, -dar usă gândesc 
in acelaşi timp şi la con
cretizarea acestui dialog 
guvernamental în înţelegeri 
juridice, inclusiv Ia înche
ierea Tratatului de bază, 
document extrem de im
portant atât din punct de 
vedere juridic, cât şi din 
punct de vedere psihologic 
— a spus ministrul român. 
Un document care ar mar
ca, să spunem, intrarea 
relaţiilor româno—ungare 
într-o etapă nouă, intr-o 
etapă în care cele două

ţări au declarat deschis 
că .nu au pretenţii terito
riale una faţă de cealaltă 
şi că sunt gata să coope- 

- rese la nivelul tuturor 
instituţiilor".

Dl Meleşcanu şi-a ex
primat speranţa că va veni 
un moment în care „cercul 
vicios" din raporturile ro
mâno—ungare se va rupe 

. „prinţr-o discuţie deschi
să şi responsabilă a facto
rilor politici cu pondere, 
din România şi. Ungaria, o 
discuţie poate fără, o a- 
gendă prestabilită, fără 
condiţionări sau precondi- 
ţii, dur o agendă care să 
permită o treeere în revistă,

repet, ia un nivel respon
sabil, «  stadiului relaţiilor 
şl adoptarea unor decizii 
politice".

Ministrul de externe ro
mân a mai declarat că a 
reînnoit .invitaţia adresa
tă omologata! său augur 
de a vizita România.

Referindu-se la lucrările 
seminarului NATO, care a 
reunit importante persona
lităţi militare şi politice, 
dl Meleşcanu a declarat că 
a prezentat poziţia ţări» 
noastre faţă de situaţia din 
zona geografică in  care 
este situată, relevând ro
lul şi importanţa ei in re
giune. „România, a sub

liniat dl Melefcauu, cri*
a  opta ţară “......, .
din punctul dg vedere al 
populaţiei şi potenţialului. 
Am arătat, de asemenea, a 
adăugat ministrul, faptul 
că România este sţngura 
zonă caro desparte fizic 
cele două focare mart de 
încordare din Europa — 
fostul stat iugoslav şi fostul 
spaţiu al Uniunii Sovieti
ce". Cred, a mai spus 
dl Meleşcanu, eă, in ge
neral, preocupările pe care 
le avem şi noi şi alte ţări 
din Europa centrală sunt 
reflectate corect la Bruxe
lles, la NATO, în general.

(Rompres)
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Grupele de muncă - 
o problemă 

zilei
Discuţie eu dl lOAN LUI’ŞA, director adjunct 

la Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială 
a judeţului Hunedoara

—■ n te director, din a- 
nut 1990; în Acordarea gru
pelor de muncă au in
tervenit câteva modificări 
semnificative. Despre ce 
este vorba ? ■

— Problema grupelor de 
muncă este reglementată 
prin Ordinul 50/1990 şi 
Ordîhul nr. 125/1990, e- 
mise de către Ministerul 
Muncii şi Protecţiei , So
ciale, Ministerul Sănătăţii, 
şi Comisia Naţională de 
Protecţie a Muncii, Aces- 
tca au fost completate 
ulterior prin hotărâri ale 
guvernului, ordine ale mi
nisterelor, scrisori ale Mi. 
nîsşteruiuî Muncii şj Pro
tecţiei Sbeîate etc. De 
menţionat că toate actele 
normative, amintite măi 
sus au fost emise în baza 
prevederilor art. S, din De- 
cretut-fege nr. WftQSQ, pen- 
t re  taiăflmarea iţmpr îne- 
chităţi în salarizarea per
sonalului. Cadrul legal la 

,căre ffl-am referit stabi
leşti locurile de muncă 
şi activităţile care se des
făşoară în condiţii deose
bite fie «urnea, adică grele, 
ngfiiv:e„„sau ee.ae.ui«ise..«i. 
uneori categoriile de per- 
soEtaî care lucrează în a- 
ceste locuri de muncă 
sarft activităţi- In funcţie 
de Condiţiile concrete de 
la Jocurile de muncă, per
sonalului.,» se poate acorda 
gtupa 1 sau a lî-ă*tte muncă, 
proporţional cu timpul lu
crat In aceste condiţii, din 
programul normal de lu

cru. De menţionat că în 
cazurile în care S-a lucrat 
sub 50 la sută diri timpul 

. de muncă, în grupa 1 ţ i  
sub 70 la sută în grupa a 
Il-a de muncă, nu se poate 
acorda- grupa de mnncă 
respectiva.

t r  |n  condiţiile legisla
ţiei actuale. în competenţa 
căror organisme Intri sta
bilirea grupelor de muncă?

—• Legea lasă la latitu
dinea c siliilor de admi
nistraţie şi a sindicatelor 
libere ; să nominalizeze 
.persoanele care se înca
drează ta grupe superi* 
oare do muncă, în unităţi, 
locuri ţie muncă sau acti
vităţi. Ca un ghid practic 
pentru cei ce se ocupă de 
problema în dispuţi^, ' aş 
jdpţî să tec următoarele' 
p recizări:
; g  in  primul rând, trebuie 
iştiîrt «a actele normative 
menţionate mar sas se re
feră la  pgrioade lucrate 
după martie 196% cu 
unele excepţii, şi că «da 
acordă .beneficiul grupei 
superioare de ; muncă,:; nu-; 
mai .personalului aţlat fn 
activitate fa' data apăriţiei

•  fn a! doilea rând, este 
de reţinut faptul eă în 
grupele superioare de 
muncă se încadrează nu
mai personalul care a  
lucrat sau lucrează îr» mod

CORNEL POENAit 

(Continuare fn pag. » 2-a)
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Dis-de-dimineaţA, dna 
Florica Vaslle, diriginta 
Oficiului Poştal din Că
tat», deschide uşa unităţii 
pe carp O conduce eu 
rezultate bune de mai 
mulţi ani. Intr-o dimi

n e a ţă  am întrebat-o:
— Cam aţi Încheiat ac

tivitatea pe cinci luni ?
. . — Bine. La venituri 
Ou un plus de peste 
270909 lei. ‘

— Lucrătorii oficiului 
îşi iau salariile ?
. fâu salarii bune. Pe 
măsura muncii pe care o 
fac. Noi suntem ca o’ 
familie, Fiectire îşi face 
datoria bine. Ca la pft$-:: 
w  pune^al, cinstit, % 
corect,' respectuos.
"m - Suc scrisori, tele

grame. pensii. Dar abo
naţii „Cuvântului liber" 
SUnt serviţi ?

_ — Bineînţeles. Avem 
aproape 300 de abonaţi. 
Şi să ştiţi eă numărul 
lor creşte, nu scade ta 
lunile de vară, «Mia •* 
vorbeşte. De pildă, faţă

de lima mai, abonamen
tele la „Cuvântul liber" 
au crescut în iunie cu 
19. Nu-i mult, dar e 
creştete, nu-i scădere.

— Am Văzut, dna Flo
r is t  Vasile, poştăriţcle 
gata de lucru.

—t Este treaba lor de 
fiecare zi. Trebuie să

şi-o facă cu toată grija, 
corect,

—* Dacă vă rog să lău
daţi la ziar pe câteva 
dintre, ele, ia care v-aţi 
opri?

— La toate. Dar cu 
cele mai bune realizări 
sunt Kriea Manoiaehe, 
Conica Rus, Rozalia Szeh. 
teş. Viorica Petroeseu, E- 
lenu Zămescu, toate, cum 
ziceam.

Dar „Cuvântul li
ber" îl duc ia : abonaţi ?

—- în primul rând- Poş- 
tăriţele mele au, in zo
nele pe care je servesc, 
50, 45, cel mai puţin 32 
do abonaţi permanenţi la 
„Cuvântul liber", ziarul 
nostru cel mai statornic 
şi căutat. V-am spus 
— numărul abonaţilor 
creşte. , -/■!'
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j m  xpoziţia chino- J 
li f c  logică găzduită |  
* — recent de m uni-j
I cipiul Deva a avut ca-l 
‘ raeter internaţional. ’

I înscrierea Sg In calen-1 
, darul internaţional al J

1* competiţiilor canine .se |  
datorează faptului că I  

J Asociaţia Chinoiogică î 
I din România e s t e j  
* membră a Federaţiei» 

Chinologice Interna- I 
ţipnale. ţn această ca*'  
litate poate solicita în- I 
scrierea acţiunilor sale J 
în calendarul interna-1 
ţional care se publică f  
în toate ţările membre j 
De asemenea, ar« drep-J 
tul să acorde Certifica- > 
tul de aptitudini emp-1 
pion internaţional d e ! 
frumuseţe, prescurtai J 
CACIB (după denu-« 
mirea în fisnceză). I 

Dl Petru Munteanu. * 
preşedintele filialei I 
Hunedoara — Deva, * 
vicepreşedinte ai Aso-j 
ciaţiei Chinologice din |  
România şi arbitru * 
chmolog, aprecia ex- ( 
poziţia din acest an* 
mai reuşită decât pri- I 
ma, din 1991. „Chiar J 
dacă numărul part’-1

ii la'

•  Copiii şi sistam »! 
taferwaţionai 
actual.

