
„Val *•
«aeeUIadSe*l toi ia
rae*L..“. Celebrele versuri 
din Doina lui Eminescu, 
interzisă atâta vreme, au 
rămas Întotdeauna actuale. 
Poate azi mai mult ca
oricând. Ce blestem ne 
urmăreşte, ce ne lipseşte, 

ne macină, ce ne îndă- 
răptează necontenit de 
ne-o iau mereu alţii Ina- 

. inte? Căci nu putem da 
vina la infinit pe aceşti 
„alţii” şi nici pe împre
jurările vitrege ale isto
riei Trebuie să existe 
ceya şi în fibra pirofundă 
a neamului, ceva ca o 
carenţă majoră, o carenţă 
sau. poate, un exces, de 
nu ne iese nimic; Căr
turari de seamă au tn- 

. cercat să definească spe
cificul fondului nostru 
sufletesc — Eminescu, Ră- 
dulescu-Motru, Blaga, Vul- 
cănescu, Noica, Stăniloaie 

izbutind chiar s-o facă 
In mare măsură, dar. fi
indcă au stăruit cu pre
cădere asupra elementelor 
pozitive, propulsoare, n-au 
reuşit totuşi să pună de
getul pe rană, să izoleze

acea; carenţă majoră care 
ne-a umbrit de fiecare dată 
bucuriile. Singurul'care a 
avut tăria şi curajul să 
coboare în subterane a fost 
Cioran. Schimbarea la f^ţă 
a României, acea carte 
înspăimântătoare- scrisă 
la abia 25 de ani, conţine

noi, faţă de semeni, de 
credinţă, de cuviinţă, de 
tradiţii, de valorile spiri
tului. ale Înţelepciunii, ale 
moralei. Românul ia totul 
în -zeflemea; dar când 
apucă în mâini pâinea ;i 
cuţitul, primul gând şi 
prima grijă îi sunt spre

el când e parlamentar, 
căci doar .ce e parlamen
tarul. dacă nu cel mai Iu
bit şi răsfăţat fiu al na
ţiunii ales chiar de na
ţiune şi trimis acolo s-o 
reprezinte. N-am auzit ca 
vreun chirurg să pri

mească până azi indemniza

\

c o n t r a p u n c t  Ce n e  m acin ă .?
fără îndoială multe exa
gerări dar ne şi aduce In 
faţa câtorva adevăruri du
reroase care ne-ar putea 
arăta ce ne macină, linele 
sunt rostit» tranşant -şi 
limpede, ca acesta: „Dez
măţul este climatul natu
ral al României**.: Aşa să 
fie? Dacă priveşti In jur, 
la ceea ce se petrece azi 
in ţarii, trebuie să ac
cepţi că aşa e. Din ce se 
naşte dezmăţul? Din lipsa 
de respect în primul rând 
faţă de noi înşine, ceea 
ce implică lipsa de respect 
faţă de legea dată tot de

propria chiverniseală, a 
sa şl a neamurilor, poate 
şi a prietenilor, ba chiar 
şl a subalternilor supuşi pâ
nă la complicitate. Că aşa e 
el, generos, când e vorba 
de bunul public. Dacă e 
dtrectoraş sau director, 
„se privatizează”, furând 
averea statului, altfel zis, 
a noastră. Dacă e mi
nistru dace din minister 
moşie personală, ba mal 
trage şi câte un guleai 
In cabinetul ministerial, 
Iâsftndu-se apoi pozat tn 
izmene. Când e parlamen
tar. o, «for câte nu face

ţie de operaţie. Nu ştiu ca 
profesoral să albă o in
demnizaţie de lecţie. Iată 
Insă că parlamentarul, pe 
lângă retribuţia deloc a- 
usteră, pe lângă alte fa- 
dlitfiţi mănoase, are şi o 
„indemnizaţie de şedinţă”, 
ca şi când nil pentru a 
legifera In şedinţă s-ar 
afla el acolo. Iar printre 
primele legi pe care s-a 
grăbit s-o voteze a fost 
ace$a a propriei chiverni
seli, cu bâtaie lungă, chiar 
şi pentru vremea când va 
fi doar un „ex*. Nu mai 
ţin minte de când n-am

văzut în magazine zahăr i 
şi ulei subvenţionat La > 
bufetul Parlamentului s-au ţ 
găsit însă. Şi noi, care ne I 
iluzionam că magazinele ! 
speciale, pentru nomen- I 
claturişti, au dispărut! Ei ţ 
aş, c’eşti copil?! Dar cu i 
biletele de meci?! Ce î 
meschinărie şi aici! Peste ţ 
două mii şi o sută de 
bilete gratuite au pretins 
Parlamentul şi Guvernul 
pentru meciul România — 

Belgia! Avem atât de minţi 
parlamentari şi miniştri? 
Nu avem, dar au dânşii 
neamuri, prieteni, docili 
subalterni şi le e greu, 
mă-nţelegi, să dea o mie 
de lei acolo pe un bilet 
Că n-au. de unde, vai de
ei.M

Ce ne macină? Astea 
ne macină: mârlănia, ne
simţirea, dezmăţul. Şi a- 
tunci ce-1 de făcut? Nu 
ştiu, nu sunt înţeleptul 
care să răspundă. Aştept 
şl eu alegerile viitoare. 
Căci, oricât ar fi de de-* 
primat, omul speră, ro
mânul încă tot speră...

