
o  m a nifestare  ratata  ___  .....

întâlnire Intre doi parlamentari 
şi câţiva cetăţeni

Manifestarea de sâmbătă 
de la Deva — întâlnirea 
între parlamentari şi ce
tăţeni, organizată de Clu
bul Deva — Hunedoara al 
Asociaţiei Pro-Democraţia 
— se anunţa interesantă, 
mai ales fiindcă avea o 
temă deosebit de actuală — 
«Aplicarea legii fondului 
funciar" — şi putea fi o 
reuşită. Mai multe aspecte 
însă nu i-au permis să 
atingă acest obiectiv, La 
manifestare au participat 
dl. Petru Şteolea, deputat

din partea P.U.N.R., care 
aflase dinainte despre în
tâlnirea ce urma să aibă 
loc, şi- dl. Dumitru I- 
frim, deputat din partea 
P-N.Ţ.C.D., care a venit 
numai fiindcă trecea în
tâmplător, cu alte treburi, 
pe lângă sediul Consiliului 
municipal, treburi pe care 
le-a abandonat tn favoarea 
întâlnirii cu cetăţenii Au 
mai fost prezenţi dl A. 
•Turcă. -vicepreşedinte al Co
mitetului Director al Orga

nizaţiei judeţene a P.D.
(F.S.N.) şi dl. Ovidiu Ha- 
gga, primarul Devei N-au 
luat parte ceilalţi aleşi j 
hunedgreni in Parlamentul 1 
României, nici reprezentanţi J
ai'Prefecturii, Consiliului |  _ „ „ ___________
judeţean sau al altor or- ■» sănătate a domnului pre
g ă t i *  judeţene ale par- I fcct GWM9GEL RAlCAN, 
Udelor politice. Prezenţa ; prefectura Judeţului Hu-i nedoara informează că, m P.D.S.R., ca şi a reprezen- J prt.zent ^  s8nălate

TRA1AN BONDOR 1 » acestuia este bună şî ur-
—1 ■ ■ ■ ■ " ■ ? meazl oa la cea. 10 zile

(Continuat* in pag. 8 2-a) 1 să-şi reia activitatea.

PRIMIM DE LA
PREFECTURĂ

In legătură cu starea de 
* sănătate ------

ORAŞTIA A COMEMORAT 80 DE ANI DÎTElV-X^ 
ADUNAREA GENERALA A ASTREI ŞI

I? 71 fxT IT'rr'lPnrm.TTrTV ăk mn * » *■»TRECEREA In  ETERNITATE A LUI 
AUREL VLAICU

Un partea ASTREI s-au depus 
apoi coroane de flori la 
teusturile lui Aurel Vlaicu 
din centrul oraşului şilipcan is»

un sentiment puternic 
ne încearcă de fiecare dată 
când revenim la Orăşele.
Unul de respect însoţit de uzii vmniW;: yidţuiui îţi «« 
înălţare sufletească, de în- liceu, la care făceau de 
îiorare. Revenim aici spre gardă elevi ai Unităţii de 
a ne lăsa purtaţi de gând Jandarmi din' localitate.

Drumul până ia liceu a fost 
făcut pe jos de către o 
mulţime de oaspeţi şi io- 
calmici, In aula căruia des» 
făsurându-se adunarea AS
TREI şi un simpozion şti
inţific. A oficiat deschide-

purtaţi de gând 
spre anii, mulţi ani în 
urmă, oând Orăşua era o- 
raşul-cetate, cetate a cul
turii, a unui înalt grad de 
civilizaţie. In a doua parte 
a secolului trecut şi înce
putul acestui secol aici 
s-au ridicat multe persona
lităţi ale spiritualităţii ro
mâneşti, existau edituri, 
ziare şi reviste, se năşteau 
inventatori şi invenţii, se 
ridicau biserici, case. bănci, 

-ateliere şi meşteşuguri du
rate pe o înfloritoare cul
tură materială şi spirituală 
a dacilor liberi şi a Urma
şilor români izvorâtă în 
Munţii şi ţinutul Orăştiei 
al Paliei — monument de 
limbă şi cultură româneascăL' ----, ---- ----• ■ 1 —

rea ptof. Aurel CJrsu, 
preşedinţie Despărţămân
tului Orăştie al ASTREI,

v wtta au . ieşi
mentorii acestei manifestări 
Şi nu greşim cu nimic 
dacă, alături de 
amintim ţje i ,no. __
Homorodeanu, ptimâruî o- 
raşuluî, elogiat de oaspeţi 
pentru dragostea sa pentru

«■™« şi cultura romaneasca °,,con̂ ace
E foarte greu să le amintim , S£rts cultural-
pe toate, dar şi mai dure- Au r0stlt cuvinte de .sa- 
ros că toate acestea “s-au Iut conf- cJr- Ddmitru Acu, 
estompat treptat în anii Preşedintele ASTREI. P-S. 
comunismului de import, *imotei Seviciu, episcop al 
impus de tancurile ruseşti, Ar®dUlui şi Hunedoarei, 

Acum Orfiştia renaşte Pr°f. Ana Armăşescu. insp. 
văzând cu ochii rtatrJi>s §en' adj' 31 Inspectarătuluj

videnţiindn-şi în primul Banatului p,r 3Dtroi>°i13
rând valorile trecutului. Pu»,U
Aşa s-a întâmplat la sf8î- A Consiliului
şitul săptămânii preredente 'JnSrî” AJba,’ 1°™ Sic0e<
când Despărţământul AS- ** tayeoţgM-.-
„ „ _wA- âetîuVu Aiaa, rellir Jura,
Generală a ASTREI tt- primarul oraşului SimeHa,
nulă «feci în 1913, ŞÎ W ' '  ----«—i.
atâţia ani de la trecerea In 
-eternitate a Iul Auwfl 
Vlaicu, fiu fără seamăn a» 
acestor locuri. După come
morarea lui îoăn 
Aurei viad, după atâtea 
simpozioane şi concerte tu
rale de muzică sacră ţinute 
de doi ani încoace, Orăştia 
a îmbrăcat din nou sâm
bătă haina de r&bătoâre 
Prin grija Protopopiatului, 
în Catedrala Ortodoxă a 
avist loc tin Î)cutii wi* 
ciat de un sobor de preoţi 
în frunte cu Prea Sfinţia 
Sa Tltmârt Soviete, episcop 
al Aradului şl Hunedoarei.
Corul catedralei a dat re
plicile Liturghiei oferind 
măreţie momentului la care 
a participat un mare nu
măr de credincioşi. D*n

dânşii, îl 
mg. Mircea
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_____ i d* orice
m  şt calibra, mai poţi
ge şi condurii încuraja
re în ceea ce priveşte 
iţa munţii, locuri de 
încă se mai găsesc. Fie 
le anunţă disponibile a- 

nţi economici ca capsai 
stat, mixt sau privat,

. instituţii «de. sta miei, 
erta pe piaţă, foiţei de 
uncă este o realitate.
Pe această piaţă, însă, 
mod firesc este căutată 
preferata competenţa.

BhIM ASă, apîx3ftpe ţnV®rar
£ ţnmpetewţâ >1 
ititmm tete-o profesie *-
■rrimţit r»c o legatară rare 
i re pare poţi» forţată, 
întâlnim anunţuri publi- 
tare de gemul „angajăm 
conomisf (sau Inginer, a- 
allst sau oriee altă spe- 
ialitatte), condiţii: studii 
uperioare şi minimum 
inci mii vechime". Astă 
ând e vorba de personal 
u studii superioare. Dar 
<u lipsesc md opţiunile de 
«emil: „angajăm lăcătuşi 
sad MidOtC sau tinichigii, 
uri mecanici auto), condiţii 

mini'fe'Cim cinci ani In 
„<* ''J;J " ■

La spitalele din Brad şl Baia «le Criş

Kgu  ̂ dreptul de a a- 
ia dintre mai mulţi pre- 
idenţi este al celui efi

sau josttraţiei. Dar să ne
gâns&m puţin. Oamenii care 
în profesia lor şi-au făcut 
im nume ori au căpătat 
deprinderi superioare, şi-au 
aflat şi locul potrivit în 
maximum 5—6 ani de
practicare a ud« -profem; 
de exercitare a unei func-

sjr
1ifh ifuh> tt&Mfini •: .j/Ofa.

red* s-au bMţnuiLAreBstS 
fidelitate sau afectivitate li 
este proprie românului. îîa 
din întâmplare crie mai 
multe sindicate au introdus 
în contractul Colectiv ne
gociat eu consiliul de 3a- 
mătistraţie un spor îa sa-- 
larîu numit chiar spor de 
fidriitate. NU' acestea ă» 
dorit htsă să te Impunen» 

