
Am luptat şi am câşti
gat! Câutâhdu-tje tot tt- 
lul de bube în cap până 
acum, lată că, după ce 
şi-au epuizat cam de trei 
ani încoace toate argumen
tele ce le aveau pentru 
obstrucţii, parlamentarii 
europeni au decis să ne 
recunoască şi nouă. ro
mânilor adică, vocaţia de 
europeni. După căderea 
barierelor ne întrebăm : 
o fi mai bine sau o fi mai 
rău de acum încolo pen
tru bietul român ? Asta 
rămâne de văzut. Impor
tan t este că s-a atins un 
obiectiv pe care istoria îi

de departe în urmă adi
că, cu indicatorii enume
raţi. Fireşte, consumul şi 
puterea de cumpărare se 
determină în raport cu 
absenţa sau abundenţa de 
produse pe piaţă care, la 
rândul lor, sunt condiţio
nate de preţurile practi
cate în amonte, de modul 
cum sunt încurajaţi şi 
stimulaţi producătorii.

Că din acest punct de 
vedere lucrurile se mişcă 
cam greu la noi ne-o do
vedesc nişte simple con
statări referitoare la ceea 
ce se poate cumpăra eu 

salariul mediu, comparativ.

recunoştea ele m ult şi nu 
erau motive să existe con
testaţii.

Dar cum ne primeşte şi 
ne priveşte Europa ? Fă
ră îndoială că suntem u- 
nul dintre copiii ei cei 
mai săraci la această da
tă, în ciuda resurselor de 
invidiat ce le avem. Bi
nefacerile reformei ajung 
cu greu să fie simţite şi 
să ne convingă, mai ales 
în pragul unei ierni ce 
se anunţă foarte aspră, că 
prosperitatea promisă de 
trei guverne va intra ne
condiţionat pe uşa din fa
ţă  în casele fiecăruia. O 
fi nădejdea noastră că ne 
vor scoate din necaz eu
ropenii care ne-au pri
mit alături de ei ? Greu 
de crezut, atâta vreme cât 
rămânem tot debusolaţi, 
învrăjbiţi şi certaţi cu 
munca, cât nu ne ajutăm 
singuri să găsim drumul 
căutat cu disperare, cel 
bun şi drept, care să ne 
călăuzească spre limanul 
mult visat — bunăstarea 
şi fericirea. Să fim bine 
înţeleşi. Sunt ei, occiden
talii, societate de consum, 
dar să nu uităm că şi ran
damentul muncii for este 
incomparabil mai ridicat 
decât al nostru.

Foarte clar este faptul 
că sănătatea economiei şi 
calitatea vieţii se găsesc 
în relaţie directă cu mun
ca, producţia şi producti
vitatea realizate, cu inte
resul pentru valorifica
rea eficientă, în condiţiile 
impuse de economia de 
piaţă, a produselor, in
clusiv a surplusului ex
portat. Prin comparaţii, 
pe bază de date statisti
ce, ne putem da seama 
cam unde ne aflăm, cât

spre exemplu, eu situaţia 
din Franţa (să nu vorbim 
de Germania, care pre
zintă date cu mult mai 
favorabile — n.n.). Dacă 
salariul mediu lunar al 
românului se „învârteşte" 
în echivalentul a 50 kg 
carne, 250 kg făină, 40 kg 
unt. 1000 bucăţi ouă, 250 
kg cartofi sau a 85 kg 
zahăr, francezii îşi pot 
procura de peste 4 ori 
maj multă came. unt sau 
făină, de aproape 6 ori 
mai multe ouă, de peste 
opt ori maj mulţi cartofi 
şi de zece ori mai mult 
zahăr.

Dacă aceasta este situa
ţia cu salariile şi cu pre
ţurile, cu legea cererii şi 
ofertei .să ne gândim şi 
la calitatea vieţii, având 
în vedere că din bugetul 
unei familii de germani 
formată din patru persoa
ne se alocă anual, la pa
ritatea actuală, activită
ţilor de timp liber echi
valentul a circa Un milion 
de lei pentru concedii, a- 
proximativ aceeaşi' sumă 
pentru sport, automobil şi 
camping, un alt milion 
pentru cărţi, reviste, ra- 
dio-TV, grădină şi anima
le de casă. iar' altul pen
tru jocuri, foto, cinemato
graf, concert, teatru,, ac 
tivităţi meşteşugăreşti ş.a.

Datele respective sunt 
suficiente şi edificatoare 
pentru a ne arăta faptul 
că am fost şi am rămas 
nişte copii sărăci ai Eu
ropei. Mai avem mult de , 
tras, dres şi de făcut pen
tru ca tot românul să poa
tă spune că, intr-adevăr, 
intrarea în Europa i-a 
băgat norocul şi fericirea 

"în casă,
NICOLAE TAROOB

PURTÂND IN SUFLET AMINTIREA SCOLII, A SATULUI SACEl

owţa. p
CONSTATARE:

•  Privighetoarea devine ciecănltoare du
pă măritiş.

E linişte la Săcel şi aer 
primenit. Sătenii işi văd. 
ca -întotdeauna, de lucrările 
gospodăreşti de sezon. Tă
cerea aparentă este între
ruptă. în pauze, de glasuri 
de băieţi şi fete — elevi la 
Şcoala ajutătoare din sat, 
de ultimele pregătiri pen
tru deschiderea atelierului 
unde vor învăţa meseria 
de tâmplar — începând din 
acest an — o parte dintre 

absolvenţii claselor a VIII-a, 
de lucrările de execuţie a 
unei şarpante Ia centrala 
termică.

Ceilalţi absolvenţi ai 
şcolii unde vor pleca, dle 
director Ioan Grozoni ?

— Se vor îndrepta spre 
şcolile profesionale de me
serii din Ineu (Arad) şi 
Şuiei (Argeş). In perspec
tivă, vom extinde numărul

claselor şcolii profesionale 
la patru. Şcoala noastră 
ocroteşte copii cu dificul
tăţi şcolare care nu pot 
urma şcoala de masă, co
pii cu handicap mintal 
sau devieri uşoare de com
portament sau de persona- 

. litate. Găzduim copii din 
judeţul Hunedoara, în clase 
de gimnaziu ,în special e- 
levi proveniţi de la Şcoala 
ajutătoare (clasele I—IV) 
din Peşteana. Deci, unita
tea noastră ajută pe fie
care dintre elevi să-şi gă
sească locul în societate, 
prin integrarea In şcoli pro
fesionale, potrivit cu capa
cităţile intelectuale şi op
ţiunile fiecăruia.

Din datele pe care nl 
le-a pus la dispoziţie con
ducerea şcolii — inclusiv 
dl. prof. Alexandru Boto-

roagă. director adjunct, — 
reţinem că această institu
ţie s-a bucurat în ultimii 
ani de foarte multă aten
ţie  din partea Guvernului. 
S-au primit fonduri sub
stanţiale în vederea asigu
rării de condiţii bune pen
tru această categorie de 
minori. Au fost executate 
lucrări de reparaţii la şar
pantele , clădirii anexe şi 
la castel (o construcţie ve
che din incinta unităţii , ce 
adăposteşte în prezent câ
teva birouri). Cu sprijinul 
Comunităţii Europene, s-au 
realizat şi modernizat insta
laţii sanitare, au fost com
partimentate dormitoarele. 
S-a împrejmuit şcoala cu 
gard din beton şi plasă. 
Dotarea de către - Medecins 
du Monde eu un microbuz 
Renault şi de către Orga

nizaţia Rasttad din Ger
mania cu maşini de spălat, 
frigidere, lăzi frigorifice şi 
spălătoare inox, cu alte o- 
biecte utilitare, a adus con
fort în spatiile care-i găz
duiesc pe copii. Organizaţia 
franceză Plomelin „Soli- 
darite" a donat şcolii un 
microbuz de trafic şi a 
sprijinit realizarea unui 
schimb de experienţă ta 
Franţa, la care au partici
pat cadre didactice şi ’e- 
îevi ai şcolii.

Condiţiile de cazare şl 
masă. de studiu sunt foarte 
bune. La fiecare nivel e- 
xistă câte două televi
zoare (alb-negru şi color), 
şcoala este dotată' cu apa-

ESTERA SANA  
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PERICOLUL PUBLIC NUMIT PREDA

Vă veţi da seama că nu 
exagerăm deloc atunci când 
un anume pericol public 
ii numim Preda. Pentru 
că, efectiv, ceea ce se spu- 
ne îh titlu putea foarte u- 
şor să devină realitate. Dar, 
să fim ma.i concreţi.

