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■  IERUSALIM. — Pur
tătorul de cuvânt al O.E.P., 
Vasset- Abed Rabbo, a de
clarat postului de radio 
militar israelian că se aş
teaptă la o  „întorsătură 
istorică*' in relaţiile dintre 
Israel şi palestinieni. „Cred 
Că se va asista in cursul 
zilelor următoare la o în
torsătură istorică, pe care 
cele două popoare o aşteap
tă de mult timp", a decla
rat Abed Rabbo, citat de 
A.F.P.

■  CHIŞINĂU. — Parti
cipanţii ta cea de-a doua 
ediţie a zilelor bibliotecii 
„Transilvania**, desfăşurate 
la Chişinău, în perioada ?5 
— 26 august, au întreprins 
o călătorie în oraşul Cer
năuţi; unde au avut întâl
niri cu membrii societăţii 
de cultură românească „Mi- 
hai Eminescu". Cu această 
ocazie bibliotecii din loca
litate i-au fost donate â- 
proximativ 2 000 de cărţi 
in limba română, rela
tează agenţia Moldova Preş.

Din grupul menţionat au 
făcut parte reprezentanţi 
ai instituţiilor de cultură 
din judeţele Cluj, Mureş, 
Satu-Mare, Baia Mare 
(România), precum şi din 
municipiul Chişinău (Re
publica Moldova).

■  SARAJEVO. — Venit 
la Sarajevo pentru a vizi
ta efectivele de circa 2 100 
de militari francezi desfă
şuraţi în  zonă. ministrul 
francez al apărării, Francois 
Leotard, a  cerut dumini
că, diplomaţilor care nego
ciază la Geneva un plan de 
pace pentru Bosnia — Her- 
ţegovina, să aibă în vede
re  şi aspectele lui militare.

„Când creaţi un coridor, 
el trebuie apărat, când 
creaţi o zonă protejată, ea 
trebuie apărată. Nu cereţi 
militarilor lucruri care nu 
ar putea fi obţinute. Ei 
sunt formidabili, îşi fac da
toria, sunt răniţi, iar unii 
au murit. Nu trebuie să-i 
punem într-o situaţie impo
sibilă".

Jandarmeria 100 - cronica de 
vitejie şi demnitate

Parte integrantă a  Mi
nisterului 'd e  Interne, tru 
pele de jandarm i repre
zintă o componentă impor
tantă a sistemului de for
ţe care asigură ordinea pu
blică în România. Laiul 
şi rolul acestora în apă
rarea ordinii constituţio
nale, a liniştii publice, a 
drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale cetăţea
nului, a avutului public si 
privat, reprezintă de- ase
menea o cerinţă indispen-* 
sabilă făuririi statului, de 
drept.

Trupele de jandarm i se 
află în  prag de sărbătoa
re. La 1 septembrie între
gul corp de jandarmi va 
aniversa împlinirea a  100 
de ani de la promulgarea 
legii care a pus fazele 
modeme de organizare şi 
funcţionare ale instituţiei 
jandarmeriei.

Istoria armei jandarm i
lor în România este, însă, 
mai mult decât centenari, 
primele elemente ale aces
tei forţe publice funcţio
nează cu această denu
mire (aşa cum atestă do
cumentele istorice) încă din 
anul 1775.

In decursul timpului, e- 
fectivele unităţilor de jan
darmi au fost prezente la 
toate marile momente ale 
devenirii naţiunii române 
— în războiul pentru cu

cerirea independenţei de 
stat, 1877—1878, în războa
iele balcanice din 1912— 
1913. to războiul pentru re
întregirea naţională, 1918— 
1919, precum şi în  luptele 
desfăşurate în timpul celei 
de a doua conflagraţii 
mondiale, — dovedind un 
eroism care a Înnobilat 
cu roşiii sângelui lor tra 
diţiile de luptă ale ar
mei.

In istoria sa mai recen
tă, eficienţa şi profesiona
lismul corpului de jan
darmi au fost puse în e 
videnţă în momente de 
cumpănă pentru existenta 
statului, pentru viaţa de
mocratică a poporului ră
mân.

în  acest sens, adevărata 
dimensiune a valorii a- 
cestui corp este dată şi de 
imaginea pe care opinia 
publică din România şl-a 
format-o despre-şi în le
gătură cu exercitarea de 
către jandarm i a atribuţii
lor cu care au fost inves
tiţi prin lege. Aprecieri
le pozitive exprimate până 
în prezent, cu privire la 
activitatea trupelor de jan
darmi, constituie un fapt 
încurajator, care vine în 
întâmpinarea intereselor 
şi nevoilor prezente şi da 
perspectivă ale evoluţtai 
Ministerului de Interne, 
în contextul viitoarei sale

demilitarizări. Acest pro
ces, specific statului de 
drept, în mod firesc, va 
genera o serie de modifi
cări structurale şi func
ţionale în configuraţia Mi
nisterului de Interne, iar 
în ceea ce priveşte trupe
le de Jandarmi de azi, în 
Jandarm eria de mâine, se 
va vorbi sigur de sarcini 
şi răspunderi noi, de un 
câmp de abilitări legale.

Creşterea în viitor a ro
lului şi Jocului trupelor 
de jandarmi în cadrul sis
temului forţelor de ordi
ne publică şi implicit în 
cadrul societăţii româ
neşti impune de la sine 
dezvoltarea capacităţii 
combative şi a celei da 
intervenţie. Acestea pot fi 
ridicate la o cotă superi
oară numai prin ridica
rea nivelului pregătirii 
profesional-jurldice. şi a 
celei specifice de luptă, 
cu accent pe dezvolt «vâ 
acelor deprinderi car a să 
asigure, în limitele impu-

Lt. colonel 
SAMOILA m a t ie ş , 
şeful de stat major 

al Centrului de 
* Instrucţie Jandarmi 

Orăştfe

(Continuare fn pag. a 2-a)

PUNCTE DE VEDERE

Dacă am face o analiză lucidă a perioadei post
revoluţionare. începând cu ultima campanie electo
rală, am utea coneluzi na că discursurile oameni
lor politici au rămas canale pronr'siuni neonorate.

Ni s-a promis că vom trăi mult mai bine, că 
vom aveb lumină şi căldură in apartamente, apă 
caldă şi produce agro-alimentare la preţuri acce
sibile. Ni s-a promis că vom avea şi iluminat public, 
localităţi mai curate şi bine gospodărite, ape lim
pezi şi atmosferă nepoluată, că se vor amenaja şi 
asfalta şoselele, câ se va ridica nivelul de trai al 
populaţiei. Ni s-a promis stoparea inflaţiei, contro
lul preţurilor, creşterea puterii de cumpărare a ' 
monedei naţionale, o lupţi permanentă şi neiertă
toare Împotriva abuzurilor, a traficului de influentă, 
a corupţiei. Şi câte nu ni s-au mai promis... Ba, mai 
mult, unele partide politice ne-au asigurat că după 
alegeri vor umbla câini-' cu covrigii în coadă şi va 
curge numai lapte şi miere. Ne-am întrebat, la mo
mentul respectiv, ce vom face cu atâta bunăstare?!... 
Nici noi nu suntem prea creduli, dar nici nu ne-am 
aşteptat să ajungem ,a situ ţia existentă. Cine 
mai poate stopa industria românească şi marii săi 
giganţi economici de la fabment ? Prin ce mijloace 
Şi proced . se poate redresa situaţia existentă din 
ţară ? . . .