RADU CIOBANU
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PRIVATIZAREA —  pe un făgaş normal
F.P.P. Banat — Crişana îşi numeşte reprezen

tanţii in’consiliile de administraţie

f Dacă iniţial privatizarea 
â deWtot creând , î, reacţii 
negative în livferse medii, 
fenomenul intra pe un fă
gaş-normal, accentuându-se 
procesul real de trecem a 
societăţilor cu capital . de 
stat im proprietate privată

Prezent la Deva, săptă
mâna trecută, în cadrul 
unei acţiuni deosebit de 
importante; privind acest 
proces, dl. Adrian Mitroi, 
di»^î^i";:Peşclului. ' .Pro
prietăţii Private I Banat — 
Crişana, ne-a făcut câteva 
precizări :

— Hunedoara este al cinci
lea judeţ în care venim să 
semnăm prima tranşă de 
contracte de reprezentare în

societăţile comerciale aron- 
date F.P.P * Banat — Crf- 
şana şi în care ave» cotă 
-de:mggmx&ntâf$.: a capitali»- 
lul de 30 la sută.; Ideea 
noastră principală nu este 
aceea, de' a ne implica In 
conducerea societăţilor to  
irrr» .nn* pentru nu sun
tem minister să numim 
directori: ci să ne admi- 
njstr coi oca tră. Legea 

este «ariL îirârt
39 şi 40 se spune că acţio
narul (F.P.P.) are dreptul 
să-şi numească un număr 
de reprezentanţi in consi
liul de administraţie pro
porţional cu cota de capital 
pe care o deţine. Având 
30 la sută, avem dreptul

îi un vot. sau două, de
pinde d» n|ârijtpea 
Ceea ce fgcem noi acum 
este să numim în consiliile 

administraţie
care să ne reprezinte * ite? 
resele. Ţelul nostru prin
cipal este privatizarea so
cietăţilor comerciale, mal 
ales că şi legea ne obligă 
ca partea noastră de 30 la 
sută să nu o vindem, ci 
s-p schimbăm pe certificate 
de -proprietate. Putem con
sidera că 30 la sută din 
capitalul acestor societăţi 
arondate fontj Hui sunt deja 
'x U'9'.zmv .v toii *•> ifft* 

_:hue «lor. peste Î5.5 mili- 
oane le deţină ori cU cer 
tificate de proprietate.

Acţiunea F.P.P. Banat — 
Crişana, deosebit de impof-

CORNELi POENAR 
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Poliţia mereu la datorie, tn imagine, şeful Postului de poliţie din Şoimuş 
sa misiuge----------- '--------------------------------------- -Foto: PA VEL LAZA

Â prinde momentul!
t-a această oră, intenţiile 

gospodăreşti primează asu
pra celor specifice unui a- 
şezămănt de cUltufă. Şi e 
firesc acest lucru pentru 
CA „â prind» •„# su *js «Ic 
bani, în' condiţii de auste
rii ic. r<j. car» s-s îniocUieşti 
nişte ţigle sparte' de pe 
acoperiş, să rezolvi insta- 
laţia i  * lncăiz re *, 1 irabi 
o scândură ruptă la po
deaua scenei, să înlocuieşti 
un bec ars etc., este un lu
cru mare! Aşa s-a întâm
plat şl pe raza comunei 
Geoagit Cu Ijlnul Con
siliului Local s ;>i zugr vi* 
faţada f» I n irile CI '«n*  ̂
lui Cultural din satul Aurel 
Vlaicu, iar la Geoagiu s-au 
alocat bani de la buget 
pehtruxreparaţii şi revizii 
la incSlzireacentrală, insta
laţia de apă potabilă şi ca
nalizare, zugrăvirea câtorva 
săli-cabine pentru actori 
etc.

„Prin refacerea bugetului 
local s-au prevăzut fonduri 
inclusiv pentru lucrări de zu
grăveli, anul viitor, la Casa 
de Cultură din Geoagiu- 
Băi, ne spunea dl Ioan 
Marcu .directorul Căminu
lui Cultural din Geoagiu. 
In privinţa fondurilor pen
tru agentul termic, când 
liinînniiiiiniQissiiiUiioitiiuniHiiiiyiiiniMiKiiiiiiiuii

avem bani .plătim, când 
nu, golim instalaţia ca să 
nu crape calorfferele în a- 
rrotimpul friguros”. . ?

în {JriVinţa activităţii pro- 
prim-zise,. U Căminul Cui 
tur . Geoag „ lucru .ia 
bgeurătoare. „Am deschis 
un curs de dans modern 
în cadrul Universităţii 
Populare locale — ne spu
nea acelaşi interlocutor — 
prin care s-a încasat o su
mă pe care o folosim în 
scopul bunei gospodăriri a 
instituţiei, in atenţie se a- 
flă deschiderea unui curs - 
de arte marţiale".