La Vulcan, fraţii Ioan şi 
Cristian Preda erau îndeob
şte cunoscuţi Nu pentru că 
erau oameni de omenie. 
Dimpotrivă, pentru compor
tamentul lor mai mult de
cât scandalos. Recent, însă, 

"şi-au dat de tot în petic. 
Iată despre ce este vorba.

Intr-o dimineaţă, pe la 
7,30, Ioan Preda se întoar
ce de la lucru (vagonetar 
la E.M. Vulcan) şi doarme 
până la ora 9. Se scoală şi 
pleacă în oraş. Şi-acum a- 
tenţie! îm preună cu câţi
va colegi bea prim a dată 
doi litri de rachiu, apoi 
trei beri. Merge acasă la 
un coleg şî mai bea trei 
litri de alcool preparat cu 
apă. Se întoarce acasă şi 
bea 5 sticle de bere cu fra
tele său Cristian. Pleacă 
la barul lui „Fillche“ şi 
m ai-toarnă în el două sti
cle de bere. Pentru că fos
ta lui concubină nu vrea

să stea de vorbă cu el, o 
sticlă de bere o sparge la 
bar. în  sfârşit, pe la ora 
15,30 se trage către casă. 
Nu ajunge, pentru că în 
faţa blocului se întâlneşte 
cu tatăl său, cu care mai 
bea o jumătate de litru de 
lichior. Tot aici se mai a- 
duce un litru de ţuică, pe

„ V ă  o m o r
şi intru

puşcărie"
care o bea împreună cu 
fratele, tatăl şi un vecin.

Deşi nu este pfea greu, 
nu am făcut socoteala, cre
dem că această enormă can
titate de alcool băută i-ar 
fi adus pe foarte (tiuiţi vaj
nici băutori Intr-o stare 
de beţie cruntă. Nu era în
să şi cazul lui Ioan Preda. 
Se putea ţine Încă destul

de bine pe picioare, aşa că 
s-a îmbrăcat, a luat un cu
ţit şi, împreună cu fratele 
său, a plecat Ia cafe-barul 
numit „Velea".

Din declaraţiile celor pre
zenţi rezultă că cei doi 
fraţi au sosit împreună cu 
losif Mitică şi că Ioan era ■ 
destul de beat. Au coman
dat bere pe care o ames
tecau cu ceva băutură din- 
tr-o sticlă. La un moment 
dat, cei trei se apropie de 
un cetăţean care repara un 
aragaz la un atelier de lân
gă local. Fără nici un mo
tiv, Cristian îl loveşte cu 
pumnul peste faţă. Prie
tenul Mitică a Încercat să 
aplaneze • conflictul, dar a 
fost lovit şi el. Cetăţeanul 
încasează pumni şi picioa
re d ar reuşeşte să fugă.

După o vreme, cei doi a- 
gresori cer de băut pe da
torie, dar nu primesc. Aşa 
că se aplică şi joacă îm
preună cărţi- în tre timp, în 
ideal au venit şi alţi con
sumatori. în tre  ei şi Gheor- 
ghe Gheaţă. Omul coman-

VALENTIN NEAGU
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ALMA MATER SI-A 
REDESCHIS PORŢILE

Ca orice început, deschi
derea anului universitar 
s-a constituit într-un mo
ment emoţionant pentru 
studenţii şi cadrele didac
tice de la institutele de 
învăţăm ânt superior din 
judeţul nostru, ca, de alt
fel, pentru cursanţii şi 
profesorii lor din întrea
ga ţară. Emoţionant pen. 
tru  neprevăzutul , sutelor 
de zile de studiu ce vor 
urma, pentru însuşi fap
tu l  că a  fi student e un 
lucru frumos. Aşadar. Al
ina Mater şi-a redeschis 
porţile pentru sutele, mii-

Ie de tineri dornici de a 
învăţa, de a se perfecţio
na într-un domeniu pe 
care-1 visează şi-l doresc 
din tot sufletul, chiar da
că nu mai au garanţia că, 
la absolvire, vor lucra i- 
mediat.

La Universitatea Teh
nică din Petroşani vor 
învăţa în acest an peste 
3200 studenţi, dintre ca
re numai în anul I sunt 
630. Facultăţile, dar mai 
ales secţiile s-au bucurat 
de interes din partea con
curenţilor. Unele sunt 
chiar tentante, dovadă că 
Senatul universitar, rec. 
taratul s-au gândit cu

grijă  la soarta tinerilor şi 
a instituţiei în ultimă in
stanţă. Astfel, Facultatea 
de maşini şi instalaţii e- 
lectrice funcţionează cu 
secţiile electrică, electro
tehnică, ştiinţa sisteme
lor şi calculatoare ; -i Fa
cultatea de ştiinţe cu sec
ţiile — ştiinţe aplicate şi 
psihosocioproducţie. Iar 
Facultatea de mine aţe, 
la rândul ei, trei secţii 
— mine, construcţii mi
niere şi sisteme de pro
ducţie. E necesar să mai 
amintim că Universitatea 
Tehnică Petroşani păşeşte 
în al 45-lea an de activi
tate. Zecile de ani care

s-au scurs nu umbresc cu 
nimic tinereţea perpetuă 
a instituţiei, dată de ... 
tinerii care-i trec mereu 
pragul. La un astfel da 
moment aniversar, adău
găm şi noi urarea de ani 
mulţi şi tot mai mari suc
cese !

La ora 9 s-a desfăşurat 
o caldă festivitate şi la 
Institutul de Inginerie din 
Hunedoara, care funcţio
nează acum cu patru ani 
de studii şi 572 studenţi 
împărţiţi în 22 grupe. A- 
ceştia urmează cursurile 

- secţiilor: electromecani
că, utilaje tehnice şi me.

talurgie, pregătind spe
cialişti în domenii de ba
ză ale economiei judeţului 
nostru, ale ţării întregi.

Cu emoţie au păşit în 
sala festivă a Prefecturii 
Judeţene studenţii Facul
tăţii Ecologice din Deva. 
Un număr impresionant 
de tineri se pregătesc pen
tru . specialităţi „fier
binţi1* ale trecerii noastre 
spre economia de piaţă, 
domenii de vârf, căutate.

Tuturor Ie dorim un an 
bun, succes la învăţătură, 
şansă în v ia ţă !

MINEL BODEA

Ite : „Influenţe 
ce în poezia noastră ac-1  
tttalfi", „Delimitări cri-1  

I  tlce”. „Condiţia te*»-' I  
|  ţiei, Portrete”, „Et-1  
V hos şi cultură sau voca-1  
S ţia tinereţii”, „Artă ş i*  
I ideal", Repere critice" I 
■  ţpa. Exeget al operei Iui*  
I Octavian Goga, căruia I 
I  i-a dedicat o monografie. ■  
1 A scris evocări dedica-1

I te Iui Aurel Vlale# C -C o! 
pilăria unui Icar**, „E lf

Il-au cunoscut pe Aurel £  
Vlaiou"). A  publicat spo-1  

I  rădic poezii. A îngrijit I  
■  ediţii de „opere", d in - i  
I  tre care „Opere alese" d e |  
|  O. Goga ; |

DIRECTOR NOU LA 

SPITALUL DIN 

HUNEDOARA

In scopul îmbunătăţirii 
activităţii manageriale, a 
derulării corespunzătoare a 
reform ei. şi perfecţionarea 
continuă a asistenţei me
dicale, Direcţia sanitară a 
judeţului Hunedoara l-a 
numit în funcţia de direc
tor al Spitalului Municipal 
din Hunedoara pe dr. Ro
meo Stănescu, medic p r u , 
mar, şeful secţiei ortopedie 
a spitalului hunedorean.



- Făcând- o socoteală, f ie
şi parţială,' a  .desfăşurării 
învăţământului religios în 

: Şcoala Generală Nr. 2 din 
Orăştie, în ce mă priveşte, 
pot să afirm că, la cele 
unsprezece clase la care 
am predat o oră săptămâ
nal pe clasă,% ora de edu
caţie moral-religioasă or
todoxă, bilanţul este încu
rajator. Astfel, din cei 369 
elevi înscrişi în clasele I— 
VIII la care am predat, al
te religii fiind 48 elevi, 
transferaţi 43 elevi, rămaşi 
pentru cursuri 278 elevi, au 
frecventat ora de educaţie 
moral-religioasă 273 elevi 
adică 95 la sută. Dintre a- 
ceştia, în medie, au absol
vit acea oră de religie cu 
calificativul „foarte bine"

din casă. Aşa să lumineze 
lumina voastră înaintea oa
menilor, încât să vadă fap
tele voastre cele bune şi 
să mărească pe Tatăl vos-: 
tru carele este în ceruri" 
(Matei 5,14—16). Pe scurt a- 
cest principiu pedagogic: 
„Exempla trahunt".