’ •  N o îe tţb  m ediului 
' «I dezvoltarea
. 'âiRHMMlic»- ' 

socială. - •-
•  Sport.

m

i i 8

1

Alnm am entele Ia ziarul „Cuvântul liber" j 
pe»lr«» luna iu lie  se facila  ofienje jxţstale, fac- 4 
ţorii poştali şi difuzorii de presă, până la data ţ 
A ~  29 iun ie a.c. inclusiv. j

I
de

Costul unui abonam ent este de 309 Iei, la ] |
care stt adaugă taxele

mm+mm* • %
i i |  I

1  UNA PE ZI i
‘ ----------- — ---------- . j
I #  Mitică s-a bMt»irs»f ’ 
j ciad a auzit că va plăti t '
I CV capot Nu spera săi 
* şcape atât de ieftin™ J
I I

* ***** i

in plot proces de modernim
Un proiect executat »de fei mari autosări se în- .

||ll88l8nŞir®'‘$S t^ 6f’18Sie' tâmplă.
j&SA, t i r  lucrările de tno- Bufet cu f t o v  ţ

• ...  -= — î, pregaftfife ţm -fcâ /'reci,
jlulciuri, băuturi răcori
toare (fără alcoolice, doar 
e plin de crişmp In Jur!), 

fapt ? Asigurarea celor mic magazm, ă i ş t ,1 ^Jte

dărhiz<'trc a autogăril din 
Deva sunt in plină des
făşurare. Ce se vrea de

mai bune condici pentru utilităţi, tofdâ^idiâ»fiât/ şi 
călători, satisfacerea ce- numai în folosul călăto-

* wnţelor lor, eum numai iilor IN.)
V W W W V W W lV W V l« W W W iV W Z rz n W W

© „CANON". Cunoscutul grup 
vocal-instrumental „Canon" din 
Hunedoara, aflat într-o fomiu- 
]â nouă, a înregistrat cu cât
va timp în urmă, în studioul 
muzical al Televiziunii Româ- 
ne, piesa „Paşi în noapte". Ci» 
această piesă, formaţia „Canon" 
a obţmut primul loc în „Top- 
roeţe '93", organizat în luna a- 
prilie de Radiodifuziunea Româ
nă, cu 360 de puncte. (M. B.).

â  l a n s a r e  d e  d is c . eu  
piAtn timp în urmă, solista de 
muzică populară Mariana An- 
gme! a participat la lansarea

A  ; .în cg^ştjl lla^g. 
•• Interpret^" f făţOt, 

cum em firesc, alături de un 
ansambîp fcâelorip n- oel ol Ga* 
sei d *  €?»Rh'M ©u
acest prilej. Mariana Anghel a 
oferit cadou Idcataieilw Care-I 
îndrăgesc vocea câteva dintre 
cele mai cunoscute cântece ale 
sale înregistrate pe disc. <11: B.).

©  LOCUINŢE NOI. tn  Orâş- 
tie s-a terminat recent construc
ţia unul bloc cu 43 de aparta
mente ce s-an distribuit celor 
ce au dreptul la locuinţă. Este 
un fapt <ie se constituie, ta ac
tuala perioadă de tranziţie, ca o 
floare rară. în oraş se află în 
construcţie încă un bloc de lo
cuinţe, dar lucrările s-au oprit 
la structură din lipsă de bani. 
<TR. B).

o JMIŞŞif ALAN *93", La Casa. 
de Cultură pin Călan s-a desfă
şurat recent ediţia â Il-a a con
cursului de frumuseţe „Mlşs Câ- 
lan ’93“. Pentru finală au fost 
selecţionate 6 participante pre
miate cu sprijinul unor sponsori 
— Sindicatul liber ,.Victoria*' 
„Luciano" SRL. fn cadrul spec
tacolului, care a urmat, au evo
luat : grupul satiric „Premius", 
grupul vocal-instrumental „Ca
muflaj T3“, formaţiile de dans 
modern „Quasar", aerobic Rapp 
şi break dance, care s-au bucu
rat de aplauze. .

© SCHIMBĂRI l a  NAŢIO
NALA d e  f o t b a l  ş i  f .r .f .
In urma rezultatelor ne&aţisfă- 
cătoare, obţinute de echipa na
ţională de fdtfosi, în şedinţa Bi

roului F.RJ*. de luni, 7 iunie 
a.c., s-a hotărât schimbarea con
ducerii tehnice a reprezentati
vei României (Cornel Dinu, Gi- 
no lorguleseu şi Necula Răduca- 
nu) şi a conducerii tehnice a io
tului de tineret (Ion Moldovan 
şi D. Apolzan) şi dizolvarea Co
misiei de fotbal a F.R.F, în a- 
celaşi timp, preşedintele F.R.F„ 
Mîrcea Sandu, şi-a depus manda
tul. Vor urma măsuri organiza
torice la F.R.F. şi numirea noi
lor conduceri tehnice la echipe
le naţionale şi de tineret ale 
României.. (S, C.). ; :
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cipanţilor n-a fost c c i| 
scontat, sublinia d J | 
Munteanu, expoziţia J 
ne-a adus mulţtuniri > 
atât prin orgtatîznre I  

4 |  cât şi prin rezultatele ‘
1 J chinologice. Mulţi câini }

I sUn Deva şi-au îmbo-’ 
I găţit zestrea de tRIuri l  
î internaţionale, 10 ob- î  
|  ţinând GACIB". . j  
* între cei 10 „pre- * 
I , miaiţţi" se •, numără j  
î # 4 âm^te Arpă.' laşa Dai-1 
lljifca ţilS l/îite^ rtin ân d  » 
15 •‘dlui ’ An#! A-1

I cest câine a obţinut * 
de trei ori CACIB, iar I

:*b  de r m s s - a  I 
I clasat pe locul V. L a '  
; acelaşi campionat a |  
|  participat clasându-sg'  
J pe locul IV, şi câine-1 
; .le Liljac Âda, rasş î 
* Buldog francez, pro-1

I'  prletatea dnei A leva n * 
dra Huh. Merită a-1 

J minţiţi şi câinii Cip-I 
I rasa Pinscher pitic, a-J 
« parţinănd diui Fran-1 
I cisc Institoris, mem-'  
J bru fondator ai filia I

I lei judeţene şi, de a-* 
semenea, Alma de Ale-1 
* dor, rasa Setter en- J 

|  glez, proprietar dl Că-1 
J lin Fulga. I
|  Activitatea filialei j
« judeţene nu se rezu- { 
I mă însă doar la orga-»
J nizarea şi participa-1

I rca Ia competiţii. Ea « 
asigură servicii celor I 

* dornici să achiziţio- J 
|  neze câini, îi sprijină |
* în dresajul lor. I
|  VIORICA ROMAN j



Grapele de muncă - o problemă 
la ordinea zilei

(Urmare din pag. 1)

efectiv în' condiţii de mun
că grele, nocive, pericu
loase sau vătămătoare. Re
feritor 1 Ia acestea Ordi
nul n r."50/1990 prevede o 
metodologie clară prin care 
trebuie determinate con
diţiile de muncă sau, mai 
bine zis, trebuie stabilită 
existenta unor astfel de 
condiţii în fiecare loc de 
muncă,

•  în ai treilea rând, să se 
aibă în. vedere că legea 
conferă consiliilor de ad
ministraţie şi sindicatelor 
libere din unităţi dreptul 
de a nominaliza persoa
nele care se încadrează în 
grupe de muncă şi nu 
dreptul: de a nominaliza 
locurile de muncă, func
ţiile sâu meseriile, acestea 
fiind . prevăzute expres, 
restrictiv, imperativ în tex
tul legal.

