
Sâmbăta. 30 noiembrie 
• a.c.. la Casa de Cultură 
din Deva, a avut loc Con* *
sfătuirea judeţeană ;a pri* 
marilor şi consilierilor Par
tidului Democrat (fost 
F.S.N.) aleşi în administra
ţia locală. La manifestare 
a participat dl Petre Ro
man. preşedintele respecti
vei formaţiuni politice, dnii 
Doru Viorel Ursu şi loan 
Timiş, deputaţi în Parla
mentul României, * dl Geor- 
gel Răican. prefectul Ju
deţului Hunedoara, dl Ovi- 
diu Hâgea. primarul mu
nicipiului Deva. conducători 
.al filialelor judeţene ale 
unor formaţiuni politice, un 
numeros public, ziarişti din 
presa locală şi centrală.
. Consfătuirea a avut ca 
obiectiv dezbaterea proble
melor din administraţia lo

cală, prezentarea progra
mului partidului in acest 
domeniu pregătirea Consfă
tuirii pe ţară a primarilor 
şi consilierilor P.D. ce ’ va 
avea loc sâmbăta viitoare 
In Capitală.

Primarii şl consilierii P.D. 
din judeţ care au luat cu
vântul — Marius Constan- 
tinescu, Ileana Ciuclan, 
Pompiliu >'• Benea, Marin 
Stan, Hori-, Puiu ş.a. — 
au SubUriiat o serie de 
aspecte, printre care: •  
Consilierii P.D. au majori
tate tn multe consilii lo
cale, dar nu reuşesc să se 
impună •  S-au făcut şi se 
iac presiuni asupra aces
tora pentru a trece la par

tidul de guvernământ •
Autonomia locală este o
vorbă goală atâta vreme 
Cât nu este Însoţită de 
autonomia financiară •  
Nu se reuşeşte o bună co
laborare între reprezen
tanţii P.D. în administra
ţia locâlâ şi cei din C.D.R. 
•  Singura politică ce tre
buie făcută în administra
ţia locală este cea â inte
reselor localităţilor şi ale 
cetăţenilor. A fost numit 
un comitet d e1 iniţiativă 
pentru alegerea Ligii ju
deţene a primarilor şi con
silierilor P.D.

Dnii Petre Roman şi 
Dara Viorel Ursu au răs
puns la întrebările formu

late, subliniind, printre al
tele: •  Fostul F.S.N. este 
iniţiatorul reforme» şi 
instaurării democraţiei In 
România •  P.D. este prin
cipala forţă politică a o- 
poziţiei •  Guvernul actual 
este incapabil şi corupt, 
întrucât tărăgănează rea
lizarea unei reale autono
mii locale şl, tn loc să se 
ocupe de problemele grave 
ale ţării, maculează ima
ginea unor lideri ai for
maţiunilor politice din o» 
poziţie •  Căderea guvernu
lui Roman nu se datorează 
minerilor, ci unui personaj 
situat foarte sus •  Acu
zaţiile ce se aduc dnilor 
Petre Roman, Traian Bâ-

sescu. Adrian Severin, Do
rn Viorel Ursu şa , sunt 
false. guvernul P.D.S.R. 
(F.D.S.N.) formulându-Ie 
pentru a-şî masca propriile 
matrapazlâcuri. P.D. va 
trece cu tancul peste ele •  
Intrarea României In Eu
ropa, ca şi obţinerea cla
uzei naţiunii celei mai fa
vorizate sunt succese ale 
opoziţiei şi în primul rând 
ale Partidului Democrat •  
P.D. trebuie să-şi strângă 
rândurile pentru a se im
pune In viaţa politică a 
ţării, el fiind singur capa
bil să ducă reforma până 
la capăt, să instaurez^ de-. 
mocraţia în România şi să® 
facă ţara sâ prospere;

In cadrul 
nii vorbitori ce 
din P.D. au 
liderilor fostului 
guvernării Roman şi 
respins unele acuzaţii Ia 
adresa partidului de gu
vernământ, prefecturii ju
deţene ş.a. S-au pus, de 
asemenea, unele întrebări 
tendenţioase cărora nu 
li s-a dat răspuns.

După consfătuire a avut 
loc o conferinţă de presă 
In cadrul căreia dnii Pe
tre Roman şi Doru Viorel 
Ursu au răspuns întrebă- 
rilor ziariştilor din presa 
locală şi centrală. Răspun
surile date de cel doi li
deri ai P.D. (F.S.N.) îe veţi 
putea citi într-un număr 
viitor al „Cuvântului li
ber".

TRAIAN BONDOR

I
|  Reamintim că abonamentele la ziarul noa- 
/ tru pentru luna decembrie pot fi făcute până la |

!’ 29 noiembrie a.c. Preţul abonamentului: 450 lei| 
+ taxele poştale.

O
una p e  z l

Poliţistul, cercetând geamul spart:
— Dar este, mai grav decât mi-am în

chipuit. E spart pe ambele părţi—

Anul V •  Nr. 100? •  Marţi, 23 noiembrie 1993 4 pagini •  30 lei

La redacţie a venit un 
om. Cum vin atâţia. Cu 
mulţumiri şi necazuri, cu 
bucurii şi griji, eu ob
servaţii şi sugestii, cu 
probleme. Omul nostru a 
venit cu un alt gând. 
Ne-a spus că este abonat 
la ziarul local-regional, 
jude'ean şi acum inde
pendent — de 45 de ani. 
„îl citesc cu plăcere şi 
interes. Este ziarul meu 
de suflet. Se adresează 
deschis oamenilor. îi a- 
jută, le alină cât de cât 
durerile vieţii. Am citit 
că v-aţi privatizat, iar 
acum aţi ajuns la numă
rul 1000. Eu vă felicit şi 
vă doresc noi succese! Să 
fiţi sănătoşi, să staţi me
reu lângă noi, cititorii, 
iar noi vom fi’ întotdea
una alături de dvs“. ‘ 

„Şi? Cu ce prilej pe ta 
ziar?" -- l-am întrebat. 
„Aş vrea să vă ajut cu

niştQr bani**. Şi dă să se 
caute la buzunar. ,,Orl 
să-î depun în cont? Un
do? Ştiu că aveţi şi dvs. 
-greutăţi". *

Gestul ne-a emoţionat

L-am abordat pe om cam 
abrupt. „De ce ? Aveţi 
atâţia bani? Aţi jucat la 
Caritas?" „Am depus, dar 
n-am luat Cine ştie dacă 
ne mai dă. Dar este-plă
cerea mea să vă ajut pe 
dvs.. cei de la „Cuvântul 
liberi*.

I-am mulţumit fru
mos. Gestul său ne-a

încălzit sufletul, dar n-am 
putut primi măcar. un 
leu. Sunt atâţia alţi se-' 
meni de-ai noştri care o 
duc greu şi ar avea ne
voie de ajutor. Din pă
cate, nu mulţi întind 
mâna de ajutor celor din 
preajmă. „Bine, dacă nu 
vreţi... Eu, oricum, voi 
mai veni pe Ia ziar. Mă
car să mai stăm de vor- 
« “•

Vizitatorul la redacţia 
' noastră pentru a ne a- 
juta cu... bani se nu
meşte, Todor Partenie. a 
lucrat * mulţi ani la 
I.M.M.R. Simeria, acum 
este pensionar şi locuieşte 
la Simeria Veche.

li mulţumim şi pe a- 
ceastă cale pentru gân
dul său generos şi îl ru
găm să ne ierte că l-am 
.refuzat

DUMITRU GHEONEA

In perspectivă — o nouă 
regiune de cooperare .

Marţi, 16 septembrie, la 
Orşova a avut lcw, cu par
ticiparea unor ‘ specialişti 
în probleme de urbanism şi 
amenajarea teritoriului din 
judeţul nostru, o întâlnire 
destinată pregătirii funda, 
mentârii şi evaluării posi
bilităţilor de realizare a 
unei regiuni de cooperare 
incluzând zonele Banat — 
Porţile de Fler — Valea 
Oltului — Valea Jiului r-  
Ţara Haţegului 

Proiectul intitulat „Plan 
de amenajare a teritoriului 
regional Banat, Porţile de 
Fier, Valea Oltului, Valea 
Jiului, Ţâra Haţegului, in
cluzând şi zone adiacente 
din Iugoslavia", va fi în
credinţat în calitate de 
proiectant general Institu
tului „Urban-Proiect", a- 
vând ca subproiectanţi insti
tut® de proiectare din- ju
deţele incluse în regiunea 

‘ de cooperare.