S-a dat vina pe oameni Că nu mai muncesc. 
Realitatea este însă că mulţi care doresc să mun
cească devin împotriva voinţei lor şomeri. Şi a- 
tunci la ce „fericire** şi „bunăstare** ne putem aş
tep ta?  -

Situaţiile paradoxale din ultima perioadă ne pan 
şi mai m ult pe gânduri. Ţara vlăguită şi secătuită 
trebuie să mal facă faţă şi unor revendicări, izvo
râte din unele capete înfierbântate. Lanţul greve
lor iniţiate tocmai de cei mai favorizaţi, în ceea 
ce priveşte remuneraţia, aduce ţara în faţa dezastru
lui economic. Justiţia n-are putere judecătorească, 
iar hotărârile ei nu sunt respectate. Instituţiile de 
bază ale ţării. Preşedinţia şi Guvernul, tolerează pe 
cei ce încalcă Constituţia şi legile ţării. Unii lideri 
de sindicat agită masele să ceară salarii mari, ce 
nu au acoperire cu preţul produsului realizat prin 
munca depusă. Aceiaşi lideri sindicali . sfidează 
instituţiile de drept ale ţării şi nu sunt traşi la răs
pundere de haosul economic pe care l-au produs. 
De ce nu răspund penal pentru pagubele estima
te în miliarde de lei, produse economiei naţionale? 
D? ce categoriile sociale, cu câştiguri foarte mari, 
cele mai privilegiate, se gândesc doar la revendicări 
pentru bunăstarea lor ? In această situaţie, agravată 
de ecaladarea ameninţătoare a preţurilor, ce vor 
face bugetarii ? Marea diferenţă dintre câştigurile 
unor categorii sociale faţă de altele năpăstuite nu 
va genera între ele armonie, tolerantă şi înţelegere, 
dimpotrivă... LIVIU LUCACIU,

___________ _ Baia de Criş

luat fiinţă Asociaţia folclorică 
„Doina Crişului“ Brad

Prin sentinţa civilă nr. 
31/PJ/1993 din 18 mai a.c., 
Judecătoria Deva a apro
bat constituirea Asociaţiei 
folclorice „Doina Crişului** 
Brad. Este o iniţiativă ta 
nivelul judeţului nostru 
care, sperăm, să aibă muiţi

ÎN ZIARUL 

DE A ZI:

Sport
pag. a IlI-a

Paşi p» Un făgaş 
bun

Veşti din Vaţa
pag. a Il-a

i rsnspârcnţă,i« (a ordin
Fiecare dintre noi vrei 

să afle adevărul despre 
ce gravitează în jurul nos
tru  sau despre ceea se 
este bun ori plutred în ob
şte, Dar această intenţie, 
dorită, este încă în stadiul 
incipient.

Mulţi dintre directori şi 
subdirectori, prin ordinele 
sau dispoziţiile lansate spre 
subalterni, interzic dialo
gul cu presa, ori î l , ac
ceptă numai după informa
rea lor în prealabil. Prac
ticile, care se pare că de
vin tot mai frecvente, nu

reprezintă altceva decât g 
măsură de acoperire a tt- 
nor posibile lucruri stra
nii, care ridică, de la caz 
la caz, semne de întrebare. 

In cele ce urmează vă 
supunem un caz recent, de 
la Hunedoara, unde inten
ţionam să ne edificăm i-  
supra unor date privitoare 
la impactul factorilor da 
mediu asupra» vieţii uma
ne. Din fericire responsa-

CORNEL POENAR 

(Continuare fn pag. a 2-a) Desen de C-TlN GAVRILA

ani de viaţă, asociaţia con- 
stituindu-se într-un serios 
pilon de spiritualitate hu- 
nedoreană. Germenele aso
ciaţiei folclorice îl consti
tuie ansamblul de cântece 
şi dansuri „Doina Crişu- 
lui“. Asociaţia, având sa 
preşedinte pe Voicu Marin 
şi vicepreşedinţi pe Marin 
Pădureanu şi Adrian Niti, 
îşi propune, prin statutul 
său, să „promoveze şi podu- 
larizeze folclorul româ
nesc. creşterea interesului 

' publicului pentru arta cân
tecului şi dansului atâ t în 
ţară cât şi. în străinătate, 
Prin activităţile sale aso
ciaţia urm ăreşte promova
rea valorilor autentice ale 
dansului, cântecului, daţi* 
nilor şi obiceiurilor folclo- 
rice**

Luând fiinţă, asociaţia a 
prezentat deja spectacole 
în , localităţile Vaţa de Jos, 

MINEL BODEA

(Continuare în pag. a 2-a)

QFELICITARE. în numele Fi
lialei din judeţul Hunedoara a 
Veteranilor de Război din M.I., 
preşedintele acestei filiale, dl col. 
(r) Vasile Nemeş, transmite, ctt 
prilejul sărbătoririi centenarului 
jandarmeriei, la 1 septembrie 
1993, urarea de sănătate tuturor 
veteranilor şi întregului colectiv 
al jandarmeriei, ostaşilor, subofi
ţerilor şi ofiţerilor din Centrul 
de instrucţie al Jandarmeriei 
Orăştie. (N. T.).

©  VIZITA. Recent, repre

zentanţii partidelor ce alcătuiesc 
Convenţia Domocratică, Filiala 
Hunedoara, au primit, la sediul 
Filialei judeţene al Partidului 
Social Democrat Român, o de
legaţie din Marea Rritanie, con
dusă de dl. James G. Cobely, 
care ne-a vizitat ţara. Cu acest 
prilej, distinşii oaspeţi au împăr
tăşit <Mn experienţa Partidului 
Conservator din ţara lor, răs
punzând la numeroasele între
bări puse de participanţi pe te
me politice, economice şi socia
le. întâlnirea, cum ne-a spus dl. 
C-tin Mocăniţă, preşedintele 
C.D.R. Hunedoara, ce a durat 
peste două ore, s-a remarcat prin 
transparenţă şl sinceritate. (TR. 
B.).

©  COMPLEX PRIVAT. Co
misia judeţeană de urbanism şi 
amenajarea teritoriului a avizat, 
recent, amenajarea şi extinderea 
unor foste adăposturi de animale 
din comuna Turdaş. Se va rea
liza aici un complex privat pen
tru creşterea animalelor, prelua
rea laptelui şi carmangerie. 
(E.S.).

©  DATORIE — PESi E 300 
MILIOANE LEI. în  municipiul 
Hunedoara unele asociaţii de lo
catari au mari datorii faţă de zei 
care le fac servicii — apă caldă, 
rece, ridicarea resturilor'm ena
jere etc. Repetăm, serviciile se 
fac zi de zi, plătite... Conduce
rea R.A.G.C.L. Hunedoara, Pri
măria fac apel la conştiinţă, la

toţi cetăţenii : achitaţt-vă 
riile ! (GH. I. N.).

dato-

©  AVIZĂRI, Comisia Jude
ţeană de urbanism a avizat, în 
tre alte lucrări publice, ampla
sarea în Hunedoara a unor spa
ţii comerciale private pe bulevar
dul Traian şi a unor apartamen
te suplimentare pe strada Brăn- 
cuşi. La Brad s-a avizat de ase
menea amplasarea unui complex 
— discotecă, particular, în zona 
dinspre satul Mesteacăn a ora
şului. (I. C.).



PAŞI PE
Ca în fiecare comună şi 

la  Veţel treburile de re
zolvat mai sunt trei: pă
mântul, pădurile, păşunile. 
Am încercat să a'îlăm ca
re este situaţia la zi. Pe 
sate.

— Mai întâi aş vrea să 
vă spun că am fost pri
ma comună din judeţ care 
am încheiat recoltatul 
grâului — arăta dl Abel 
Popa, primarul comunei. 
Cu pământul? X-a Leşnio 
am pus în posesie 311 ha, 
la Veţel 118, la Mintia ac
ţiunea s-a încheiat. In ce
lelalte sate comisia îşi con
tinuă lucrul.

—• Pădurile ?
— Mai bine de 7 hec

tare au fost repartizate să 
tenilor. Noi avem păduri 
mai puţine — continua dl 
Iustin Sonoc, viceprimar. 
Comişia comunală pentru 
aplicarea Legii fondului 
funciar, condusă de dl 
prim ar Abel Popa, a ac
ţionat bine. Acţionează fn 
continuare până la finali
zarea punerii în posesie a 
tuturor sătenilor.

— îm preună cu dl pri
mar Abel Popa am fost şi 
suntem zi de zi pe holdă. 
Măsurăm fiecare porţiune 
de pământ ce se cuvine 
oamenilor — a intervenit 
dl ing. agronom Ion Nis- 
tor, consilier în consiliul 
comunal. Neînţelegeri, ne
mulţumiri mai sunt. Ce 
este mai urât că ele se 
petrec mai cu seamă în
tre  neamuri, chiar intre 
fraţi. Pentru un ar, chiar 
pentru un metru în plus. 
Cei care n-au ajuns la în
ţelegere au fost îndrumaţi 
spre organele judecătoreşti. 
Noi, cei din comisia co
munală am încercat să-i 
împăcăm. Dar dacă nu 
s-a putut, va încerca jude
cătoria.

— Am fost mulţi ani

primar la comuna Veţel
— ne-a m ărturisit dl Ioan 
Ştef, astăzi un pensionar 
cu mâinile bătătorite de 
muncă, un vrednic gos
podar al satului. Eu spun 
că pământul a fost împăr
ţit bine. Eu am avut grâu, 
am porumb frumos, car
tofi, legume, zarzavaturi, 
verdeţuri. întotdeauna am 
fost lucrător la pământ. 
Cu cei harnici pământul 
este darnic şi rodnic.