'atenţiei.
In fiecare an absolvă 

şcoli profesionale, licee teh
nice, şcoli post-liceale sau 
facultăţi noi şi noi promoţii 
de tineri. Unde să fi că
pătâi aceştia experienţă, 
vechime în profesie sau 
funcţie î Dar foarte mulţi 
dintre ei sunt depozitarii 
unor calităţi native deose-

ION CIOCLEI

(Continuare In pag. a 2-a)

Jdiercuri si joi eu fost 
zite alerte la spitalele «fia 
Brad şî Baia de Criş. v e- • 
nâ&u -spre aceste bmecu- 
ncăcute şţdtal« din Ţara -* 
ZâranduWi zeci de anga
jaţi *i Minei guya, Băni 
joi seara erau deja inter- 
*»afe38 de «rateavi la Brad 
ş i P  »  Bate db Criş, toţi 
cu apelaşi diagnostic : toxi- 

;infutţie alimentară. Se bă
nuieşte că toxiinfecţia se 
datorează •eomswntHt ttpor 
alimente preparate fa Can. 
tina minerilor. Vom reveni 
când «vem bofeâumfie sa-

— La Brad, d l ir. Ionel 
Costtea. directorul vitalu
lui. ne-a relatat că cei Să 
de hoinari ve află sub tra
tament medical de specia
litate şi după finalizarea 
probelor de laborator s-au 
făcut completările necesare- 
la tratament diferenţiat, pe 
fieoare bolnav. Toţi inter
naţii se află acum în afara 
oricdrUi pericol.

-r- Încă de miercuri după 
amiază au sosit şi la noi 
primii bolnavi de la Barza 
şi imediat am luat cuve
nitele măsuri de internare 
şi începerea tratamentului, 
ne declara dr. Constantin

— lL u a .« s « * i ,___
Blejan, directm-ul spitalu
lui din Baia de Criş. îm
preună au dna dr. Marcela 
TUrcu am căţOsâ să ali
nării durerile bolnavilor 
cate se plângeau de du
reri abdominale, vărsături, 
frisoane, «emperatarâ şi 
iiâree. ■,

La Brad ca şi la Baia 
de Criş, cadrele medicale 
au fost şi de această dată 
te datorie. Cu atât mal 
teare ne-â ftwt surprinde
rea să auzim bolnavii ce 
se aflau internaţi te Baia 
de Criş, că la miiilster, *k 
Bucureşti, se tot vorbeşte 
de o posibilă desfiinţare a 
acestui vechi fete peste MO 

• de ani) şi renumit spital, 
unde şi marele crai aî 
Munţilor Apuseni, Avram 
lancu, şi-a găsit alinarea 
suferinţelor ! Dar ce e mai 
important, de subliniat 6â 
acei* spital se numără prin
tre puţinele spitale rurale 
cBn ţară aşa fle bine între
ţinut şi bine gbspodărtt. 
dotat cu camere şi gru
puri- sanitare «e le pot in
vidia multe spitale muniei-

acaou ivu
ta tea Oradea), dr. Victor 
Şuiaga <Deva) şi «iţii. O 
scrisoare de salut a fast 
primită din partea dtui 
Teodor Meteşesmu, ministru! 
de externe al României 
care ar fi
nai la manifestări dacă la 
acea dată nu s-ar fi aflat 
în jlrăîhăfete. , drept 
cuvânt, cel aiflâţi tn sală, 
unii vorbitori s-au întrebat 
atunci de ce tocmai repre
zentanţii Prefecturi», şi «i 
Consiliului Judeţean Hu
nedoara au lipsit ? Sg & 
fost doar o scăpare? 
Vom reveni cu relatări a. 
supra manifestărilor de te 
Orăştie şi Aurel Vlaicu I

MINKL BOMBA

© „DREPTATEA" RE
VINE... De câteva zile 
a reapărut oficiosul 
P.N.Ţ.C.O. „Dreptatea", de 
astă dată eu frecvenţă 
săptămânală. Le urăm co
legilor de la „Dreptatea" 
existenţă îndelungată. In 
spiritul deplinei... drep
tăţi. (O.G.)

A  PRECIZARE. In ar- 
„Conferinţa Otga- 

Judeţene a

P.N.Ţ.C.D." s-au strecurat 
câteva erori pe care vrem 
să le îndreptăm pe a- 
ceastă cale: In comitetul 
de conducere tai a fost 
ales sing. Ioan Radu, ci 
dr. foan Rău, iar pe arh. 
Simion Sandu îl cheamă 
Borbeanu S.S» Ift comisia 
de cenzori au 'fost aleşi 
Octavian Purdea, Ioan 
Borcoman, Remus Matei 
şi Niculina Jderu. <TrJB.)

#nzare de active. PrM* 
tm activele de valoare 
mai însemnată, propuse 
recent pentru vânzare, se 
numără Hotelul „Bule
vard" Deva, Pe când vor 
intra în competiţie şi in
vestitorii din categoria 
„greilor" capabili să cum
pere active de talia Com
plexului „Sarmis", să zi
cem? <I.C.)

© şcoala profe
sionalA. Începâ nd eu 
«nul şcolar *93—’94 s-a 
înfiinţat, în cadrbl Scolii 
ajutătoare Săcel, o şcoală

Sabin cerbu 
CORNEL POENAR

(Continuare in pag. a 2-a)

profesională cu profil de 
tâmplărie. O parte din
tre absolvenţii clasei a 
VIII-a' (aproximativ 14) 
vor H cei dintâi elevi care 
se vor pregăti pentru a- 
eeastă utilă meserie. în 
prezent, la Şcoala din Să
cel se finalizează lucrările 
de amenajare a unui a- 
telier pentru aceşti elevi. 
IES.)

© ATENŢIE LA PO
ŞETE. în magazinul „E- 
tectrice" dîn Hunedoara 
a fost prins în flagrant 
delict Daniei Gheorghiţă,

^ U H a  p e  2? -
Ştii ce spune femeia modernă când se

scoală ?
— Nu.
— „Ar fi timpul să plec şi eu acasă t.."

un ţigan de 17 ani, în 
timp ce fura din poşet/i 
unei cumpărătoare., Era 
vorba de 16 000 de lei. 
Cum cazul nu este nici 
pe departe singular, spu
nem : atenţie la poşete, 
doamnelor 1 (V.N.)

© PRINŞI. Cel mai în 
vârstă are 18 ani şi se 
numeşte Adrian Didea. 
Ceilalţi doi. Dacian Ian- 
cău şi Alin Herman au 
câte 1? ani. Toţi simt 
elevi ui Liceului nr. 1 
din Hunedoara. Recent 
au fost prinşi şî au tre-

-B‘ ■ -■■■
buit să dea. socoteală pen
tru că în două rânduri 
au spart magazinul „E- 
lectrice" nr. 77 din loca
litate. (V.B.) .

© FARA MARFA Şl 
BANI._ ...a rămas recent 
şi Cornel Brâtina din 
Brad. Este vorba de 62 
de pachete de ţigări in- 
digene şi câteva mii de 
lei, pentru că nu avea 
acte de provenienţă (N.V.)

I



LA
— ~— -; Din dotară®

CQ-De cum intri în 
mună impresionează as
pectul ordonat al gospo 
dăriilor, curăţenia, îr

nici acoperişul. Lucrarea 
- impune finalizata, d

Ro-

în
lipsesc banii. Dl. dr. _Nădăban, medicul profesionale

spunea că nu " “

şcolilor comunei au intrat 
cu brio Ja concursurile de 
admitere în licee sau şcoli

uanuv<, _ ' meo
perfectă concordanţă cu comunei, —puritatea aerului. Locui- sunt bani nici pentru pot- Râu de Mori —

:î 'Uw Râu dp Mori coave, iar cuiele se dau... narea cu butelii nu dăocte stri- dureri de cap. Bună este--

E un caz fericit că la 
Râu de Mori aprovizio;

-  TURCUL AMENDAT
Mulţi vând şi cumpără 

în piaţa din Hunedoara. 
Intre primii, şi cetăţeanul 

1 turc, Huşein Kilinc. Nici 
C ’ o problemă desigur, numai 
* că dl. nu avea acte legale 

de intrare a mărfurilor în

UN CAZ
fe r ic it

«im. -
Nici |

torii din Râu de Mon ^ ărate Şareta este stri- dur®rrlovTzi0narea cu pâine 
sunt oameni harnic^ De >“ astfe? că deplasările brutăria

In, curând se vor deschi- 1 octombrie a.c., 
ae „ e cursurile universită- deschide, după cum
ţară.' Rezultatul: 60 000 de k wlor populare din judeţ, spunea dna —* 

-manris si confiscarea I Gradul de interes al pu- Lapteş, curşi* blicului pentru o astfel dactilografie,■ ■*

se

t i
croitorie.

de
la primarul comunei, dl. cată, astiei Cei v- —Ionel Munteanu, aflăm că pe sate le face cu căruţa, de calitate de la -----

canalizat pârâul care Altă nemulţumire a tâ- deschisă de doi ani la* --- -— «arului medic este creată Brazi. Se mai aduce pâine■* J- Watpu. sure as-a canalizai pai au* .......inunda centrul în perioa- nărului medic este creata ...... —’ —- •-«* curăţat de insuficienţa carnetelor şi de la Haţeg, spi de sănătate, doar- 800 satisface solicitările, 
• —— «— Sunt mai mari

dele ploioase, s-a curăţatS-r— • . . .
şi împrejmuit parcul, s-a 
ridicat căminul cultura] 
— construcţie demarată a- 
cum trei decenii. înce
putul lui octombrie va 
marca şi reluarea con- • 
strucţiei clădirii ce va 
adăposti primăria, poşta, 
centrala telefonică şi un 
apartament pentru spe
cialiştii comunei.