In curând se vor relua 
repetiţiile ansamblulfri folî 
doric. De Ziua Naţională 
—>■ 1 Decembrie,' vom orga
n-a? spectacol cte 
ploaia îs< u -î-îjrr* sârbă 
terilor- Crădunuluj şi A- 
nului Nou se va relua, de 
asemenea ,activitatea forma
ţiilor de obiceiuri foldorice 
de iarnă de pe raza întregii 
comune. Suntem siguri că 
lunile de toamnă — iarnă 
vor aduce o înviorare a 
activităţii cultural-artistice 
locale, Geoagiul revenind 
în prim-pianul vieţii spiri
tuale hunedorene.

MINEL BODEA

O
u n a  p e  2 1 -r

1 ■  — Popescule, glumele fale sunt atât de
I  proaste că n-aş putea să râd de ele nici dacă 
I  mi le-ar spune şeful!...

„9 LANSARE DE CA
SETA. Ieri, la Magazi- j 
nul Muzica din Deva I 
a avut loc lansarea ca- j  
setei ..Unde joacă un |  
pădurean". a cunoscutu- J 
Iul interpret de muzică ) 
populară Drăgan Mun- * 
tean. Caseta, cuprinzând |  
apreciate melodii din « 
repertoriul atât de In- I 
drâgitului solist de mu- * 
zică populară, a fost pri- |  
mită cu multă căldură * 
de publicul devean. i 
(M.B.) 5

•  OFICIUL DE TB-j
LECOMUNICAŢIL La |  
Uricani, ALMO construc- *# 
ţii — şef de şantier ing. » 
Staicu, lucrează de zori 
ia ridicarea noului ofl- ? 
ciu, cu trei etaje, unde, |  
în anul viitor se va 2 
monta o centrală teto-f 
fonică automată pentru S 
1000 de abonaţi. Oraşul! 
Uricani se va alinia asţ-* 
fel telefoniei automate.! 
(S.C.) \

•  ACTIVITATEA PAR-1
lamentărilor dl :
Tiberiu Vladislav, sena-1 
tor de Hunedoara, a par-* 
ticipat recent la Confe- ) 
rinţa intithlată „Dialog« 
Nord-Sud pentru prospe-1 
ritate globală” ce a avut* 
loc la Ottawa — Canada. |  
Senatorul a avut cu a- * 
cest prilej o intervenţie |  
ale cărei idei se regâ- * 
sesc în Documentul fi- I 
nai al Conferinţei. (Tr.B.) *

•  NOU. In Piaţa U- J
nirii din Simeria, (a j 
parterul blocului 20, s-a) 
deschis zilele acestea un 5 
magazin privat al S.C. ) 
„Paula Electronic Im- * 
pex” S.R.L. Se află în ) 
vânzare obiecte electro- * 
casnice, electrice, electro* I 
nice. (E.S.) ’

•  LA ZI! In Asocia
ţia de locatari nr. 1. din j 
Haţeg, preşedinte d l.) 
Ioan Moca nu, nu există î 
nici un restanţier la a-) 
chitape» .cheltuielilor co- * 
mune ,ţoţi locatarii fiind |  
cu plata la zi. Demn de * 
remarcat este şi faptul I 
că la această asociaţie* 
fondul de rulment este} 
încasat în - întregime. * 
(N.S.) j

v •  CĂRŢI DE IMO- j 
BIL. In perioada scursă |  
din acest an, formaţiuni- * 
le de evidenţa populaţiei I 
din cadrul Inspectorate-? 
lui judeţean de poliţie |  
au controlat şi compfo- J 
tat -29 796 cărţi de imo-) 
bii. In 19 055 de cazuri * 
s-au adus modificări.)
(v.n.) ;

•  JOCURI DE NO-J 
ROC, fără noroc pentru |  
Dumitru Mihai, Radion 1 
Băduţă şi Vasile Tic — î 
toţi din Petrila. El au ) 
fost surprinşi practicând * 
jocuri de noroc şl a-1 
mendaţi de poliţie. (V.N.) s

I
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Ce este şi ce vrea

La această întrebare ne 
răspunde dl Constantin Ar
mean, preşedintele Comi
tetului de iniţiativă pentru 
organizarea PROPACT _ în 
judeţul nostru,

— Deci, dle Armean, ce 
este PROPACT ? >

—- Este Asociaţia Naţio
nală a Proprietarilor di 
Pământ şi Acţionarilor din 
Agricultură. 6 organizaţie 
apolitică, cu caracter sin- 
dical-profesional, -care a- 
pără interesele proprietari
lor de pământ,. acţionarilor 
şi specialiştilor' din agri
cultură, încercând să facă 
dreptate în aplicarea Legii 
fQodului funciar şi a ce- 
1/ţrlalte legi referitoare la 
.agricultură. PROPACT îşi 
propune să-i ajute Pe mem
bra: săi. în toate împreju- 
rărfle în1 condiţiile legii.

In: ce âr consta acest 
aputor ?