— Mai sunt probleme 
rezolvate în satele comu
nei — sublinia spre final 
dl prim ar Abel Popa. Ta
xa de păşunat este înca
sată în totalitate, banii 
fiind livraţi. Cu ajutorul 
ocoalelor silvice Dobra şi 
Ilia, pe măsură ce sătenii 
vin cu documente, vom 
intensifica şi acţiunea la 
împărţirea pădurilor. La 
cele două foste ceapeuri
— Veţel şi Leşnic — li
chidarea patrimoniului a 
fost încheiată. Cu pămân
tul mai avem necazuri. 
Gândiţi-vă că Termocen
trala şi Avicola Mintia, 
alte unităţi economice au 
luat din suprafaţa arabilă 
a comunei peste 350 ha de 
pământ. Este adevărat că 
unii gospodari au fost des
păgubiţi la timpul respec
tiv. Dar unii solicită pă
mântul înapoi. De unde 
să le dăm ? Şi nu toţi în
ţeleg. De aici atâtea ne
mulţumiri, cărora încer
căm să le găsim cele mai 
bune căi de rezolvare, în 
folosul tuturor csler în 
dreptăţiţi.

...Oameni buni, vrednici 
gospodari, sătenii din Ve
ţel îşi Văd cu toată dărui
rea de treburile lor. Vraj
ba, neînţelegerile, duşmă
nia n-au ce căuta în viaţa 
dumnealor.

GH. I. NEGREA

Transparentă... la ordin
(Urmare din pag. 1)

bila secţiei din Hunedoa
ra nu era prezentă, aşa că 
am apelat la o altă per
soană. Amabilă şi cu bune 
intenţii ne-a m ărtu rişit: 
„Vă rog să nu vă supă
raţi, dar trebuie să cer 
acceptul dnei directoare de 
la  Deva. Am primit dispo
ziţie — straşnică măsură ! 
—  să nu angajăm discuţii 
cu ziariştii*4. După repe
tate încercări telefonice, 
„s-a prins** Deva. Răspun
sul de la celălalt capăt al 
firului a fo s t: „Nu o gă
sim  pe dna directoare** —
deşi, din informaţiile pe

care le avem, dumneaei 
nu era plecată în teren —, 
iar „dacă se doreşte vreo 
informaţie de către presă, 
să vină la Deva.

Pardon, stimată dnă di
rectoare, dar presa nu este 
Ia dispoziţia dv„ noi fiind 
la dispoziţia opiniei publi
ce, aşa cum şi dumnea
voastră ar trebui să' con
curaţi alături de noj — şi 

-aceasta fără embargou pus 
subalternilor prin ordine 
şi dispoziţii — la e i- 
minarea fădădelegilor şi a 
lucrurilor murdare.

Aşa că, stimată dnă di
rectoare, mai reflectaţi la 
transparenţă şi la mofturi 
care nu-şi au rostul.

V e ş t i  d i n  V a ţ a
Zilele trecute, ’ dom nuf 

Florin Tomuş, primarul 
Consiliului Local Vaţa, he-a 
făcut cunoscute ultimele 
noutăţi din comună.

•  Legea nr. 18 se aplică. 
Comuna Vaţa se compune 
din 8 sate, iar suprafaţa de 
2 157 ha, conform" Legii nr. 
18, a fost redobândită de 
foştii proprietari sau moş
tenitorii acestora. Până în 
prezent comisia comunală, 
cu cele 4 subcomisii pe 
sate, beneficiind de apor
tul a patru topografi, au 
încheiat punerea în pose
sie în patru sate : Vata de 
Jos, Birtin, Brotuna, Ociu, 
pe o suprafaţă de 674 hai 
De asemenea, s-au înmâ
nat 48 titluri de proprieta
te iar până la începutul 
lunii viitoare se speră să 
se mai înmâneze încă 150 
asemenea- titluri.

•  Modernizare şi repa
rare. Consiliul local a 
aprobat alocarea sumei de 
700 mii lei pentru repara
tul şi modernizarea stră
zilor din centrul de comu. 
nă, prin tumarea_de plom
be şi covoare asfaltice cât 
şi pentru întreţinerea şo
selei pe tronsoanele Vaţa 
— Căzăneşti; Vaţa — 
Ciungani. Drumul din satul 
Ociu a început să fie re
parat cu contribuţia ne
mijlocită şi sprijinul cetă
ţenilor.

•  Oamenii îşi primesc 
pădurea. Comisia comu

nală special formată a- 
vând şi un cadru tehnic 
de la Ocolul silvic Brad, 
după ce a analizat fie
care cerere în parte, pe 
baza actelor depuse de în
dreptăţiţi, a acordat 370 
ha- de pădure. Până acum 
au primit suprafeţele eh. 
venite locuitorii din satela 
Ociu, Târnava, Birtin, con- 
siderându-se că rumul 
punerii în posesie este 
acceptabil. Şi aici sunt 
însă şi cazuri unde Legea 
nu este suficient cunoscu
tă, interpretată corespun
zător de către unii cetă
ţeni.

•  Staţiunea vă aşteaptă.
Despre efectele terapeutice 
ale apelor naturale term a
le din staţiune cât si de
spre tratamentele care se 
efectuează aici nu mai este 
cazul să mai reamintim. 
Remarca unei persoane o 
găsim destul de concluden
tă : „Aici au venit bolnavi 
în baston şi au plecat pe 
picioare**. Dar, la ora ac
tuală, staţiunea lucrează 
sub capacitate, deşi practi
că cele mai mici tarife din 
toată reţeaua staţiunilor 
balneo-climaterice, şi se a. 
sigură servicii prompte din 
partea personalului atât 
la masă cât şi la cazare. 
Intr-un cuvânt, sunteţi aş
teptaţi la o cură în această 
frumoasă staţiune.

ALEXANDRU JURCA
Brad

A luat fiinţa Asociaţia folclorică 
„Doina Crişului" Brad

(Urmare din pag. I)

Brad, Curechiu cu prilejul 
Festivalului „Pe urmele lu | 
Horea, Cloşca si Crişan**. 
Dirijorul tarafului este cu
noscutul taragotist Pera 
Bulz. Solişti vocali: Tra- 
ian Lazăr, Mihaela Niţă. 
Formaţia de dansuri este 
pregătită de coregraful Voi- 
cu Marin. O iniţiativă de 
amploare a asociaţiei - o 
constituie invitarea, în pe
rioada 31 august — 8 sep
tembrie a.c., a unui număr 
însemnat de membri ai A- 
sociaţiei culturale „A.P.A.C. 
Hellennâes** din Lille (Fran
ţa). Cu acest prilej, azi, 
31 august, ora 20, grupul 
francez va fi primit de re
prezentanţi ai Primăriei 
Brad ’ şi de membrii Aso
ciaţiei „Doina Crişului*4. 
Locul de prim ire — res
taurantul „Crişul** din loca
litate. Pe timpul şederii 
lor, oaspeţii francezi var 
cunoaşte oameni şi locuri, ■ 
neasemuite frumuseţi ale 
meleagurilor zărăndene. In 

•*—*—*—*-

data de 5 septembrie a.c., 
ora 12,30, va avea loc o 
masă festivă comună şi un 
spectacol folcloric susţinut 
de ansamblul folcloric „Doi
na Crişului** la care vor 
lua parte oficialităţi locale 
şi judeţene.

R.A.G CX. DBVA . i
Organizează in perioada 9—12 septembrie! 

1993 TURNEUL DE TENIS DE CÂMP COPII, ( 
până Ia vârsta de 18 ani la BAZA SPORTIVA l 
din zona DNT7, Deva. , t

Sponsorii interesaţi în a sprijini financiar ? 
constituirea fondului de premiere pot depune / 
contribuţiile băneşti în contul SINDICATULUI} 
LIBER „DREPTATEA" al R.A.G.C.L. Deva, \ 
deschis cu nr. 451102208, C.EC DEVA. \

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi \ 
contacta zilnic între orele 8—14, Ia telefon 1 
62 7016. (686) ţ

INSPECTORATUL PENTRU CULTURA 
AL JUDEŢULUI HUNEDOARA 

ŞCOALA DE ARTĂ DEVA 
str. 1 Decembrie, nr. 28 

(PALATUL CULTURII) — poarta nr. 1 
ORGANIZEAZĂ :

înscrieri la următoarele discipline de învăţământ 
a rtis tic :

•  Canto muzică
— uşoară 3 ani
— populară 3 ani .