I Apropierea de munte 
I este propice dezvoltării 

agroturismului. Comuna 
este înfrăţită cu localita
tea Delemont din Elveţia. 
Se intenţionează crearea 
unei

spre a 
care

peim u iv. __  acum, la
Cei care nu au carnete nu vremea luanmc, când 
sunt consultaţi la Haţeg oamenii sunt în câmp. Nu 
şi nu pot beneficia de lipseşte — ni s-a spus — 
tratamente. Mai sunt şi nici zahărul şi uleiul din 
alte probleme legate magazine. In schimb sunt 
sănătatea localnicilor. Dis- -“năşit uneltele agri- 
pensarul nu are telefon, 
iar legătura telefonică de 
la aparatul primăriei 
prinde greu, salvare

se
e-

RÂU de mori

**"-"0--  - - —de negăsit uneltele agri
cole atât de căutate. Co
merţul aparţine coopera
ţiei de consum (maga
zine mixte sau bufete) 
şi privatizaţilor. Aceştia 
din urmă au deschis bir
turi şr birtuleţe, doar u- 
nul profilându-se exclusiv 
pe ţigări. Din şase, câţi, 
au fost iniţial, doi au fa-‘ '■ * - -X

X ° ţ â t ? m * t e  ro- Bd?sZponiSM.

lei amendă şi 
mărfurilor în valoare 
615 000 lei.

MILIONUL DIN 
PORTBAGAJ 

Călin Ani are 30 de ani 
şi este muncitor la „Si
derurgica" Hunedoara. Era 
însă ,şi hoţ, pentru că a 
fost "identificat ca autor 
al unei spargeri de maşini, 
din portbagajul căreia, îm
preună cu Alexandru Sok: 
hander a furat bunuri In 
valoare de 950 000 de lei.

DUMNEZEU NU BATE 
CU PARUL

Că Dumnezeu nu- bate 
cu parul s-a convins pro
babil şi Gheorghe Ciubo- 
taru din Vulcan. Tâlharul 
a fost prins în timp ce 
încerca să fure- obiecte de

II LlClCtUu6* —» -D-% Icontabilitate, depanare Ra-1
mi t .vNMkintnri Ulei" '

' MT - -I de formă de pregătire es- contaDimais, —
* te diferit Această situa- dio TV, operatori 
k ţie este impusă de nive- şini de calcul. Se 
J Iul de informaţie şi de- strui în cadrul acestor;

—••— nractice pe ca- cursuri începători, dar şi |-r’ ~ cnmai

7,01

IlO.O

prinderile practice pe ca- aflaţi în şomaj«
im dobândesc osnie- __de â il re le dobândesc au posibilitateâ  de a«

' nii şi, ÎR ultimul ra , Aunrv&tthts într-o *

U.O
12,0

U1 r ^,n' aobândi cunoştinţe într- 
de taxele care se Pfr<*P* meserie decât c<cea , 13.a
tură, cluburi cu JA/Ol WM»tăţi financiare aflate un- cursurile mai sus ___
deva „pe linia de pluti- ţionate se adaugă cele I
re“. altele în care sala- de ospătari-barmani, bu- *ma^araeii (gr. I I

14,(

>- ae — .. i >
cătari, macaragii : fer- M

riile se 4au CV. I?rlare şi*Ti),' cosmetică, coafură, J
14,1 
15,(

tate. Cele aflate 
situaţie dificilă 
taxe ■ măi mari

fixează meseni căutate într-o e-nxeaza ------ .  „:„,x Pen-1nentru conomie de piaţa. re  ̂
SSS, w  -t.ru cei care dovedesc în- ,

\
J m . v m .  A_I cursanţii universităţilor *tru cei care uu.CUv-. —--
! DoDulare. în cazul aces- clinaţii artistice se. des-| - -- ■ _r,:d cursuri de taragot — *

116,

)
cazul aces- de taragot

tora, „sabia" dobândeşte dQfori _  clarinet, chi-J
populare 16,

17,

nici un comerciantmâno-elveţiene care _ ^  Norocii' oamenii zonei —- ^  && aducă
' ' "* S"«u .. _•«-.L. Irtriicm

18,
ca prim obiectiv realizarea

........... ...  cărămidăgrajdurile semnalat epiuc uu*<* E sfârşit de septembrie, bile oamci.«^, —-----o,, reluat acti- du-se spre cele cu profil

Drim obiectiv ___unei fabrici- de cărămidă sunt rezistenţi, nu 
şi ţiglă în «raidurile semnalat epidemii.

nelte agricole indispensa- 
oamenilor, onentan

cav ca ----------- i .tentative în acelaşi scop>

unei fa- 
i a unei

Lucrările aflate în curs - 8™  figurate. _ De
ICtACI a! aDQ

t-fostului C.A.P., a unei ta- r. si».,,. ...brici de lactate şi a unei Şcolării şi-au reluat acti- du-se sivitatea. Şcoala i-a primit imediat, 
zugrăvită, cu lemnele pen- -E toamnă. E vremea - - -«----- ne frunzelor galben-ruginii,

.. dar oamenii n-au timp——,1

......
19

mori.
tie realizare, altele în __de proiect, cât şi cele care, anul trecut au şi apa cu- —■J----— -io+x hiwetul local rentă în clădire. Nu sunt s-adnure policromia na-• . turii. Sunt preocupaţi să- - 1—ii.

apă cu- na-

cuirea dispensarului 
Torit mnaanenl
tuţii ale comunei să-şi 
desfăşoare activitatea în 
condiţii mai bune, inclu
siv Poliţiei să-şi mute 
sediul în Râu de Mori.

Din păcate. Dispensarul 
medical uman, - construit 
în 1977, este impropriu 
activităţi} sanitare pen- 

ci- a rămas neteneuit

ana ip ' J " ---- . . .  ral.MUveţe Dar, nu toţi Putfa(" 
...... . —.-  —lu„daIA
şi 50 de copii erau ab
senţi. Acest lucru s-a mai 
întâmplat şi în anii pre
cedenţi, dascălii şcolii 
neştiind sigur dacă vina 
este a şoferilor, care sunt 
localnici, sau a părinţilor 
care vor sâ-i ţină acasă 
pentru muncile agricole. 
Indiferent de cauză, este

- n~ţra zilele
După cum nu lipseşte nici 
grija oamenilor, ca pe 
lângă muncile de toamnă, 
să-şi continue şi celelalte 
activităţi gospodăreşti, 
pentru ca aşezările lor 
să arate mereu frumoase 
şi curate.

ti nu este pus la punct păcat, deoarece absolvenţii
VIORICA ROMAN, 
ESTERA SlNA

„ 'petroşani m
•  Începând de luni, 26 ţ
•  sept a.c., s-a introdus «
•  în circulaţie trenul ac 4
•  celerat nr. 165/168 pe 4
•  distanţa Timişoara Nord 4
•  — Petroşani şi retur. 4
•  Conform graficului, tre- 4
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două. tăişuri, interesul mav.v,,
____  biecte de |  publicului de obicei scă- tară, balet — copii, dans
cult din Biserica Ortodoxă* * zând, îngreunând- posibi- de societate — copii şi-l 
din Petroşani. De remar- ! lităţilexle autofinanţare a- dansuri populare, gimnas- J
cat că mai avusese două I le aşezămintelor de cui- tică ritmică — copii, de |• —m. *. tură. In astfel de condiţii, învăţare a limbilor sn- »

I unele dintre aceste insti- gleză, germană, franceză I l 
4 ; tuţii deschid doar un nu- Şi o grădiniţă cu predare; I18
•  TREN ACCELERAT PE J  |  măr mic de. cursuri. în limba engleză. j
•  RUTA TIMIŞOARA — î  * Un caz încă fericit îi La această oră, funcţio- • 