■ — In acordarea de asis
tenţă juridică, în obţinerea 
de credite pe termen lung 
cu dobânzi mici, încuraja
rea’ în sistemul intensiv al 
producţiei prin recomanda
rea de pi*ocedee pentru o 
agricultură modernă, a ie 
arăta cum micii fermieri; 
îşi, dezvoltă activitatea ca 
să fie tot mai prosperi şi 
într-un timp cât mai scurt, 
trimiterea la schimburi de 
experienţă, • simpozioane, 
consfătuiri, târguri ş.a. - 
- — Când a luat fiinţă 

PROPACT?
1 — In luna maj a.c., in 

comuna Gătească din jude
ţul Argeş, când vreo 300 
de oameni au "pus bazele 
asociaţiei. «
: — In judeţul nostru ce 
va întreprins pentru im
plementarea PROPACT ?

— A luat fiinţă un Co
mitet de iniţiativă care în
cearcă — prin mijloace - 
modeste, deocamdată — să 
inspire constituirea de nu
clee în lumea satului care 
să ducă la înfiinţarea în 
toate localităţile de organi
zaţii ale PROPACT..

— Ce trebuie să facă cei 
ce, vor să se înscrie în aso
ciaţie ?

— Să fie de acord cu 
Programul şi Statutul 
PROPACT, să facă o cerere 
şi să semneze o adeziune. 
Taxa de înscriere este de 
500 lei, iar cotizaţia anuală 
de 1200 lei, plătită antici
paţi. Programul şi Statutul 
se găsesc la Comitetul de 
iniţiativă ce-şi are sediul 
în Deva, str. 1 Decembrie, 
nr. 30, etaj I, camera 16 
şi poate fi contactat zilnic 
între orele 10—13 direct 
sau la telefonul 619294. ....

A consemnat 
TRAIAN BONDOR •„
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mult

f ♦  -*-4t — • «— *. T-- V frM — « -

non-:
k. iDin Autogara- Hune-1- 
[dpara pleacă -şi sosesc*
! zilnic zeci de autobaze.» 
|  Nen-stop. "Duc - oamenii-*' 
fia lucru, elevii-la şcoală,] 
ţcălătorii de ocazie acolo! 
A unde au treburii. ■*< V ţ 
|  — Avem 16 trasee, im-ţ
i portante pe, care le a-ţ 
f  Sigurăm zi .de zi — ne * 
f  spunea dl Vasile Ma-j
* xim, şef de coloană. j 
i —-. Dar în .prag dej 
î iarnă cum vă pregătiţi? ţ 
j ’ — La toate autobuzele» 
3 au fost făcute revizii la*

instalaţiile interioare dej 
d încălzire. Anvelope a-î 
j  Vem, chiar şi lopeţi sej 
"* vor afla la bordul auto-j 
, * buzelor. • j
* — Şi autogara ? *
:1 — Nu sunt probleme. ]
j Sala de aşteptare Va fi I 
I încălzită, la casele de *

;f bilete totul este pus laţ
* punct. Putem să-i asigu-ţ 
*răm pe călătorii noştri ] 
jţcă la iarnă transportul] 
lin comun cu autobuzele!
I noastre se va desfăşura]

; * după program. Ii avem I
* în atenţie pe minerii * 
idin Ghelari, Teliuc.ţ 
]Zlaşti, pe toţi cei cărora* 
ile asigurăm transportul]
| cu autobuze în conven-I 
fţie. 7
* — Preţul biletelor, a-*
i  bonamentelor ? *
1 —• în limitele cerute.*
I Nu putem nici să le ] 
f urcăm prea sus, nici să]
le coborâm prea jos. 7

(Urmare din pag. !) :

tantă prin dimensiune şi 
importanţă, numirea repre
zentanţilor săi în consiliile 
de administraţie ale socie
tăţilor comerciale cu capi-' 
tal de stat care-i sunt a- 
rondate a creat reacţii 
contradictorii la nivelul 
multor conduceri ale socie
tăţilor comerciale, unii di
rectori încercând intervenţii 
pe căi ocolite pentru numi
rea • unor persoane prefe
renţiale. De ce totuşi aceste 
intervenţii este lesne de 
înţeles. Cert este , că la 
baza numirilor reprezen
tanţilor F.P.P. 1 Banat —- 
Crişana, după cum ş ne-a 
declarat dl director Adrian 
Mitroi,. au stat şi vor st» 
condiţiile profesionale, com
petenţa , şi " dorinţa d?- a. 
mişca,, lucrurile în birte. 1

„Bine că nu intri pe 
geamul de la şofer şi apoi 
să vii în spate 1“ Aceste 
vorbe „drăguţe", spuse pe 
un ton răstit, mi-au fost 
adresate de un bărbat în 
floarea vârstei în autobu
zul de Simeria, după ce 
mai înainte mă calcase zdra
văn în tentativa şa de a 
ajunge la un scaun liber. 
Cauza supărării respectivu
lui... gentilom ? Ajungând 
în staţie după ce autobu
zul se oprise, din fugă, nu 
m-am urcat pe uşa din 
spate ci pe cea din apro
pierea sa ..