•  îiţ al patrulea rând, . 
vreau să subliniez impor
tanţa deosebită ce trebuie « 
acordată elaborării docu
mentaţiilor pe baza cărora 
se ia /măsura încadrării 
personalului în grupe su
perioare de muncă. A- 
ceasta, pentru că responsa
bilitatea celor ce acordă ; 
grupe superioare de mun
că este foarte mare, dacă 
avem în vedere beneficiile

acordate o dată cu grupele 
de muncă, care sunt am
ple şi pe multiple planuri. 
Aş aminti în sprijinul i- 
deii enunţate: un spor de 
vechime de trei luni pen
tru fiecare ari de grupa a 
Il-a şi de şase luni pentru 
fiecare an de grupa I, 
ceea ce măreşte vechimea 
totală ce stă la baza de
terminării cuantumului pen
siei; un spor procentual, 
adăugat la procentul de 
bază pentru calculul pen
siei ; reducerea vârstei de 
pensionare; o -cotă legală 
de contribuţie la asigură
rile sociale de stat mai 
mare suportată de către 
unitate.

•  In al cincilea rând, 
la acordarea , grupei de 
muncă trebuie plecat de 
la chiar intenţia Decretu- 
lui-lege 68/90, care este 
baza juridică a problemei- 
discutate. Astfel, Decretul- 
lege a fost emis pentru 
înlăturarea unor inechităţi 
în salarizarea personalului, 
inechităţi apărute în pla
nul grupelor de muncă, 
după 18. 03. 1969. Or, în
lăturarea acestor inechităţi 
înseamnă restituirea, ' în 
cazul nostru, a ceea ce 
s-a luat în anul 1969 şi, 
deci, încadrarea în grupe 
de muncă a personalului 
care înainte de această

dată nu aveâ grupe supe
rioare de muncă.

— Ce consideraţi că tre
buie să aibă în vedere în 
mod special consiliile de 
administraţie şi sindicatele, 
legat de acordarea grupe
lor de muncă ?

— Consider că este ne
cesar să se aibă în vedere 
stabilirea unor , criterii 
clare şi, mai ales, corecte, 
pentru încadrarea grupei 
de muncă, astfel ca îâtre 
persoanele care lucrează 
în aceeaşi unitate să nu 
se creeze, din această ca
uză, nedreptăţi, situaţii 
discriminatorii. în înche
iere aş spune că, din pă
cate, nu în toate, unităţile 
s-au făcut aprecieri corecte 
la încadrarea pers naiului 
în grupe superioare de 
mdncă şi astfel s-au creat 
situaţii dintre cele mai ne
plăcute, constând în res
pingerea unor cereri de 
înscriere Ia pensie sau, şi 
mai grav, anularea unor 
decizii de pensii emise, cu 
recuperarea sumelor plă
tite, cu titlu de pensie şi 
eu heclşilătea reîrtcădrăriî 
în muncă. 1 :.î f  V■-1"

Ofiaiul de Pensii de stat 
din cadrul direcţipi noas
tre poate fi'âoreşter să-i 
consilieze '  eficient oricând 
pe cei interesaţi de pro
blema abordată. .

După căderea preşedintelui Ciosici
Destituirea fără prea 

multe formalităţi a pre
şedintelui Iugoslaviei (Ser
bia—Muntenegru), Dobriţa 
Ciosici, de către un parla
ment dominat de socialişti 
(foşti comunişti) aflaţi lâ_ 
putere în Serbia, precum 
şi de radicalii . ultranaţio- 
nalişti a fost considerată 
de paj-tidele din opoziţie 
ca o lovitură de forţă a 
preşedintelui Serbiei, Slo- 
bodan Miloşevici.

„Dobriţa Ciosici a căzut 
Victima celor, pe care i-a 
creat el însuşi" aprecia li
derul Mişcării de Reînnoi
re din Serbia (SPO),’ Vuk 
Draskoviei, la o conferinţă 
de presă, făcând aluzie la 
reputaţia lui Ciosfci de şef 
âl grupării „naţionaliste 
sârbe şi, în acelaşi timp, 
de părintele spiritual al 
lui Slobodan Miloşevici".

„Răsturnarea brutală de 
la putere, a lui Dobriţa 
Ciosici arată limpede că 
soarta Serbiei se află în 
mâinile unui singur om 
(Slobodan Miloşevici)", a 
continuat Draşkovici, apre
ciind că acesta din urmă 
„îşi imaginează că a fost 
acceptat de preşedintele 
Bill Clinton, de primul 
ministru, britanic, John 
Major, Francois Mitterrand, 
de întreaga lume occiden
tală şi- a hotărât să de
monstreze ca poate face 
aici tot ce pofteşte".

Majoritatea partidelor

din opoziţie, care erau de
parte de a fi de acord cu 
politica lui Dobriţa Cio
sici, prea asemănătoare ce
lei a lui Miloşevici, au a- 
preciat totuşi că el consti
tuia un liant între Munte
negru şi Serbia şi că alian
ţa celor două republici care 
alcătuiesc noua Iugoslavie 
este acum grav compromi
să, ;

Deşi revocarea din func
ţie a preşedintelui Ciosici 
a fost cerută încă din lu
na februarie de liderul ex
tremist al Partidului Ra-

PANORAMIC
dical Sârb (SRS), Voislav. 
Seseli, care 1-â acuzat că „a 
violat" Constituţia, el nu a 
fost sacrificat decât în 
momentul în care a nemul
ţumit şi îngrijorat după 
toate aparentele Partidul 
Socialist ^  lp i- Miloşevici. 
prin influenţa sa crescân
dă Sn rândurile armatei.

Deputaţii socialişti s-au: 
succedat la tribuna paria-' 
mentului, denunţând în 
termenii cei mai duri ^con
vorbirile secrete" şle lui 
Ciosici cu Statul Major al 
armatei, la 27 mai, care 
urmăreau, după părerea lor, 
pregătirea unei lovituri de 
stat pentru răsturnarea lui 
iMUoşeyici.'
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S-a finalizat, de cu
rând, o . manifestare de 
larg interes, instructiv şi 
educativ, pentru copii, or
ganizată 'de «Biblioteca Ju
deţeană. „Noi am. dori să 
deprindem copiii cu con-

spunea dna Mya Goschler. 
Sunt iconvinsă că învăţă- 
mâattil modeiţr im  se. poa- ? 
te r^drrhaţii-
le, pe.îare le oferă manua
lul. ţ?iit®rul specialist eşte ; 
obligat, încă de fa această . 
vârstă„să cunoască cum se 
va mişca în sistemul in
formaţional. Biblioteca îi 
oferă .această posibilitate. 
In spiritul unei. astfel d e ; 
idei s-au. organizat . înţâi- • 
niri lunare, pe tot parcursul 
anuluifşcolar, de., comun

participanţi la întrecere, 
sala de cataloage a unei 
biblioteci nu mai constitu
ie', de acum, un secret. 
De la concursul pe clasă 
s-au alcătuit două echipa
je, care au luat parte. In 
final, la întrecerea inter-. 
şcoli. Denumirea lor rr; 
„Cireşarii" (Şcoala Gerjera- 
lă Nr. 1). şi „Start î5*‘ (1,1- 
ceul Sportiv). Cele 10 în
trebări adresate fiecărui’ 
echipaj au vizat domeniul 
artistic, girculaţţa xuţigră, 
geografie, literatură, eco
logie, onomastică, istOhie, 
comportament, medicină, 
astronautică e tc ,,

Câştigătorii au fost mem-, 
bfi ai- celor două echipaje 
cărora .li s-au -acordat pre
mii. Un Ippemiu de. suflet 
pentru, concurenţi şi ceilalţi

acord: "eu • profesorii diri-; 
ginţii-.1' ' . 1 ’ -
„Au 'fost' alese două cla-' 

se.: ă v I - â A  de Ia Şcoala 
Generâlă Nr. 1 şi a Vl-a B 
de Iţi Liceul cu Program 
de Educaţie Fizică şi 
Sport Deva, având ca pro
fesori diriginţi pe Elena 
Gugâ, şi Marinică Pârvă- 
nescU. în vederea unei 
temeinice pregătiri a în -: • 
trecerii, sursele de infor
mară au fost grupate pe 
domenii, ele constând din 
dicţionare, lexicoane, en
ciclopedii, atlase, ghiduri, 
bibliografii, biobibliogra
fii. ‘ Mai întâi au fost a- 
bordate probleme de limbă, 
de scriere corectă, apoi 
s-a trecut ; la cunoaşterea 
modului de... cunoaştere a 
unor personalităţi din di
verse domenii, probleme de 
orientare geografică, de 
tehnică etc. Pentru elevii

participanţi, ne spune 
Una Olimpia Bogdan, l-a 
constituit întâlnirea cu. 
scriitorii Mariana Pândaru 
şi Paulina Popa, care au 
Citit din- creaţia lor, au 
acordat autografe pe căr
ţile recent apărute : „Salt 
mortal‘r şi „Cu mâinile în 
flăcări".