Au apărut apoi manua
lele de religie pentru cla
sele I şi a Il-a şi. sunt în 
curs de apariţie şi pentru 
celelalte clase. Orele de e- 
ducaţie moral-religioasă 
fiind fixate, programa şco
lii fiind densă, la periferia 
orarului, când atenţia co
piilor este scăzută, am in
tercalat predarea lecţiilor 
cu melodii religioase, ţi 
nând seama de entuziasmul 
şi tinereţea elevilor, iar

H U N !
S I  N O R M A L I  T A I E

217 elevi, cu „bine" 58 e- 
levi şi cu „suficient" 2 e- 
îevi.

Privind lucrurile nu nu- 
mai statistic, mai putem 
trage şi alte concluzii ; e- 
îevii, încă acum trei arii 
când s-a introdus în şcoa
lă  ora de educaţie frioral- 
religioasă, s-au arătat ca 
având un fond aperceptiv 
togat, că au vocaţia mis
terului, a transcendentalului 
şi a autenticei vieţi şi că 
şi de data aceasta, ca de 
atâtea ori în istoria noas
tră, familia s-a dovedit a 
fi un factor de credinţă şi 
cultural. Nu numai elevii 
Încep să-şi îmbogăţească cu
noştinţele religioase, dar şi 
noi, cei ce predăm, suntem 
puşi în situaţia ele a ne re
împrospăta cunoştinţele re
ligioase din facultate, a- 
deverindu-se spusa lui M. 
P. A m iel: „învăţând pe al
ţii, te instru ieşti; povestind 
observ i; observând exa
minezi ; arătând p riveşti, 
scriind gândeşti ; pompând 
aduni apă în fântâna ta“
' Pedagogi , şi metodişti ca 
Herbart, Rein, Ziller, Pes- 
talozzi, J.J. Rousseau, Oni- 
sifor Ghibu ş.a. îşi au im
portanţa lor, dar, pentru 
noi, pedagogul şi pedagogia 
creştină ne este fundamen
tală ; „Voi (apostolii, învă
ţătorii, profesorii, creşti
nii — n.n.) sunteţi lumina 
lu m ii; nu poate o cetate 
aflată pe vârf de munte 
să se ascundă. Nici nu a- 
prind făclie şi o pun sufc 
obroc (loc jo s , ascuns, su t 
masă — n.n.), ci în sfeşnic 
şi luminează tuţuror celor

combaterea surescitării ner
voase am atenuat-o prin 
angajarea elevilor în ocu
paţie precisă : scrierea lec
ţiilor în sinteză.

Triihestrial s-au depus, la 
direcţiunea şcolii planifi
cările programei analitice, 
ea fiind realizată până la 
sfârşitul anului. Relaţiile 
cu corpul didactic, zis laic, 
au fost de colegialitate, în
ţelegere şi respect reciproc, 
iar raporturile cu direcţiu
nea şcolii s-au exprim at 
printr-o colaborare fruc
tuoasă.

Pentru ca obiectul dp în
văţământ, educaţia moral- 
religioasă, să intre în nor- 
malitate, după trei ani de 
tatonări, sunt necesare, cre
dem, următoarele măsuri 
m inim e: ca obiect de în
văţământ, educaţia moral- 
religioasă în şcoală nu poa
te fi decât obligatorie ; să 
se noteze cu 1—10 pentru 
că numai aşa poate intra 
în procesul de învăţământ, 
aşa cum s-a h o tă râ t; ar fi 
necesar material didactic 
modern ; filme cu subiecte 
religioase ; elevii fiind creş
tini, Şcoala nu poate fi de
cât creştină, şi acest ade
văr ar putea ieşi în eviden
ţă  prin afişarea în clasă a 
icoanei lui Iisus Hristbs, ma
rele pedagog al lum ii; o- 
ra de educaţie moral-reli
gioasă să nu fie fixată la 
periferia orarului, ci în 
cadrul orarului în aşa fel 
încât să se poată alcătui 
şi norme întregi pentru 
predarea acestei ore.

Pr. prof. AVRAM PETEIC

Cu privire la articolul pu
blicat în cotidianul dv. cu 
nr. 959/16. 09. 1993, în vir
tutea dreptului la replică, 
vă rugăm să publicaţi răs
punsul conducerii Spitalu
lui municipal Petroşani 
după cum urmează.

Cu privire la articolul, în 
cauză suntem indignaţi de 
faptul că se fac afirmaţii 
nefondate, jignitoare, la a- 
dresa unor specialişti în 
domeniu.

Nu căutăm să ne discul
păm pentru că nici nu poa
te fi vorba de aceasta, dar 
se cuvine să spunem lucru
rilor pe nume. Iată deci 
cum stau faptele : în luna 
mai şi iunie a.c. au sosit 
ajutoare din străinătate, ai 

-cestea constând în aparatu
ră ţpedicală şi medicamente 
Referindu-ne la medicamen
te, menţionăm că acestea 
vin în cantităţi foarte mici 
pe sortiment şi tratamen
tul nu poate avea conti
nuitate şi efect. Deşi vin 
în gamă sortimentală va
riată suntem nevoiţi să le 
supunem unui control de 
sortare şi clasificare foarte 
riguros. Acest lucru presu
pune mult timp, deoarece 
a fost luată măsura ca me
dicamentele în cauză să fie 
depozitate în farmacia spi
talului. Important este 
faptul că ateste medicamen
te, care nu corespund, nu 
au ajuns la patul bolnavu
lui.

La data controlului în 
cauză, erau în curs de - 
sortare după care urma să 
se hotărască de către labo
ratorul de control al medi-

PREPTUL LA REPLICA

Răspunsul conducerii 
Spitalului municipal 

Petroşani
camentului Deva, dacă a- 
ceste medicamente se pot 
introduce în tratament sau 
dacă trebuie distruse.

în  consecinţă, o urmărire 
atentă a aspectului organo
leptic şi a tuturor modifi
cărilor vizibile urma să se fa
că şi la această gamă ne
sortată şi aceasta se poate 
face numai de specialişti 
care sunt puţini la număr.

Dovadă că la cererea noas
tră s-a deplasat la faţa lo
cului dl farmacist Muntea- 
nu Ioan — şeful Laborato
rului de control al medica
mentelor Deva. Cu această 
ocazie s-a constatat că e- 
xistă o inadvertenţă între 
cele sesizate în articolul în 
cauză şi cele constatate în 
farmacie, acestea fiind con
semnate într-un act de con
trol ce poate fi consultat 
la acest organ.

Pentru ca, în viitor să nu 
mai aibă loc confuzii, este 
bine de ştiut că în activi
tatea de control, în spital 
şi farmacie, este necesară 
prezenţa specialistului în 
domeniul medicamentelor.

în  plus, medicamentele 
sosite din donaţii, indife
rent de unde vin, nu pot 
fi supuse recepţiei şi uti
lizării ca orice altă marfă 
alimentară sau nealimenta
ră. Subliniem în acest sens

Purtând in suflet amintirea 
scolii, a satului Săcel

(Urmare din pag. 1)

rat de proiecţie pentru 
filme (care se face săptă
mânal), eu staţie radio, gru
puri de elevi fac excursii 
cu maşinile, se organizează 
întreceri sportive cu elevi 
de la celelalte şcoli. Am 
văzut dormitoarele cochete, 
ordonate, aranjate cu mult 
bun gust şi fantezie, ca şi 
atelierul de croitorie şi 
tricotaje unde fetele de
prind meserii, utile pentru 
viaţă, am observat strădania 
personalului de a aprovi
ziona cămările iernii; de a 
menţine ordinea şi curăţe
nia. „Avem copii buni 
pentru că există oameni 
care se ocupă de ei“ — 
reflecta dl Grozoni.

Colaborează la viaţa şcolii 
Inspectoratul Teritorial pen
tru Handicapaţi Deva, In 
spectoratul Şcolar Jude
ţean şi zonal, Comisia de 
diagnostic, şi triaj. Alături 
de cadre didactice şi edu-

(Urmare din pag. 1)

dă două beri şi stă liniştit 
pe terasă, lângă un gard 
metalic. Pentru că nu mai 
avea ce turna pe gât, Ioan 
pleacă. Nu după multă vre
me însă se întoarce dezbră
cat până la brâu şi cu un 
cuţit în mână. Repeta în
truna ; „Vă omor şi intru 
In puşcărie". Şi pentru a-şi 
pune în aplicare vorbele, 
încearcă să lovească pe un 
tânăr ce trecea pe lângă el. 
Patronul reuşeşte să devie
ze lovitura, dar geaca tâ 
nărului este tăiată, în par
tea stângă a spatelui. No
roc că tânărul nu a reac
ţionat, altfel cine ştie ce 
m ai ieşea.