Cazul de faţă nu este de
sigur singular. Prin tra
gismul său însă se deta
şează net de multe altele. 
Sg poate chiar învăţa câte 
ceva din cele întâmplate. 
De altfel, acesta este şi 
scopul rândurilor de faţă. 
Dar, să fim mai concreţi.

Probabil că Petru Vâ- 
lungan nu s-â gândit ni
ciodată şr nici nu a bănuit 
că destinu-i va fi atât de 
potrivnic. Dar, un adevăr 
greu de contestat este şi 
acela că viaţa şi-o cro
ieşte fiecare. Iar acest a- 
devăr este valabil şi- pen
tru Petru. S-a născut în
1953 la Bretea Mureşană. 
La şase ani este părăsit 
de mamă. După puţină vre
me, tatăl îşi găseşte' o 
concubină. Aceasta . însă nu 
reuşeşte să suplinească ab
senţa mamei şi să stabi
lească o atmosferă echili
brată In familie.

Treptat, devine un copil 
problemă. Pleacă de a-
casă şi vagabondează în

-semn de protest. Apoi a- 
ceastă formă de compor-

DE DOUA ORI CRIMINAL (I) 
Violenţă, aleool, moarte

tare devine o obişnuinţă. 
Totuşi, eu mare greutate 
se califică şofer, meserie 
de care însă se îndepăr
tează In scurt timp, dato
rită consumului de alcool 
şi stării de nervozitate ce 
îl marchează aproape tot 
timpul. Continuă să lo
cuiască cu tatăl său şi 
concubina acestuia,® Acum, 
însă, neînţelegerile încep să 
fie tranşate prin violenţă. 
Uneori îi bate pe amân
doi. Cu timpul, starea de 
nervozitate se transformă 
intr-o afecţiune psihică, aşa 
că este internat la Spita
lul de neuropsihiatrie Zam, 
Din acest moment îşi pierde 
şiservicIuL

După externare, devine 
căruţaş la Cooperativa de 
Consum Ilia. Aici face 
cam ce vrea el. Cu tră
sura Se deplasează des la

Bretea Mureşană, unde caii 
sunt băgaţi in grajdul 
C.A.P.-ului şi hrăniţi. Paz
nicii nu au curajul să se prea 
lege de el, deoarece 11 ştiu 
foarte violent. Mai ales 
că, în această perioadă, Pe
tru Vălungan ameninţă mai 
mulţi cetăţeni că îi va o- 
morL Printre aceştia, şi pe 
Viorean Briznican, consă
tean din Bretea Mureşană, 
cu fratele căruia Petru se 
bătuse. ■*

Şi iată-ne în ziua de 1 
maţ 1984. Sărbătoare, de
sigur. Fiind de serviciu la 
telefon, Petru se omeneşte
şi el din plin cu băutură. 
Apoi pleacă la Bretea Mu
reşană. In drum spre casă, 
trece prin incinta C.A.P.- 
ului. De serviciu aici nu 
este altul decât Viorean 
Briznican, şi el, destul de

bine garnisit cu alcool. 
Intre cei doi începe cearta, 
motivele fiind mai vechi. 
De la injurii se ajunge la 
îmbrânceli. DJpă ce îi a- 
plică câţiva pumni. Vâ- 
lungan îşi izbeşte adver
sarul cu capul de peretele 
grajdului. Ameţit de bă
utură şi lovituri, Viorean 
cade la pământ Vălungan 
îl mal loveşte ci» picioa
rele, după care pleacă spre 
casă.- v

După o vreme, cel căzut 
este găsit de alte - două 
persoane, care consideră că 
starea în care şe află este 
din cauza alcoolului. îl 
bagă în grajd, îl aşază pe 
o grămadă de paie şi îl lasă 
tn plata Domnului. In tim
pul nopţii, unul dintre ei 
se miră că bătrânul doar
me atât de profund. Spre

Proiectul va ave-, în ve
dere potenţialul regiunii, 
constând din noile funcţii 
ale fluviului Dunărea in 
contextul intrării în func
ţie a canalului de naviga
ţie Rin — Main — Dunăre — 
Marea Neagră; ofertele de 
amplasare a unor zone libere 
Ia Dunăre; porţile de in
trare in ţară atât dinspre 
Orient cât şi dinspre. Euro
pa centrală;- posibilităţile 
de circulaţie rutieră pro
pice expansiunii industriei 
turistice in regiune: po
tenţialul îrtcă nevaiorificat 
al solului şi subsolului; po- 

* tenţialul turistic deosebit, 
cu zone unice; posibilită
ţile de cooperare economică 
— regională, eu influenţe 
favorabile amenajării şi 
dezvoltării aşezărilor ur
bane, dezvoltării infrastruc
turii tehnico-edilitare, rea
bilitării protecţiei şi ' con
servării mediului. (I.C.)

dimineaţă, insă, Îşi dă sea
ma că sforăitul este de 
fapt horcăit şi că starea de 
inconştienţă se prelungeşte 
anormal de mult. De men
ţionat că, în aceeaşi noapte, 
la un bufet, Vălungan se 
întâlneşte cu soţia şi fiul 
lui Briznican, care-t că
utau pe cei bătut. Cu a- 
ceastă ocazie, agresorul ie 
spune că la viitoarea în
tâlnire îl va bate şi mai 
rău.

O altă întâlnire nu mai 
are loc, însă, întrucât, deşi 
transportat la un spital, 
bătrânul a murit la scurt 
timp. Moartea s-a datorat 
traumatismului craniocere- 
bral cu, fractură craniană. 
Pentru loviri cauzatoare de 
moarte. Petru Vălungan 
este condamnat la opt ani 
închisoare. Dacă este mult 
sau puţin, asta vâ lăsăm 
pe dumneavoastră să ju
decaţi.

(Va urma)

VALENTIN NEAGU,
TIBERIU MEDEANU. 
procuror criminalist

* o COLINDE Şl CÂN-f 
**TECE ALE NEAMULUI.?
• Azi. 23 noiembrie a.c.,4 
• ora 17. la Casa de Cul-j, 
 ̂tură Deva are loc spec-i 

t tacolul „Colinde şi cân-i 
f tece ale neamului", or-j 
•ganizat de S.C. „Biblio-?
♦  for" SJt, Deva. Vor fi i  
ilansate cu acest prilej! 
|  casete cu colinde ale 
i soliştilor vocali Lucreţia.
* Ciobanu, Veta Biriş, ţ  
•loan Bocşa, Drăgan*

Muntean. In spectacol]
; participă Mariana Deac.

, ! Ana Bancîu, _ Leontina
* Fărcaş' Reta Rus. Ma- 
•riana Anghel, Gheorghe
* Roşoga, Pera Bulz, Do- 
imin Corcheş. Dumitru 
•Fărcas. (M.B.)
( •  TOT MAI MULŢI?
f ABONAŢI. In satele co-1 
îmunei Luncoiu de Jos j
• sunt mulţi abonaţi lai 

ziarul „Cuvântul liber". |
£ Factorii poştali din eo-? 
| mună se străduiesc să * 
*ducă abonaţilor ziarul ţ  
*la vreme, De aceea nu-J
• mărul abonaţilor creşte.

prezent sunt aproape 
[o sută. (Gh. I.N.) i

23 NOIEMBRIE

•  Au trecut 326 de zile 
din an; au mai rămas 39;

•  1905, S-a născut PE
TRU COMARNESCU (m. 
1978), critic do artă;,

•  1935. S-a născut, la 
Panriu, poetul hunedorean 
IONEL AMARIUŢEI, auto
rul volumelor de versuri 
„Claviaturi" şi „Vinovat de 
plecarea cocorilor";

•  1933. S-a născut AN
GHEL DUMBRÂVEANU. 
Scriitor român. : A publicat 
poezii, romane, note de că
lătorie.

•  1948. S-a născut GRETB 
TARTLER. scriitoare ro
mâncă de origine germană.