în atenţia Bibliotecii Ju
deţene se află extinderea şi 
în alte şcoli a unor astfel 
de întreceri necesare pen
tru informarea; Şi temeini
ca pregătire a copiilor. un 
exemplu constituindu-1 ac
ţiunea organizată, recent, 
de Secţia pentru copii, sub 
genericul „Ce ştim despre 
scriitorul preferat?", cu par
ticiparea elevilor din cla
sa a Ilt-a de la Liceul 
de Artă (înv. Gh. Mihuţ). 
Tot respectul pentru ast
fel de acţiuni !

MINEI. BODEA

D u p ă  9  lu n i r e g u lă  c i  a  fo s t  v io la tă
Intr-o zi M.D. din Pe

troşani s7a prezentat la 
Poliţia din municipiu şi a 
zis : \

-r- Am fost violată.
Cel ce a înregistrat re- . 

clamaţia i-a notat •• datele 
personale şi domiciliul 
după oare a ln.ţrebat-6 rând 
ş-ui.peŞcefcvt , respectivul e- 
veriiment. " '

- r  Acum» nouă luni ■— a / 
răspuns M. D. ' 
r  U-ucrătorul.• de poliţie a'

, rămas perplex.. •, ; A/. f 
—’ Da, a reluat fenjela,

. în august anul trecut.' ',
V V Rugată să-şi ; fundamen

teze1 acuzaţia M. D. a rela
tat pe. larg următoarele : ;' 
Şb afla ij». gentrul Petro-' 
şaniului, aşa mai pe s^ş- 
tă, (singură, Plimbându-se 
attţfelj. lacjun moment .clat . 
a fost Acostată de î-*!, inşi 
pe ,-care îi. cunoştea vag. '

Cei trei — - Tiberiu Sorin 
Dumitru, Ionel -Stoica şi 
Petru Tamaş — au obliga
t-o să se urce intr-un taxi 
particular cu care au dus-o 
la marginea localităţii un
de aU iV ioiut-opeyiând.. 
Ba P. Tamaş ă obligat-o 
şl la perversiuni sexuale. 
După i.care au  dus-o,, io t 
c» un taxi,- acasă.

— De ce reclamaţi abia 
după 9 1u*ri?— <r ifdst-în
treba t ă d e  organele de- 
edreetare penală; - ^  ■'“?

.— Pâmţcă fu?t ţri- 
-câ. Ceijirei ML aiperiin- 
ţat că dăcă tj peelanf- b 
să-mi faşşi nu ştiu .ce.

Lucrurile se ppeztptă 
destul de inoâlcite. Partea 
vătămată susţine că a 
fost dusă cu forţg 1» 
marginea Peţroşaniului. şi 
tot cu forţa a- fost supusă 
faptelor numite mai sus.

Cei trei susţin că, dimpo
trivă, M. D. s-a dus cu ei 
de bună voie. Pe cine să 
■crezi dintre cele două 
părţi ? Dacă pe prima, a- 
tunci te în trebi: * de ce 
numai după nouă luni a  
reclamat femeia violul?. 
Şi legată de această în
trebare, încă una : dacă 
:9 luni' i-a fost frică, . de 
ce după 9 luni nu i-a mai 
fost ? Se bâriuîe* — cum â 
susţinut apăsarea — • -că 
M. D. a încercat , (sau 
jpracticat), şanţâjarea esţUţ 
(trei violatori^ în..acestVe’âz 
există aUrinâtiyriiâ>,fe 
n-a reuşit, ori dăpă 9 lyni 
cel trei n-au mal accep- 
tât şantajul.. Unde-o fi a- 
dcvărul ? Iată Un oaz tn 
care el se âscunde • toarte 
'adânc. DdrV 'n-o sâ pbată
sta mutt ăcblo. ’ '  ■

TRAIAN BONDOR

Socialiştii şi radicalii par 
să nu fi tolerat tentative
le, destul de timide de alt
fel ale lui Ciosici de a se 
distanţa într-o anumită 
măsură de Partidul Socia
list al lui Miloşevici şi de 
a încuraja în cursul alege
rilor din decembrie anul 
trecut partidele „opoziţiei 
democratice".

Intr-Un comunicat al 
Alianţei Civice din Serbia 
— una dintre puţinele miş
cări de opoziţie Care pre
conizează O politică lipsi
tă de naţionalism, liderul 
acesteia, doamna, Vesnâ 
Peşicf, a apreciat că „e- 
ventuala intenţie a lui 
Dobriţa Ciosici de a-şi 
întări poziţia şi a prelua 
controlul asupra armatei 
iugoslave . a fost scurt
circuitată de Slobodan Mi
loşevici, cu sprijinul Par
tidului Radical Sârb" al lui 
: Voislav ŞeSeli.

Alianţa Civică consideră 
că această .^reglare de cori- 
turi a lui Miloşevici cu 
potenţiali' concureiîţi, al 
căror număr a crescut pe 
pubele maluri ale Drinei 
(în Serbia şi în Bosnia), â 
confirmat faptul că pute
rea gste concentrată cu a- 
devărat în mâinile sale".

Majoritatea observatori
lor de Ia Belgrad aprecia
ză că răsturnarea de la 
putere a Iui Dobriţa. Cio
sici ar putea duce la dez
membrarea , noii federaţii 
sârbo-muhtenegrene, dar 
liderul Partidului Socialist 
din Muntenegru, Srdjam 
Darmanovici a apreciat că 
asemenea, pronosticuri sunt 
„premature".

Ideea potrivit căreia pre
şedintele Ciosici constitu
ia „chezăşia" federaţiei 
este „falsă", a adăugat 
Darmanovici, afirmând Ică 
influenţa acestuia era 
„foajSg ţimitată1. „Slobo
dan/Miloşevici este acela 
care hotărăşte totul, el 
este personalitatea politi
că cea mai puternică din 
ţară şi va rămâne şi în 
viitor",' a conchis, el.

. Un evenluai,„div€rt‘‘ în
tre St>rbia şi Mânrtenegru 
„nu este previzibil in v ii-- 
to*$»l apropiat", a  .niai, â- 
preciât Darmâwnăfif, câfe 
a estimat totuşi că se vă 
înregistra cel mult » „slă
bire a legăturilor fegerăle 
şi întărirea i poziţiei con- 
federale a Munteoegrd- 
lui". ' '

(Rempw*)

Ip  îneeputul lunii iunie ■;, 
se sărbătoreşte în lume 

' ziuă mondială a mediului. 
Anul 1972" poate fi consi- , 
derat ca începutul dezba- 

1 terijor internaţionale pri
vind mediul înconjurător 
Era anul în "care Clubul de 
la Roma îşi publica, ra
portul său alarmant pri- 

' vind creşterea populaţiei*? 
industrializarea, poluarea, 
caracterul limitat al reşur-, 
selor materiale ..naturale, 
precum şi legătura strân
să dintre aceste elemente, 
situaţie ce a declanşat, a- 
doptarea Programului Na
ţiunilor Unite pentru Me
diul înconjurător.

Interesul pentru proble
mele protecţiei mediului şi 
legătura acestora cu pro
cesul, de dezvoltare eco- 

• nomifeo-sdcială a continuat 
să crească in deceniul al 
VlII-lea.