La un moment dat — 
spune Constantin Velea, pe 
terasă am auzit un zgomot. 
Când am ieşit, masa celor 
doi fraţi era răsturnată, iar 
halbele sparte pe jos. L-am

„Vă omor şi intru 
în puşcărie"

văzut pe Ioan Preda apro- 
piindu-se de G. Gheaţă spu
nând : „Pe ăsta îl omor". 
Mai repede a fost însă fra 
tele Cristian, care a început 
să-l lovească cu pumnii şi 
picioarele. Văzând că vine 
şi celălalt frate cu cuţitul, 
Gheaţă o ia la fugă în 
direcţia blocului unde lo
cuia. Ioan aruncă după el 
cu pietre, dar împreună îşi 
urmăresc victima. Văzând 
ceea ce se întâmplă, con
sumatorii se împrăştie la 
repezeală. Alţi vreo 40—50 
de oameni se adună pen
tru  a vedea ce se întâm
plă, dar nu intervine ni
meni.

Ce să mai lungim poves

tea, cei doi fraţi, care au 
devenit un real pericol pu
blic, urmăresc pe om până 
la uşa apartamentului, pe 
care o sparg. în  hol îl gă
sesc pe Gheaţă. Ioan Preda 
loveşte cu cuţitul în drep
tul inimii. Victima cade 
într-o baltă de sânge spu
nând : „M-ai omorât". Cel 
ce a lovit fuge apoi arun
când cuţitul în faţa blo
cului. Pe Cristian însă îl 
apucă de tot nebunia. Spu
nem acest lucru, întrucât, 
în timp ce victima este du
să pe braţe Ia spital de 
nişte oameni de suflet, lo
veşte în continuare cu pum
nii şi picioarele în capul şi 
spatele celui care era între

că trebuie să-şi atingă sco
pul terapeutic şi deci să 
aibă,' în final, un caracter 
umanitar, nu comercial sau 
de altă natură.

în  ce ne priveşte, asigu
răm opinia publică şi pe 
semnatarul articolului că 
ne vom menţine controlul 
riguros, de specialitate al 
medicamentelor, scopul 
fiind numai cel arătat. Ne 
surprinde faptul că s-a dat 
o interpretare eronată u- 
nor stări de lucruri care 
dl -inspector de la Oficiul

Judeţean pentru Protecţia i|  
Consumatorilor, în discu
ţia avută cu dl farmacist ' 
Munteanu Ioan — şeful 
Laboratorului de control al 
medicamentului Deva, î- 
nainte de publicarea în 
presă, era edificat asupra 
etapelor pe care le presu
pune un astfel de control, 
şi nu înţelegem de această 
dată unde este „rana" pe 
care trebuie aplicat „trata
mentul".

N R .: Iar noi nu înţele
gem unde era în articolul 
nostru jignirea la adresa u- 

, nor specialişti. Dacă din 
mai până în septembrie n-a 
fost timp pentru sortarea 
medicamentelor din ajutoa
re !... Cât despre faptul că 
„N-au ajuns la patul bol
navului", noi am spus ce 
am avut^de . spus.

L ic ita ţie  p e n tru  
p ro ie c ta re

Pentru îmbunătăţirea ca- lui Avram Iancu şi mor- i 
druiui în care se desfăşoa- rnintele de eroi din primul 1 
ră an de an manifestări- război mondial. ţ
le de omagiere a eroului S-au trimis invitaţii, de i 
naţional . Avram Iancu, participare la institutele > 
Consiliul judeţean Hune- de proiectare din Deva,) 
doara a lansat o licitaţie Alba Iulia, Cluj, URBAN- i 
de proiectare pentru mai PROIECT Bucureşti, pre- . 
buna punere în valoare cum şi la 10 colective pri- 1 
a ansamblului de monu- vate de proiectare printre  ̂
mente din incinta cim iti-. care ASAR, Casa, Corn- t 
rului de la Ţebea : bise- pact, Eurostil, Eurodomus. > 
îica ortodoxă, mormân- Termenul de predare a ) 
tul lui Avram Iancu, go- lucrărilor este 30 noiem -( 
Elinul lui Horea, gorunul brie a.c. ^

« : . |
j CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEVA j

î Organizează '

catori .lucrează cu aceşti 
copii câţiva psihologi şi 
cadre medicale, maiştri, in
structori şi instructori de 
educaţie, un asistent social. 
Dar nu oricum, ci cu o 
experienţă căpătată de-a 
lungul anilor şi chiar de
ceniilor, cu prietenia şi 
iubirea uneori părintească 
de care au atâta nevoie 
învăţăceii aceştia pe care, 
în multe cazuri, nu-i caută 
nici mamă, nici tată.

...E linişte în sat şi-i 
octombrie iar. Obişnuiţi 
ca-n fiecare toamnă cu 
forfota şcolii, localnicii îşi 
văd liniştiţi de treburi. Un
deva, la capăt de uliţă, 

în vechiul dar înnoitul castel, 
la început de an şcolar, 
vin alţi copii, iar unii 
pleacă ducând cu ei, pen
tru întreaga viaţă, aminti
rea şcolii, a satului cu nu
mele Săcel. Dar şi aminti
rea unor oameni de suflet, 
care le-au fost vreme de 

câţiva ani deopotrivă dascăli 
şi părinţi.

I Concurs public dotat cu premii pentru ste- • 
J ma municipiului Deva, cu termen final de pre- | 
I dare Ia 20 noiembrie 1993. j
! Informaţii suplimentare cu privire la în-1 
|  scriere, metodologia de elaborare ete.—  la Con-1
* siliul local al municipiului Deva, camera 8, te- J
1 tefon 616718. I
J înscrierile se vor face până la data de 1G ! 
I octombrie 1993. 1
; ☆
1 Având în vedere starea materială precară |
2 a unor familii cu copii de vârstă şcolară ce n e-« 
I cesită a avea asigurată cel puţin o masă pe | 
|  zi la o cantină şcolară şi datorită faptului j 
î că numărul asistaţilor sociali din municipiul I 
I Deva este de peste 200 de persoane, aşteptăm j
* din partea agenţilor economici cu capital de I 
|  stat. şi privat sau a persoanelor fizice sprijin fi- j
* nanciar pentru rezolvarea acestei situaţii.
| Contul pentru depunere este : 651110222, j
' deschis la Banca Comercială Deva. (791)

I
viaţă şi moarte. Ce să crezi 
despre un asemenea spe
cimen ? Chiar şi la urgen
ţa  spitalului, îi înjură pe 
poliţişti, iar pe cei care l-au 
salvat pe Gheaţă îi ame
ninţă cu moartea !

După operaţia efectuată, 
viaţă lui Gheaţă este sal
vată.

Cât despre cei doi fraţi, 
pe care nici nu mai ştim 
cum să-i numim, menţio
năm că sunt trimişi în ju 
decată pentru tentativă de 
omor — Ioan şi complicita
te Ia tentativa de omor —> 
Cristian.

La 21 şi respectiv 20 de 
ani, ambii sunt pasibili de 
o pedeapsă de la 5 la. 10 
ani.

Pentru o vreme, locuito
rii din Vulcan vor scăpa 
de pericolul public numit 
Preda. Dar problema este 
că acest fapt nu-i n ici pe 
departe singular.

S.C. COMBAT S.R.L. PEŞTIŞU MIC 

ANGAJEAZĂ:
pentru Moara cereale Peştişu Mic :
— administrator
— magazionicri .
— operatori
— zidari ’
— necalificaţi

I

j
|  Informaţii zilnic, între orele 9—12. (922055)5

S.C. ACK S.R.L. PAŞCANI

Are plăcerea de a vă invita la standul din pavi-i 
|  lionul „B“, etaj I, organizat cu ocazia TIB ’93, în pe-J 
* rioada 11—17 octombrie, unde veţi putea obţine in-» 
I formaţii tehnice şi comerciale referitoare la următoa-l 
;  rele produse : • î
|  •  contor energie termică apă caldă *
I •  contor energie termică abur t

I'  •  contor gaze ’
•  sistem complet pentru măsurarea cantităţii de j 

J apă şi energie termică, destinat blocurilor de locuinţe | 
I •  sistem de automatizare pentru controlul tem pe-« 
» râturilor asistat de calculator. j
I Relaţii suplimentare le puteţi obţine de la sed iu l, 
J firmei n oastre : str. E. Stamate, nr. 2, PAŞCANI — I 
j 5725, tel. 098/062258, fax 098/061033. (795) J



Puncte 
valoroase 

pentru oaspeţi
In etapa a VlII-a a Di 

viziei Naţionale s-au în 
registrat nu mai puţin d 
patru egaluri şi două vic
torii ale oaspeţilor şi doa: 