• Acordeon 3 ani
• Pian 5 ani
• Chitară 3 ani
• Orgă electronică 4 ani
• Instrumente de percuţie 2 ani
• Saxofon 3 ani
• Taragot 2 ani
• Clarinet 3 ani
• Vioară 4 ani
• Arte plastice 3 ani
• Actorie-regie 2 ani
• Artă fotografică ■— cine-foto 2 ani
• Dans modern 2 ani
• Dans de societate (sportiv) perechi 2 ani
• Dans popular perechi 2 ani

înscrierile pentru anul şcolar 1993—1994 se fac i 
în perioada 1-15 septembrie 1993, zilnic între ore- j  
le 10—16, la secretariatul şcolii (Palatul Culturii), ţ 
poarta nr. 1, parter. i

Examenul de testare va avea loc în perioada 
15—20 septembrie 1993, între orele 10—12 şi 15 \
- î s .  (

Informaţii suplimentare la telefon nr. 611850, ! 
interioare 156 si 135 şi 613966, între orele 8—16. I

(690) \

■ 'X-, N O T I F I C A R E  
privind intenţia de majorare a preţurilor şi tarifelor

Agentul economic care notifica: 
R.A.G.C.L. Deva

Beneficiar: As. de locatari din 
Deva, Ilia, Dobra şi Certej

Forma de proprietate : de stat 
Forma juridică : regie autonomă 
Sediul : Deva, str. Libertăţii, 6 
Nr. de Reg. Com erţului: J  20 R 102/91 
Cod fisca l: 2111 749

Nr. crt. Denumirea produsului, 
serviciului

■ U/M Preţ
actual

Preţ
modificat

I. Apă potabilă lei/me 25 45
2. Canal menajer Deva ' - *» 8,40 11.40
3. Canal menajer Ilia 99 60 75
4. Canal menajer Dobra 99 39 48
5. Canal m enajer Certej »* 24 29

Jandarmeria 100-cronica de 
vitejie şi demnitate

Motivaţia m ajo rării: creşterea tarifelor la materiale pentru procesul tehno
logic, energie electrică, combustibili şi indexările prevăzute de Guvern. (688)

N  O T I F I C A R  E
privind intenţia de majorare a preţurilor şi tarifelor

(Urmare din pag. 1)

se de lege, o eficienţă ma
ximă. O atenţie mărită şi 
în deplină concordanţă cu 
evoluţia democratică a 
societăţii româneşti tre 
buie acordată factorului 
educaţional-patriotic, ci
vic şi. ostăşesc — care să 
asigure crearea de moti
vaţii solide la toate nive
lurile ierarhice şi la toţi 
militarii trupelor de jan
darmi. Disciplina militară 
fermă şi ordinea • internă 
desăvârşită, cultul pentru 
respectarea legilor ţării, 
a  regulamentelor şi a or
dinelor superiorilor sunt 
alte premise îndispensa- • 
bile ale transformării tru 
pelor de jandarmi într-o 
jandarmerie ca forţă pu
blică de elită care, îm
preună cu poliţia, să poa
tă  acţiona, coordonat şi e-

ficient, pentru combaterea 
fenomenului infracţional, 
pentru apărarea valorilor 
democratice.

în  exercitarea atribu
ţiilor lor, jandarmii, ca 
şi poliţiştii, se confruntă 
cu situaţii generate de lip
sa unei dotări tehnice ia 
nivel european, uneori 
nici cadrul legislativ nu-i 
ajută prea mult în efi- 
cientizarea eforturilor de
puse pentru executarea 
misiunii lor, dar jandar
mii se privesc pe ei înşişi 
cu ochi critic, afirmân- 
du-şi pe primul plan per
manenta preocupare pen
tru profesionalizarea ar
mei. Pornind de aici, e- 
xistă garanţia că se poate 
face mai mult pentru creş
terea capacităţii de con
ducere, organizare şi exe
cuţie a tuturor activităţi
lor de către toţi cei inves

tiţi cu răspunderi decizio
nale. De asemenea, se pot 
găsi soluţii pentru supli
nirea lipsurilor din dotare 
şi de efective, printr-o ac
centuare a folosirii şi a- 
plicării corecte a princi
piului „omul potrivit, la 
locul potrivit**, precum şi 
prin creşterea calităţii pro
cesului instructiv-educativ 
cu cadrele şi militarii în 
termen la un nivel care 
să permită funcţionarea 
ireproşabilă a sistemului 
Ministerului de Interne şi 
respectiv, a subsistemului 
trupelor de jandarmi, în 
executarea oricărei misiuni 
indiferent de timp sau 
spaţiu.

Acestea sunt căile care 
pot duce în mod sigur că
tre o Jandarm erie de eli
tă, similară cu forţele de 
ordine publică din alte 
ţări. . ___, _

Agentul economic care notifică: 
R.A.G.C.L. Deva

Beneficiari: agenţi economici din 
Deva, Dobra, Ilia şi Certej

Forma de proprietate : de stat 
Forma juridică : regie autonomă ' 
Sediul : Deva, str. Libertăţii, 6 
Nr. de Reg. Com erţului: J  20 R 102/91 
Cod fiscal: 2111749

1  Nr. crt. Denumirea produsului, 
serviciului

U/M Preţ
actual

Preţ J 
modificat |

Apă potabilă Deva lei/mc 100 125 ■
■  2. Apă potabilă Ilia 99 150 200 I
1 3* Apă potabilă Dobra 99 250 300 1

î  4 Apă potabilă Certej 99 250 300 *

1 5* Canal Deva 99 > 8,40 11,40 ■
Canal Ilia »» 60 75 1

1 7- Canal Dobra 99 39 48 J
! 8 Canal Certej : x 99

lei/gcal
24 29 1

1 9. încălzire centrală Deva 8850 13870 !
J 10. încălzire centrală Certej »» 20227 * 28000 1

1 ” Termoficare Deva 99 9000 11405 î

Motivaţia majorării : creşterea tarifelor la energie termică, materiale pentru I  
procesul tehnologic, energie electrică, combustibili şi indexările prevăzute de |
Guvern (688)
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PRIMA 
SCHIMBARE 

DE LIDER
•  O surpriză de pro

porţii : Steaua n-a putut 
învinge Pe Farul pe te
ren propriu •  Univ. Cra
iova surclasând pe Ceah
lăul in deplasare a pre
luat şefia clasamentului •  
Puncte valoroase pentru 
F.C. Braşov, Farul şi Pe
trolul •  Rapid, Electro
putere şi Poli. Timişoara 
nu au acumulat nici un 
punct în trei etape...

Se anunţă un început 
de campionat furtunos, cu 
rezultate imprevizibile. 
După un debut slab al 
echipei Dinamo, iată şi 
Steaua a capotat pe te
ren propriu în  ţaţa Faru
lui, pierzând nu numai un 
punct preţios, dar şi pri
mul loc în clasament. 
Universitatea Craiova o- 
cupă acum fotoliul prin
cipal, atât timp ocupat 
mereu de Steaua sau Di
namo. Cu studenţii cra- 
ioveni nu va fi de glu
m it ! Iată că se mai ani
mă lupta şi în fruntea 
clasamentului, şi e bine! 
£e vede că dacă Dinamo 
a avut, cum spun unii, 
un meci în  familie, con- 
stănţenii, cu Gheorghe 
Constantin director teh
nic, nu s-au sfiit să ia 
un punct militarilor, chiar 
în Ghencea.- Performera ( 
etapei a IlI-a este Univer
sitatea Craiova, bine con
dusă de tot mai apre
ciatul Bondrea. Ceahlăul 
a crezut mult, după vic
toria în Ciuleşti, că va 
face o figură frumoasă în 
partida« lor cu studenţii

din Bănie. Nu a fost aşa. 
Până la urmă, gazdele 
s-au străduit mult pentru 
a înscrie un singur gol, 
cel al onoarei, în timp ce 
Universitatea le-a admi-. 
nistrat patru bobiţe.* Vic
torii în extremis au ob
ţinut U.T.A. în faţa Ra
pidului şi găl&ţenii în 
meciul lor cu vecinii din 
Brăila.

Trei echipe, Rapid, E- 
lectroputere şi Poli. Ti
mişoara continuă seria 
neagră a insucceselor, ne
dobândind încă nici un

p u n ct! E de-a dreptul a- 
larmantă situaţia Rapidu
lui (ce va face cu Inter 
în Cupă ?), rămasă la ti
monă cu Puşcaş, nu mult 
timp. Dacă Rapidul va 
juca miercuri acasă (un 
meci dificil, cu Inter Si
biu), ' iar Poli. Timişoara 
cu Ceahlăul, în schimb 
Electroputere are slabe 
speranţe pentru vreun 
punct la Bistriţa. Un lu
cru e cert. începutul 
campionatului e mai bun 
ca în anii trecuţi, are 
„sare şi piper".