----—-o «vt “ , oferă Casa de Cultură din nează deja cursurile de |
Deva -care, prin activita- balet '— copii şi grădini-1 
tea serioasă desfăşurată ţa cu învăţare a limbii * 
de-a lungul anilor, prin engleze. Până la această |  
diversitatea cursurilor oră suntem informaţi că» 
stabilite după un serios s-au înscris deja 400 de I 
sondaj al interesului pu- cursanţi, alţii având posi- ; 
blic, reuşeşte să aibă o bilitatea să se înscrie pâ- 1 
universitate populară pu- nă la 1 octombrie a.c. A- J

SlaP^ S t u f d a t 1 şi^Jli; E UdUl r£ai la Dev'CfS?- !

ne.6 l0CaUtă«noul an universitar b e i lo r .  ^

PC’ Pr?Ctic* la MINa BODEA

I
\

2C

„Angajăm persoană cu nxperienţă
(Untaare din pag. 1)

a

bite, reprezentând pentru 
orice agent economic un 
fond de aur în perspectivă. 
Este drept, un şef de com
partiment nu iese din fa

cultate cu experienţa ne
cesară acestui post în ma- 
nageriat. Dar dacă i s-ar 
testa ştiinţific disponibilită
ţile în această direcţie ? Ca 
să nu mai vorbim de un 
meseriaş dintre aceştia, pe

cel de perspectivă îl ghi
ceşti după o săptămână de 
muncă.' Asta ca să nu mai 
vorbim de faptul că şi sta
tul ajută financiar agenţii 
economici care angajează 
tineri absolvenţi.

75 de oameni internaţi cu toxiinfecţie alimentară
(Urmare din pag. 1)

pale I Aici, vin şi se tra
tează bolnavi din toate 
marile comune ale Ţării 
Za rândului — Baia de 
Criş, Bulzeşti, Vaţa de Jos. 
ete., . dar şi din alte 
localităţi ale zonei Bra

dului. Tot la acest spital 
s-a apelat şi’ anii trecuţi 
în cazuri de epidemii în 
zonă. cum au fost hepati
tele epidemice, toxiinfecţii 
alimentare sau enterocolite 
acute. Deci, spitalul e bine 
cunoscut pentru competenţa 
profesională a personalului 
medical de aici şi dotarea

sa şi mult căutat de pa
cienţi care nu au atâţia 
bani. să călătorească la 
distanţe mai mari, la alte 
spitale. Deci, luaţi aminte, 
stimaţi domni de la Mi
nisterul Sănătăţii şi nif vă 
pripiţi fri luarea unor de
cizii cu repercusiuni ne
dorite I -

I
I

întâlnire între doi parlamentari 
şl câţiva cetâţeni

(Urmare din pag. 1)

tanţilor filialei judeţene a 
acestei formaţii politice era 
cu atât mai necesară cu 
cât în cadrul Întâlnirii par
tidului majoritar i s-au a- 
dus numeroase critici —. 
mai mult sau mai puţin 
întemeiate — cărora era 
bine să li se fi dat răs
puns. Or, n-a avut-o cine 
o face, aşa că multe aspecte 
au rămas în suspensie. La 
întâlnire au mai venit 
cinci-şase cetăţeni care, cijm 
s-a constatat mai apoi, nu 
erau interesaţi atât de mo
dul de aplicare a Legii 
18/1991, ci de soluţionarea 
unor probleme personale. 
Din partea presei a fost 
prezent „Cuvântul liber" 
şi Studioul de televiziune

„Devasah1. In această . si
tuaţie, firesc, -l-am între
bat pe dl Ştelian Gaftone, 
din partea Clubului Pro- 
Democraţia, care. era şi 
mediatorul întâlnirii, cum 
se explică această pre
zenţă extrem de firavă. 
„Nu ştiu — ne-a răspuns. 
Am trimis invitaţii — şi 
scrise şi telefonice — tutu
ror parlamentarilor, tuturor 
factorilor de răspundere şi 
organizaţiilor formaţiunilor 
politice. întâlnirea a fost 
anunţată şi în cotidianul 
dv.“. Nu comentăm spusele 
Interlocutorului nostru în
trucât experienţa ne în
deamnă să nu le dăm cre
zare sută la sută.

Cei doi invitaţi de seamă 
— deputaţii Petru Şteolea 
şi Dumitru Ifrim — ca şi 
dL O. Hagea şi Al. jurcă

au vorbit pe larg şi sufi
cient de convingător despre 
Legea fondului funciar, ca
renţele ei şi modul cum se 
aplică concret S-a subliniat 
că, deşi are multe lacune 
şi ambiguităţi, acest act- 
normativ de deosebită im
portanţă actuală trebuie să 
■Se aplice fără să se aştepte 
amendamentele, îmbunătăţi
rile şi corecturile ce se 
impun. S-au spus lucruri
lor pe nume, fără ocolişuri, 
aducându-se acuze Parla
mentului, Guvernului şi 
Preşedinţiei. „Cuvântul li
ber", considerând că spu
sele celor doi deputaţi sunt 
deosebit de interesante şi 
merită a fi cunoscute ae 
cititorii săi, de toţi cei 
interesaţi, va publica,* în-, 
tr-un număr viitor; un ar
ticol pe această temă.

17,G 
||7,3 
17,5
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Nu am putut ajunge în- 

tr-o singură zi în toate ce
le 11 sate ale comunei. Am 
ajuns pe la Lunca. Fizeş, 
Băiţa. Ormindea, Hărţă- 
ganl. Sălişte. Oamenii e- 
rau pe hotar, la lucru. A- 
dunau roadele câmpului, 
le pregăteau pe cele viitoa
re. Şi roadele sunt bune 
toamna aceasta.

„Pulsul" vieţii sătenilor 
I-am luat împreună cu dl 
Claudiu Bulz, primarul co
munei. Cele mai importante 
treburi care-i frământă pe 
oameni sunt:

• Pământul ?
— Noi am avut un sin

gur C.A.P., la Sălişte. Aici

D I A L O G  LA P R I M Ă R I E
au fost şi mai sunt neca
zuri cu împărţirea pămân
tului foştilor membri coo
peratori — ne spunea dl 
primar. In procent de 75— 
80 la sută le-am rezolvat, 
în celelalte sate s-au iscat 
neînţelegeri, mai cu seamă 
între neamuri. Să muţi gar
dul mai încolo, să nu mai 
vii la fântâna mea, să nu 
mai treci pe cărarea asta... 
Dar încet şi cu răbdare tre
burile intră pe făgaşul lor 
bun. Doar oameni suntem, 
nu ?

• Pădurea ?

— Cel mai bine stăm- la 
Hărţăgani, Lunca şi Săliş
te. Acţiunea este în desfă
şurare. Dar Ocolul silvic 
Deva nu ne acordă spri
jin. Motivează că nu au 
tehnicieni topografi. Dar 
sătenii vin la primărie. Ce 
ne facem că vine frigul şi 
îngheţăm în casă — zic 
oamenii. Noi vă rugăm să 
transmiteţi şi prin ziar a- 
ceastă întrebare conducerii 
Ocolului silvic din Deva. 
Am transmis-o.

• Păşunea?

— Sătenii noştri sunt
recunoscuţi ca buni şi pri
cepuţi crescători de anima
le. Nu există gospodărie In 
care să nu fie bovine, oi, 
porci, păsări, capre, cal. 
Păşunea este bine împărţi
tă. O doleanţă au oamenii 
noştri: După ce îşi cresc 
şi îngraşă animalele, con
form contractelor înche
iate, nu li se preiau la
contract Acele baze de'
preluare nu se mai organi
zează conform graficelor 
stabilite de comun acord.

— Dle primar, eu yaş

mai pune câteva întrebări. 
Pe scurt : Cooperativa de 
consum are mari datorii 
faţă de cetăţenii comunei: 
zahăr, ulei, oţet, ţigări, u- 
tilaje agricole etc.

— Ne zbatem să le re
zolvăm. Zilnic suntem în 
legătură cu cel răspunză
tori de la judeţ.

•— Asistenţa medicală ?
— Nu sunt probleme. în

tregul personal medical. In 
frunte cu medicii Popa şi 
Czeller, asigură celor su
ferinzi ajutorul la nevoie. 
Gând necazurile sunt grave

apelăm la serviciile de spe
cialitate de la spitalele din 
Brad şi din Deva.