Conştiinţa internaţiona
lă a stimulat concentrarea 
eforturilor într-o perioa
dă marcată de dezastre e- 
cologice ca cele de la 
Bhopal din 1984, Cerno- 
bâl din 1986 sau nenumă
ratele deversări. accidenta
le de petrol în mare. A- 
nul 1987 a constituit anul 
apariţiei a două documen

te extrem -*de. importante 
pentru-, medtol Wconjură- 
tor. Primul dintre, aces
tea a fost raRerţul Coipisi- 
«k Mondiale privind S e 
diul şi Dezvoltarea. Al doi
lea document, Rerspectţ-' 
va Mediului încjpnjuiiŞtor v 
in anul 2000 cuprinde o 
strategie cu o grupare lar
gă de programe şi politici 
de acţiuhe, pe pftui naţio-

combatcrea degradări» mie- 
djulul înconjurător. Ele au 
In v ed « « ;

•  examinarea situaţiei 
actuale 'a  mediului ş i ' mo

dificările produse dufMFCdh- 
ferinţa OÎt.ţJ. privind 
omul şi mediul înconjură
tor; strategii coordonate la 
nivel regional şi global cu- 
prinzâisd acţiuni concrete 
privind

Protecţia mediului şi dezvoltarea
hal şi de cooperare interna
ţională care să conducă fa 
o dezvoltare durabilă.
1: Anul 1992 a culminat cu 
desfăşurarea Conferinţei 
Naţiunilor Unite pentru 
Mediu şi Dezvoltare de }a 
Rio de Jâneiro — iunie 
1992 ce a elaborat strate
gii şi măsuri care să con
tribuie la combaterea • de
gradării 1 mediului înconju
rător în toate ţările In 
contextul dezvoltării du
rabile şi optime din punct 
de vedere al protecţiei me
diului. Conferinţa Naţiu
nilor Unite pentru Mediu 
şi Dezvoltare a impus mă
suri care să contribuie la

cfeiţelor negative ale pro
ceselor de dezvoltare eco- 
nomice-socială asupra me
diului înconjurător; •
recomandarea măsurilor la 
nivel regional şi interna
ţional privind protecţia- şl 
îmbunătăţirea calităţii fac
torilor de mediu având în 
vedere necesităţile speci
fice ţărilor în curs de dez
voltare.

Acţiunea cea mai impor
tantă pentru ţara noastră 
a constat din elaborarea 
Raportului naţional şi â 
programului ce--au în ve
dere: •  diferenţierea eco- 
regiunilor de pe teritoriul 
ţării, în vederea evaluării

stării • mediului, - inclusiv 
râal&yrea atlasului poluă
rii în  . ţara «sastră ; •  roo- 
nitorihgul integrat al fac
torilor'' de mediu şţ evalua
rea impactului ’ activităţi
lor . economico-sociale * •  
supravegherea, gestiu
nea şi proiecţia mediului 
m a r i n , s u p r a v e g h e r e a ,  
.gestiunea şi protecţia Re
zervaţiei; Biosferei Delta 
D unării; •  cerşetăr! pep- 

v tru conservarea sistcmelar 
: eoblpgice /sfwciftep, ,şţ, pe-.
> construcţia ecosistemcio* : 
degradate; m evaluarea 
stării de sănătate a popu
laţiei în funcţie de -calita
tea factorilor de mediu;
•  studii şi cercetări pen
tru gospodărirea apelor;
•  studii şi cercetări- In 
domeniul meteorologiei şi 
hidrologiei.

Programul este mult mar 
vast fiind structurat pe
12 subprograme. El îşi
propune să răspundă atât
necesităţilor interne de
dezvoltare şl restructurare 
a vieţii economico-sociale 
cât şi fundamentării bazei 
ştiinţifice necesare parti
cipării României la o serie 
de acorduri, convenţii, pro
grame regionale şi mon
diale. ., . ,



Periferiile ale cui sunt?
" C u v m t u l l i b e r "

vă aşteaptă 
/iliiir intri- urci»' S-l? 
t;i tclrfunul 61.12.69

Dna Elena Marinescu 
din Deva (str. Bejan, bloc 
65, ap. 2) ne-a telefonat 
la redacţie şi ne-a spus 
că, intr-adevăr, centrul 
municipiului reşedinţă de 
judeţ este curat şi fru
mos, spre cinstea celor ce 
conduc treburile oraşului. 
Periferiile însă sunt foar
te neglijate. Strada Be
jan, de pildă, e , plină de 
sticle, cutii goale, hârtii 
ş.a. Doamna mai spunea 
că cei de lâ R.A.G.C.L., 
care ridică tomberoanele

cu gunoi, nu mătură lo
cul unde se află acestea. 
Vizavi de afirmaţiile ci
titoarei am avea câteva 
păreri. Primăria trebuie 
să aibă grijă de întreaga 
localitate, dar nu are bani 
să plătească oamenii de 
la R.A.G.C.L. să măture 
toate străzile, străduleţele 
şi aleile municipiului, în 
faţa şi în spatele blocu
rilor etc. Treaba asta ar 
putea-o face chiar cei ce 
locuiesc pe străzi sau în 
blocurile respective. în 
ce priveşte cealaiţă pro
blemă, oamenii R.A.G.CJX 
au datoria să măture lo
cul unde se adună res
turile menajere. Proble
ma este. ca resturile să 
se depună în containere 
şi nu alături. (Tr. B.)

I

SOCIETATEA COMERCIALA 
CASIAL S.A. CHIŞCÂDAGA

A N G A J E A Z A  » î «
•  Impiegaţi de mişcare, c« aviz de acces | |

VyiiJa.- C.F.R. .(433) - '■ *
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I CONSILIUL LOCAL SIMERIA .
! Organizează licitaţie publică în data de 14 J 
|  iunie 1993, ora 10, Ia sediul Consiliului local, >
* pentru , '
|  •  închirierea suprafeţei de , 33 mp teren, |

situat pe str. 1 Decembrie, cu destinaţia ,
|  Staţie autobuz cu spaţii comerciale. |

Informaţii suplimentare se primesc de la J 
'Consiliul local, biroul urbanism, telefoane! 
j 66 00 05 sau 66 00 50. (431) j

I I

SOCIETATEA COMERCIALA 

„VINALCOOL” S.A . DEVA 

cu sediul în municipiul Deva

! Organizează LICITAŢIE PUBLICA deschisă, cu I  
> strigare, conform. Legii nr. 58/1991. II. G. 634/1991*
* şi H. G. 758/1991, pentru vânzarea următoarelor ţ
j active: • * S,,

•  DISTILERIA ILIA, str. Libertăţii, nr. 138 ;* 
preţul de pornire a licitaţiei — 39 090 245 le i ; ţ : 

|  data licitaţiei — 12. VII. 1993 ; ’ ®

QUASAR ELECTRO SRL DEVA 
VINDE EN GROS ŞI EN DETAILLE:
•*■ televizoare Sanyo, Goldstar, Megavision, 

Sharp;
•  instalaţii dc satelit complete şi părţi com

ponente.
Asigurăm instalarea si service.
Relaţii telefon €11251. (4668)

S.C. „CIF‘ S.A. DEVA *
Vinde cu preţ avantajos :
•  Ţeavă neagră 0 219 miri '
•  Ţeavă neagră 0 168 ram
•  Ţeavă neagră 0 159 mrîl
•  Ţeavă neagră 0 114 mm
Relaţii la telefon 612608. (421)

S.C. S.A.DECEBAL
* D E V A ,

(FOSTA INDUSTRIA CĂRNII) 
Angajează pentru punctul de lucru Deva 
•  doi dulgheri.
Relaţii suplimentare la biroul strategic, te-, 

lefoane 6117 60, 61 17 61, 61 17 62.

SOCIETATEA COMERCIALA 
METALOTEX — DEVA 

Organizează în data de 23 iunie 1993, ora |  
10, la sediul unităţii din str. 22 Decembrie,, 
bl. 4, I

CONCURS pentru ocuparea postului dej 
•  JURIST. ‘ f
Condiţii: studii superioare şi vechime de | 

minimum 5 ani, J
înscrierile se fac până la data dc 21 iunie 1 

1993. Informaţii suplimentar» la telefonul; 
611854. * j

I I
DISTILERIA ORA ŞTIE, str. Unirii, nr. 130}j 
preţul de pornire a licitaţiei — 30 046 760 le î;ţ 
data licitaţiei — 13. VII. 1993. S

I Dosarele de prezentare a activelor şi criteriile 
specifice pentru preselectia participanţilor Ia licitaţie I  

j pot fi consultate zilnic la sediul societăţii, între orele ! 
| 12—14. Alte relaţii privind activele ce urmează a fi ft 
, vândute se pot obţine Ia telefonul 62 58 82, Ia dl. *■ 
|  sing. Doinei Băneasă. »- Pentru selecţionarea partid- 
* punţilor la licitaţie» ofertanţii vor depune la sediul |

I societăţii până la data de 2. VIL 1993 pentru Distile-,  
ria IUa şi pentru Distileria Orăştîc

I
rrrF mmm ms

l i n
H U N « D d A Q A

r~rrr

4 _____  _ ___ _______ ____ ..... documentelejf'
^prevăzute de H.G. nr* 758/1991.