REZULTATELE ETAPEI: Dacia Unirea Brăila
— Oţelul Galaţi 1—0 ; Dinamo — Gloria Bistriţa 
2—Oi Electroputere — F.C. Braşov 0—1 ; Ceahlăul 
P. Neamţ — Univ. Craiova 1—4 ; „U“ Cluj — Poli. 
Timişoara 5—1 ; U.T.A. — Rapid 2—1 ; Inter Sibiu
— Progresul Buc. 2—0 ; Sportul Stud. — Petrolul 
Ploieşti 1—1 ; Steaua — Farul C-ţa 0—0.

CLASAMENTUL
L Univ. Craiova 3 3 0 0 9— 2 6
2. Steaua 3 2 1 0 5— 0 5
3. F.C, Farul 3 2 1 0 4— 1 5
4. F.C. Inter Sibiu 3 2 1 0 3— 0 5
5. „U“ Cluj 3 2 0 1 7— 4 4
6. U.T. Arad 3 2 0 1 4— 3 4
7. Progresul Buc. • 3 2 0 1 3— 2 4
8. F.C. Braşov 3 1 2  0 1— 0 4
9. Sportul Stud. 3 1 1 1 4— 4 3

10. Dinamo 3 1 1 1 2-~ 3 3
11. Dacia Brăila 3 1 1 1 I— 3 3
12. Oţelul Galaţi 3 1 0 2 3— 3 2
13. Gloria Bistriţa 3 1 0  2 3— 4 2
14. Petrolul Ploieşti 3 0 2 1 2— 3 2
15. Ceahlăul P.N . 3 1 0  2 2— 6 2
16. Rapid 3 0 0 3 1— 5 0
17. Electroputere 3 0 0 3 0— 4 0
18. Poli. Timişoara 3 0 0 3 3—10 0

ETAPA VIITOARE (miercuri, 1 sept.): Poli. Ti-
mişoara — C eahlăul; F.C. Braşov — Steaua ; Farul
— „U“ Cluj ; Univ. Craiova — U.T.A.; Progresul —
Sportul Studi ; Rapid — Inter Sibiu ; Petrolul — ,
Dacia Brăila ; Oţelul Galaţi — 
triţa  — Electroputere.

Dinamo ; Gloria Bis-

VICTORIA CALAN —
HABER HAŢEG
Y.': 2— 2

Am avut plăcuta surpri
ză de a viziona o partidă 
de fotbal antrenantă, de 
luptă sportivă, în care am
bele formaţii s-au străduit, 
mai ales în prima repriză, 
să apropie victoria, lup
tând cu ambiţie pentru^ fie
care minge. Cele două e- 
chipe arată cu totul alt
fel în acest campionat. La 
Călan a revenit, ca antre
nor principal, pe plaiurile 
natale, cunoscutul portar 
Constantin Alexoi, care, 
într-Un timp scurt, s-a stră
duit să dea o nouă faţă 
echipei şi avem convinge
rea că prin profesionalis
mul, tenacitatea sa, va con
strui o echipă competitivă 
la Călan. La Haber, Ceauşu, 
secondat de dl Pasăre (fost 
la Steaua), a disciplinat jo
cul formaţiei, stimulând pu
terea de luptă a tinerilor 
jucători. Gazdele au evo
luat mai bine în prima re
priză, înscriind primele 
două goluri în min. 20 prin 
Racotzi şi min. 26 prin Că- 
răceriu, oaspeţii n-au ce
dat _în luptă şi Niculeîc 
în min. 65 şi "Păcurar ’n 
min. 68 reuşesc egalarea. 
A arbitrat brigada I. Stan

ca, Bogdan (ambii difi Deva) 
şi Mândru (Hunedoara).

V ictoria: Roman, Papp, 
Kelleman, Rudeie. Rece, 
Bordean (Cocoş, Kaizer), 
Roşia, Câşlariu, Cărăceriu, 
Racotzi. H aber: Opric, 
Jurcovăţ, Pădure, Marin 
(Moldovan), Bunea, Mihăi- 
leseu, Păcurar (Sava), Dră- 
gan, Niculesc, Stăneseu, 
Buzgar.

. Pagină realizată de 
SABIN CERBU

După un meci. bun al hunedorenilor 
scorul le-a fost defavorabil ,

F.C. CORVINUL — F.C. MARAMUREŞ 2—4
Pentru cei care n-au fost 

la acest meci e greu de 
crezut că fotbaliştii hune- 
doreni au făcut una dintre 
cele mai bune partide din 
acest an ! Insă, este ade
vărul curat i Din primele 
minute, Corvinul abordează 
jocul cu aplomb, cu mare 
dăruire, cum n-am mai 
văzut de la începutul tu
rului din campionatul tre 
cut Deşi avea în faţă pe 
liderul clasamentului (F. C. 
Maramureş), Corvinul a . 
atacat mult mai mult de
cât Oaspeţii, şi-a creat 
numeroase ocazii de gol, 
din nou hunedorenii întrs- 
cându-se în... rgtări. fn

minutele 3, 11, 15, 17. 26, 
27, 29, 33 şi 40, gazdele 
puteau să înscrie. Cum, 
însă, în orice ocazie bună 
la poartă se concretizează 
în gol, hunedorenii. aler
gau din minutul 12 după... 
egalare. Fiindcă, în acei 
minut la o fază oarecare 
Sabău pătrunde în dreap
ta, centrează, iar Negrea 
profită de neînţelegerea 
portarului şi a unui apă
rător şi înscrie : 0—1. Cu 
toată dominarea, hunedo
renii nu reuşesc să ega
leze şi chiar să majoreze 
scorul” decât în min. 38, 
când Mitrică este găsit 
liber în faţa careului de 3 6

A l
REZULTATELE ETA PEI: Autobuzul Buc, — 

C.S.M. Suceava 1—1 ; Callatis Mangalia — Flacăra 
Moreni 3—1 ; Portul C-ţa — Chimia Rm. V. 0—0 ; 
A.S.A. Tg. Mureş — Steaua Mizil 0—0 ; Gloria Bu
zău — Constructorul Iaşi 4—1 ; Selena Bacău — 
F.C. Argeş 1—0 ; Metalul Plopeni — Unirea Focşani 
1—0 ; Gloria C.F.R. Galaţi — Foresta Fălticeni 2—1; 
Poli. Iaşi — Faur Buc. 5—0.

CLASAMENTUL

m şi calm trage peste 
portar egalând : 1—1.

Şi în repriza a doua. 
Corvinul s-a aflat la câr
mă jocului, apărarea oas
peţilor fiind îngenunchea
tă la câteva atacuri peri
culoase ale gazdelor, spec
tatorii aşteptând golul vic
toriei. Cum însă ocaziile 
ratate se răzbună, în min. 
70 Frunză scapă, este fa
ultat şi lovitura de la 11 
m este valorificată de 
Sabău : 1—2. Hunedorenii 
reiau acţiunile la poarta 
băimărenilor şi 5 minute 
mai târziu acelaşi Mitrică 
aduce egalarea: 2—2. Şi

A

când toţi suporterii cre
deau că acesta" va. fi re
zultatul final, are lo c '  o 
lovitură de teatru : în mi
nutele 89 şi 90 apărarea 
gazdelor gafează şi Frunză 
şi Sabău majorează scorul 
la 4—2 pentru F.C. Mara
mureş !

Corvinul: Covaciu, Bar- 
dac, Bozga, Cruceru, Teti- 
leanu, Chezan, Costăches- 
cu, Bordean, 'Dăşcălescu 
(Ciorea), Oprea (Rus), Mi
trică. F. C. Maramureş : 
Mare, Roman, Kemeneş, 
Bumb, Moţoc, Andrei, Ne
grea, Ungureanu, Doroban- 
ţu (Oană), Frunză, Şabău.

REZULTATELE ETAPEI: Armătura Zalău — 
Jiul Petroşani 2—0 ; C.F.R. Timişoara — F.C. Dro
beta 1—0 ; Phoenix B. Mare — I.C.I.M. Bv. 1—0; 
F.C. Corvinul — F.C. Maramureş 2—4; Metrom Bv. 
— C.S.M. Reşiţa 0—1 ; Gaz Metan. Mediaş — Jiul 
Craiova 3—0 ; Tractorul Bv, — F.C. Bihor 1—0; Me
talul Bocşa — Unirea A. I. 1—0; Gloria Reşiţa — 
C.F.R. Cluj-Napoca 4—0.