Comportamentul omului 
mi-a lăsat un gust amar. 
L-am întrebat de ce-i gtât 
de nervos. In fapt com
portarea sa se explică nu 
neapărat prin nervozitate, 
ci prin lipsă de educaţie. 
Care lipsă este teribil de 
evidentă în ultima vreme, 
fiind confundată dă purtă
torii ei cu curajul de a spu
ne exact ce gândesc.

Poate că uitam un ase
menea comportament .gro
solan dacă în acelaşi auto
buz nu întâlneam şi re
versul lui. Un domn s-a 
ridicat de pe scaun ru- 
gându-mâ să stau eu. I-a*n 
mulţumit şi i-am explicat 
tă voi coborî după 2 sta
ţii. Am mai făcut câţiva 

, păşi în autobuz. O tânără 
drăguţă m-a atenţionai dis
cret „E un scaun liber 
lângă dv. Luaţi loc". După 
atâtea insistenţe a trebuit 
să mă aşez. Mărturisesc cu 
sinceritate Că gestul crfor 
doi m-a impresionat mai 

- mult decât celălalt, * pe 
caro l-am trecut în contul 
democraţiei noastre prost 
înţelese.

întâmplările în sine n-au 
 ̂nimic deosebit.- Adică surit 
frecvente. Nefiresc . este 
modul îh care începem să 
le percepem. Aşi ajuns 
să .acceptăm bădărănia fă
ră a fi prea tare şocaţi 
şi să fim surprinşi de ges
turi normale. Ar fi păcat 
să asistăm la o asemenea 
răsturnare a scării valorice. 
(V. ROMAN).••.* ’ ’ ' ‘ ' '

p r e g ă t i r e

’ La Suceava, cu sprijinul Centrului Naţiunilor Unite 
pentru Aşezări Umane (HABITAT), s-â desfăşurat un curs 
de pregătire a formatorilor de cadre ih domeniul admi
nistraţiei ’publicy locale, cu participare din ţările Euro- 

. pei aflate în tranziţie. ■
Fiind invitaţi să participe, şi reprezcntâţ>U'îiin judeţe 

şi anume la aplicaţia „Cadastrul şi managementul date
lor urbane"* din judeţul nostru au participat specialişti 
în domeniul lucrărilor publice şi amenajării ■ teritoriului 
•şi, cBrţ cel <al administraţiei publice locale. (I.C.j*

„Vă scriu pentru că, ci
tind zia'ruj dv. mi se pâre 
un ziţir de suflet, un ziar 
ai oamenilor care. au ne
voie de sprijin moral sau 
un sfat omenesc. Vă ‘rog 
deci foarte mult să-mi daţi- 
un sfat sau un răspuns a- 
devărat la problema meâ.

Am fost sudor la S.O. 
Atelierele Centrale Criş- 
cior S.A. cu 0  vechime de 
31,5 ani în muricâ şi vârsta 
peste 50 de ani. In aprilie 
anul acesta am fost che
mată la serviciul personal 
unde mi s-a spus că se ya 
da o lege de pensionare 
pentru cei care au 25 de 
ani lucraţi — femeile, dar 
numai pentru cei care sunt 
în şomaj până la 1 mai 
anul acesta. La început nu 
am fost de acord cu pro
punerea de a rămâne în 
şomaj, dar gândindu-mă că 
simt şi bolnavă, în final 
am acceptat să ml se facă 
actele de trimitere In şo-

Deocamdată

?I Deci sunt acceptabile, j 
* Gh. I. NE#REA ]l IA — A—A— *-*-A-

Cine poate da relaţii?
La data de 13. VI. 1990, a 

dispărut de la domiciliul 
din Bucureşti minorul 
HORIA VIOREL, în vârstă 
de 15 ani. Semnalmente: 
culoarea pielii brună, înăl
ţimea 1,80 m, corpolenţa 
atletică, tenul şaten, faţa 
prelungă, părul negru, 
tuns scurt, fruntea înaltă 
şi lată, ochii căprui în
chis, spre negri, urechile 
depărtate, cu lobul lipit, 
gura mijlocie, buzele groa
se, bărbia rotundă. Ca 
semn particular prezintă, 
pe buza inferioară în 
partea dreaptă, o cicatri
ce de cca. 5—6 mm mai 
deschisă la culoare. îm
brăcămintea : la data dis
pariţiei era îmbrăcat cu 
bluză cu mâneci scurte, 
de culoare roşu aprins, 
din bumbac, blue-jeans de

culoare albastră,. marca 
„BOSS", mărimea 481, a- 
didaşi marca „ROSTRAT" 
de culoare neagră.

Cine poate da relaţii să 
sune la telefoanele 095/ 
611250, 095/612121, sau la 
cel mai apropiat post 
de poliţie.

maj. A‘u trecut peste 5 
luni de zile de atunci, dar 
despre acea lege nU se 
mal vorbeşte. In curând se 
va împlini numărul de zile 
pentru" care se poate primi 
ajutor de şomaj şi altă 
sursă de venit în afară de 
ţfensia de boală a soţului 
nu avem. De întors la u- 
zină tiu mă pot întoarce 
pentru dă nu au de lucru' 
nici cei caro au rămas In 
serviciu. ! '■

Domnii parlamentari nu 
se gândesc la noi cei fără 
de care nu ar exista?” (A- 
urelia 'Calea ~  Crişchwv 
str. Za rândului, bloc A, 
ap. 50). • *

Stimată doamnă Aurelia 
Calea, mai întâi am dori 
să vă mulţumim pentru a-. 
precierile frumoase la a- 
drosa ziarului nostru.