... Am mai discutat eu 
dl primar Claudiu Bulz 
despre drumurile judeţe
ne şi comunale, despre re
ţeaua p.estărilor de servi
cii, despre pregătirile de 
iarnă în şcoli etc. Ca o 
scurtă concluzie: A fost o 
zi calmă, bună, în care să
tenii din cele 11 sate se 
dovedeso ca întotdeauna 
harnici şi buni gospodari. 
Casele lor sunt o dovadă I

Gh.I. NEGREA
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|  DIVIZIA NAŢIONALA # J
j PERFORMERELE ETAPEI, UNIV. CRAIOVA j 
I ŞI CEAHLĂUL

I Parcurgând rezultatele cumulate în 7 etape, trei | 
etapei a Vil-a din Cam- sunt din deplasare ! Cert * 

j pionatul Diviziei Naţio- este un lucru : echipele I 
I nale se constată cu uşu- noastre sunt foarte labile, *
| rinţă că doar două echipe trec repede de la o stare |
| au obţinut câte un punct sufletească euforică la u- J 
* în deplasare, în rest vie- na de consolare. Două |
| torii — unele destul de exemple dintre multe al-1 
« clare ale gazdelor şi pri- tele — Oţelul Galaţi după ' 
•| ma înfrângere a Farului! ce a'învins pe Dinamo, |
J Performerele etapei tre- a pierdut acasă cu Steaua *
4 cute sunt două echipe cu şi a suferit şi în depla-1 
I mare sete de puncte dar sare două înfrângeri la *
'  cu scopuri total diferite : scor cu Electroputere şi 1 

Universitatea Craiova - a F.C. Braşov, iar U.T.A. * • 
realizat 1—1 la Dacia U- după ce îngenunchease a- j 
nirea Brăila şi doreşte casă pe Petrolul, Rapid I 
menţinerea în lupta pen- şi Poli Timişoara şi a J 

■ tru titlu, în timp ce Ceah- învins în deplasare la |
J lăul se străduieşte să iasă Cluj, a cedat pe teren pro.»
J din zona nisipurilor miş- priu Ceahlăului. i'

cătoare şi a reuşit ceea Participantele noastre în * 
ce cu greu prevedeau şi cupele europene îşi vor j 

, cei mai aprigi susţinători juca cartea reuşitei, J 
[ din Piatra Neamţ, să a- miercuri şi singurii sigur) >
!| ducă un preţios punct în de continuare a curse) I 
. clasament dar şi pentru sunt doar studenţii era- J 

moralul jucătorilor săi, ioveni. In rest vom ve-1 
ce iată, din 4 puncte a- dea. ' •

D iv iz ia  A
COR VINUL ÎN CONTINUARE 

SUB LINIA DE PLUTIRE
E drept, de această dată, 

Corvinul a realizat cel mai 
strâns rezultat din depla
sare, dar continuă să se 
întoarcă fără mult doritul 
punct care ar putea reduce 
din amărăciunea suporteri
lor săi şi să le renască 
speranţele în redresarea 
formaţiei lor favorite. Şi 
în acest an, hunedoreniî se 
bucură ţie o anumită con
junctură. C.F.R. Timişoara 
şi Metalul Bocşa se află 
într-o situaţie grea, suferă 
mereu, înfrângeri şi pe te
renurile proprii. Sâmbătă, 
ambele formaţii joacă în 
deplasare şi Corvinul „a- 
casă“ — la Brad, dar are 
meci foarte greu, cu Trac

torul Braşov. Victoria Cor- 
vinului poate să însemne 
desprinderea de lanterna 
roşie... Nici Jiul Petroşani 
nu iese din „matca“ în
frângerilor în deplasare. La 
scoruri strânse, e drept, dar 
care nu aduc nici jumătate 
de punct. Şi Jiul în loc să 
mai urce, tot coboară în 
clasament.

spus în lupta pentru pri
mul loc. Nu-i de colo să | 
remizezi la Gloria Reşiţa ! j 
C.S.M. Reşiţa, .antrenată de 
hunedoreănul nostru Carol 
Gali, continuă ascensiunea 
dovedind că se poate urca 
rapid din nou pe treptele 
confirmării după căderea 
de pe prima scenă fotba
listică a ţării. Echipa, con
ducerea clubului, antrenorul 
n-au capotat, dimpotrivă 
s-au mobilizat şi au găsit 
resursele revenirii în con
diţiile slăbirii lotului dar.. 
întărirea puterii financiare.

Important este că anu
mite echipe se zbat şi mai

■lasament. şi reuşesc să ia câte un
In fruntea clasamentului, punct-două şi în deplasare

din nou schimbare de Ji (Jiul Craiova, C.F.R. Ti-
der. Ambiţioasa formaţie 
Armătura a reuşit cu greu 
să învingă pe F.C. Mara-

mişoara, C.F.R. Cluj), ca 
să nu zicem de celelalte e- 
chipe din fruntea clasa
mentului. Pe când să aş
teptăm ca şi cele două 
echipe hunedorene să nu 
fie dinainte învinse în de
plasare ?

Progresul
biu — „U v-iuj o—£\ ap. studenţesc — Poli. Timi-» 
şoara 4—0; F.C. Braşov — Oţelul Galaţi 4—0; Steaua | 
—petrolul 4—0; Gloria Bistriţa — Farul 3—1. ,

CLASAMENTUL
1. Steaua 

, 2. Farul C-ţa 
3. Univ. Craiova
4. U.T. Arad
5. Gloria Bistriţa
7. Progresul Buc.
8. Sportul Stud.
9. Dacia Brăila

10. EXT. Braşov
11. Petrolul
12. „U“ Cluj
13. Rapid *
14. Dinamo
15/ Electroputere 
16. Oţelul Galaţi 

'• 17. Ceahlăul 
| 18. Poli. Timişoara

6
7
7
7
6
7
7
7
7
6
7
7
6
7
7
7
7

5
5
4
4

A4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1

1
1
2
1
8~

■■; l 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
2

0
1
1
2

11— 0 
11— 4 
17— 8 
9— 9

11 <nj
io I
9!

3 10— 8 7.

mureş ce le aduce „sălta 
rea“ în clasament şi de
tronarea liderului. Se pare 
că Unirea Alba Iulia va 
avea un cuvânt greu de

•  DIVIZIA A 1 •
REZULTATELE ETAPEI : Autobuzul —

Steaua N. O—O; Callatis Mg. — F.C. Ar
geş 2—3; Portul C-ţa — Acord Focşani --- a— j-uoemx tş.M. — F.C. Bihor
2—2; Selena Bc. — A.S.A. Tg. M. 2—3; 1—0; Gaz Metah — Corvinul 1—0; Trac-
Met. Plopeni —Gl. Buzău 2—1; Gl. C.F.R. torul — Metrom 3—1; Met. Bocşa — C.S.M. 
Gal. — Constr. Iaşi 1—2; Chim. Rm. V. Reşiţa 1—2; I.C.I.M. — Jiul Petroşani 3—1; 
— Bucovina Suceava (nedisputat); Poli. GL Reşiţa — Unirea A.I. 0—0; Drobeta — 
Iaşi — Foresta Fălt. 4—0*;FL Moreni — C.F.R. Cluj 3—0.
Faur Buc. 3—2.

------------- CLASAMENTUL
1. C.S.M. Reşiţa 7 5 1 1  13— 8 II
“ ”  ’ ‘ " 7 4 * '

7 3 
7 3

•  DIVIZIA A 2 •
REZULTATELE ETAPEI: Armătura Z. 

— F.C. Maram. 2—1; C.F.R. Timiş. — Jiul 
Craiova 1—2; Phoenix B.M. — F.C. Bihor•* r. - ■ ' -

10-  

6— 5 
6— 4
4— 7 

11—13
5— 8
5— 9 

7
6— 13 
4—12

ii
ii

_ î!
2 0 5 7—16 41

— Dacia;J

I- F.C. Argeş 
2. Met. Plopeni 
3- Poli. iaşi 
A Steaua M.
8. FL Moreni
9. Selena Bc.

10. Faur Buc.
11. Constr. Iaşi
12. Gl. Buzău
13. Bucovina Suc.
14. Aii A. Tg. M.
15. Foresta Fălt,
16. Portul C-ţa
17. GL C.F.R. GL
18. Autobuzul

CLASAMENTUL
7 5 
7 5 
7 4 
7 3 
7 4

1 17— 7 11
2 11— 3 10
2 16— 3 S
1 8̂ -_2 _Jl
3 12—14 8 
3 11—13 7 
3 9—12 7 
3 7—11 7
3 8— 7 6
2 11—15
4 7—10
5 5—12
3 4—8 
5 13—24 
5 3—15

2 1 15— 6 10

r U l i .  « U t M y v w —  w  —
ETAPA VIITOARE: Poli. Timişoara 

Zeahlăul — Inter; „U“ Cluj — Sportul; Farul — U.T.A.;» 
Univ. Craiova — Dinamo; Progresul-—Steaua; Rapid I 
— Electroputere; Petrolul — F.C. Braşov; Oţelul —! 
Gloria- Bistriţa. |m • mmm m mmm # mv m mmm m mmm m mmm m mmm m mmm m mmm m mmm m mmm m mm

1. AUIUDIUUI .
ETAPA VIITOARE : Construct. — Auto

buzul; A.S.A. — Met-, Plopeni; Gl. Buzău
— Gl. C.F.R.; Faur — Selena; Steaua Mz.
— Callatis; Acord — Poli. Iaşi; F.C. Ar
geş — Portul; Foresta — Chimia; Buco
vina — Fl. Moreni.