CLASAMENTUL
1. Metalul Plopeni 3 3 0 0 8— 0 6 1. Gloria Reşiţa 3 2 1 0 7—1 5
2. Poli. Iaşi 3 2 1 0 7— 1 5 2. F.C. Maramureş 3 2 1 0 9—4 5
3. Chimia Rm. V. 3 2 1 0 6— 1 5 3. Gaz Metan 3 2 1 0 6—2 5
4. Gloria C.F.R. Galaţi 3 2 0 1 10— 7 4 4. Tractorul Bv. 3 2 1 0 4—2 5
5. Steaua Mizil 3 1 2  0 1— 0 4 5-7. Metrom Bv. 3 1 1 1 3—2 3
6. Selena Bacău , 3 2 0 1 3— 4 4 I.C.I.M Braşov 3 1 1 1 4—3 3
7. Gloria Buzău 3 2 1 1 5— 3 3 Armătura Zalău 3 1 1 1 6—5 3
8. -F. C. Argeş 3 1 1 1 4— 3 3 8-9. Unirea A. Iulia 3 1 1 1 3—3 3
9. A.S.A. Tg. M. 3 1 1 1 4— 4 3 Drobeta Tr. S. 3 1 1 1 3—3 3

10. Callatis Mangalia 3 1 1 1 4— 6 3 10. C.F.R. Timişoara 3 1 1 1 1—2 3
11. Faur Buc. 3 1 1 1 3— 6 3 11. C.S.M. Reşiţa 3 1 1 1 4—6 3
12. C.S.M. Suceava 3 1 1 1 7—11 3 12. C.F.R Cluj 3 1 1 1 5—8 3
13. Acord Focşani 3 1 0  2 3— 3 2 13. " Metalul Bocşa 3 1 1 1  ' 1—7 3
14. Portul C-ţa 3 0 2 1 2— 3 2 14. Jiul Petroşani 3 1 0  2 7—3 2
15. Flacăra Moreni 3 1 0  2 4— 6 2 15-16. Jiul Craiova 3 1 0-2 4—6 2
16. Autobuzul Buc. 3 0 1 2 2— 6 1 Phoenix B. M. 3 1 0  2 4—6 2
17. Constr. Iaşi 3 0 1 2 1— 6 1 17. F.C. Bihor 3 0 1 2 1—3 1
18. Foresta Fălticeni 3 0 0 3 2— 5 0 18. F.C. Corvinul 3 0 1 2 3—8 1

ETAPA VIITOARE: Constructorul — A.S.A. Tg.
Mureş ; Chimia Rm. V . ---- Poli. I a ş i ; Faur Buc. —
Gl. Buzău ; Steaua M. — S elena; Unirea Focşani — 
(11. C.F.R. G a la ţi; F.C. Argeş — Metalul Plopeni ; 
Foresta — Autobuiul; C.S.M. Suceava — Callatis 
Mangalia ; FI, Moreni — Portul C-ţa. ^ ____

ETAPA VIITOARE: C.S.M. Reşiţa — Corvinul; 
I.C.I.M. Bv. — Gloria Reşiţa ; C.F.R. Cluj — Metrom 
Braşov ; F.C. Maramureş — Gaz Metan; F.C. Bihor 
— Met. Bocşa ; Jiul Craiova — Tractorul Bv. ; Uni
rea A. ţ. — Armătura Zalău ; Jiul Petroşani — C.F.R, 
Timişoara ; F.C. Drobeta — Phoenix Baia Mare.

Divizia C - faza judeţeană

Etapă animată
Cea de-a 'doua etapă a 

Diviziei C a fost animată, 
dovedind parcă dorinţa 
multor echipe de a rupe 
lanţul mediocrităţii, seria 
insucceselor în  deplasare a 
unor echipe „abonate" la 
înfrângeri. Duminică, spec
tatorii de la Teliuc, Vul
can, Ghelari (unde a dom
nit o deplină sportivitate), 
Călan şi Hunedoara, au 
urmărit jocuri viu disputa
te încheiate cu rezultate 
surprize. Deci, nici o parti
dă nu este dinainte pier
dută ! Minerul Antnoasa,

încă o echipă din plutonul 
celor care doresc să atace 
uniţi din .primele trei to- ' 
curi, a surclasat pe noua 
promovată, Cerna Cristur. 
O victorie preţioasă, la 
luptă a obţinut Aurul 
Brad în faţa unei echipe 
(Minerul Certe}) pusă şi ea 
pe fapte mari, precum şi 
Jiul Petrila (3—1) în  me
ciul cu C.F.K. Simeria. 
Surprinzătoare sunt remi
zele de la Min. Şt. Vulcan 
şi Constructorul Hunedoa
ra. Surprizele dau . însă 
„culoare" fotbalului.

REZULTATELE ETA PEI: Armata Aurul Brad 
— Minerul Certej 3—2; Min. Şt. Vulcan — Metalul 
Crişcior 1—1 ; Jiul Petrila — C.F.R. Simeria 3—1 ; 
Minerul Ghelari — Mureşul Deva 0—0; Minerul Ani
noasa — Cerna Cristur 10—0 ţ Victoria *90 Călan — 
Haber Haţeg 2—2 ; Min. Teliuc. — Min. Bărbăteni 
0—1 ; Constructorul Hd. — Dacia (Metaloplastica) 
Orăştie 1—1.

CLASAMENTUL
1. Min. Bărbăteni 2 2 0 0 3— 1 4
2. Mureşul Deva 2 1 1  0 7— 1 . 3
3. Haber Haţeg 2 1 1 0 5— 2 3
4. Min. Ghelari 2 1 1 0 4— I 3
5. Armata Aurul Brad 2 1 1 0 4— 3 3
6. Min. Aninoasa 2 1 0  1 10— 3 2
7. Minerul Certej 2 1 0  1 4— 3 2
8. Dacia Orăştie 2 0 2 0 2— 2 2
9. Metalul Crişcior 2 0 2 0 2— 2 2

10. C.F.R. Simeria 2 1 0  1 3— 4 2
11. Jiul Petrila 2 1 0  1 4"1- 8 2
12. Victoria ’90 Călan 2 0 1 1 3— 4 1
13. Min. Şt. Vulcan 2 0 1 1 2— 3 *
14. Minerul Teliuc 2 0 1 1 1— 2 i
15. Constructorul Hd. 2 0 1 1 1— 3 «
16. Cerna Cristur 2 0 0 2 1—14 0

ETAPA VIITOARE: C.F.R. Simeria — Min.
G helari; Min. Şt. Vulcan — Jiul P e tr ila ; Dacia
Orăştie — Armata Aurul Brad ; Min. Bărbăteni — 
Constructorul Hd.; Haber Haţeg — Min. Teliuc ; Cer
na Cristur — Victoria ’90 Călan ; Mureşul Deva — 
Min. A ninoasa; Metalul Crişcior — Min. Certej.
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Şi juniorii joacă fotbal

DE CE SA NU LE CUNOAŞTEM REZULTATELE?

în etapa trecută, la Cer
tej, în deschiderea parti
dei de seniori Mineral 
Certej — Constructorul 
Hunedoara, din Divizia 
C — faza judeţeană, a 
avut loc meciul juniorilor 
de la Minerul şi Construc
torul. Atât la această 
partidă cât şi la celelal
te ce au loc în campio
nat, oficiază aceeaşi bri
gadă de arbitri care este 
delegată pentru seniori 
(doar arbitrul de centra 
se schimbă), dovadă că 
Asociaţia judeţeană *de 
fotbal, colegiul de arbitri 
acordă toată atenţia des
făşurării şi campionatu
lui de juniori. La Vul
can, Brad, Deva, Hune
doara, Lonea am vizionat 
meciuri frumoase ale ju 
niorilor care de multe 
ori plac mai mult spec
tatorilor decât cele ale 
seniorilor — unele se des
făşoară tensionat, cu 
nervi — care se transmit 
şi în tribune. Şi ne-au 
plăcut şi brigăzile de 
arbitri. Duminica tre
cută la Certej oaspeţii 
au câştigat cu 4—3 iar

brigada I. Cârstea (la cen-J 
tru  la seniori), Cuşai (la ’ 
centru la juniori) şi Tri- ] 
foi toţi din Petroşani, 
au arbitrat corespunzător! 
în ambeie partide, g