S

Nu multe instituţii de 
învăţământ preuniversitar 
din judeţ arată ca Şcoala 

, Gejjerală din Luncoiu de 
. Jos. De îndată Ce îi treci 

pragul, te impresionează 
curăţenia, perdelele imacu
late, mocheta de pe cori
doare, căldura constantă 
care asigură un cadru plă
cut, adecvat procesului 
instructiv-educativ. In 
timp ce în alte instituţii 
similare, problemă com- 

i bustibilului rămâne o... 
problemă pentru ieşirea 
din iarnă, la Luncoiu de 
Jos astfel de emoţii au 

’ dispărut „încălzirea cen
trală înseamnă mult pen
tru noi, ne spunea dl. 
director Nicolae Rişcuţa. 
Avem punctul nostru ter
mic, iar cărbunele ni 
l-am procurat din timp 
de la un depozit din 
Brad. Sunt procurate, de 
asemenea, lemnele de foc 
pentru şcolile generale a- 
filiate din Sţejărel, Podele, 
Luncoiu de Sus, astfel ca 
nici un copil să nu sufere 
de frig“.

— Dle director, cum 
reuşiţi să vă descurcaţi

în hăţişul greutăţilor ge
nerate de economia de 
piaţă ?

— în ce priveşte pre
gătirile pentru iarnă, nu 
mai e- necesar să adaug 
nimic, aţi văzut cu ochii 
dv. în alte domenii, vă 
mărturisesc cu sinceritate 
că după revoluţie nu s-a 
mai făcut nimic. Bani

«de investiţii nu mai e- 
xistă. De aceea, profe
sorii şi mai ales copiii am 
ajuns la concluzia că tre
buie să ţinem cu dinţii 
ca să păstrăm ceea ce a* 
vem. Şi am reuşit! Nici 
de zugrăvit nu am mai 

' zugrăvit... Am procurat 
doar o mie de ţigle cu 
sprijinul Centrului de e- 

xecuţie bugetară al Inspec
toratului Şcolar Judeţean, 
cu care am înlocuit ce s-a 
spart după o furtună.

— O şcoală elegantă 
impune un comportament 
pe măsură din partea ele
vilor .rod şi al unei ac
tivităţi educaţionale de 
calitate asigurate de per
sonalul didactic.
' — Avem cadre, oameni

deosebiţi, cu grade di- ) 
dactice I şl II, diriginţi 
cu experienţă. Colaborăm 
bine cu familiile elevilor 

-Satele de.unde aceştia pro-; 
vin sunt destul de gri
pate. Mergem des la pă
rinţi, dar vin şi ei la noi. 
încrederea statornicită e 
reciprocă pentru că pă
rinţii actualilor elevi ne- 
au fost, la rândul lor, e- 
levii noştri. Ei au trecut 
prin şcoală multe gene
raţii. Roi am rămas pen
tru a-i învăţa pe copiii 
lor şi cei care vor veni... 
până la pensie. Nu avem 
decât un neşcolarizat, co
pil de rom. Dacă verifi
caţi în acest njoment cine 
lipseşte de la ore, nu cred 
că veţi găsi vreunul. Cred 
că măsura eu acordarea 
alocaţiilor prin şcoli, ia- 
probată de Parlament, e 
mai mult decât bineve
nită. Nu avem nici ca
zuri de abateri pentru că 
în comună noastră se 
păstrează acel bun simţ 
ţărănesc atât de sănătos.

MiNEL BODEA

Oră de limba şi literatura română la clasa a VIII-a de la Şcoala Gene
rală din Luncoiu de Jos (profesor Maria Rişcuţa). Foto : PA VEL LAZA

NOTA UCIGAŞII DE CLOROFILĂ
Probabil, nu va fi ultima 

consemnare în care aducem 
în atenţia opiniei publice 
comportamentul multor se
meni de-ai noştri ,ce par-- 
chează automobilele pe spa
ţiile verzi, între stradă şi 
trotuar.

Am readus în discuţie 
acest fenomen plecând de 
la o imagine tristă, oferită 
trecătorului pe str. N. Băl-

, Se vorbeşte atât de des 
în întreaga lume despre a- 
ceastă problemă şi totuşi 
aproximativ 2,5 milioane 
de oameni mor în fiecare 
an ca urmare a unor boli 
legate de obiceiul dăună
tor al aprinderii ţigării. 
Obişnuinţa de a fuma ar 
putea fi înlăturată din 
multitudinea factorilor de 
risc ai modului de trai 
modem, degrevând astfel 
statisticile medicale de creş
terea alarmantă a număru- 

;; lui de îmbolnăviri cronice 
■: în care stă incriminat' tu

tunul.
Fumul de ţigară degajă 

peste 3000 de substanţe 
chimice care produc lezări 

... ale aparatelor respirator, 
cardio-vascular, • digestiv, 
ale sistemelor locomotor şi 
endocrin, ale sistemului 
nervos central, accelerând 
procesul de îmbătrânire 
precoce. -

Derivaţii de nichel şi 
cobalt găsiţi in fumul de 

ţigară sunt în concentraţii de 
la 1000 până la 10000 _ de 
ori mai mari decât cei 
admişi în mediul indus
trial într-o zi de lucru, fil-

cescu, din Deva — şi nu 
numai —, unde zeci de
autoturisme zdrobesc zilnica 
zonele amenajate gospodă
reşte cândva.

Obiceiurile nu sunt toc
mai de azi, de ieri, deşi de 
nenumărate ori s-au sem
nalat în mass-media aceste 
practici. Surprinzător ră
mâne însă faptul că cei în 
drept (deşi există, dar „lip

sesc", cum o dovedeşte 
realitatea, cu desăvârşire) 
să ia atitudine faţă de a- 
ceste momente, sunt imuni 
la acţiunea crescândă a u- 
cigaşilor de clorofilă, care 
ignoră munca altora. Iar, 
dacă ar fi să-i numim pe 
cei răspunzători de ceea 
ce se întâmplă, de preferat 
ar fi să , punem trei 
puncte...!

CORNEL POENAB -

Ol TvC
TUTUN SAU SANATATE ?

trele ţigaretelor reţinând 
numai aproximativ 50 la 
sută din aceste substanţe. 
Ţigările sunt factori de 
risc, în cel puţin 80 la 
sută din totalul deceselor 
provocate de cancerul pul
monar şi 75 la sută din 
decesele care au la bază 
bronhopatiile cronice. Tu
tunul, alături de hiperten
siunea arterială şi excesul 
de grăsimi, favorizează a- 
pariţia aterosclerozei, fiind 
unul din factorii care duc 
la degradarea prematură a 
arterelor.

In viaţa fiecărui fumă
tor apar la un moment dat 
semne că organismul su
portă din ce în ce mai 
greu intoxicaţia tabacică. 
Măcar atunci fumătorul ar 
trebui să-şi pună pro
blema abandonării fuma
tului sau diminuarea sub
stanţială a numărului de 
ţigări. Cu cât se începe 
fumatul mai din tinereţe 
şi cu cât numărul ţigărilor 
fumate zilnic este mai 
mare, cu atât speranţa de 
a trăi scade.