Lista cu ofertanţii acceptaţi pentru a participă r 
la licitaţie va fi afişată Ia sediu] societăţii, până lăj 

* data do 69. VII, 1993 pentru Distileria Ilia şi pentru j 
|  Distileria Orăştie. ,
, Ofertanţii selecţionaţi vor depune fa casieria so- 
| cietăţii pentru Distileria Ilia, până la data de lt. VII.
; 1993, iar pentru Distileria Orăştie, până la data de i 
|  12. VII. 1993 sau în contul 40.72.9.96.18.02.09, deschis 
I la Banca Dacia Felix Deva S.A. următoarele :

I

ANGAJEAZĂ :
•  Şofer — cunoştinţe mecanice Diesel
•  Paznici de noapte
•  Merceolog
•  Barmani — bărbaţi
•  Ospătari (B/F)
•  Bucătari cu experienţă
•  Bodyguard
Informaţii suplimentare, tel. 095/724251.

. , (4672)

— taxă de participare: 
activ; '■*

100 000 Iei pentru unj

— garanţia de participare 10 la sută din preţul 1 
dc pornire a licitaţiei -s '

In preţul dc pornire a licitaţiei nu este inclusă I 
şi valoarea terenurilor, urmând ca acestea să > f ie ! 
vândute cumpărătorilor conform H.G. nr. 331/1992. | 

în  caz de nead judecare în prima fază, va av e ş ' 
loc faza a doua după 15 zile, respectiv în . dita- d e ! 
27. VII. 1993, pentru activul Distileria Ilia şi ia data.J 
de 2». Vil. 1993 pentru activul Distileria Orăştie, Jar. 1 
a treia licitaţie după 5 zile, respectiv . la datele «hri 
03, VIII. 1993 pentru Distileria Itia şi 04. VIII. 19994 
pentru Distileria Orăştie. (434)

BRAD. EDIŢIA I A
.MEMORIALULUI ALIM \N “ LA FOTBAL
In- organizarea, clubului 

.de * fotbal Aliman din 
Brad â- eârai activitate este 
coordonată- - de d l Mihai 
Ceauşul in zilele , de 5 ş i 1 
iunie a.c. s-a desfăşurat 
la Braţjţ ediţia t: â *Me-- 
oioriaM |ţri?A & şai^' com
petiţie- de-fotbal a»  -
participat echipe dc copt* 

-din judeţ,; categoria de 
vârstă, 1980—198?. trofeu* 
â fest>:câştigat de; clubul 

- orgMiiitiwi care. BC. finala ' 
mare a învins cu -scorul 
de 4—2 pe Mureşul Start 
91 Deva. Jucătorul Ma
xim Alexandru de’ la CF. 
Aliman- Brad’ a  fost de
semnat-Cel mai- tehnic ju
cător şl gel*eter 'âl com
petiţiei. iar Lipitor Valen
tin:, de Ia Mureşul Start "91

Deva a fost cel mai bdn 
portar. Cupa fair-play a 
fost- atribuită echipei se- 
cunde —«  AbmeşuM Ştiut 
.'91' -D«»ajjB|Zinsă- Sn finala 
mică de Ayriţ) Brad. cu* 
scorul. de ‘

-- Frumoase cupe da cristal 
şi alte; cadouri oferite de' 
clubul organizator şi dom,- 
nul Adrian Dămăcttş, pa
tronul unei brutării ‘ din 
Brad, care a sponsorizat 
competiţia, aş . răsplătit 
strădaniile micilor fotba
lişti, iniţiativa'de a orga
niza această comneoţie do- 
vedindu-se lăJdabâtâ şi în ' 
beneficiat viitorului fot
balului

Prof. MIRCEA SARBU, 
colaborator " f

buna desfăşurare a activi
tăţii echipei (t). S-au- evi
denţiat în mod deosebit’ 
jucătorii Klein P., Birbau 
VI şi Tiboldi.
! ln  seria Valea' Jiului, 
pe primul loc s-a clasat 
ecbîpp; J iş l din ': ■' Petrila» 
condusă de Victor Sandu; 
fo s t. atbitru divizionar, a- 
jutat de instructorul spor
tiv ^oan Horvath.

[-'■ Jiul Fetrila- a câştigat* 
i l  onaeîbri din cele 12 şl a 
pierdut un -singur meci» 
cel cd Tăietorul •"Bârăs^fe' 
in deplasare; cu 0—2, în-

: scriind 62 dc goluri. şi’
1 primind 'doar 7. Eviden

ţiind întregul lot al echi
pei, subliniem epnjLribuţia 
jucătorilor Petnf . Banga 
„decanul de vârstă1* ă l for
maţiei, Mareş şi Dosa. :f 

Promovarea - celor - dou^ 
echipe în Campionatul Di-* 
■vizjei. G — faza judeţeană 
va trebui să 'mobilizeze şi 
mai rtiUlt loturile de )u-t 
cători ’ şi in special tbn* 
ducerile > âceetoF asociaţli( 
tn vederea- pregătirii -ba
zelor sportive, conform dis
poziţiilor . regulamentare, 
precum şi .• legitimarea -  şi 
formarea- ech^elor de. •* jmr 1 

niori-şi-c^MR-' *»■•» r  -

VASILE, NEMEŞ,
; colaborator - -r

în to a r c e ţ i- v ă  a c a s ă , b ă ie ţ i i

S-A ÎNCHEIAT CAMPIONATUL JUDEŢEAN 
; DE FOTBAL — SENIORI

» CAMPIONATUL JUDEŢEAN \  
DE FOTBAL - . :V ’." I

v, ; SERIA VALEA,- MUREŞULUI
Rezultatele 'Ultimei; etape : Mecanizatorul Sân- 

tandrei — E.G.C.L. Călan 7—3; Artemis Hărău <-r 
.Recolta Rapolt’ 3—4 ; Victoria "Dobra —1■ Mureşul. 
Uroi 3—0 ; Cerna Cristur — Gloria Bretea Română
3—0. :•): \  si;’* ■-

S-a: îneheiat . .şi campio
natul* judeţean de fotbal. 
In  scria Valea Mureşului,
pe ; primul loc s-a clasat 
ecHipa Cerna, din Gristur. 
condusă de inimosul jucă
tor şi instructor sportiv 
Gurtean Sebastian, ajutat 
de medicul echipei lor 
Vaşile Chiriac şi sponsori
zaţi de dl Emil Tepeş din 
Hunedoara.

Bupta pentru primul loc 
s-a dat, în principal, între 
Gerna Cristur, Victoria 
Dobra şi Mecanizatorul 
Sântandrei, care aşa cum

rezultă şi din clasament 
s-au situat pe primele tre) 
locuri, ultimele două la 
diferenţă de două şi respec
tiv trei puncte de primă 
clasată.

Din cele 16 jocuri, echi
pa Cerna Gristur a câşti
gat 10, a făcut 4 egalurl şi 
a pierdut doar 2 meciuri, 
înscriind 61 de goluri şi 
primind 14. Merită a fi 
evidenţiat întregul lot de 
jucători, care au depus e- 
forturl deosebite, con
tribuind ei înşişi în une
le cazuri şi material la

1. Cerna Cristur , ^ 16 10 4 2 61— 14 24
2. Victoria Dobra . 16 10 2 4 63— 25 22
3. Mecaniz. Sântandrei 16 10 1 5 57— 25 2l
4. E.G.C.L. Călan 16 9 1 6 55— 35 19.
5. Mureşul Urtji 16 8 2 6 37— 30 18
6. Recolta Rapolt 16 8 2 6 32— 39 18
7. Recolta Băcia 16 6 2 8 30— 30 16
8. Gloria B. Română 16 . 4 0 12 19— 60 8
9. Artemis Hărău 16 0 0 16 13—119 0

SERIA VALEA JIULUI
CLASAMENTUL •  SERIA VALEA JIULUI

1, Jiul Petrila 12 11 0 1 62— 7 22
2. Tractorul Bărăşti 12 7 3 2 43—25 . 17
3. Min. Livezeni 12 5 3 4 42—27 13
4.. Utilajul Petroşani 12 5 3 4 26—20 13
5- . C.F.R. Petroşani 12 6 1 5 25—28 13
6. Energia Paroşeni 12 * 0 3 9 14—56 3
7. Sănătatea Vulcan 42 1 1 10 14—64 3

N-am scris în viaţa, mea 
nişi uii rând despre fotbal 
şi nici,,nu credeam că 6 
voi -face, Ca price româri 
linsă, miercuri după-amia- * 
ză, iana. fost şi pu mart«Jţ 
consternat . în faţă plicului 
ecran la umilirea fotbalului 
românesc. O singură con- _ 
solare, dacă asta poate »â 
Consoleze : ne-a umilit o • 
echipă care a jucat ui»