De ce am scris aceste J., 
rânduri ? Fiindcă,, deşi ai k  
se cere mereu de către 5  
cititori (recent ne-a scris g 
dl S. Cipnan, din Călan) J  
să publicăm rezultatele S* 
juniorilor, clasamentul, no * 
putem realiza acest lucra Jfc 
decât sporadic. Şi asta, g 
din cauza necomunicăril 
la Asociaţia judeţeană de I  
fotbal a rezultatelor ob-Şi 
ţinute de juniori. Deci şi k 
pe această cale facem J ' 
invitaţia conducerilor aso -« i 
ciaţiilor, cluburilor şi a 
secţiilor de fotbal ca S i 
odată cu rezultatul sen io -|f j 
rilor să fie comunicat ş l »  
rezultatul meciului de j u - p  
niori ! Ar fi încă un şti-Şp 
mulent moral pentru tine- | |!  
rii fotbalişti, antrenori — J r  
instructori şi pentru c o n -1 | 
ducerile cluburilor respec- Ih 
tive apariţia mai freeven- gg 
tă în presă şi a ac tiv i-l|j 
tătii lor. kH:

REZULTATELE CONCURSULUI 
DIN 29 AUGUST 1993

Atalanta — Cagliari 
Genoa — Roma 
Inter — Reggiana 
Juventus — Cremonese 
Lazio — Foggia 
Lecce — Milan 
Napoli — Sampdoria 
Piacenza — Torino 
Udinese — Parma 
Cesena — Pescara 
F. Andria — Brescia 
Lucchese — Bari 
Palcrmo — Ficrcntin .

Fond de câştiguri

5—2
2—0
2-rl
1—0
0—0
0— X
1— 2
0— 3 
0—1
1— 1 
0—0 
1 -1  
0—3

98 045 424 lei.
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a n i v e r s a r i
•  Cu toată dragostea pen

tru  Crâşmaru Nicolae Da
niel. din Balata, la  ani
versarea celor 26 ,de ani. 
Soacra şi cumnatul iţi u- 
rează toate cele bune. „ba 
mulţi anii"

(920920)
VANZÂRI- 

C I IM P A R A ?!
•  Vând casă, grajd, gră

dină, pomi in  Căstău. O- 
râştie str. Petru Maior, 
tei. 642297. (920840)

•  Vând dormitor, came
ră  combinată, ' bucătărie, 
butelie, aragaz, sobă bu
cătărie. Tel. 661687, după 
Ora 17. (920871/872)

•  Vând apartament ul
tracentral, Piaţa Victo
riei. trei camere, telefon 
611563. (920901)

0  Vând apartamen* * 3 
cartere, vizavi de Lido. 
Tel. 626368, convenabil.

(920901)
•  Vând garsonieră Sime-

ria. tel. 613®6 Deva, după 
ora 16. * (920895)

~ ^ ~ 0  Vând Dacia" 1300, 
stare excelentă, carose
rie nouă, proaspăt 
vopsită, bine întreţinu, 
tă  fabricaţie 1977. 
Cumpăr olane (coame) 
Telefon 615729.

•  Vând apartament 4
camere decomandate, et. .4, 
zona Bălceseu, Deva, tel. 
956/22141. (920854)

•  Vând prune. Telefon 
620430, după ora 20.

(920933)
•  Vând conveaabil VW 

Golf. neînmatriculat, maşi
nă de spălat automatică. 
Deva, Minerului, bl. 21/0, 
orele 16—20.

(920938)
•  Vând rriotor ARO Die- 

■ seb telefon 718120.
(920917)

•  Vând apartament două 
camere, parter. Deva, Mihai 
Viteazul. K 6/3, excelent 
privatizare.

(920918)
•  Vând mobilă, frigider, 

covoare. Dacia 1300, zilnic,
! Deva, Zamfirescu, cămin 2 

Groza bucian.
' . (920923)

0  Vând garsonieră Hu
nedoara, str. Poştei, nr. 3, 
ap. 124, tel. 712507, orele 
6—14. (920910)

•  Vând casă mare ia 
ţa ră  sau schimb cu apar
tament. Informaţii la te
lefon 620817, după ora 20.

(920903)
•  Vând maşini portabile 

pentru încărcat capsule de 
autosifon. Tel. 01-6361339.

(920873)
•  Vând teren intravilan, 

zeiţa Bejan, tel. 611621, 
6*3581, după ora 18.

(920868)
•  Vând apartam ent 2 

camere, în valută. Deva, 
telefon 614003.

(920857)
•  Vând filtru cafea (ex

pres automat), import, ca
pacitate mare, nou, 650 000, 
negociabil. 95/625139.

(920791)
•  Vând apartament 2 

camere, Gojdu, preţ 3800000, 
telefon 627309.

‘ (920937)
p  Vând apartament 2 

cartere, zonă ultracentra
lă. cu telefon. Informaţii 
telefon 622490, între orele 
19—22. (920926)

•  Vând en gros făina
albă. Hunedoara, telefon 
717431. (920189)

•  Vând urgent garsonie
ră  Hunedoara, bdul Cor- 
vin, 16, bloc G 1 et. S. 
ap. 105. , (920190)

•  Vând motoare Diesel, 
F iat Ritmo şi Mercedes oe 
benzină. Telefon 711734

& m 9 zi'
•  Vând fân. calitate su

perioară. preţ negociabil, 
Hunedoara, tel. 722357.

“(920194)
•  Vând Dacia 1 300. uş >r 

avariată an fabricaţie 1982, 
tel. 712582. orele 15—18.

(920196)
•  Vând Talbot Diesel.

Telefon 622509, după ora 
17. (920945)

•  Vând maşină Alfa- 
Romeo şi maşină de înghe
ţată. Telefon 623221.

(920941)
•  Vând 130 oi. Haţeg, 

Fărcădin, nr. 59.
(920959)

fNCHIRTERI
0  Ofer spre închiriere 

autocamionetă de 1,8 tone. 
T e i 627582. (920801)

•  SC Comtour LSwe 
SRL închiriază con
venabil spaţiul Auto- 
service Cristur, even
tual spaţiu producţie 
(depozit en gros) — 
500 mp şi curte. Tel. 
621113. (920903)

e  Caut să închiriez a- 
partam ent sau garsonieră, 
central, termen lung, de 
preferinţă etaj 1-2. Deva, 
telefon 624162, orele 14 
— 21. (920925)

•  Închiriez casă Deva, 
central, unei societăţi co
merciale. Telefon 611514, 
orele 14—16.

(920831)
•  Căutăm apartament sau 

casă, cu chirie, în Hune
doara. Informaţii telefoane 
714375 sau 715584.

(920193) 
SCHIMBURI 

DE LOCUINŢE
•  Schimb două aparta

mente a 2 camere, con
fort I, cu un apartament 
trei camere şi o garsonie
ră. Telefon 614823, după 
ora 18. (920858)

•  Schimb apartament 2 
camere, cărămidă, parchet, 
gaze. D aci., cu apartament 
3 camere, plus diferemâ, 
exclus Micro 15. Telefon 
621819. .

(920916)
•  Schimb apartament 3 

camere, zona „Astoria“ cu 
două camere sau casă De
va, telefon 624035.

(920942)
OFERTE DE 

SERVICII
•  Societate comercială 

angajează şofer pe camion 
ARO, vechime 5 ani. In
formaţii zilnic • telefon 
613201, orele 8—18.

(920914)
•  Săptămânal, vinerea, 

excursie Ia Cluj (Caritas) 
cu AG. Ina Turist, preţ 
3 000 lei. Informaţii tele
fon 625064, după ora 16

(920919)
•  Firmă de comerţ en-

gros angajează reprezen
tant, cu studii superioare. 
Trimiteţi Curricullum vi- 
tae, n r . . telefon si fotogra
fie pe adresa: Bucureşti, 
CP 39-19. (920774)

•  Efectuăm transport in
tern, internaţional — 10
tone. Tel. 626368, tarif con
venabil. (920901)

MATRIMONIALE
•  Văduv, 57 ani, pen

sionar (40 000 pensie lunar, 
gospodărie bogată), caut fe-' 
meie săracă, gospodină şi 
credincioasă. Burte Stoian 
com. Romos, sat Romo- 
şel, nr. 114.

(920890)
DIVERSE

•  S. C. Prodtranscom 
SARMI SRL anunţă mă
rirea adaosului comercial

până la 100 la stuă.

ŞU S.C. PREST COM 
Alpin SRL Sarmizegetusa 
anunţă mărirea - adaosului
comercial până 'la 100 !a 
sută. (920939)

•  Familia Mihai Negesc 
mulţumeşte doctor Ga- 
briel Roman de la Spita
lul Orăştie . pentru trata
ment operatoriu şl buna 
îngrijire.