1 trei victorii ale gazdelor 
l Succesul steliştilor, uşo. 
1 de prevăzut în faţa Pro 
J greşului Bucureşti, îi men 
\ ţine pe militari pe pri- 
1 mul loc, cu toate că ma 
'  au de disputat o restanţi 
) cu Gloria Bistriţa (pe te- 
i ren propriu) şi, în plus 
} continuă să-şi menţină per 
1 formanţa de a nu fi pri- 
ţ mit încă gol, având ce 

mai bun golaveraj pâni 
ţ la ora actuală +14. Elec- 
ţ troputere Craiova, profi- 
' tând de harababura ce e- 
ţ xistă în conducerea elu- 
i bului, dar şi în rândul 
/ formaţiei de lângă podul 
l Grand, a luat acesteia 
i bele puncte, coborând Ra- 
i pidul pe locul 15 în cia 
1 sament. Drept urmare, la 
\ sfârşitul partidei, gale- 
i ria „rapiduleţului" i-a 
'  apostrofat din plin pe cei 
) pe care, până nu de mult, 
i îi ridicau în slăvi. Iar 
i se caută antrenor la Giu- 
i Ieşti !
ţ Deşi au obţinut numai 
i un punct, Inter Sibiu, 
> Sportul Studenţesc, U.T.A., 
\  Gloria Bistriţa se pot so-

STEAUA SI 
„U“ CRAIOVA ÎN 

CUPELE EUROPENE
Reprezentantele fotba

lului nostru care au reu
şit să se Califice în turul 
al doilea din „cupe" — 
Steaua, în Cupa Campio
nilor Europeni şi Uni
versitatea Craiova, în Cu
pa Cupelor, vor întâlni pe 
A.S. Monaco şi, râspectiv, 
pe Paris Saint Germain. 
Ambele formaţii româ
neşti îşi vor disputa me
ciurile din tu r în depla
sare, în data de 20 octom
brie a.c., iar partidele pe 
teren propriu vor avea loc 
la 3 noiembrie a.c.

Cele două echipe din 
Franţa sunt bine cotate în 
fotbalul european. Un nou 
examen pentru fotbaliştii 
noştri pe care sperărri că 
îl vor trece cu bine. Ceea 
ce le-o dorim din tot su
fletul. (S.C.)

! FOTBAL CU PUMNI I
I V

Este de remarcat preo- |
. cuparea ce există din *
I partea Asociaţiei ju- J 
J deţene de fotbal pen- I

I tru buna desfăşurare a * 
campionatului ■ diviziei |

J C şi a Campionatului«
| judeţean de fotbal. Din I 
* păcate, unele partide (în J 
|  campionatul judeţean) |
'  degenerează din cau -*
|  za unor „organizatori*' j 
J şi „suporteri** ce a r i

I vrea ca arbitrii să fiu- J 
iere numai în favoarea |  

j echipei lor. *
III  Aşa s-a întâmplat d u - 1  
* minică la Rapolt, î n '
U meciul cu EGCL Călan, i 
> unde, brigada de arbi- * 
j tri condusă de Valen-1 
J fin Iacob a fost supusin 
I la  tot felul de îm -J 
s brânceli şi lovituri cu 1 
j pumnii şi picioarele de J 
'  „gazde**, care nu s-au |  
j sfiit să-i lovească p e '
* arbitri şi pe teren.- '

■  D iv iz ia  N a ţ i o n a l ă !
coti printre performerele mare supărare la cluburi,
etapei, reuşind să umple dar şi in rândul supor- J
bine barca cu apă a con- terilor. Oţelul, după vie- 1
stănţenilor şi gălăţenilor. toria asupra lui Dinamo, ;
Nu mai puţin au de su- în etapa a IV-a n-a mai ]
ferit Ceahlăul (încă n-a reuşit să acumuleze de- 1
reuşit nici o victorie pe cât un singur punct (!), în
teren propriu) şi „U“ resţ, numai înfrângeri. Ţi-
Cluj după meciurile lor cleanu trebuie să răspun- .
cu U.T.A. şi, respectiv, dă la întrebările tot mal
Sportul Studenţesc. La Ga- răstite ale susţinătorilor e-
laţi şi P iatra Neamţ este chipei... .

REZULTATELE ETAPEI: Poli. Timişoara — i
Dacia Brăila 2—1 ; Ceahlăul — Inter Sibiu 0—0 ; „U‘* I
Cluj — Sp. Stud. 1—1 ; Farul — U.T.A. 1—1 ; Univ. \
Craiova — Dinamo 3—2 ; Progresul — Steaua 0—3 ; i
Rapid — Electroputere 0--1  ; Petrolul — F.C. Bra- /
şov 3—0 ;* Oţelul Galaţi -— Gloria Bistriţa 1—1. i

CLASAMENTUL )
1. Steaua 7 6 1 0  14— 0 13 (
2. Universitatea Craiova 8 5 2 1 20—10 12
3. F.C. Farul 8 5 2 1 12— 5 12
4. U.T.A. 8 4 2 2 10—10 10
5. Gloria Bistriţa 7 4 1 2  10— 7 9
6. Inter Sibiu 8 3 3 2  9— 8 9
7. Sportul Studenţesc 8 3 2 3 11— 9 8
8. Petrolul 7 3 2 2 7 — 7 8
9. Progresul Bucureşti 8 4 0 4 8—10 8

10. Dacia Brăila 8 2 3 3  7— 7 7
11. Electroputere 8 3 0 5  7— 7 6
12. F.C. Braşov 8 2 2 4 6— 7 6
13. „U** Cluj 8 2 2 4 12—14 6
14. Poli. Timişoara 8 3 0 5 10—16 6
15. Rapid * 8 2 1 5 5 — 9 5
16. Dinamo ' ' 7 2 1 4  7—12 5
17. Oţelul 8 2 1 5  7—14 5
18. Ceahlăul P.N. 8 1 3 4 4—12 5

ETAPA VIITOARE: Dacia — „U“ C lu j; Dina- ,
mo — Poli. Timişoara ; Electroputere — Univ. Cra- (
iova ; Inter — U.T.A.; Sportul — Ceahlăul ; F.C. 7
Braşov — Progresul ; Steaua — Rapid ; Oţelul — j
Farul ; Gloria — Petrolul.

_________ J
1 - PRONOSPORT 1

CONCURSUL DIN 3 OCT. 1993
I Atalanta — Sampdoria 1—4 2

II Genoa — Reggiana 0—0 X
III Juventus — Tormo (nocturnă) 3—2 1
IV Milan — Lazio 0—0 X
V Napoti — I n te r 0—0 X

VI Parma — Foggia 3—0 1
VII Piaeenza — Cagliari 1—1 : X

VIII Roma — Cremonese 1—2 2
IX Udinese — Lecce 2—1 1
X Acireale — Brescia '  2—2 X

XI Monza — Modena 1—3 2
] XII Padova — Fiorentina 0—0 X

XIII Pisa — Bari 2—2 X
| Fond de câştiguri: 91248197 lei. j

Corvinul a reuşit desprinderea 
’ de ultimul loc
Cu o singură excepţie 

(C.F.R. Cluj — Gaz Me
tan, încheiată la egalitate), 
etapa a VUI-a a aparţinut 
gazdelor şi, din fericire, 
printre acestea s-a numă
rat şi Corvinul. întâlnind 
pe Tractorul Braşov, hune
dorenii s-au mobilizat e- 
xemplar, au crezut în vic
torie şi au obţinut-o. Au 
dovedit că se află pe un 
drum bun, al redresării, 
chiar din etapa a Vll-a, la 
Mediaş, unde gazdele au 
obţinut foarte greu victo
ria. A fost nevoie de reintra
rea în poartă a veteranului 
Ioniţă, de unele retuşuri bi
nevenite prin promovarea 
în formaţie a noilor veniţi, 
Oprea şi Ungureanu, şi, nu

•  DIVIZIA A 1

în ultimul rând de dărui
rea celor mai vechi din e- 
chipă, fără de care nu se 
poate realiza redresarea. 
Astfel, Corvinul se poate 
relansa şi poate urca în cla

sament. Mai sunt două e- 
tape, băieţi, şi veţi reveni 
cu adevărat acasă, pe te
renul de lângă combinat, a- 
proape unicul şi dăruitul 
sponsor fiind tot siderurgiş- 
tii. Şi chiar de pe acum, 
hunedorenii pot mulţumi 

gazdelor lor de la Brad, con
ducerii clubului A.S.A. Au
rul, simpatizanţilor fotbalu
lui din oraşul minerilor ca

re i-au primit cu inimile; 
deschise, i-au înţeles că axrţl 
trecut printr-o perioadă^ 
mai grea, le-au iertat une*J; 
le greşeli, sprijinind forma* 
ţia hunedoreană în lupta 
sportivă pentru a evita re 
trogradarea şi a redeveni, 
ceea ce a fost în fotbalul 
românesc.