In* problema at&t do 
controversată In caro do
riţi un răspuns .Adevărat", 
acest răspuns este că, de
ocamdată, acel âct norma
tiv ţa care vă referiţi jiu 
a fost emis, iar despre in* 
lenţii de modificări ale 
Cegii pensiilor încă nu a- 
vem cunoştinţă.

In orice caz, dacă cei 
la care aţi lucrat s-au gră
bit să vândă pielea ursului 
din pădure, dumneavoastră, 
lâ împlinirea celor 270 zile 
cu ajutor de şomaj veţi 
putea beneficia în continu
are ,în condiţiile legii, de 
alocaţie, de sprijin. Să jpe- 
răm că Intre timp Parla
mentul ţării ya găii timp 
şi pentru problemele du
reroase ale oamenilor. {I.C.)
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SOCIETATEA COMERCIALĂ |
„FAVIOR" S.A. ORĂŞTIE 

Organizează prin concurs ocuparea unui J 
post de: v j

•  Contabil şef pentru Secţia FAVlOlt* 
VfW f- Hunedoara. |
Condiţii de înscriere} ;
—- studii superioare, cu vechime de mi- j 
fj' nim 5 ani în funcţii economice. * 
înscrierile se fac până la data de 15 noiem- | 

brie 1993. la Sedţia FAVIOR din Hunedoara, * 
str. 9 Mai, nr. 2, telefon 13751, fax 18094. |

(844)

SOCIETATEA -COMERCIALA COMAT 
HUNEDOARA. — S X  

împreună cu organizaţia patronală COMĂT 
Organizează în perioada 10—12 noiembrie 

1993, la SINAIA — hotel SINAIA — edffia a 
IV-aa

TÂRGULUI STOCURILOR DISPONIBILE 
Cataiful materialelor existente în stoc la 

societăţile COMAT se poate cumpăra de Ia se
diul nostru situat în DEVA — str. Depozitelor, 
nr. 5; Ia preţul de 12 000 lei/buc.

Invitaţia şi catalogul vă dă posibilitatea de 
a participa la târg. In acest catalog găsiţi peste 
90 000 sortimente de materii prime şi materiale,. 
Ia preţuri avantajoase.

Agenţii economici care deţin stocuri de 
materiale şi produse au ocazia să le valorifice. 

Nu pierdeţi această ocazie.
Vă aşteptăm, ; . (850)

I
S.C. „IMARM S.A. ARAD

(fost C.P.L.) v î
Calea Aurel Vlaicu, nr. 14 |

Vinde societăţilor comerciale şl persoanelor * 
fizice parchet lamelar din fag şi stejar,- fabri- | 
cat după ultimele tehnologii moderne în ido- * 
meniu. Parchetarea suprafeţelor cu acest- ate- f 
del de parchet oferă eleganţă, ambianţă' plă- j 
cută, precum şi garanţia' linei calităţi deose- I 
bite de finisare. . î

Preţurile de livrare ^nnt următoarele : J
— parchet fag — 3 913 lei/mp, fără TVA |  j
— parchet stejar — 5172 Iei/mp, fără ■ !
: TVA. ; ' j
Solicitanţii se pot adresa la societatea noM-<{

tră prin telefon, direct la serviciul desfacere — i 
0966/44815, fax 0966/44444 şi prin magazinişl | 
de desfacere al sodctăţiL (84®) J

FILIALA DE REŢELE ELECTRICE 
DE V A •

AhuinţăAnunţă ţpţi agenţii economici — societăţi • 
comerciale, SJEUL, S.N.C, ş.a. — că în confor-1
mitate cu NOTA DE NbUUUim nr.
01.XI. 1993, 'încheiată între Ministerul Indus-( 
trîilor, RENEL şi Ministerul Finanţelor, înee- j 
pând cu data de 1 NOIEMBRIE 1993, preţul | 

setrfee s-a stabilit la 59,6 LEI/| îfŞrî 
pentru consumatorii alimentat! la» 

380 V sau 2Ş2» V. j
Pentru abonaţii casnici rămâne preţnl e- * 

nergiei electrice actual pentru populaţie — del
(1060521); *28 Iri/kWh.
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DIN DOSARELE POLIŢIEI
HOŢII LA VINETE

Pe un teren al Fermei 
legumicole nr. 4 Deva au 
fost prinşi în timp -ce 
furau vinete Gheorghe 
Dumitru, Lucian LSpUrcă 
şi Valentin Radu. Primii 
doi sunt muncitori la L 5 
Deva, iar cel de al treilea 
dulgher la „Condor" Deva. 
Chiar nu aveau bani să 
cumpere câteva kilograme, 
de s-au făcut de minune?