Investigaţiile evidenţiază 
faptul că aproape jumă
tate din numărul total al 
fumătorilor au început să 
fumeze la vârste mici, sus- 
trăgând ţigări de la pă
rinţi, iar apoi cumpărân- 
du-le. Spiritul de imitaţie, 
curiozitatea,- „teribilismul" 
adolescenţilor care vor să 
pară mai maturi şi inde
pendenţi, dorinţa de a-şi 
uimi prietenii şi mai ales 
prietenele, duc la apariţia 
dependenţei şi deprinderii 
de a fuma. Influenţă ne
gativă au părinţii şi edu
catorii care fumează în 
prezenţa copiilor, ;

Deosebit .de dăunătoare 
este obişnuinţa de a fuma 
pentru femeile gravide, de
oarece produşii toxici din 
sângele mamei trec în 
sângele copilului, întârziin- 
du-i dezvoltarea; 1/3 din 
gravidele fumătoare nasc 
înainte de termen copii slab 
dezvoltaţi. Femeile fumă
toare au tenul mai închis, 
riduri mai accentuate, dan
tură înnegrită etc. Fumatul

j COMPLEXUL EXPOZIŢIONAL EUROVENUS |
I Vă oferă spre vânzare remorci şi semlrc-j 
î morci auto de diferite capacităţi, o gamă va- î 
| riată de unelte şi utilaje agricole, precum şi | 
j minîtractorul U 120 având o putere de 12 CP j 
I Ca o noutate, firma vă pune la dispoziţie I 
| MOTOCULTORUL RUGERINI + ANEXE, im- i 
J port Italia. î
|  e Informaţii suplimentare la sediul firmei I 
! din Deva, str. Sîntuhalm 31 A sau Ia tel. 095/ * 
| 626294; 095/621386. (1061341)|
« ............... . —.... .. ...... . .1 • .. M. . .......  '

| S.C. METALOTEX S A. — DEVA *
I Organizează la sediul societăţii din Deva, j 
| str. 22 Decembrie, bloc 4 — licitaţie pentru vân- j 
J zarea de mijloace fixe disponibile, —■ în fie-' 
1 care zi de joi, începând: cu data de 25 noiem-1 
I brie 1993, ora 10. lista mijloacelor fixe se află j 
I afişată la sediul societăţii. Tel. 616725; 611854. *

i (D.P.)|

Patriarhal ------------------------ — -
şi nu numai

Trecem adesea pe lângă 
locuri sau alăturări bizare, 
fără să sesizăm contrastele.
Dar dacă avem prilejul să 
vedem reacţiile unor stră
ini faţă de aceste realităţi 
ne dăm seama cât sunt 
de arhaice şi do nefireşti 
pentru ei la acest sfârşit 
de mileniu. Am însoţit de 
curând, într-o deplasare 
prin judeţ, doi nemţi. Cel 
mai tânăr, deşi era a treia 
oară în România, se en
tuziasma de câte ori ajun
geam pe şosea o căruţă cu 
cai sau vedea la păscut 
cirezi de vaci, turme de 
oi sau capre; „Dacă-aş veni 
cu fetiţa mea dk 4 ani aici, 
aş fi nevoit să opresc me
reu să încalece fiecare cal, 
să pună» mâna pe fiecare 
animal", mărturisea zâm
bind. Exact aşa cum copiii 
noştri s-ar bucura (dacă 
ar avea ocazia !) jucându-se 
în grădina zoologică -cu un 
ursuleţ Koala sau cu o 
maimuţţcă. '

Celălalt neamţ nu părea 
impresionat că pe drumu
rile noastre circulă de-a 
Valma maşini străine şi 
căruţe autohtone. In Pe_ 
troşani a oprit maşina 
şi a coborât. cu apa
ratul de fotografiat în 
mână. Ce văzuse? La col
ţul unui bloc, trei băr
baţi, cu ajutorul unei bu
telii, pârleau un porc. „Aşa 
ceva în Germania nu se 
poate vedea", â comentat 
râzând. Un interes similar, 
materializat într-o altă'foto- 
grafie, i-a mai trezit doar 
polonia de barăci de Ia in
trarea în Vulcan, unde ju
mătate dintre acestea sunt 
fără acoperişuri, adevărate 
ruine, bălăriile şi mizeria 
sunt de nedescris.

Că la vitezele cu care se 
circulă pe şoselele nem
ţeşti căruţele nu-şi găsesc 
locul, că la nivelul lor de 
trai n-are sens şă se chi 
nuie cineva care stă Ia 
bloc să-şi ţină porc, o pot 
înţelege şi cei ce n-au vă
zut Germania. Dar nu in
vidia faţă de cum o duc 
ei jn-a încercat în acea de
plasare. Ci o imensă jenă 
şi durere pentru cât sun
tem noi de râmaşi în ur
mă. Căci nu dorinţa de a 
conserva cu orice preţ at
mosfera patriarhală face 
să persiste la noi aseme
nea realităţi, .ci sărăcia şi 
pe alocuri delăsarea.

VIORICA ROMAN,

» : —  ——— —— :
I CONSILIUL LOCAL ĂL ORAŞULUI HAŢEG \ 
| Anunţă organizarea unui
; CONCURS PRIVIND ELABORAREA STE- j
I MEI ORAŞULUI HAŢEG. j
■ Se acordă un premiu în Valoare de 50 000 | 
* lei şi 4 premii a câte 5000 Iei. ,
| Concursul va avea loc în data de 10. 12.1 
| 1993, la sediul Consiliului Local. j
t E Informaţii suplimentare se pot obţine la I 
| compartimentul urbanism şi amenajarea teri-; 
vioriului din cadrul Consiliului Local Haţeg, j

j S.C. COMTOUR LOWE S.R.L. DEVA }
Vinde prin magazinul AUTO din Sîntu-1

I halm anvelope : J
•  Pirelli ,
•  GOOD YEAR I

| Informaţii la telefon 621113. (1061336)j
I

I S.C. „SIDERMET** S.A. CÂLAN I
| Reaminteşte celor interesaţi ţinerea de li- j 
J citaţii, lunar, în flecare a treia vineri, ora 10, * 
I privind mijloace fixe, utilaje, închirieri spaţii, j 
j conform listelor publicate în revista „ROMĂ-> 
l N1A ECONOMICA** nr. 17 din 1—15 septem- | 
j brie 1992 şi „GRATUIT PUBLICITATE**, anul j 
' IV, nr. 25̂ 93, Ia preţuri actualizate. 1
j In plus se licitează un spaţiu de 300 mp j
* la preţul de 500 lei/mp, în sectorul S.C.B. ' 
I (CEC) |

' este un act nociv nu nu
mai pentru sănătatea fu
mătorului, ci şi pentru 
membrii familiei şi colegii 
de muncă nefumători, fu
mătorul având obligaţia 
morală să respecte sănă
tatea celor din jur, cerinţă 
elementară a bunei cu

viinţei:.,'
Obiceiul dj a se fuma 

in localuri publice şi ade
seori chiar şi în unităţile 
sanitare este deosebit de 
dăunător atât ca exemplu, 
cât şi ca factor de risc. 
Aşadar, este nevoie de un 
semnal de alarmă pentru 
toţi factorii implicaţi In 
educaţia populaţiei şi a ti
neretului în special.

Medicii* pedagogii, psi
hologii, sociologii, părinţii, 
instituţiile guvernamentale 
şi neguvernamentale să se 
preocupe de găsirea unor 
soluţii viabile în avertiza
rea şi motivarea continuă 
a consecinţelor fumatului 
asupra sănătăţii şi com
baterea acestui viciu.

Dr. TEODOR BAdAU 
medic primar, 

Laboratorul Judeţean de 
Educaţie pentru Sănătate

1 CONVOCARE I
| Se convoacă şedinţa Comitetului Executiv j 
î Judeţean al P.N.L. Hunedoara pe data de 4. 
I decembrie 1993, ora 11. Din C.E. Judeţean fae | 
| parte membrii B.P. Judeţean, toţi preşedinţii j
; organizaţiilor P.N.L. orăşeneşti şi comunale şi
I primarii liberali, 
j B.P. JUDEŢEAN P.N.L. (1061334):

S.C. EMMA IMPEX S.R.L. DEVA |
Str. N. Iorga, nr. 7 (fosta 7 Noiembrie), j 

telefon 615667.
VINDE EN-GROS j
•  Ciocolată „Africana** — 563,5 lei. 
Societăţile comerciale şi instituţiile care  ̂

doresc cantităţi mai mari pentru pomul de j
I

iarnă sunt rugate să 
fermă.

se prezinte cu comandă !
(1061335)}

------------  ̂ %

IS.C. EXPRES TRANSPORT S.A.
Efectuează zilnic (inclusiv sâmbăta şi du

minica), din autogara Deva, la ora 16,30,. curse 
rapide de autobuz pe traseul DEVA----HUNE
DOARA — CĂLAN — HAŢEG — PETRO
ŞANI — TÎRGU-JIU.