Hunedorenii au înscris-, 
în minutele 43 şi 85 pri 
Ungureanu şi Păcuraru 
au obţinut o victorie me; 
tată, aplaudată de inimi 
lor suporteri ce se depla
sează la Brad. Ilie Bardasg: 
a fost numit jucătorul niţŞ 
1 al partidei de către re-A 
porterul radioului Timişoa-» 
■.ra.

C.S.M. Reşiţa se menţină- 
încă pe primul loc, dar 
nirea A.Iulia şi F.C. Ma
ramureş ţin foarte aproape 
şi, deci, schimburile de lo
curi se vor efectua în func
ţie de rezultatele din de
plasare ale acestor formaţi^

DIVIZIA A 2 •

REZULTATELE ETAPEI : Constr. Iaşi
— Autobuzul 2—0 ; A.S.A. Tg. M. - -  Met. 
Plopeni 2—1 ; Gl. Buzău — Gl. C.F.R. Ga
laţi 1—0 ; Faur Buc. — Selena Bacău 
2—1; Steaua Mizil — Callatis Mg. 2—0 ; 
Acord Focş. — Poli. Iaşi 1—0 ; F.C. Argeş
— Portul C-ţa 2—0 ; Foresta Fălt. — Chi
mia Rm.V, 3—2 ; Bucovina Suc. — FI. 
Mor eu i 2—1.

CLASAMENTUL

REZULTATELE ETAPEI: C.S.M. Reşi
ţa — Armătura Z. 3—0 ; Corvinul — Trac
torul Bv. 2—0 ;  Metrom — Met. Bocşa 
3—1 ; C.FJt. Cluj — Gaz Metan 0—0 ; F.C. 
Maramureş — C.F.R. Timiş. 4—1 ; F.C. Bi
hor — Gl. Reşiţa 2—1 ; Jiul Craiova — 
Phoenix B.M. 1—0 ;  Unirea A.I. — ICIM 
Bv. 2—0 ; Jiul Petroşani — F.C." Drobcta 
2—0. '

CLASAMENTUL

1. F.C. Argeş 8 6 1 1 19— 5 13
2. Poli. Iaşi 8 5 1 2 17— 3 11
3. Steaua Mz. 8 4 3 1 10— 2 11
4. Acord Focş. 8 4 2 2 18— 7 10
5. Met. Plopeni 8 5 0 3 12— 5 10
6. Chimia Rm.V. 7 4 1 2 11— 7 9
7. Faur Buc. 8 4 1 3 11—13 9
8. Constr. Iaşi , 8 4 1 3 9—11 9
9. Gl. Buzău 8 3 2 3 9— 7 8

10. FL Moreni 8 4 0 4 13—16 8
11. Bucovina Suc. 7 3 2 2 13—16 8
12. Callatis Mg. 8 3 2 3 11—15 8
13. A .S.A. Tg.M. 8 3 1 4 9—11 7
14;'Selena Bc, 8 3 1 4 12—15 7
15. Foresta Fălt. 8 3 0 5 8—14 G
16. Portul C-ţa 8 0 4 4 4—10 4
17. Gl. C.F.R. Gl. 8 2 0 6 13—25 4
18. Autobuzul 8 0 2 6 3—17 2

ETAPA VIITOARE: Autobuzul — Gl.

1. C.S.M. Reşiţa 8 6 1 1 16— 8 1T
2. Unirea A.I. 8 5 2 1 17— 6 12?
3. F.C. Maramureş' 8 5 1 2 24—12 t r
4. Gl. Reşiţa 8 3 4 1 15— 7 10
5. Tractorul Bv. 8 5 0 3 11— 8 10
6. Jiul Craiova 8 4 1 3 12—10 S
7. F.C. Drobeta 8 4 1 3 11—11 1
8. C.F.R. Cluj 8 3 3 2 11—12 t
9. F.C. Bihor 8 3 2 3 12— 7 1

10. Gaz Metan 8 3 2 3 9—10 1
11. Jiul Petroşani 8 3 1 4 12— 0 1
12. ICIM Bv. 8 2 3 3 10—10 !i 1
13. Metrom Bv. 8 3 1 4 9—11 Si
14. Phoenix B.M. 8 3 0 5 7—13 1
15. Corvinul 8 2 1 5 7—14 !
16. Armătura 8 2 1 5 9—18 1
17. C.F.R. Timiş. 8 1 2  4 5—12 i
18. Met. Bocşa 8 1  2 4 7—14

Buzău ; Callatis — Constructorul ; Portul
— Steaua M z.; Metalul — Selena ; Gl. 
C.F.R.- Galaţi — A.S.A. Tg. M. ; Chimia — 
Acord ; Poli. Iaşi — F.C. Argeş ; Bucovina
— Faur ; Flacăra — Foresta.

ETAPA VIITOARE : Armătura r -  Me
trom ; C.F.R. Timiş. — C.S.M. Reşiţa |  
Phoenix B.M. 1—0 ; Unirea A I . — IClMj! 
Gaz Metan ; Met. Bocşa — Corvinul f  
ICIM — F.C. Bihor; GL Reşiţa — J iu l 
Craiova; Jiul Petroşani — C.F.R. Cluj") 
F.C. Drobeta — Unirea AX

D IV IZ IA

CRONICA ETAPEI

Cu doar două victorii a- 
le oaspeţilor se poate afir
ma că etapa trecută a a- 
parţinut echipelor gazdă. 
Insă, trebuie să recunoaş
tem că cele două puncte ob
ţinute în deplasare de Mi
nerul Cerţej şi Minerul Şti
inţa Vulcan sunt foarte 
preţioase pentru a se men
ţine în plutonul din frun
tea clasamentului. Aşa cum 
era de aşteptat. Minerul 
Ghelari şi-a adjudecat am
bele puncte puse în joc, 
şi a rămas pe primul 
Ioc al clasamentului. Si
gur, etapa viitoare poate 
aduce noi schimbări In 
fruntea clasamentului. E 
greu de prevăzut ce se va 
întâmpla însă la Certej, Că
lan şi Hunedoara, unde se 
vor desfăşura meciuri im
portante pentru fruntea cla
samentului. Insă, nici o 
grijă, palpitaţiile suporte
rilor vor continua.

în  subsol, CFR Simeria, 
alături de alte două vechi 
combatante, Victoria Că
lan şi Minerul Teliuc, se 
zbat în lipsuri de tot felul 
care, iată, le-a adus în zo
na nisipurilor mişcătoare.

PUPA o  p a r t i d a  v i u  d i s p u t a t a

Minerul fihelari- 
Minerul Aninoasa 2-0

Am pornit spre Ghelari 
cu gândul că gazdele vor 
avea în Minecul- Aninoasa 
o pradă uşoară, că vor ob
ţine o victorie facilă. Pe 
teren .jocul s-a desfăşurat 
cu totul altfel. Deşi local
nicii au început partida sub 
greaua povară a primului 
loc ocupat în clasament, 
purtând răspunderea faţă 
de suporteri pentru a-şi 
apăra onoarea, nu au reu
şit desprinderea, fiindcă 
oaspeţii, m ult schimbaţi în 
bine faţă de cum s-au pre
zentat de pildă la Deva, 
au demonstrat o bună pre
gătire tehnico-tactică, re
zistând atacurilor în va
luri ale gazdelor şi orga
nizând acţiuni periculoase 
la poarta lui Enache.

Treptat, formaţia din 
Ghelari, bine condusă de 
antrenorii I. Matei şi R. 
Popa, pune stăpânire pe 
joc şi, în min. 38, Pop, că
pitanul echipei, care a fă
cut o mare risipă de ener
gie pe întreg parcursul me
ciului, ,.întoarce" apărarea 
oaspeţilor şi din apropiere

inscrie (1—0), aducând bu
curia în tribune şi in rân
durile coechipierilor. In 
continuare, meciul este plă
cut, ambele echipe dând 
totul in teren, intr-un de
săvârşit spirit de fair-play, 
spre plăcerea celor peste 
200 de spectatori, care au 
înfruntat vântul tăios şi 
frigul. Şi cu toate că de 
ambele părţi (mai ales ale 
gazdelor) se ratează unele 
ocazii bune, în min. 64, 
acelaşi Pop, majorează sco
rul la 2—0, în favoarea Mi
nerului Ghelari, cu un şut 
puternic, bine plasat din 
marginea careului de 16 m.