2. Unirea A.i.'
^•^^Reşiţa
8. Jiuî^Craiova
9. I.C.I.M. Bv.

10. Gaz Metan
11. F.C. Bihor
12. Phoenix B.M.
13. Jiul Petroşani
14. Metrom Bv.
15. Armătura
16. C.F.R. Timiş.
17. Met. Bocşa
18. Corvinul . _

ETAPA VIITOARE: C.S.M. Reşiţa —
Armătura; Corvinul — Tractorul; Metrom 

, -- Met; Bocşa; C.F.R. Cluj — Gaz M.;F.C. 
Maram. — C.F.R. Timiş.; F.C. Bihor — 
Phoenix; Unirea — I.C.I.M;-; Jiul Petro
şani — Drobeta.

2 10—  8 
3 9—10
3 10— 6
4 7—12 
4 10— 9 
4 6—10 
4 9—15 
4 4—9
4 6—22
5 5—14

UN FRUMOS 
SUCCES 

AL TENISULUI
ROMANESC■ x

După recentul turneu O- 
pen, organizat pentru prL 
ma oară în România, în 
care organizatorii au pre
gătit în condiţii excelente 
arena Progresul, bucureşte- 
nii, telespectatorii ,au avui 
fericitul prilej de a parti
cipa la meciul România —‘ 
Maroc din Cupa Davis» 
contând pentru calificarea 
în zona I, Euro — Afri
cană.

tn vederea susţinerii a- 
cestei însemnate partide 
oficiale de tenis, echipa 
ţării noastre a fost consti
tuită din tineri jucători* 
talentaţi,*, tot mai bine co* 
taţi .în „sportul alb": Dina 
Pescariu şi Răzvan Sabău 
(Ia simplu) şi Ciprian Po
rumb cu George Cos ac 0a ■ 
dublu). Au urmat trei. zile 
de întreceri viu disputata 
in care românii au luptai 
pentru victorie şi iată, da- . 
minică, in faţa tribunelo* 
arhipline şi a unui pubtta 
entuziast. Dinu Pescărie'.' 
şi Răzvan Sabău au obţk 
nut victoriile necesare asi
gurării calificării cu se» 
rul general de 4—1. du*i 
ce scorul a evoluat în fe
lul următor — vineri, U' 
simplu 1—1; sâmbătă 2—4  
(la dublu) iar duminicăb 
la simplu 4—1, scor final 
tfsrâţsf“rar * cUpa i» v”
renumiţilor Ion ’Dr»a*
Ilie Năstase. in elita tem- 
sului Internaţional. Şi dac», 
„sportul alb“ * * * *  „ # ! 
nou în prim-planrf 
tăţn sportive
aceasta se datoreşteşi foşt*  ̂
lor jucători Ion Tiriac.
Ue Năstase FJorm Ş^ă^, 
ceanu. T. Marca şl 
ret Cataramă — preşedin
tele F.R.T. Cu acest pnlo*: 
au fost oferite importau** 
premii. Succes in conttj 
nuare talentaţilor teoisman» 
români!

D IV IZ IA m

IN TOTALITATE O 
ETAPA A 

GAZDELOR
Este prima etapă din a- 

:est campionat când toate 
:chipele gazdă au obţinut 
victorii. Insă, după toate 
arobabilrtâţile, în viitoarele 
îtâpe ale Campionatului 
Diviziei C, liderul se va 
mai schimba. In ultimele 
două etape,' Minerul Ghe- 
lari, profitând că a avut 
două meciuri pe teren pro
priu soldate cu două vic
torii şi că Mureşul a pier
dut la Constructorul Hu
nedoara, a trecut pe pri
mul Ioc în clasament, do
vedind 'că echipa Ghela- 
riului face o figură fru
moasă în actualul campio
nat. La Hunedoara, Mu
reşul Deva n-a reuşit să 
ia nici măcar un ~ punct 
care i-ar fi permis păstra
rea primului loc în clasa
ment. Şi Minerul Certej, 
Aurul Brad, Constructorul 
urcă încet, dar sigur. în
tre acestea, Mureşul Deva, 
şi Minerul Ghelari (şi 
poate Minerul Bărbăteni) 
se va da lupta pentru pri
mele locuri în clasament 
şi bineînţeles pentru foto- 
Hui nr. 4,

Dacia Orăştie - Mineral Bărbăteni 3-0
Meci plăcut, J antrenant, începutul a fost al oaspe- 

pe vechiul stadion al Da- ţilor, atacând susţinut, pe 
ciei Orăştie, cu un gazon centru si pe extreme, Bă-
bine întreţinut, antrenor 
Neagu. In ciuda scorului, 
replica Minerului Bărbă
teni, antrenor-jucător Ciula, 
a fost pe măsura locului 
ocupat în acest an în cla
sament de tânăra echipă a 
oaspeţilor

v,-~*, -------- .
centru şi pe extreme, Bă- 
jenaru, Bodea, Bălăneanu 
şi Dima, creându-şi două 
ocazii bune de a înscrie, 
dar imprecizia şuturilor a 
scutit de emoţie pe Dacia 
Şi chiar în min. 8, Pădu- 
reanu profită de o inexac
titate a‘ apărării adverse şiţuvx •

REZULTATELE ETAPEI: A.S.A. Aurul Brad — 
Cerna Cristur 7—0; Min. Certej — Haber Haţeg 3—2; 
Dacia Orăştie — Min. Bărbăteni 3—0; Min. Ghelari 
— Metalul Crişcior 3—0; Min* Aninoasa — Jiul Pe- 
trila 5—0; Vict. ’90 Călan — Min. Şt Vulcan 3—1; 
Min. Teliuc—C.F.R. Simeria 3—0; Constructorul — 
Mureşul Deva 2—1.
1. Minerul Ghelari
2. Mureşul Deva
3. Minerul Certej
4. A.S.A. Aurul Brad
5. Constructorul Hd.
6. Minerul Bărbăteni
7. Minerul- Aninoasa
8. Haber Haţeg
9. Min Şt. Vulcan 

10. Dacia Orăştie
11 Vict. ’90 Călan
12 Minerul Teliuc
13. Metalul Crişcior
14. Jiul Petrila
15. CF.R. Simeria
16. Cerna Cristur

6 4 2 0
6 4 , 1 1
6 4 1 " 1
6 3 2 1'
6 3 1 2
6 3 1 2
6 3 0 3
6 2 2 2
6 2 2 2

.6 2 2 2
6 1 2 3
6 1 2 3
6 1 2 3
6 2 0 4
6 1 1 4
6 1 4 4

:: C.F.R. Simeria

15— 3 
21— 3 
15— 9 
14— 6 
11—  7 
9— 8 

20—14 
10—  6 
11—  8 
9— 8 
6—  8 
4— 7 
7—12 
7—24 
3—13 
2—28

10
9
9
8
7
7
6
6
6
6
4
4
4
4
3
3

—Vict Călan; Min, uneiari — lYUii. mmiuuou,
Haţeg — Dacia Orăştie; Cerna Cristur — Min. Certej; 
Mureşul Deva — Aurul Brad; Met, Crişcior — Min.
Bărbăteni, . . . .  ....................../ __

îi pasează lui Sidorak aflat 
liber şi acesta trage cu 
sete în poartă : 1—0. După 
alte 4 minute, acelaşi ju
cător trimite mingea în 
bară. Apărarea în linie 

• a oaspeţilor facilitează ac
ţiunile gazdelor care mai 
înscriu în minutele 37 şi* 
87, după mai multe ratări, 
prin Pădureanu. Aşa cum 
relatam mai sus, în ciuda 
acestui scor, Minerul, la 
2—0, a avut ocazia să mo
difice scorul mai ales în 
min. 75, 78, 82 când, de 
două ori portarul Blagu şi 
o' dată Voinea au scos mi
raculos, trei şuturi de gol 
ale oaspeţilor. Oricum, Mi
nerul Bărbăteni — întărită 
cu câţiva jucători în acest 
campionat, a câştigat în va
loare şi dacă va creşte si
guranţa în apărare şi pre
cizia şuturilor la poartă, 
poate spera într-un loc mult 
mai bun în clasament faţă 
de anul trecut.
* A arbitrat la centrii Mun- 
teanu (cu unele scăpări), 
L. Kelemen şi I. Stanca 
(corect) la linie. Dacia: Blagu 
Cornea, Sabău, Oniga,, Ilici 
Voinea, Ştefan (Căşuneanu), 
Pădureanu, Contor (Şerban), 
Julinschi, Szidorak. Mine
ral : Babu, Dosan, Bană, 
Baraghin, Ştefan (Berbece), 
Ciula, Dima, Băjenaru. Ba
dea (Găman), Ambruş, Bă
lăneanu, ____ ____