(864)



Tricolorii 
noştri

întâlnirea dintre Ţara 
Galilor—■ România s-a 
încheiat de câteva zile, 
cu victoria clară a 
noastră, apreciată una-, 
nim, dar comentariile 
continuă în presă, la ' 
radio şi televiziune, in
tre iubitorii fotbalului 
pe stradă, la serviciu, 
acasă sau la „una 
mică* cu prietenii. Es
te într-adevăr un mo
ment hotărâtor pentru 
fotbalul românesc, 
pentru viitorul său. Şi 
nici nu s.a încheiat 
bine meciul şi antre
norii formaţiei se gân
desc cu toată seriozi
tatea la programul ce 
va trebui să-l urmeze 

i lotul nostru reprezen- 
|  tativ. E bine, foarte 
i bine şi avem încrede- 
/ "  rea în Iordănescu, în 
) fotbaliştii noştri că se 
1 vor pregăti pentru a 
l se prezenta cu fruntea i 
1 sus în turneul final al •
1 Campionatului Mondial) 
i de fotbal. i
i Urmează ca in luna / 
« viitoare,■ la 19 decern- \
) brie, la Las Vegas să i 
l aibă loc tragerea la I 
} sorţi a grupelor, ţna- )
5 inte cu '3 zile, deci la \ 
l 16 decembrie, se vor L 
i desemna oficial capii j 
I de serie şi construirea 1 

|| celor 4 grupe valorice. | 
l După punctajul ce se ţ 
1 acordă componenţa gru. *' 
1 pelor ar fi aşa: GRU-\
|  PA I — capi de. seriei 
i — SUA (ţară organi- 1
'  zatoare), G e rm a n ia _ _ V
| deţinătoarea titlului \ 
i mondial —, Argentina, l 
i Italia, Brazilia, Belgia. ,
1 GRUPA a 2-a: Spania, j 
| Rusia, Camerun, Ir- \
( landa, ROMÂNIA, Me- l 
/ xic. GRUPA a 3-a : )
\ Columbia, Olanda, Ma- \
| roc, Bulgaria, ' Coreea i 
i de Sud, Suedia. GRU. ?
) PA a 4-a : Arabia Sa- ) 
ţ udită, Bolivia, Grecia, \ 
l Nigeria, Norvegia, El- 1  

« veţ ia. Până unde vom l 
l ajunge noi? De unde \
|  va sări iepurele? Vom i 
i trăi şi vom vedea. 1

MEMORIU AL F.R.F.
DUPĂ CARDIFF

După meciul tricolorilor 
la Cardiff. poliţia galeză a 
umilit pur şi simplu pe 
fotbaliştii români, membrii 
delegaţiei şi suporteri cu 
tot dichisul — anchete, fo
tografii de-a dreptul je
nante — în legătură cu 
decesul unui suporter ga- 
lez omorât de o rachetă de 
semnalizare, trasă de un 
concetăţean sl victimei. 
După ,,tratamentul" desca- 
lificant al gazdelor, secre
tarul general al F.R.F. a 
promis presei că va înainta 
un memoriu către F.I.F.A. 
şi U.E.F.A. (S.C.)

ARBITRI ROMÂNI LA 
C.M. DIN SUA

După minunatul succes al 
reprezentativei noastre la 
Cardiff, încă o veste bună: 
doi arbitri români — IOAN 
CRACIUNESCU din Rm. 
Vâlcea şi IUE COT din 
Ploieşti au fost desemnaţi 
pentru a oficia la Campio
natul Mondial de fotbal din 
anul viitor, în S.U.A. Dacă 
la campionatul trecut n-am 
avut nici măcar un arbi
tru, de această dată avem 
doi. (S.C.) ;

D iviz ia  N aţion a lă

FOTBAL PE ZAPADÂ
j n r a i î g M i  Corvinul învingător in dep lasarel

Etapa a XV-a din Di
vizia Naţională, îndeosebi 
în Capitală, s-a desfăşurat 
în condiţiile acestei pre
mature ierni grele. întâl
nirea dintre Progresul — 
Universitatea Craiova. a 
trebuit să se întrerupă (in 
repriza a Il-a) şi a fost re
luată după o oră de „pa- 
uzâ“ fortuită. S-a înregis
trat un singur rezultat de 
egalitate (Oţelul Galaţi — 
„U“ Cluj 1—1). Steaua se 
menţine pe primul loc, 
Dinamo urcă mereu. în

grijorătoare comportarea 
Universităţii Craiova după 
eliminarea din cupe. Deci, 
studenţii craioveni, U.T.A. 
şi Inter. Sibiu au suferit 
înfrângeri la o diferenţă de 
trei goluri. Până acum, 
Steaua a luat un avans de 
4 puncte şi miercuri îşi 
dispută restanţa cu Gloria 
Bistriţa şi o poate majora. 
Pe ultimele trei locuri 
Ceahlăul, Poli Timişoara şi 
„U“ Cluj, dar cât timp? 
Alte patru echipe le pot 
lua locul...

REZULTATELE ETAPEI: Dinamo — Dacia Bră
ila 2—0; Electroputere — Sportul Stud. 1—0; F.C. 
Braşov — U.T.A. 3—0; Steaua — Inter 4—1; Farul — 
Rapid 2—1; Progresul — Univ. Craiova 5—2; Petro
lul — Poli. Timişoara 1—0; Oţelul Galaţi — „U“ Cluj 
1—1; Gloria Bistriţa — Ceahlăul P.N. 2—0.

CLASAMENTUL

1. Steaua 14 10 2 2 25— 6 22
2. F.C. Farul 15 8 2 5 23—15 18
3. Petrolul 14 8 2 4 15—10 18
4. Univ. Craiova 15 7 3 5 30—23 17
5. U.T. Arad 14 7 3 4 15—16 .17
6. Dinamo 14 7 2 , 5 26—16 16
7. Progresul 15 7 1 7 25—20 15
8. F.C. Braşov 15 6 3 6 17—13 15

' 9. Gloria Bistriţa 14 7 1 6 21—21 15
10. Inter Sibiu 14 6 3 5 18—19 15
11. -Dacia Brăila 15 5 4 6 14—16 14
12. Electroputere 15 5 3 7 13—14 13
13. Rapid 15 5 3 7 13—16 13
14. Sportul Stud. 15 5 2 8 15—23 12
15. Oţelul Galaţi 15 5 2 8 14—23 12
1G. „U“ Cluj-N. 15 3 5 7 19—24 11
17. Poli. Timişoara 15 ' 5 1 9 16—28 11
18. Ceahlăul P.N. *15 3 4 8 11—25 10

ETAPA VIITOARE: Dacia Brăila — Electroputere; 
Dinamo — Farul; Poli. Timişoara — Progresul; Ceah
lăul — Oţelul; „U“ Cluj — Petrolul; U.T.A. — Glo
ria; Inter — F.C. Braşov; Sportul — Steaua; Univ. 
Craiova — Rapid.

Efectuându-şi ultimă e- 
tapă de suspendare F.G. 
'Drobeta Tumu Severin 
şi-a primit oaspeţii (Cor
vinul Hunedoara) pe te
renul din Motru, într-un 
autentic decor de iarnă. 
Hunedorenii, continuând 
să confirme că se află 
în plină ascensiune de 
formă, au obţinut o vic
torie clară, la un scor 
concludent (0—4), ceea ce 
îi permite urcarea pe lo
cul 8 în clasament şi o 
bună „asanare* a gola
verajului care, sperăm, va 
deveni pozitiv după me
ciul de sâmbătă pe teren 
propriu. Victoria Corvi- 
nului e* preţioasă pentru 
desprinderea din subso
lul clasamentului, dar şi

prin modul în care- s-a 
obţinut: joc tehnico-tactic 
mult superior adversaru
lui, disponibilitatea tutu
ror componenţilor spre 
un joc angajant, plin de 
promisiuni pentru vii
toarea evoluţie a hunedo- 
renilor. Au marcat Şu- 
mudică (din lovitură de 
la 11 m), Păcurar (2) şi 
Mitrică. Corvinul a evo
luat în formaţia: Cova- 
ciu, Fartuşnic, Haidiner, 
Tetileanu, Bozga, Bardac, 
Rus, Chezan, Păcurar, 
Şumudică, Mitrică.

După cum se poate ob
serva în caseta tehnică, 
Corvinul este performerul 
etapei a XV-a, obţinând 
singura victorie in depla
sare, în rest, pe toată li

nia victorii ale gazdelor. |  
C.F.R. Cluj a realizat — ■  
în dauna Jiului Craiova B 
— scorul etapei (7—1). |

I

DIVIZIA A l
REZULTATELE ETAPEI: Callatis Mg.