COMEMORĂRI

•  Au trecut 10 ani 
de la decesul celei care 
a  fost

PÂS EV A
Cu dragă amintire 

te  comemorăm: Puiu. 
Carmen, Ioana şi Anca 
Josan. (920930)

DECESE

•  Mulţumim tutu
ror celor care au fost 
alături de familia în
doliată la decesul iu
bitului nostru 

DINIŞ PETRU, 
in vârstă de 69 ani. 
li  vom păstra mereu 
o vie- şi frumoasă a- 
mintire. (559847)

•  Colectivul de me
dici al Spitalului mu
nicipal Hunedoara 
transmite sincere con
doleanţe şi este ală
turi de familia ‘Îndu
rerată a celui care a 
fost colegul nostru,

dr. MICU IOAN.
(920958)

•  Familia adânc în
durerată anunţă cu 
tristeţe trecerea în ne- 
fiinţăj la vârsta de 78 
ani, a celui care a 
fost

dr. MICU IOAN,
medic prim ar chirurg, 
înmormântarea va a- 
vea loc azi, 31.08.1993, 
ora 13. la cimitirul 
Popa.Şapcă din Hu
nedoara. (920186)

•  Personalul sanitar al 
M aternităţii Hunedoara re
gretă trecerea în nefiinţă 
a celui care a fost 

dr. MICU IOAN. 
fost director al Spitalului 
Hunedoara şi medic şef 
chirurgie. Transmitem sin
cere condoleanţe familiei 
îndoliate. (920191)

0  Mulţumim tutu
ror celor care au fost 
alături de familia Ia - 
doliată la decesul 'iu
bitei şi regretatei 
VIORICA NEGOŢIU

O vom păstra veşnic 
In inimă şi-n gând. 
Dumnezeu s-o odih
nească!

. (920915)

•  Colegii de la  E.M. 
Veţel transmit sincere 
condoleanţe domnului 
Ţirban Ovidiu la pier
derea mamei sale.

(290944)

•  Cu inima zdrobită 
de durere mama a- 
nunţă celor care l-au 
cunoscut că ne-a pără
sit. Ia numai 40 ani, 
într-un tragic acci
dent, cel care â  fost

z o n e
CONSTANTIN

(TJCUV
Sufletul tău bun şi 

chipul tău drag vor 
rămâne veşnic fn. a- 
mintirea mea.

(920187)
1 '*■' "■ '»!*■»

•  Salariaţii de la 
MACON S.A. Deva — 
BCA deplâng dispariţia 
prematură a minunatu
lui coleg, pe care nu-I 
vom uita niciodată

ZOTIC C-TIN
Sincere condoleanţe 

familiei îndurerate.
Dumnezeu să-l o- 

dihnească în pace!
(920949)

CAMERA DE COMERŢ 
SI INDUSTRIE 

HUNEDOARA — DEVA 
A N U N Ţ A

Se află în fază avansată de lucru „BRE
VIARUL SOCIETĂŢILOR COMERCIALE din 
judeţul Hunedoara", voi. I.

Agenţii economiei care doresc spaţiu publi
citar în cadrul Breviarului, sunt rugaţi să expe
dieze pe adresa C.C-I. Deva , str 1 Decembrie 
nr. 35, prin adresă — sau adresa fax —, spotul 
publicitar (sigla, adresa, obiect de activitate, 
text).

Comunicarea se va face până cel târziu îr> 
20 septembrie 1993 — data poştei.

Condiţii tarifare pentru publicitate :
— coperta 2 — 500 lei/cmp
— coperta 3 — 200 lei/cmp
— coperta 4 — 500 lei/cmp
Pentru pagini interioare:
— 1 emp 250 lei

minimum: 100 crap. (692)

S.C. CRĂCIUN * COMP. S.N.C. 
COMPLEXUL BACHUS DEVA 

Vinde cu amănuntul:
•  MOCHETE DE TOATE NUANŢELE, do 

i calitate superioară, din Import — BELGIA.
Costul unui metru pătrat este de 3620 lei 

pentru populaţie şi en-gros pentru societăţile 
comerciale — preţ negociabil.

•  CAUCIUCURI 155/13, cu preţul de
19 090 Iei/buc. (624)

•  Cu adâncă durere în 
suflet familia Merticaru 
Mihai anunţă dispariţia 
fulgerătoare a ce'«ii care 
a fost un bun frate, cum
nat şi unchi

ZOTIC CONSTANTIN 
(TICU)

om de aleasă nobleţe su
fletească. Nu te vom uita 
niciodată! (920187)

•  Nepoţii Nina şi Mihai 
cu adâncă durere şi în
tristare anunţă fulgerătoa- 
rea dispariţie a scumpului 
şi dragului lor unchi

TICU '
Ii vom păstra mereu o 

vie si frumoasă amintire.
(920187)

•  Familia Tincu Vasife 
cu inima împietrită de du
rere anunţă trecerea pre- 
rr .tură în nefiinţă a celui 
care a fost un minunat 
frate, cumnat şi unchi

ZOTIC CONSTANTIN 
(TICU)

Bunătatea şi nobleţea su
fletului tău nu le vom Uita 
niciodată. (920187)

S.C. „PROSERVICE“ S.A.
EAIA MARE 

str. V. Lucaciu, nr. 162, 
tel. 099/415339, fax 099/416755 

Execută Ia preţuri avantajoase:
•  GATER DIAM. 800 CU 15 PÂNZE
•  MAŞINA UNIVERSALA DE TÂM-

PLARIE (4 OPERAŢII). (674)

S.C B.T.Ţ. S.A. BUCUREŞTI 
B.TT. DEVA 

Telefoane : 095/627587 
A NU N Ţ  A

Etapa a Il-a a  licitaţiei pentru vânzarea activelor
•  Complex — cazare — alimentaţie — agrement. 

Vila 18, Vila 18 din Geoagiu-Băi şi
•  Cabana Valea de Peşti — Uricani

( va avea loc luni, 20.09.1993, ©ta 10, ta sediai 
Agenţiei B.T.T. din Deva, bl. I — parter.

Participanţii la licitaţie se pot înscrie la B.T.T 
Deva, până la 10.09 1993, urinând ca până la 15.09 
1993 să depună taxa de înscriere şi garanţia de par 
ticipare.

Solicitanţii înscrişi la etapa I îşi păstrează drep 
tul de participare la licitaţie. (691) '

F.R.E. DEVA
Organizează în data de 7. IX. 1993, la se 

diul din str. G. EneScu, nr. 37, concurs pen
tru ocup rea următoarelor posturi :

•  1 inginer specialitatea electroenergetică;
•  1 inginer specialitatea electronică — 

telecomunicaţii;
•  1 inginer specialitatea automatizări şi 

calculatoare;
•  1 economist, specialitatea finanţe y— con

tabilitate.
CONDIŢII :
— absolvenţi promoţia 1993;
—* notă minimă — la examenul de stat: 9 
— media anilor: 8,50

cpy m acriilir.
ÎNCADRARE : conform C.C.M./1993. 
INFORMAŢII: Serviciul PPS, telefon 

( 61 57 50, int. 121, 131, 132. 
i Depunerea cererilor, însoţite de curricullum 

Vltae şi copie după diplomă şi foaie matricolă,/ 
se face la serv. PPS, până ia data de 4. IX. 
1993. (681)

S.C „URSUS“ S.A. CLUJ-NAPOCA " 
Propune distribuitorilor de bere o afacere 

deosebit de avantajoasă-
VA OFERIM BERE „URSUS“ 

în butoaie de 100 litri, la numai 18 090 
lei/buc.

Dacă nu beneficiaţi de butoaie la schimb, 
practicăm închirierea butoaielor la preţuri a 
vantajoase.

Pentru programarea solicitărilor vă rugăm 
să ne contactaţi la tel. 095/167766 ; 095/167994/ 
153. (649)

FILIALA GRUP ŞANTIERE 
D E V A

A SC. REMERO S.A. BUCUREŞTI 
cu sediul în Mintia, str. Şantierului nr. 5 

Organizează, în data de 13 septembrie 1993, 
ora 10, licitaţie pentru :

•  închiriere seră în suprafaţa de 321 mp, 
cu instalaţie de termoficare;

•  închiriere spaţiu pentru depozit „en gros“ 
în suprafaţă de 581 mp, asigurat cu pază;

•  închiriere spaţiu micro-cântină, în supra
faţă de 55 mp.

Informaţii suplimentare la telefon 618750, 
int. 23. (687)
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