INVITAŢIE

Cum altfel să numim 
gestul unui cetăţean din 
Hunedoara care, plecând 
de acasă, laSă uşa' descu
iată? Aproape o invitaţie 
făcută hoţilor, nu? De 
altfel, ce era previzibil

s-a şi întâmplat De data 
aceasta hoţul a fost prins. 
Şe numeşte Ioaii ŢlaSe 
şi furase doar un caseto- 
fon. Dar data viitoare ?

VIOREL ÎŞI 
ABANâONEAZA 

TOYOTA!

Ora două din noapte. 
Pş raza municipiului De
va (o Toyotă circulă cam 
dubios. Acest lucru nu 
scapă poliţiştilor. La sem
nul lor, însă, conducăto
rul auto refuză să o- 
prească. Urmează urmări
rea şi blocarea şoselei. 
Şoferul abandonează ma
şina şi fuge în noapte. 
Automobilul este ridicat 
şi parcat la sediul poli

ţiei. La puţină vreme este 
priiis şi „parcat" şi şo
ferul. El se numeşte Vio- 
rel Căldăraş, din Căpâlnaş 
— Arad. Dar Viorel era sub 
influenţa alcoolului şi nu 
avea permis de conducere.

HOŢUL DE MINOR

Trebuie să recunoaştem 
că' la M ani să fii arestat 
ca autor a şase furturi 
calificate în paguba avu
tului privat nu este un 
lucru de ici de colo. De 
invidiat, nici atât. Con
cret — este vorba de Li- 
viu Mailat, din Orăştie.

' Valoarea bunurilor furate 
depăşeşte 100 000 de iei.

■ fn prezent sunt cercetaţi 
şi complicii — Marian 
Dan şi Dan Borca.
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REZULTATELE: Dacia Brăila — Sportul Stud.
2— 1; Dinamo — Inter Sibiu 4—1; Eiectroputere — 
U.T.A. 1—1; F.C. Braşov — „U“ Cluj 2—1; Steaua — 
Ceahlăul P.N. 2—0; Progresai — Farul C-ţa 2—3; Pe
trolul —i Rapid 1—0; Otelul Galaţi — Univ. Craiova
3— 1; Gloria Bistriţa — Poli. Timişoara 4—0,

CLASAMENTUL
1. Steaua 12 9 2 1 21— 4 20
2. Univ. Craiova 13 7 3 3 28—18 17
3. Farul C-ţa 13 7 2 4 21—14 16
4. U.T. Arad 12 6 3 3 14—13 15
5. Petrolul 12 6 2 4 13—10 14
6. F.C. Braşov 13 5 3 5 13—11 13
7. F.C. Inter 12 5 -.3 4 15—15 13
8. Gloria Bistriţa 12 6 1 5 17—18 13
9. Dinamo 12 5 2 5 20—16 12

10. Progresul 13 6 0 7 18—16 12
11. Dacia Brăila 13 4 4 5 23—14 12
1 2 . Rapid 13 5 2 6 10—12 12
13. Sportul Stud. 13 5 2 6 15—18 12
14. Eiectroputere 13 4 3 6 12—12 1 1
15. Otelul Galaţi 13 5 1 7 13—18 11
16. Poli Timişoara 13 4 1 8 12—27 9
17. „U“ Cluj N. 13 2 4 7 15—21 8
18. Ceahlăul P.N. 13 2 4 7 9—22 8

ETAPA VIITOARE: Dacia Brăila — Farul; Poli.
Timişoara — Oţelul; Ceahlăul — F.C. Braşov; „U" 
Cluj — Gloria Bistriţa; U.T.A. — Steaua; Inter Sibiu 
— Eiectroputere; Sportul Stud. — Dinamo; Univ. Cra
iova — Petrolul ;Râpid — ProgresuL

sau

REMIN I 
FOARTE APROAPE ! 

DE UN EGAL |
Iii etapa trecută tn I 

meciul său de 'la Ti- !■ 
mişoara, cu formaţia I  
Tincon, echipa deveană a 
Remin, deşi a condus |  
cea mai mare parte a m 
jocului, tn minutul 50,§ 
scorul era în favoarea |  
lor (15—20), a trebuftf 
să părăsească terenul I 
învinsă. Gazdele, pro» |  
fitănd de unelf slă- |  
biciuni ale oaspeţilor, 1 
au reuşit cu câteva se. I 
cunde înaintea fermi. I 
năr̂ i partidei să' ega- I 
leze 21—21. In acele ■  
clipe, Mariana Raima I 
a vrut. să dea o pasă J 
„peste' ia Mihaela I 
Groşu, mingea a 
interceptată şi.., 
dele Înscriu spre ma-_ 
rea mâhnire a devence-1 
lor 22—21, scor final ■  
ai meciului. Antrena-1 
rului -praf. Ioan Mătăi u 
sa»u nu.i 0venea sil §