— A.S. Rocar 2—2; Portul C-ţa — GI. 
C.F.R. Galaţi 4—1; Chimia ■ Rm. Vâlcea
— F.C. Selena 1—1; Poli. Iaşi — Meta
lul Ptopeni 1—8; Faur Buc. — F.C, Ar
geş 04-1; Acord Focşani — Steaua Mi-

• zii 1—0; ForeŞta Fălticeni — Constţ Iaşi 
4—0; F.C. Bucovină — Gloria Buzău 1—0; 
Flacăra Morcni — A.S.A. Tg. M. 1—0. 

CLASAMENTUL
1. F.G, Argeş
2. F.C. Acord
3. Steaua Mizil 15

Unirea Alba Iulia a tre- 
cut din nou în fruntea ■  
clasamentului surclasând s  
cu 4—0 pe una dintre ri
valele sale la fotoliu — 
C.S.M. Reşiţa. Şi, în cele 
două etăpe ce au mai ră- — 
mas din tur, aproape şi- 
gur, mai are loc o mu- 5 
taţie în vârful piramidei. ■  

Dacă Metalul Bocşa 2 
ţine strâns de lanterna ■  
roşie, lupta pentru evita- s  ■ 
rea locurilor 15—17 e K 
foarte dârză, cel puţin 
patru echipe luptând din p  
greu pentru ieşirea din ■  
periculoasa zonă a retro- ■  
gradării. ■

DIVIZIA A 2 |
REZULTATELE ETAPEI : C.F.R. Ti-1 

mişoara — Armătura Z. 3—0; Phoenix ■  
B.M. — Metalul Bocşa 2—1; I.C.I.M. Bv. |  
— . Gaz Metan 1—0; Gloria Reşiţa — ■  
Tractorul Bv. 3—0; C.F.R,. Cluj-N.. —I
Jiul Craiova 7—1; F.C.- Bihor — F.C. |
Maramureş 3—1; Unirea A.I,
Reşiţa 4—0; Jiul Petroşani - 
Bv. 1—0; F.C. Drobeta — Corvinul 0—4. 

CLASAMENTUL

• C.S.M. I 
Metrom I

15 JH 
15 7

3
4

7 4
4. Chim. Rm. V. 15 7 3
5. FI. Moreni 15 7 3
6. Poli. Iaşi -15 7 2
7. Callatis Mg. 15 6 4
8. F.C. Bucovina 15 6 4
9. F.C. -Selena 15 6 3

10. Met. Plopeni 15 6 2
11. A.S.A. Tg. M. 15 6 2
12. Faur Buc. 15 6 2
13. Constr. Iaşi 15 5 3
14. Gloria Buzău 15 4 4
15. Portul C-ţa 15 3 6
16. A.S. Rocar 15 4 4
17. Foresta Fălt. 15 .5 1
18. GI. C.F.R. Gal. 15

1 31-
4 28-
4 17-
5 22-

8 25 
14 18 
12 18 
17 17

5 23—23 17
6 23—10 16 
5 24—25 16
5 20—26 16
6 22—23 15
7 18—14 14 
7 17—19 14

17—20 14
14— 24 13
15— 18 12
16— 19 12 
11—21 12
17— 28 11

Pagină realizată de SABIN CERBU

• •  •  •  •  • •  •  • • •

5
5 0 10 24—38 10 

ETAPA VIITOARE: Rocar — Portul; 
Callatis — Faur; Constructorul — Un. 
Focşani; A.S.A. — F.C. Bucovina; Gl. 
Buz^u — foresta; Selena — FI. Moreni; 
Metalul — Chimia; Gl. C.F.R. — Poli. 
Iaşi; Steaua Mz. — F.C. Argeş.

1. Unirea A.I. 15 10 2 3 33—15 22
2. F.C. Maramureş. 15 9 3 3 42—26 21
3. C.S.M., Reşiţa 15 10 1 4 30—15 21
4. Gloria Reşiţa /15 7 4 4 28—15 18
5. Tractorul Bv. '*15 8 1 6 22—16 17
6. F.C. Bihor 14 ' 6 4 4 23—12 16
7. I.C.I.M. Bv. 15 6 4 5 18—18 16
8. Corvinul 15 7 1 7 18—19 15
9. C.F.R. Timiş. 15 5 5 5 15—16 15

10.-11. Gaz Metan 15 6 3 6 15—17 15
C.F.R. Cluj 15 6 3 6 23—25 15

12. Jiul Petroşani 15 5 3 7 20—20 13
13. Metrom Bv. 15 5 3 7 16—17 13
14. F.C. Drobeta 15 5 2 8 18—32 12
15.' Jiul Craiova 14 5 1 8 19—29 11
16. Armătura Z. 15 5 1 9 18—28 11
17. Phoenix B.M. 15 4 2 9 14—26 10
18. Metalul Bocşa 15 2 3 10 10—36 7

ETAPA VIITOARE: Armătura — Pho-
enix; C.F.R. Timiş. — C.F.R. Cluj; C.S.M. li|
Reşiţa — F.C. Bihor; Corvinul — Jiul g : 
Petroşani; Metrom — Unirea; Gaz. M. ■  '
— F.C. Drobeta; Tractorul — I.C.I.M.; |  , 
Met. Bocşa — Gl. Reşiţa; F.C. Maram. I
— Jiul Craiova. |
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ŞAH DIVIZIONAR

REZULTATELE ETAPEI : A.S.A. Aurul 
Brad — Minerul Teliuc 5—0; Min. Certej
— Victoria *90 Călan 5--0; Dacia Orăştie
— Min. Aninoasa 3—1; Ilaber Haţeg — 
Jiul Pctrila 3—0; Cerna Cristur — Min. 
Şt. Vulcan 1—5;' Mureşul Deva — C.F.R. 
Simeria 3—1; Metalul Crişcior — Con
structorul -Hunedoara 1—0; Min. Bărbăteni,
— Min. Ghelari (nu s-a disptţţat datorită 
condiţiilor meteorologice neprielnice).

CLASAMENTUL
1. Mureşul Deva 14 11 1 2 41— 7 23
2. Minerul Certcj 14 10 2 2 33—16 22
3. Minerul Ghelari 13 9 3 1 25— 8 21
4. Aurul Brad 14 7 4 3 35—14 18
5. Min. Bărbăteni 13 7 2 4 22—15 16
6. Min. Şt. Vulcan 14 6 3 5 35—20 15
7. Min. Aninoasa 14 7 1 6 32—25 15
8. Haber Haţeg 14 6 3 5 24—20 15
9. Dacia Orăştie 14 6 2 6 26—22 14

10. Constr. Huncd. 14 6 2 6 19—16 14
11. Met. Crişcior 14 4 3 7 21—23 11
12. Vict. Călan 14 3 4 7 18—26 10
13. Min. Teliuc 14 3 4 7 15—25 10
14. Jiul Pctrila 14 4 1 9 14—42 9
15. C.F.R. Simeria 14 2 2 10 12—37 6
16. Cerna Cristur 14 1 1 12 7—63 3

Ultima  etapâ  a t u r u l u i: c.f.r.
Simeria — Metalul Crişcior; Min. Şt Vul
can — Mureşul Deva; Jiul Petrila — 
Cerna Cristur; Min. Ghelari — Ilaber Ha
ţeg; Min. Aninoasa — Min. Bărbăteni;/ 
Vict ’90 Călan — Dacia Orăştie; Min. Te
liuc — Min. Ccrtcj; Constructorul— A.S.A. 
Aurul Brad. - . ----- —  .....

Cerna Cristur — Minerul 
Ştiinţa Vulcan 1-5̂

Meci disputat pe terenul II al Corvinu- 
lui ce a fost mai echilibrat decât o arată 
scorul. „Gazdele" — ce nu dispun de un 
teren propriu in Cristur şi deci suporterii 
lipsesc — au luptat din răsputeri in faţa 
Minerului Şt. Vulcan căruia i-au plecat 
la începutul acestui campionat nu mai pu
ţin de 7 jucători şi deci nu mai este for
maţia din campionatul trecut, n-au reuşit 
să menţină scorul strâns, de 0—1 cât era 
la pauză, oaspeţii profitând din plin de 
forma slabă a unor jucători de la Cerna 
şi mai ales de gafele portarului. In ciuda 
faptului că după pauză Cristurul a atacat 
cu mai mult aplomb şi şi-a creat ocazii 
bune, n-a reuşit să înscrie decât un sin
gur gol în min. 78, din lovitură liberă, 
prin Biriş. Oaspeţii în schimb, profitând 
şi de greşelile portarului, au înscris prin 
Bejan în minutul 8 şi 50, Ambruş min. 
61 şi 87 şi Buda min. 66.