■ fotbal modern, '  e88enţl;  - 
care* a jucat pentru •fblfcel,"- 
şj spectaţprifc pentru dzaper* 
lehf’a două state desprin
se din aceeaşi ramură ; o 
echipă ar cărei ■ Spaintemer- 
găteiti au fost pe* dbpA 
ori .viceeampioni ai lumii. 
Umilinţa rămâne însă 
pmilinţă şi nu se spală 
cu nici o consolare. • :;*■

Ce a prezentat, de -fapt,- 
antrenbrul naţionalei noasr 
ţre la Koslce ? O formaţie 
în care au evoluat şapte 
jucători împrăştiaţi pe la 
cluburi din toată Europa 
de Vest. Le urmăresc de 
mult prestaţiile la echipa 
naţională. Nu pot fi acu
zaţi'de lipsă de patriotism. 
Altceva se întâmplă cu ei. 
Joacă ceea ce au învăţat 
la* cluburile româneşti la 
cave s-au afirmat, d a r .. de 
fiecare dată ei demon
strează că au mai pierdut 
câte. ceva din această zes
tre. Şi nu pentru că la 
echipele de club oare i-au 
achiziţionat ar lenevi. Nu.
Ei la echipele respective 
însă, nu primesc de la an
trenori sarcinile cele mai 
importante' şi mal dificile 
intr-un meci. Urmăriţi-i 
şi-mi veţi da dreptate. ’Ei 
au mai degrabă roluri de

salahori. Excepţie fac, 
ultima . vreme,; cei .’ ** 
breşe reni de sub bă 

. Iul Lufceşeu. : Ei au şi 
monstrat-o la cele 
goluri ale echipei -noasţff 
lă Kosice. * > * ■ ■*■••* *■** >*2 

De Uhde - lipsa de j credit 
a jucătorilor români M  
faţa antrenorilor străiniW 
Chiar dîn start, de la 1 
ţurile derizorii la care’ i

J iari fd(â- nici op drâm 
afecţiune faţă de fotl ;;..... 
românesc, La nici faţă t t  
tricolorul românesc;- 
anascat- după; revotuţie 

'.ţilerto. pe ptoiţa jucăi« ’’ 
de Vânzare. Nu a "do 
la ce preţ. Important M 
fost să.iasăi- ttolari. Gă lp  
jurul - fotbalului românesek 
se învârtesc 1 ■; prea m ulţi 
samsari şi^prea- puţini. M) 
m«ni cu dragoste . pentru 
fotbal» o demonstrează p la , 
carea pe uşă din dos a iu l 
Luceseu. dc la naţionalii 
Care federaţie renunţă fa) 
serviciile unui antrenori 
după ce a câştigat un m eat 
cu 4—0 ? Numai cea ro
mânească. , . ' 1 '

în sfârşit, acestea suq|  
chestiuni dc domeniul trou 
cutulul, iâr pe noi ne nuţ» 
cină tristeţea prezeritlfe 
lui. Intoarceţi-vă acasăţ 
băieţi ! Intoarceţi-vă 1$ 
fântâna de la care v-aţr 
adăpat, căci în afară 6 9  

ceva dolari, mulţi — puţini 
câţi or fi în punga , îies 
căruia dintre voi — ceva 
pentru fotbalul mare se 
pare că străinătatea nu v-a 
daf."

ION ClOCLEI I
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VÂNZĂRI
' ,  MPARARI

•  Vând biblioteci 
Danton şi sufragerii 
Aptoinette Relaţii îa 
telefon f 14924.

(5698)

•  Vând apartament 2
epusere decomandate, Mi
cro 15. Deva. Telefon 
082804. (5697)

•  Vând şură şi teren 
Buteeştii de Sus, lângă 
Făstaiăvârie. posibilităţi a- 
apenajare casă de vacanţă. 
Informaţii Timişoara, te
lefon 091/41355.
T ^ ' .  (7036)

•  Vând Dacia 1310, an 
iM H ^ ţi t  1385 şi Wart-

: (h a K I, an fabricaţie 1986. 
■leva, telefon 6236G6.

(7030)
Vjtod urgent fotolii, 

iţâL taburet, preţ 70 000. 
vai Micro 15, bl. 20, sc.

f  aa. §& (7032)
•  Vând Mercedes 200D, 
, ... fSBâ. stare fopr- 
bună. Brad, telefon 

(7028) 
JFA, 1986, te-

717888.
(7027)

, #  Vând urgent aparta
ment 2 camere Hunedoara, 

r. Mureşului (lângă Com- 
“l '  W  t ,  et. 2, telefon 
616, după ora 15. (7029)

. 0  Vând dubiţă transport 
* ari Fiat 242, an 1979, 

bună, preţ accepta- 
eMMo» 611453, toată 
0*4080, după ora 18.

(7039) ;
•  4 .0 , DfcVASAT SRL 

'  < *  ***» raM scăzute
«»rs ss practică pa 

i t  şf sub.
cen- 

614*53.
1 . •- (7040)

•  Vând bibliotecă .mare. 
Detefon 618399.

...............vom
^  V *** eop iafo rS barp  

telefon

ĂfcO?243Df #  
ţfnfMVl, 2200000 lei 

tW m  telefon
. (7012J

VSad * Dacii urgent,
„ _ an fabricaţie 

1 (Ungaria). Informaţii 
*1 *7â29)
Vând apartament 2 

i. ft«va. Relaţii 
14,335* bdul 22 De.

sc. Ă , et, . 
t (7037)

, OR»* import, 
jâteţ^^vm eabiL  Micro 15, 
W km  fa -  Telefon 628246. 
t> " .  (6995)

•V ând VW Transpar ter 
li0*.:e«K!,1980, cu piese 

»b, dUPă ora 19.

(6984)
•  Vând apartament 2 

MMMMMv decomandate, gaz, 
Ittm ceptral. Haţeg, Infor
m aţii comuna Bretea Ro

lă. I, ap. 12, zil-
(0957)

Vând negociabil câine 
mascul. vârsta 8 luni.

@0815. (7023)
Vând garsonieră. Orăş- 

tăe. telefon 642858.
(7021)

•  Vând Opel Record 2*3 
S teel*  1083, In circulaţie, 
«tare perfectă, 2 500 000, ne
gociabil, bicicletă medici- 
ţmt& şi caroserie Merce-

;«Ak * modei 1974. Telefon 
017531, după ora 16.

(7010)
•  Cumpăr obiecte vechi 

«iKMtee) din sticlă, porţe- 
*fin, Hronz, argint, tablouri.

ceasuri, bijuterii, mobilă. 
Proşa Petrişor Orăştie, str. 
P. Maior, nr. 43, telefon 
642729. (6797)

•  Vând urgent şi ieftin 
apartament trei camere, 
parter, telefon 720835.

(983)
•  Vând motoscuter. ru

sesc, pentru transport mar
fă — nou. Telefon 713591.

(5981)
•  Vând cuptor microun

de, sigilat, preţ 140000 lei. 
Informaţii tel. 722877.

(5978)
•  Vând apartament două

camere, central, teatru, et. 
1, maşină îngheţată, cuptor 
pizzerie — patiserie (pe gaz . 
şi lemne), televizor Tele- 
funken, telecomandă, me
se,- scaune, tabureţi, ma
şină spălat nouă, conve
nabil. Hunedoara, tele
fon 728433. (5971)

•  Vând apartament două 
camere, proprietate perso
nală, preţ discutabil, bdul 
Dacia 29, telefon 712070.

mm
•  Vând apartament trei 

camere.- Deva, telefon 
625427, intre orele 16—21.

- (7265)
•  Vând apartament 4 

camere. Deva, şf "Dacia» 
1310. Telefon 622705.

. . ii * 47284)- '
•  vând videorecorder 

Bixton. Telefon 622240.
• . (7201)

•  Predau contract a- 
partament Deva, bL 66, ap.
18, etaj 3, Micro.

(7256)
•  Vând casă, Bretea Mu- 

reşană, schimb, garsonieră 
proprietate, ultracentral, 
cu apartament 2-3 camere, 
exclus Dacia şi Micro 15. 
Relaţii telefon 618787, după

. Ora 16,30,- (7270)
•  Vând Renault 18 GTL,

telefon 614254, după ora 
14. (7053)

•  Vând apartament 2 , 
camere, Deva, Micro 15, 
bloc 48, ap. 62, parter.