Cu toate greutăţile finan
ciare cu care se confruntă 
Asociaţia Sportivă Minerul 
Ghelari (lipsă echipament, 
ghete, mingi), conducerea 
minei — dl ing. Adrian U- 
riţescu, ing. Ioan Teodores- 
cu, din conducerea Aso
ciaţiei, Iosif Topliceanu — 
preşedintele secţiei de fot
bal, dar şi inimosul spon
sor ing. Sorin Georgescu, 
de la S.C. „Termorep" S.A. 
Hunedoara, echipa găseşte

tot mai mult sprijin şi a- 
jutor.

Excelent arbitrajul bri
găzii L. Kelemen — la cen
tru şi S. Bogdan, E. Am- 
bruş — la linie, toţi din De
va, felicitaţi de conducăto
rii ambelor formaţii.

Minerul G helari: Ena

che, Pruteanu,' Stachi, Pa* 
sat, Ţâmpău, Dungaci, Nas* 
riţă (V. Mureşan), Sârbtf, 
I. Mureşan, Pop, Selage 
Min. Aninoasa : Bârsan, 
tiţesc, Fătu, Pater, Rogoj 
nă, Ungur, Barbu, Valicşo 
Colea (Tipţer), Vişan (Ch^ 
rică), L. Dinache. (S.C.)

REZULTATELE ETAPEI: C.F.R. Simeria — Con*| 
structorul 0—2 ; Min. Şt. Vulcan — Min. Teliuc 3—1 » !  
Jiul Petrila — Vict. ’90 Călan 2—0 ; Min. Ghelari —]  
Min. Aninoasa 2—0 ; Haber Haţeg — Dacia Orăştiet 
1—0 ; Cerna Cristur — Minerul Certej 0—2 ; Mureşul 
Deva — Aurul Brad 2—0 ; Metalul Crişcior — Mine
rul Bărbăteni 2—1. \

CLASAMENTUL
1. Minerul Ghelari 7 5 2 0 17— 3 i;
2. Mureşul Deva 7 5 1 1 23— 3 11
3. Minerul Certej 7 5 1 1 17— 9 li
4. Constructorul Hunedoara 7 4 1 2 13— 7 1
5. Aurul Brad 7 3 2 2 14— 8 , 1
6. Haber Haţeg 7 3 2 2 11— 6 1
7. Min. Şt. Vulcan 7 3 2 2 14— 9 1
8. Minerul Bărbăteni 7 3 1 3 10—10 5
9. Minerul Aninoasa 7 3 0 4 20—16 1

10. Dacia Orăştie 7 2 2 3 9— 9 1
11. Metalul Crişcior ■ 7 2 2 3 9—13 <
12. Jiul Petrila 7 3 0 4 9—24 4
13. Victoria ’90 Călan 7 1 2 4 6—10 4
14. Minerul Teliuc 7 1 2 4 5—10 4
15. C.F.R. Simeria 7 1 1 5 3—15 i
16. Cerna Cristur 7 1 1 5 2—30 {

ETAPA VIITOARE; Aurul Brad — C.F.R. Sim&
ria ; Min. Certej — Mureşul Deva ; Dacia Orăştie 
Cerna Cristur; Min. Bărbăteni — IZ' ber Haţeg ; Min 
Aninoasa — Metalul Crişcior; Vict. '90 Călan —
G helari; Min. Teliuc — Jiul Petrila ; Constructorul «**’ j 
Min. Şt. Vulcan. il=  -  ......  —Jgâ j
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ANIVERSARI

•  Casă de piatră, multă 
fericire şi toate florile din 
lume pentru Mircea şi A- 
driana Dobrean, cu ocazia 
căsătoriei, Familia Stoia.

(922154)

VANZAR1- 

CUMPAR ARI

•  Vând presă cărămidă 
nouă. 10 000 bucăţi/zi. ga
ranţie un an. Relaţii la te i 
647097 între orele 7—18.

(921891)
•  Vfind VW Passat. ca

roserie avariată. înmatri
culat, Simeria. str. 1 De
cembrie, bl. 104/14. orele 
14-17. (921959)

•  Vând aoartament trei
camere, gaze. parchet, că
rămidă. Orăstie Privazului 
bl. 42. se. A. ap. 17. tel. 
647146 (18—20) (921984)

•  Vând casă Romos. vi
trină" frigor’fivă dulao fri
gorific. perfectă stare. In
formaţii tel, 647196. 647475.

(921980)
•  Vând (schimb) cu gar

sonieră apartam ent două 
camere confort I. zona 
Bank,'-ooo Deva. tel. 626067

(921989)
•  Vând apartam ent 4 

camere, etaj 2. cartier Li
liacului. Deva tel. 621193.

(921994)
•  SC Panimex SRL De

va, tel. 624892. vinde ma
şini automate de făcut go
goşi, maşini de îngheţată 
stradale, sediul Dacia. nr. 
40. (921974)

•  Vând apartament două
camere proprietate, oraşul 
Brad. lângă autogară. str. 
A. Iancu. bl. 43, sc. A. ap. 
40. (921967)

•  Vând fân, sat Bretelin, 
4H\ 22. Cizmaş Ionel.

(921988)

•  Vând loc de casă cu
fundaţie. Orăstie, str. Pro
gresului. nr. 59. (922155)

•  SC Incomex SRL vinde 
f a  cele mai mici preţuri 
televizoare color Ne» (90 
programe, telecomandă, ga
ranţie 3 ani), frigidere. »- 
ra®arze. cuotoare cu micro
unde. video, filtre - cafea 
etc. Vă aşteptăm In Orăs- 
tie. str. Gh, Bariţiu. nr. 1, 
Intre orele 8—18. (921987)

•  Vând urgent motoscu-
fer nou pentru transport, 
preţ 250 000, negociabil. Si. 
fiieria, tei. 661793. (99*982)

•  SC Clasic Comexim
SRL Deva vinde en gros 
Pa kilogram) îmbrăcămin
te  Germania. Telefon 
«22381, (921695)

•  Vând maşini de fabri
cat pe bază de gaz pentru :
săratele, foi de tort şi na
politane, vafe (comete) în
gheţată. Oradea, tel. 099/ 
J 26151. (921863)

•  Vând plug (două brăz-
dare). cu disc la brăzdare, 
pentru tractor. Podele, nr. 
47. şosea, familia Ivan Re- 
mus. (922152)

•  Vând apartament 2 
camere, str. Mărăşti, bl. 
B 3. Deva. Relaţii Alba 
Tul ia. tel. 096/829315.

(922000)

•  Vând piese Opel Re
cord. Tel. 628988. (922153)

•  Vând televizor co

lor japonez. Orion. cu te- 
letext şi sisteme ,de pro
gramare. cumpăr forinţi io- 
ter 12 lei) şi valută. Tel. 
622363, 718030. (922159)

•  Vând urgent casă. curte 
grădină. Petroşani, str. 
Coasta, nr. 19. Informaţii 
tel. 09^'6‘>0393. orele 18—22 
şi la adresă, sâmbătă. 14— 
22, duminica, 7—14.

(922160)

•  Vând apartament 3
camere, parter. Hunedoara. 
G. Enescu, 16/4, orele 18— 
20. (922014)

•  Vând masă TV cu vi
trină. aragaz 2 ochiuri. In
formaţii tel. 717473.

(922018)

•  Vând casă, grădină, li
vadă, păşune, sat Hărţă- 
gani, comuna Băiţa. Re
laţii tel. 713423. (922020)

•  Vând apartament 2 
camere, decomandate, etaj 
III, Micro 5, bdul Dacia. 
Relaţii tel. 713423. (922021)

•  Vând Dacia 1310 TLE 
(Ungaria), fabricaţie ’90. 
40 000 km. Hunedoara, V. 
Babeş 4, tel. 724364.

(922022)

•  SC Dinex Comimpex
SRL Hunedoara, str. bdul 
Libertăţii, nr. 11 bis, tel. 
715337, vinde en gros cafea, 
ness, dulciuri, cola doză 
ţigări import şi româneşti 
etc. (922024)

•  Vând urgent aparta
ment 4 camere, zona Liceu 
Auto, preţ convenabil. In
formaţii tel. 626784.

(922172)

•  Vând instalaţie satelit 
240 000, mobilă masivă ve
che, televizor Diamant, 
20 000. Deva, tel. 622141. '

(922166)

•  Vând Dacia 1310 break,
an de fabricaţie 1989. De
va, tel. 623750. (922167)

•  Vând Talbot Simca, în
matriculat şi -unul pentru 
piese schimb. Tel. 617338, 
după ora 20 sau 626168.