.........* .............. .......................... 1
Olimpiada din anul 2000

ia Sidney
După o cursă palpitantă, 

joia trecută, la Monte Cario 
la sesiunea Comitetului 
Internaţional Olimpic au 
avut loc patru tururi de 
scrutin pentru stabilirea 
oraşului ce va găzdui j» 
curile olimpice din anul 
2000. la care candidau nu 
mai puţin de cinci oraşe; 
Istanbul, Berlin, Manches- 
ter. Beijing şi Sidney. Pâ
nă la urmă, cei mai bine 

1 pregătiţi (condiţii asigu-

ratţ, programare, facili
tăţi la anumite servicii) 
s-au dovedit a fi austra
lienii. Drept urmare, au 
şi primit cel mai mare 
număr de voturi.

Vestea desemnării ca 
loc de desfăşurare a O- 
linipiadei de la cumpăna 
dintre cele două milenii 
a fost primită în Austra
lia, dar mai ales la Sid
ney, cu manifestaţii şi c 
imensă bucurie.

REZULTATELE CONCURSULUI PRONOSPORT 
DIN 26 SEPTEMBRIE 1993

I Cagliari — Lazio
II Cremonese — Milan
III Inter — Piacenza
IV Lecce — Juvcntus
V Napoli — Udincse
VI Reggiana — Foggia
VII Roma —r Atalanta
VIII Sampdoria — Parma
IX Torino — Genoa
X Ancona — Padova
XI Cesena — Ascoli

. XII Modena — Lucchese 
ţ XIII Viccnza — Monza

4—1
0—2
2—0
1—1
2—1
0—0
2—1
ÎMI
2—0
1—1
2—1
1—0
1—0

1
2
1
X
1

X
1

XL
9

X
1
1
1

Pagină realizată de SABIN CERBU.
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SFANŢUL ILIE îl trăsneşte ps sfanţul
GHEORGHE!

O întâmplare neobişnuită s-a petrecut în sâmbăta 
de 4 septembrie a.e. la Veneţia, în ceea ce am putea con
sidera un episod din „războiul sfinţilor". In timpul 
unei ceremonii, un trăsnet a lovit ta plin turla clo
potniţei basilicîi San Gtergte Mâggiorc, făcând să 
ardă complet îngerul de lemn care era fixat in vârf. 
Bssiticn San Giorgk» e («era unUi cunoscut arhitect 
M Renaşterii italiene, Palladio, construcţia ei începând 
în 1566.

Cum resturile statuii arse riscau să Se prăbuşească 
peste clădirile alăturate ale Fundaţiei „Gtergto Cini", 
WMte este găzduită, de la 28 august la 21 noiembrie, 
expoziţia „Vedute. capricci, feste" (Vederi, capricii, 
sărbători") dedicată bicentenarului morţii celebrului 
Fraacesco Guard i, a fost necesară intervenţia pom
pierilor cane au degajat turla avariată. Clopotniţa mai 
suferise o vătămare asemănătoare în 1774, fiind re* 
construită două decenii mai târziu de o altă persenâ-

pentru satelit. Tel. 618359, 
(9218431

•  Vând motor Ara Bra
şov, efectuat reparaţie ca
pitală R. 1 şi şasiu AHO 
complet, grupuri punţi, 
roţi. Tâmpa 164. Tel. 1*7 
Băcia, după ora 20. (9318461

•  Vând ieftin apartament 
2 camere, cartier Dacia, 
bloc 11, etaj 1. Informaţii 
tel. 613779, după ora 18.

(921870)
• Vindem maşină tifon,

izotermă 5,7 tone, camion 
gaz, nou, multicar, baracă 
metalică Relaţii 827558, o* 
rele 8—15. (921*18)

•  Vindem lemn de con
strucţie casă (vila), bârhe, 
grinzi, stucatura, coarne. 
Informaţii Petroşani. 541680, 
între 17—19. (921*23)

•  S.C. Clasic Comexim 
SJtX.. Deva vinde en-gros

lltate cunoscută a arhitecturii peninsulare, Ifcwwhtt» 
Burattio. Oricum, recidiva de înalt voltaj din această 
toaauă dovedeşte că relaţiile dintre condUcăterU .ja
rului de tec" (Sfântul Sie) şi învingătorul balaurului 
(Sfânta! Gheorghc) sunt intr-adevăr uneori deosebit 
de-

Fort
IESE VIU DIN GURA UNEI BALENE!

întâmplarea petrecută în largul localităţii 
Bragg (California — SUA) in urmă cu câteva xil 
a fi «aleasă de pe bazele celebrului baron  ̂
sau ale pm mal iHiUn cunoscutului căpitan Ahab. Şi 
totuşi, deşi incredibilă, ea este reală. înotătorul sub
acvatic David Milos, 38 ani, a fost pe jumătate înghi
ţit de u mare balenă albi, dar spre şansa sa, a fost 
înapoiat mării'. Nu fără-a fi serios rănit la piept, ia 
spate, la cap şi la faţă.

„E Un om foarte norocos", a comentat paznicul 
de coastă care i-a venit în ajater, adăugând că sal
varea lui MHes s-a datorat faptului ci balena nu l-a 
dorit. După cum se ştie, marea balenă albă este una 
din puţinele specii în măsură să înghiţi un om. La 
rândul său, după ce a primit prunele ajutoare, iacă 
sub şoc, Milos a povestit că a fost atacat «in spate 
de uriaşul măritor şi înghiţit de la cap până la înăl
ţimea umerilor.

I

I
.{R.

I%
1%
1

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA 
ORGANIZEAZĂ 
C O N C U R S  

pentru elaborarea proiectului 
STEMA JUDEŢULUI HUNEDOARA 

Concursul este dotat cu premii in valoare 
j totală de 300 000 lei.

*

VANZARl- 
ClJMPAft ARI

ma-p Cumpăr imediat 
„învăţaţi limba 

profesor".
(921890)

Vând TV 12 izotermă. 
N ţ  convenabil. Tel. «18678. 
: •  Vând motor şi caro- 
mm  de Skoda S 100. Preţ 
«MHfenftfeil, informaţii tel. 
MM6U893. '

•  Vând apartament doua 
dMHfre, str. Minerului, De- 
ve. Reiaţii la tei. «21645.

(921*45)
«  vând Trabant 60t. In.

De Va.

Ford
Tel

■d'imb eu mivrobaz. 
tu. «MK».'

»  ««Ud utidtobez 
In metricii l«t

după «a-a 18.
-ii-'.ii. • ’«.,■■■ (821857)
rm Vând Volkswagen Gktif 

şţ., butelie aragaz. TeL

rtb după ora 17, (921860)
JbArund caroserie Dada

« . « Î T  *“ *  J S î S

• Vând apartament trei
camere parter Hunedoara, 
G. Enescu, 16(4, orele 18— 
20. (921167)

•  vând Renault 19. stare
bună. tel. 629755, DevU, 
bdul N. Bălceseu, bl. ÎS, 
ap. ÎL (921883)

•  Vând Citroen BX 19
Diesel, mixtei 1984, înma
triculat. Informaţii tel, 
713344. (921168)

Iii Vând dozator Stic 
marca Tec —Comelius. In
formaţii tel. 7122*2, după 
ora 19, (921173)

•  Vând chioşc aluminiu 
absolut nou, Qfaât Club,

Golf Diesel, cameră 
video Canon. TUL 714316, 
Intru orele 19—23, 713861, 
orele 8—10. (921167)

• Vând borhot prune 
110 iâi/litru. TUL 611951.

(921*74)
■ rOvVj 
oamere 
teL 61

sau
nie, după ora 21.

_____ ^ (9 2 1 ^
’ * Vând joc mecanic For
mei, informaţii Deva, teL 
6l*9ft. Intre orele 16—18.

(921852)
« Vând motocicletă IJ 

Planeta 5 şi o claie fân. 
Tal. 614641. (921851)

•  Vând televizor alb-
nagm Diamant şi cU ton

Jaii;
Deva, 

sau *16176
(921867)

• Vând apartament două 
camere cărămidă, parchet, 
intrări separate, bl O. 1, 
str. Zamîlrescu, preţ 7 500 090 
negociabil şi garsonieră 
bdul Rălcescu, bl 37 par
ter. Informaţii la tel. 
62711a (921872)

•  Cumpăr forintî 11 lei
Deva, teL «22665. (921694)

•  Vând rulotă, io mese
-bar şi navete de bere. De
va, teL 61457a (921832)

•  Vând urgent garso
nieră în Simeria, str. 1 
Decembrie, bl. 102, ap. 31.