Iată formaţiile ce au înfruntat frigul 
pătrunzător: CERNA CRISTUR: Doru. 
Cozorici, Darvas, Sas, Sava, Klein, Prc- 
doi, Biriş, Nicuţă Gaspari (Hegyi), Bil- 
bau. MINERUL ŞTIINŢA VULCAN: Câm- 
pcanu, Mihai, Farcaş, Ambruş, Foge, Pos- 
tclnicu, Barbu, Voicu, Bejan, Brănoţiu, 
Buda.

Luna octombrie din fie
care an înseamnă pentru 
şahul românesc disputa
rea campionatelor naţio
nale pe echipe mixte — 

, diviziile A, B, şi C. In 
divizia secundă judeţul 
Hunedoara este reprezen
tat de echipele cluburilor 
de şah Deva şi Victoria 
Călan. Din motive finan
ciare echipa din Călan 
nu s-a prezentat la tur
neu, menţinerea sa în di
vizia B putându-se realiza 
ţinând seama de valoarea 
echipei.

Clubul de şah Deva a 
înregistrat în anul 1993 
cel mai bun rezultat de

până acum, ocupând lo-] 
cui 10—12 din 32 echipe, 
primele 6 promovând în 
prima divizie. Au fost 
câştigate 4 meciuri, 2 

s-au terminat la egalitate, 
iar 3 au fost pierdute, 
s-au înregistrat 47 puncte 
de partidă, cu 49 s 
promovat în divizia A. 
Cele mai bune rezultate 
în ordinea meselor de Joc 
le-au obţinut : Smida Io 
sif, Adam Ioan Ismă 
nescu Vasile, Roşea Con-! 
stanţa, Dăian Flaviu, Mo
rar Diana (cel mai bun 
rezultat, ca de altfel in 
ultimii 5 ani). (C. IIOTA- 
RAN, colaborator).

REZULTATELE CONCURSULUI 
P R O N O S P O R T  

din 21 noiembrie 1993
I Atalanta — Parma 0—2 III FdgS'a -* Sampdoria 1—2
III Genoa — Inter 1—0 •  a
IV Juventus — Cagliari 1—1 oi 1
V Lazio — Torino 1—2 a
VI Leccc — Roma 0—2 2 :
VII Milan — Napoli a
VIII Piaeenza — Udinesc 0—0 ia
IX Reggiana — Crcmonese 2—0 i i
X Ccsena — Bari 1—0 I  '
XI Padova — Ilrescia 2—1 • i
XII Palermi — Vie nz i 0—1 2
XIII Pisa — A.icona ‘ 1—1 a  ■
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•  Vând ladă frigorifică 
360 1. frigider mic, televi
zor color Philips, video- 
recorder Yoko, instalaţie 
ultraviolete. Tel. 612463.

(1061135)
•  Vând maşină de dără- 

" cit lână, ARO 244 Diesel.
Informaţii S.C. Panif. Corn. 
S.R.L. Cătan Stfei — 
Moară. (1M1191)

•  Vând talon Dacia 1300.
TeL 617933. (1061199)

•  Vând casă, curte şi
grădină la şose2 «condiţii 
privatizare). Cristur. nr. 
354. (1061202)

•  Cumpăr apartament
două camere Deva. ’el. 
625853. (1061235)

•  Vând Ford Transit 
1600 cmc. benzină. 9 locuri, 
stare perfectă Tel. 714224.

(1061212)
» Vând Dacia 1310, an 

fabricaţie 1989, la preţ 
convenabil. Relaţii la tel. 
627902. (1061213)

•  Vând BMW 316> stare
foarte bună, preţ 2000 DM, 
vând aur 20 000 lei/g. Tel. 
618738. (1061214)

•  Vând Ford Escort 13
1 combi, stare bună. TeL 
626306 sau 617545. după 
ora 20. (1061201)

•  Vând Opel Ascona
DGS. 4800 DM. TeL 612617, 
după ora 17. (1061208)

•  Vând Golf Turbo Die
sel 1988, 4 uşi, 5 viteze, 
consum 5 1/100 km. vând 
avantajos Lancia Prisma 
Turbo Diesel, metalizată, 
1988, consum 5 1/100 km. 
Tel. 6117865. (1061207)

•  Vând borhot de prune 
şi ţuică de prune de ca
litate. Relaţii la tel. 615349.

(1061206)
•  Vând urgent aparta

ment 3 camere. TeL 616526, 
orele 8—16. , (1061205)

•  Vând cărucior pe ro
tile pentru handicapaţi şi 
seringi insulină Tel. 093/ 
542371. (1061148)

•  Vând apartament două
camere Hunedoara, et. 2, 
convenabil, Micro 5. infor
maţii orice oră. Tel. 096/ 
636264. (1061164)
. •  Vând tractor Lanz 
Buldog, fabricaţie 1940, cu 
plug original, două brăz
da re, perfectă stare le 
funcţionare. Câmpuri Sur- 
duc, nr. 8. (1061177)

•  S.C. Paula Electronic 
împex S.R.L. Simeria, Piaţa 
Unirii, bl. 20 parter, vinde 
antene satelit, set complet, 
390 000 lei, televizoare Nei 
— 490 000 lei, aragaze —
' 154 000 lei, en gros şi en 
detaille. (1061218)

•  Vând vitrină frigori
fică tip alimentară cu a- 
gregat 850 kcal/h. Tel. 
651114. (1061116)

•  Vând apartament două
camere, BMW 520. Tel. 
617846. (1061223)

JWWWWMWWMWW'

•  S.C. Petrolemn 
Prest, teL 720152, o- 
rele 7—10, vinde en 
gros zahăr tos în ur
mătoarele condiţii: 730 
lei/kg cu precomandă, 
760 lei/kg cu livrare 
din stoc, orez 354 lei/ 
kg (TVA inclus în 
preţ). (1061200)

* • * * * .•v

•  Vând urgent motor 
. Dacia 1310, videorecorder
Panasonic nou, două tone 
grâu, ţuică - de prună te
levizor sport color. Tel. 
625509. (1061221)

•  Vând garsonieră Măr 
răsti. Tel. 6267601 (1061222)

•  Vând Mercedes. an
fabricaţie 1974. camion 5-* 
tone şi fân. Şoimuş. nr. 
154. ' (1061180)

•  Vând piese. separat 
cauciucuri şi caroserie Mer
cedes. Deva, tel. 617708.

(1061187)
•  Vând sau schimb cu 

Devş sau Haţeg aparta
ment două camere, con
fort I. et. 1. soaţele cinema 
Flacăra Hunedoara. Tel. 
614888. orele 11—17.

(1061138)
•  S.C. Ardelean S.R.L. 

prin magazinul din Deva, 
str. Horea. nr. 172, tel. 
618879, vinde maşini de 
spălat, maşini de cusut, 
frigidere, hârtie igienică 
(110 lei/buc.) şi altele.

(1061192)
•  Vând garaj. str. Teilor. 

Deva, teL 622731.
(1061216)

•  Vând VW Polo — ca
roserie. Informaţii Deva, 
tel. 623535. 8—14. (1061217)

•  Vând apartament trei 
camere, confort I, deco
mandate. parter, posibili
tate privatizare sau sediu 
firmă particulară. Inform 
maţii tel. 620774 (non stop).

(1061220)
•  Vând furgenetă 2,4

tone, vând (închiriez) ru
lotă comercială Deva. tel. 
611973. (1061232)
■•  Vând gater circular 

1000 mm, xerox Canon 
NP 125 Deva, teL 621086.

(1061234)
•  Vând Renault 14 în

matriculat. 2300 DM, ne
gociabil. Tel. 623340.