(922170)

ÎNCHIRIERI

•  Caut urgent pentru în
chiriere garsonieră, central. 
Informaţii la tel. 623779. în
tre orele 16—17. (921995)

OFERTE DE 
SERVICII

•  Grădiniţa cu lAogram 
Prelungit Nr. 7 Deva, str. 
Al, Patriei, nr. 6, anunţă 
deschiderea cursului de î- 
not în data de 5 octombrie 
1993. Instruirea se face eu 
profesor de specialitate. Re
iaţii la tel. 611312. (921986)

•  Angajăm contabil şi 
funcţionar cu cunoştinţe de 
contabilitate. Tel. 711955.

(922016)

•  Societatea Comer
cială Pop Infoprest. 
SNC. cu sediul în mu
nicipiul Deva. str, Ho
rea, nr. 2, bl. 5. tel. 
619032. efectuează cu 
specialist autorizat ex
pertize tehnice de eva
luări de bunuri mo
bile ce constituie a- 
portul în natură la în
fiinţarea de societăţi 
comerciale sau pentru 
reevaluarea bunurilor 
societăţii. De asemenea 
efectuează şi studii de 
fezabilitate în diverse 
ramuri ale economiei 

(921981)

DIVERSE

•  Solicităm un împrumut
de 2000 DM pentru 4—6 
luni, oferim 30 la sută do
bândă lunară, cu acte prin 

. notariat sau avocaţi. Tel. 
629714. (921998)

•  SC Trident Impex SRL 
Haţeg anunţă intenţia de 
modificare de adaos co
mercial, până la 100 la sută.

(922171)

•  Cu autorizaţia 8450/20. 
09.1993, emisă de .Consiliul 
Judeţean Hunedoara, s-a 
deschis activitatea indepen
dentă. reprezentată prin

SOCIETATEA DETECTIVILOR PARTICULARI 
DIN ROMÂNIA

FILIALA HUNEDOARA — DEVA 
2700, DEVA, Bdul Mihai Kogălniceanu, bl. 14.

T e l.: 095—615002

OFERÂ URMĂTOARELE SERVICII :
Prin gardienii particulari şi detectivii economici 

particulari, asigură paza şi supravegherea societăţilor 
comerciale, regiilor autonome, instituţiilor, magazinelor, 
protecţia persoanelor particulare, a domicîttiîor, înso
ţirea unor transporturi de valoare deosebită, lichidi
tăţi, valori artistice.

•  La cerere, cu maximă discreţie, oferă Informa
ţii asupra bonităţii, seriozităţii şi competitivităţii par
tenerilor de afaceri din ţară şi străinătate.

•  Societatea asigură, pe bază de contract, paza în 
comun a magazinelor particulare şi de stat din toate 
oraşele Judeţului Hunedoara precum şi în judeţele li
mitrofe.

•  Societatea facilitează intermedieri în vederea 
vânzării-cumpărării de locuinţe, autoturisme, terenuri.

•  La cerere se oferă asistenţă juridică clienţilor, 
care pot fi atât persoane fizice cât şi persoane juridice, 
cu întocmirea-actelor necesare, în regim de urgenţă la 
preţuri avantajoase, negociabile.

Societatea este unică, în profil, membră cu drep
turi depline a Asociaţiei Detectivilor din Europa 
(I.R.D.)

FIRMA COMERŢ EN GROS 
Angajează reprezentant permanent cu stu

dii superioare în oraşul Deva.
Autobiografie, fotografie, telefon, autotu

rism, la Bucureşti 2, C.P. 39—19. (921798)

l
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Condrea Maria, din Hune
doara. str. Rusca. nr. 4/93, 
cu obiect de activitate, co
mercializare mărfuri ali
mentare şi industriale.

... (921973)

PîERDFRI

•  Pierdut legitimaţie ser
viciu. pe numele Vasilache 
Valeriu, eliberată de ..Si
derurgica" Hunedoara. O 
declar nulă. (922015)

•  Pierdut legitimaţie ser
viciu. pe numele Chircu Sa
bin Nicolae. eliberată de 
„Siderurgica" Hunedoara. O 
declar nulă. (922019)

•  Pierdut carnet şomer, 
pe numele Moraru Mihae- 
la. Se declară nul. (922161)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 2 
camere în Deva, ultracen
tral şi casă în Mânerău, 
pentru apartament cu 4 ca
mere Deva. ultracentral, in 
formaţii la tel. 619209 sau 
614418, după ora 19.

(922168)

DECESE

i . Doriţi o aprovizionare promptă, cu produse 1 
i de calitate superioară, la preţuri rezonabile ? A- J 
|  dr'esaţi-vă cu încredere la cunoscuta firmă ’ 
’ S.C. CRĂCIUN & COMP S.N.C. )

I  COMPLEX ,BACHUS“ \
1 Piaţa Unirii, nr. 4 DEV A \
\ care vă pune la dispoziţie un bogat sorti- \ 
ţ ment de produse printre care : I
 ̂ •  Mochete din import (Belgia) en-gros !a j

i ce! mai ieftin preţ din ţară — 3000 lei mp plus ? 
j TVA. J
? •  Cauciucuri 155/13 — preţ cu amănuntul)
[ 23 920 lei. \
I •  Făină albă (import) Ungaria — 385 lei \ 
) kg; •  paste făinoase (import) — 926 lei kg; •  l 
\ gris (import) — 581 Iei/kg; •  crenvursti „O- i 
( landa'* la cutie — 8*0 lei; •  PEPSI COLA la ? 
ţ cutie de 330 gr — 220 lei. La toate aceste) pro- ) 
j duse alimentare se adaugă TVA. >

•  Soţia Maria, fiii 
Marinela şi Dragomir, 
nepotul Dorin, ginere
le şi soacra anunţă cu 
adâncă durere înceta
rea din viaţă a celui 
care a fost

LOGHIN SÎNA 
îi vom păstra veşnică 
amintire pentru sufle
tul lui bun. înmor
mântarea va avea loc 
astăzi, ora 13, în satul 
Dealu Mare. Dumne
zeu să-l odihnească.

•  Fraţii Costică, Cor
nel. sora Ana, cumna
tul Ioan şi cumnata 
Maria cu familiile 11 
conducem pe ultimul 
drum pe cel care a 
fost bunul nostru fra
te

LOGHIN SÎNA
Nu-1 vom uita nicioda
tă. Dumnezeu să-l o- 
dihnească în pace. .

•  Cu adâncă durere 
familia anunţă înce
tarea din viaţă a dra
gei lor

ANA MUSTEA
înm ormântarea astăzi, 
ora 13, de la Casa mor
tuară Deva. (922181)

Angajează, prin concurs
•  ŞEF AGENŢIE TURISM
Conform Ordinului ministrului turismului nr. 102/ 

8 iulie 199°, condiţiile de angajare su n t:
1. — Să fie posesor al unul atestat de limbă străi

nă de circulaţie internaţională (sau în curs de obţi
nere) ;

2. — Să fie absolvent al unei facultăţi cu profil de 
turism :

a) să fie absolvent de învăţământ superior, dar să
facă dovada activităţi de turism de minimum 3
ani şi să fie absolvent al unui curs de formare ma
nagerială în industria hotelieră şi turistică (cursul 
poate fi urmat în maximum 2 a n i);

b) să fie absolvent de cursuri postticcale în do
meniul turismului sau hotelier, cu activitate în turism 
de minimum 5 ani.

3. — Cazier juridic.
Concursul va avea loc în 26.X.1993, la sediul so

cietăţii din Deva, str. Ilorea, nr. 12—14. Informaţii su
plimentare la compartimentul economic, telefon 95/ 
612160, 612161. * C (922066)

\

S.C- „I.C.S.H.“ S.A. HUNEDOARA 
Vinde fonduri fixe disponibile. Licitaţiile 

vor avea loc în datele de 8 şi respectiv 15 oc
tombrie 1993, ora 12, Ia baza de utilaje. 

Informaţii la telefon 713050, int. 229,
(CEC)

S.E.T.T.P.P.L QRÂŞTIE 
Anunţă intenţia de majorare a preţurilor 

la produsele din lemn.
Ca urmare a creşterii costurilor de trans

port;, a rentei silvice, a materialelor şi pieselor 
de schimb. (CEC)

>SOCIETATEA C O M tr iU M jk
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io» sirio n o  o  ■  ir o o  n
p e n tr u  u r m ă to a r e le  p r o d u se :

• Copiatoare şi faxuri C c U I O D  ^
Centrale telefonice şi faxuri P a n a so n ic  PQ ' ^
Maşini de scris electronice A

cu caractere româneşti i l M A
Imprimante laser şi matriciale S e ik o s h a l

* Calculatoare personale. RoWTl I
compatibile IBM Comput̂ rs IJmAJb ..

Calculatoare de birou şi manageriale C itizen

^ A / e  c ş ă s i ţ i  î n  T >  A V I L t O N O l  n
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