(021871)
•  Vând pui Teckel sâr- 

mos. Tel 0956/22141.
(921873)

•  Vând dubiţă VW pe 
benzină şi motor Mercedes 

'200 pe benzină, în perfectă 
stare de funcţionare. TC1. 
616363, după ora 20.

(921874)

«MBimmi mu . d r
, 1**7. wtar*

vind aripi stânga.
•««â *Râ. noi* __
^**P*?* <* tntemcvfa* 

*®u Da<̂ » I®10>TeL 72&301. (921877)

pteţ fjm  DM
la tel

(921882)
•  Vând Opel KadMt câ- 

ravun şi pavilion apicol din

SCHIMBURI 
OE LOCUTNŢE

•  Schimb apartament * 
camere cu apartament 2—8
camere. Tel. 72*487.

(931169)

DIVERSE

• S.C, Prest Serv. Cri
zantema S.R.L. Simeria a- 
nunţâ intenţia de majorare 
a preţurilor la transport 
gunoi, începând cu data de 
1 octombrie 19*3, datorită 
majorării preţurilor ia coea- 
bustibil şi piese bute.

» S.C. Comtur S.R.L. Hu
nedoara intenţionează ma
jorarea preţurilor la vân
zări en-gros şi eu. amă
nuntul începând cu data 
de 26 octombrie 1993.

ăhimînîu 
mim 
Tei.

•  Familia Ştefan, 
Radu şi Miheela, ne
poţi, anunţă împlinirea 
a şase luni de te de
cesul celei car« a test 
o minunată bunică, 

VIZITIU MAMA 
din comuna RtMţa, să
tul Dumbrava de Joi.

(921331)

pentru 60 fă-
convenabile

(921889)

Cei interesaţi se pot înscrie şi obţine relaţii \ 
de informare de la organizator, str, 1 Decern- \  

ţ brie, nr. 35 — camera 114, telefon 095/613383ţ 
— municipiul Deva. |

Termen de înscriere 8 octombrie 1993. i
Termenul final de predare a lucrărilor este 1 

30 noiembrie 1993,

BANCA COMERCIALĂ ROMANA S.A.
ANUNŢA;

Punerea în vânzare a unei noi emisiuni de 
certificate de depozit cu valoare nominali dej 
25006, 50000, 160000, 360060 şl 500000 tei,* 
cu durata depozitului de 6 luni sau un an, a- ] 
mrdând dobânzi avantajoase : *

•  80 te stată pe an pentru depozitele cui
durata de 0 luni; . \

|  •  65 la şută pe an pentru depozitele de Un ţ
’ an.
) Deschiderea de conturi personale:
\ #  la tedefe cu limita minimă de 56000 tei

şi dobândă 26 la stată pe an;
•  ta termen cu limita minimă de 156 60(1 

şi dobândi de 45 la sută pe an pentru termen 
de 3 luni şl 56 la sută pe an pentru termen de Ş 
un an.

Asigurăm confidenţialitatea, siguranţa şi 
operativitatea Operaţiunilor pe care le efectuăm 
la scdtile noastre din Deva, Hunedoara, Petro
şani, Brad, Simeria şi Lupcnt, (771) ^

SOCIETATEA ^MUREŞUL- SOCOM DEVA 
Str. 1 Decembrie, nr. 19.
Scoate ia licitaţie publică In ziua de 12 dC- 

tomhrie 1993 c
•  Spaţiu comercial 62 mp, bl. 5, 

Decebal Deva;
iţiu comercial 49 mp, bl. 5,

*9

\s

bdul *

bdul

®eva — mezanin;
mp. bdul -V

•  Angajăm 25 cortfecţloneri îmbrăcăminte; \
♦  Vindem 3 Candelabre semicristjjd. (776) ţ

S.C. COMSER SRL HUNEDOARA \
«B seAtal în Hunedoara, b-dul Traian. nţ. 49. ) 
Vinde «ase de tnartat Samsung cu TVĂ, «radei \

PIERDERI

e Pierdut legitimaţie sftr* 
viciu elibtrâtă de Side
rurgica S.A. Hunedoara pe 
nuaăele Topeueanu Dani*!.

1171)Se declară nulă. (951 
•  Pierdut ştampila a- 

parţinând S.C, AIHntUrrt 
S.tLL. Deva — Rotnâhlâ. 
Se declară nulă. (9*1841)

• Din pârlea Despăr
ţământului „ASTREI" 
şi Primăriei Orăştie 
un ultim omagiu pro
fesorului universitar 
doctor .
VASILE I*DRAlLA 

«tins din viaţă tntr-o 
Clipa de emoţie, te 
timpul manifestărilor 
ASTftSl desfăşurate te 
Orăştie, (92I878L

)

omologat.
SMhrfee garanţie 

Relaţii la f(4cfoăna 
095/718551
095/710615 
095/710744

Fax; 095/716773

poStgaranţîe

in

CASA DE CULTUftA CĂLAN

•C a ro l^ T S * !  Ş<X,aIa Sanhară PostI,c®a«

8 ani. Secţia asistent generallst, cu durata de

•95/?30601. SUp,ittientare Ia sediu» anităţii, tel.)

S C. AGROMEC RETEZAT S.A- 
CÎRNEŞTI

VINDE LA CELE MAI AVANTAJOASE 
PREŢURI.

•  Seturi motoare pentru tractoare, motoare 
ARO, Dacia — toate tipurile.

^921781)

i

 ̂ !s.C. PANICOR S.A.*j
J HUNEDOARA !
i !
J Anunţă intenţia de |  
I majorare a preţurilor;

11 uitBiiă « felm# # t

CENTRUL, DE CONSULI
ş i  in g in er ie  i__  _ ...... ...

«Cor» so ft  -  com puter* sib iu
Organizează in antal şcolar 1993—E994 

municipiul Deva. I
«  ŞCOALĂ POSTUCEALA Ctf PROFIL DE J 
Informatici (durata de şcolarizare 16 tuni).; 
Informaşi la telefon Deva 813078, (83«))

S.C COMIXT taASTBRS S.R.L. •  magazinul de mobilă, situat p e |
Str. A. Milreşaftu, Or. 2 (lâftgâ Casai 

Vă invită să Vizitaţi tU ţticffctleîfc : <je cultură), cate vă poate satisface |  
•  Udul depozit en gros de prO- -

I
toate dorinţele In domeniu, oferin-j 
du-vă 0 Varietate deduse alimentara şi industriale, sl uu,Va o varietate de garnituri ae 

tuat pe bdul Decebal (lângă ,,Lido“) mobilă, corpuri de mobilier, tapet şi |
•  depozitul ert gr§s dă1 produse fototapet. *

alimentare şl industriale, situat pe In următoarele zile se va deschl- a 
str. Horea, nr. 67. de noul depozit en gros de produse;

•  magazinul de galanterie situat alimentare şi industriale în Brad, j
pe bdul Decebal, lângă „Lido’% care situat în clădirea „Dacla-servlccrt- , 
Vă oferă articole de sezon (haine ului. |
de piele din Pakistan, pulovere an- * >
gora, treninguri, umbrele . Austria, VĂ AŞTEPTĂM i - >
poşete etc.) (771) j

CUVÂNTUL LIBEP“ S.A, DEVA J/20/618/i991. Cont 30 70 50 601 B.C. Deva, 2700, str. 1 Decembrie, 35,' jud. Hunedoara.Telefoane : 611275. 612157, 611269, 625904, fax 818061- Consiliul de administrau* » ■
h*rii, Tc*— > — * —

|  la specialităţile de pa-1 i 
J nifîcaţle, începând, .
|  cu da ta de 1 octom j | 
* arie 1993, datorită » [

i
I majorării preţului laţ 
! combustibil, energie |  
|  şi apă. I

(775 j |
Ziar editat de S.C.

------ ti(UV| DU', * tzecemone, 35, ju
-------’ u'toyu‘t, Iax 818061. Consiliul de administraţie: DuiUitfU Gheonea — preşedinte, Minei BodCă, Vlrgtl

Crişan, Tiberiu Istrate, N Icolac Târcob — administratori. întreaga răspundere pehtru conţinutul articolelor publicate o poartă auţorii acestora
Tiparul executat la S.C, »,POLlDAVA‘* S.A. DEVA —