ş.Sfopietate oomerciali 
vinde făină albă en gros 
şi cu amănuntul. Telefon 
614020, ,(7051)

7 '' . (7018'!
, •  Vând Dacia 1310, De
va, telefon 627615* dapâ-eUi 1 
le. ■ ' m v t) i

•  Vând ARO 10, 4 x4, .
fabricaţie 1990. cu 46086 ■■ 
p l a  bord, pentru expoif. ş 
Telefon 622433, p r e *  I 
1900000 lei. mm

.•^Societate " cctmereiaîă ; 
vinde microbuz V t , ' i S  * 
tone, înscris. Telefon ‘ 
616271, joi, orele 8—17.
- ; .  • m m

0  Vând apartament trei 
camere. Micro 15, telefon 
624178. (7017)

•  Vând garnitură mobi- ; 
iă combinată şi televizor 
alb-ncgru. Teâefon 612622.

(7044) _ I
ip Vând apartament două 

camere. Micro 15, bloc 50, 
sc. II, ap. 27, Deva.

(7043)
•  Vând urgent vidtebre-

corder Philips, cu casetă, r 
Telefon 716927. , (7042) !

•  Vând butelie arăgaz,
normală. Deva, telefon 
621982. (7013)

•  Vând 10 PARCELE 
DE TEREN, cu destinaţie 
agrement şi grădini, într-o 
zonă însorită, cu acces: la 
drum şi pădure, amplasa- „ 
tu pe drumul Deva — Co- 
zia, la 2,6 km de centrul 
Devei, Preţ între 150 000 
şi 1 500 000 lei/parceiă, in 
funcţie de mărime şi pro
ducţie. , Informaţii Deva, 
telefoane 614658- sau 
613461, în zilele de vineri,

11 iunie ’93, orele 17—19 
şi sâmbătă, duminică, 12/ 
13 iunie a.c., orele 8—14.

(6988)

. OFERTE 

DE SERVICII

•  TRANSPORTURI mar
fă 7 tone şl 14 tone. Te
lefon 617696, după ora 18.mm

•  FIRMA „Totul pentru 
pasageri" organizează ex
cursie în Turcia, în data 
de 11. VI. 1993, In condiţii 
foarte avantajoase. Rela
ţii 614789, 717359.

(7026)
•  S.G. „GRIR0M“ SRB 

Petroşani angajează pentru 
forma zootehnică Orăştie 
medic (tehnician) veterinar 
eja experienţă, instalator, 
electrician, zidar-zugrav, 
muncitori necalificaţi. Re
laţii Orăştie, str» » Mai, 
forma zootehnică:

(7031)
0  SOCIETATE comercia

l i  angajăm urgent munci
tori (bărbaţi) şi secretară, 
cunoscătoare limba turcă. 
Telefoane 613281 şi 613345.

(7255) "

■ lN C H I R * t^ :^ ;:'".V

•  -OFER spre înciitriere 
>aţiu depozitare (garaj),

-jn a  pieţei, Deva, tete- 
fon 611565. (7022)

DIVERSE

•  S.C-. „Cetate" S.A., 
Deva, .judeţul Hunedoara, 
anunţă schimbarea contu

lui de disponibil de Ia 
BASA Deva la BRD Deva,, 
începând cu data de 8 fo
nie 199®. Noul cont de 
virament este Disp. din 
producţie 4001669010105.

(7041)

PIERDERI

.... •  Pierdut carnet nr,. 
21151436, eliberat de Coo
perativa de Credit Decebal, 
pe numele Olatiu Maria.‘ 
Ii declar nul.

(7003)
•  Pierdut carnet stu

dent, pe numele Popa Că
lin, eliberat de Facultatea

. de Inginerie Hunedoara. Ii 
declar nui. (5977)

•  Pierdut legitimaţie, pe 
numele Creţu Viorica, e- 
liberată de „Vidra" Hune
doara. O declar nulă.

(5979) -
•  Pierdut abonament 

C.F.R. seria^ 117464 şi per
mis C.F.R. seria 421157 — 
0136235, pe numele Marti- 
nescu Ioon, eliberate de 
Revizia de vagoane Sime- 
ria-Triaj.' I.e aeclat nule.

(5972)

COMEMORĂRI

•  AZI, 9 iunie 1993, se- 
împlinesc 15 ani de la
crimi şi durere după cel 
care a fost

FLOKEA ZENOV1E, 
din satul Fornădie.

La chemarea lui' Isuş,/. 
Am lă t  tot şi m-am dus. 
Soţia Maria, Râul şi fra
tele ' Petru!; Dumnezeu să-l 
odihnească!

.(7033)

3* ţ.-T-» /.

ş,Mesagerul transilvan ‘ la noi!
începând cn data de 8 iunie 1993 (luni), vă pu 

teţi abona la cotidianul regional „Mesagerul transil
van", prin toate oficiile poştale şi factorii poştal!, ziar 
care apare la CIuj-Napoca. Puteţi afla; citind „Mesa
gerul", ştiri, informaţii, reportaje; mică .şi mare pu
blicitate. Ziarul apare în 10 judeţe din Transilvania. 
Tot In acest ziar veţi găsi "zilnic listele cu numerele 
celor care câştigă la circuitul de întrajutorare „CA. 
RITAS" — agenţia Cluj.

începând cu data de 15 iunie veţi putea cumpăra 
ziarul şl la chioşcurile de difuzare a presei. (4682)

S  C. 4 AS — PRODIMPEX SRL DEVA

Vinde en gros şi en detaillc

•  Margarina import Olanda.

•  Zahăr „Presso" pentru cafea.

•  Zahăr tos.

Informaţii Ia tel. 612145 ş i '613668. (1692) '

COMAT HUNEDOARA — S A. 

Str. Depozitelor, nr. 5 — Deva

Oferă din stoc :

SODA CALCINATĂ, ambalată în pungi 
ă 2 kg, la preţul de 162 lei/punga;

CACSTtCÂ, ambălatr îh pudgî
a 1 kg, Ia preţul 4e 200 leijT^wtfa;  ̂ £1

■ r . "Vr  $,
: PreţufRe iitelu* ş i achtesti! «cteerdldl dat, 

10 la sd&

FILIALA SILVICĂ DEVA

Adode ia cunoştinţa agenţilor econoabci 
autorizaţi tă  scoate la Hdtafie publică masă 

pentru exploatare, în jraza ocoalelor 
şi Hunedoara.

Licitaţia va avea loc la sediul Filialei sil
vice din Deva, str. Andrei Şagufta, nr. 1, luni 
l i  iunie 1993, ̂ l i .

t Relaţii supliiuentare şe pot obţine de Ia 
( Filiala silvică Deva, telefon 616626, respectiv 
- Ocolul silvic RraA telefbibf 650882 şi Ocolul 

silvic Hunedoara, telefon ~T 13955- (437)

AGENŢIA UNISEM ORĂŞTIE 

|  Str, Gării, nr. 10.

( Vinde urgent ARPAGIC STAS II şi 
\ CEAPA STAS III la cele mai acceptabile pre- 
V luri.
r
i Relaţii suplimentare la telefon nr. 612703 
|  Orăştie. (4696)

SOCIETATEA COMERCIAI.A „SILVANA" SA
f '

HUNEDOARA

Caută societăţi en-gros pentru asociere în 
vederea deschiderii unui depozit en-gros, cu 
magazin de desfacere en-detailîc.

Asigurăm spaţiul necesar.

Informaţii la telefon 713923, sau la se
diul societăţii. (439)

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞOIMUŞ

i
Organizează în data de 23. 66. 1993, ora 

; 9, concurs pentru ocuparea unul post de

.#  tehnician cu probleme de urbanism şi 
amenajarea teritoriului.

: studii medii de specialitate con- 
ii 4vH* si imiustrfofc, ' . ’ » -

-

Şoimuş, telefon 4»081Kt.

înscrierile se primesc până la data de 
21-06 .1093 . . ; (438)

'rnmâm-*

COOPERATIVA „MOŢULM BRAD

Efectuează pentru persoane particulare şi 
agenţi economici' transporturi marfă cu maşina 
antetertermă de 1,5 to. Informaţii suplimen
tare la sediul cooperativei JMaţid” Brad, str. 
Cuza Vodă, nr. 3, telefon 650688. (435)

COOPERATIVA „HAŢEGANA"

Cu sediul în oraşul Haţeg, strada Progre
sului, nr. 40.

Organizează in fiecare zi de luni, ora 12, 
licitaţie publică în baza Regulamentului de li
citaţie, în scopul închirierii spaţiilor din strada 
T. VJadimirescu, bl. S 1, parter şi str. Uzinei, 
nr. I.

Relaţii suplimentare la telefoane : 770702 
şi 7Î0052.
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