(1061230)
•  Vând Fiat Ritmo TD 

1986, Lancia Prisma ben
zină. 1986 şi Fiat Regata 
combi TD 1986, stare ex
cepţională. TeL 614543.

(1061238)
•  Vând garsonieră con

fort I, OM, Hunedoara, Dr. 
Petru Groza, 25. (1060926)

•  Vând urgent şi con
venabil Lada 2104 break, 
85, înmatriculată, infor-* 
maţii tel. 712339: (1060925)

•. Vând VW Trânsporter, 
teL 712628. orele 8—16. 
711432, orele 16—21.

■(1060922)
•  Vând apartament 2

camere, zona auto-moto _şi 
garai. Cumpăr boiler cu 
flacără de veghe. Tel. 
720681. (1060929)

•  Vând casă In Deva, 
str. N. Bălcescu, nr. 18.

OFERTE DF 

SERVICII

•  Firmă de comerţ en- 
gros angajează persoane 
dinamice hotărâte, cu auto
turism şi telefon, pentru 
postul de reprezentant per
manent In oraşul Deva. 
Trimiteţi autobiografie, fo
tografie la : Bucureşti, sec
tor 2, CP 39—19. (1060976)

•  S.C. Agrement Turism 
S.R.L. Deva. restaurant bar 
Cupola, angajează bucătar 
calificat. Informaţii 627666.

(1061196)

•  Căutăm contabili 
şi secretară, cunoscă
tori ai limbii germane. 
Deva, A. Vlaicu. nr. 
46, teL 665192. 627026.

(1061203)

•  Şcoala de şoferi 
formula D, din Cluj- 
Napoca. angajează in
structori autorizaţi, sa 
lariu 400 000 pe lună. şl 
cazare. Informaţii tel.
095/147309, loco tel. 
712539. (1960923)

•  Angajez două vân
zătoare, salariu negocia
bil. TeL 712624. după 
ora 18. (1060924)

SC. ORAŞTIETRANS S.A. ORAŞTTE
Livrează la agenţi economici şi persoane 

fizice': • /
•  baterii acumulator 165 Ah — import 

Germania, marca FULMEN
•  baterii acumulator 65 Ah — import Is

rael
•  lichid antigel
•  lichid, de frână import Rusia_ (1061349)

AGENŢIA DE TURISM „SARMIS“ S.A. DEVA
Vă invită la Revelion *94.
In ţară: . *
In staţiunile Felix, Herculane. Sovata — 

sejur 3—5 zile, în hoteluri categoria 2 stele.
In străinătate ■— perioada 27. 12. 1993 — 

2. 01. 1994, transport avion TURCIA (Istan- 
bul — Izrair) — cu revelion . Ia Izmir.

— Cipru — (Laranka)
— ANGLIA— (Londra) 

î, i r l  EGIPT — (Cairo).
Pentru vacanţa de iarnă a elevilor oferim 

servicii de cazare şi masă în staţiuni montane, 
vile cf. 1 la preţuri convenabile.

Informaţii Ia telefon 613173.

S C. COMIXT MASTERS S.R.L. ţ '
A deschis pentru DUMNEAVOASTRĂ un 

nou magazin de produse electrice, electronice, 
electrocasnice, jucării, ceaiuri ale firmelor : 
POINTER — PHILIPS — CITIZEN.

Magazinul se află lângă patiseria Arta- 
com. s (1061345)

ÎNCHIRIERI

•  Om de afaceri so
licit închiriere aparta 
ment zonă centrală, 
minimum trei camere 
sau vilă. Tel. 611597. 
între orele 8—15.

(1061139)

DIVERSE

•  Solicităm 1000 DM
împrumut, dobândă 35 la 
sută/lună. Informaţii tel. 
629714. (1061170)

•  S.C. Donex S.R.L., Filiala 
Brad. anunţă intenţia de ma
jorare a tarifelor pentru ser
viciile de copiere şi mul
tiplicări acte. (1061186)

SCHIMBURI
t.

DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament par
tru camere central cu «- 
partament două camere. 
TeL 625267. (1061215)

•  Schimb garsonieră zona 
Gojdu cu apartament două 
camere sau garsonieră nu
mai parter. TeL 624631.

(1061225)

COMEMORĂRI

•  Se împlinesc patru 
ani de la trecerea în 
nefiinţă a celei care 
a fost o bună soţie, 
mamă şi bunică 

EAVECA BUCUR 
Dumnezeu s-o odih
nească in pace!

(1061184)

DECESE

•  Familiile Boca 
Virgil şi Sechereşiu A- 
drian mulţumesc şi pe 
această cale tuturor 
celor care s-au alătu
rat durerii lor, la tre
cerea în befiinţă a mi
nunatului om, tată şi 
bunic, cel care a fost 
nepreţuitul

HOBSA ŞEUŞAN 
Dumnezeu să-l odih

nească în pace!
(1061182)

i II S.C.C.F. I
I TIMIŞOARA S.A. I
i ŞANTIER 34 LR l  
I DEVA I
I ]
I  Anunţă: I
|  începând cu dată* 
.imediată, vindem ur-* 
i  mătoarele produse : j
i
i#  ciment in saei sau* 
î vrac; {
40 oţel faeton 0  6 sil
|  0  8- t
& Plata se va face In] 
i numerar. _ ]
i Relaţii suplimenta-̂  
»re la sediul Şantie-] 
•rulul, str. Horea, nr.* 
1 12-14, sau Ia telefon* 
*625890 sau 612630.* 
•int. 361; 363; 360 7 
f367. (1061331)7

S.C. „HAŢEGTRANS" S.A.

Cu sediul in Haţeg, str. Horea, nr. 87/A. 
jud. Hunedoara.

Anunţă scoaterea la licitaţie in vederea 
vânzării a următoarelor mijloace auto:

•  Autocamion RS 135F—BD7 — 7 buc.
•  Autotractor şa cu semiremorcă ATM 2 

1 but.
•  Remorcă fiirgon 2RFG — 0,6 — 1 buc.
•  Remorcă platformă 2RPF — 7 — 2 buc.
•  Remorcă basculabilă 2RB 5A — 1 buc. 
Licitaţia se va ţine la sediul S.C. „Haţeg-

trans“ SA, in fiecare joi, începând cu data de 
9 decembrie 1993. * (CEC)
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CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A 
JUDEŢULUI HUNEDOARA — DEVA

Face înscrieri la CURSUL DE INSTRUIRE 
IN DOMENIUL NOULUI SISTEM DE CONTA
BILITATE care va începe în data de 29 noiem
brie 1993. In arma testului final se eliberează 
„CERTIFICATE DE ABSOLVIRE", gestionate 
de MINISTERUL FINANŢELOR prin COLE
GIUL CONSULTATIV AL CONTABILITATH.

Înscrierile se fac la sediul Camerei de Co
merţ, Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35, teL 612924. 
616792, fax 618973.

Numărul de locuri este limitat I
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S.C. MAG1KA -  IMPEX S.R.L BRAŞOV j

PROGRAMUL PLAŢILOR IN CADRUL ‘î 
SISTEMULUI DE ÎNTRAJUTORARE j

#  marţi, 23 noiembrie — chitanţele nr. t 
4016 — 4042. *

O miercuri, 24 noiembrie — chitanţele nr. | 
4043—4072. J.

Plăţile se efectuează la Hanul „Bucura** I 
din Haţeg. |

---------- — ;----------------— ----------------------|

RANSI REISEN SIBIU I
Efectuează transport de persoane in Ger- | 

mania, cu autocare şi mlcrobifze confortabile. * 
in fiecare miercuri. ■

Informaţii la telefoanele 092/47118, sau j
092/413922. (D.P.).

I

S.C. SARMISMOB S.A, DEVA

Str. C.A. Rosetti, nr. 8.
Angajează pentru fabrica de mobilă Deva.
t  tâmplari, bărbaţi şi femei
•  croitorese
•  lăcătuşi
•  strungar
•  frezor
•  elctrician şi fochist (pentru ultimele me

serii numai bărbaţi). (D.P.)
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STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE J 
POMICOLA GEOAGIU

Vinde celor interesaţi |
•  mere. pentru consum şi pentru borhot laj 

preţuri negociabile.
Relaţii la telefon 095/648235, interior 115. j

(867) |

I
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