Victorii ta scoruri mari

fOStm 
ffM-|

Ceea ce reţinem în mod 
deosebit după etapa a 13-a 
în Divizia A, seria a doua, 
sunt victoriile la scoruri de 
3—4 goluri obţinute de 
C.S.M. Reşiţa (in deplasare). 
Armătura Zalău, F.O. Bi
hor şi Unirea Alba Iulia, 
dar şi egalurile obţinute de 
F.C. Maramureş la Petro
şani, Tractorul Braşov la 
C.F.R. Timişoara şi Gaz 
Metan Mediaş la Phoenix 
Baia Mare. O etapă bo
gată, în care s-au înscris 
nu mai puţin de 35 de 
goluri. Şi din nou înre
gistrăm schimbarea lideru
lui. Unirea A.I." — care 
n-a contat în întâlnirea 
din etapa precedentă la 
F.C. Bihor când a pierdut 
cu 3—0 şi nu a arătat ni

mic în atac, iată, a reuşit 
să revină pe'primul loc, 
cel puţin până în etapa 
viitoare când se deplasează - 
la... F.C. Maramureş. Ma
ramureşenii au reuşit un 
preţios egal la Jiul Petro
şani, care nu mai e echipa 
din anul trecut, dar nici 
nu pierde uşor puncte, a- 
casă. A treia formaţie ce 
candidează serios la- lupta 
pentru promovare în acest 
campionat, C.S.M. Reşiţa, 
se menţine în galasa lide
rului cu ex-hunedoreanul 
Carol Gali la timonă,: a ad
ministrat un usturător 4—0 
in deplasare echipei F.C. 
Drobeta Turnu Severin, însă 
meciul s-n disputat- tocmai 
la Motru întrucât - terenul 
„gazdelor" este suspendat

după întâmplările de la 
' partida cu Unirea A.I. diâ 
etapa a IX-a. ' i

In zona nisipurilor miş» 
cătoare, doar Armătura Za
lău a rfeuşit să obţină cele 
două puncte puse în joo 
pe teren propriu, în faţa 
„lanternei roşii" — Metalul 
Bocşa ce rămâne doar cu 
6 puncte, iar Phoenix Baia 
Mare n-a reuşit- să treacă 
de Gaz Metan trebuind să 
se mulţumească cu un 
-punct. Corvinul, aşa cum 
ne-a obişnuit-în ultima 
vreme,, joasă bine in câmp, 
dar e mai puţin efieferfi 
în- acţiunile defensive."-:A' 
.reuşit totuşi, de această 
dâtă, să înscrie în depl»-' 
sare două goluri prin Mj-r 
trică şi Şumudică,: dar apă-1 
rarea n-a putut stăvili atât- 
curile susţinute ale gazdelor. 
Hunedorenii au posibilita
tea însă să părăsească in 

■ viitoarele etape locurile pe
riculoase ale clasamentului.

DIVIZIA A l
Rezultatele eţapei: ROCAR Buc. — Glo

ria C.F.R. Galaţi 1—0; Callâtis Mg. — Me
talul. Plopeni 2—0; Portul C-ţa — Sălena 
Bacău 2—1; Chimia Rm. V. — Gloria Bu
zău 1—0; Poli Iaşi — A.S.A. Tg. M. 3—0; 
Acord Focşani — Faur Buc. 2—0;Fdrtsta 
Fălticeni — F.C. Argeş 1—3; C.S.M. Bu
covina — Şteauâ Mizil 1—1; FlacăraMo- 
rehi — Constr. laşi 2—1.

.■ ■ CLASAMENTUL

Performera etapei se nu
meşte Parul Constanţa ce 
a reuşit să învingă pe Pro
gresul la Bucureşti, urmată 
dâ U.T.A. ce o tddMzat in 
această etapă singura- re
miză a etapei tn Divizia 
NaţionalăNumai eă la 
Bucuişşiţ; conducerea clu
bului Progresul a amenin
ţat (in faţa camerelor te- 
levizMpâp că are ' indicii 
că\ oameni ai Farului au 
reuşit-să „lucreze" ceva 
jucători ai ‘ butâireştehilor. - 
Constfâf0it ̂ suspin ~ că -"ţ 
calomnie'.' Vd izbucni '■ un 
nou scahâal in fotbalul 
nostru, ca la francezi? V 
- Steaua a învins cu 2—0 
acasă pe Ceahlăul (ultiiriul

loc) după un joc anost,-iar 
. Universitatea Craiova a. 
cuz& Încă şocul din „cupe* * 
pierzând cu 3—1 •- partida 
sa tu Oţelul Galaţi: A în
ceput şă urce Dinamo. în
vingând cu 4—1 pe Inter, 
dinamovlştil au ajuns deja 
pe locul 9, Ex.petroş&nea- 
nul Damian Militam d 
marcat 2 goluri frumoase, 

■ din afara cârdului,r reve
nind jucătorul tetthic, e- 
ficient ■ afirmat aşa- de |n u  
mos fa Jiul > Petroşani. 
Damă- ţaftnâţil studenţeşti 
— „V Cluj N. Şi P6u Ti. 
mişoara, nu-şi regăsesc ca. 
denţar deţi ambele echipe 
au alţi antrenori. Deocam
dată cantonează chiar ‘tn 
subsolul clasamentului.

CONUURS)
| INTERNATIONAL 
J DE AEROMODELE
l Timp de trei zile la 

Cluj -s-ă desfăşurat Con
cursul internaţional de 
aeromodele la ca*e au 
pafticlpat 9T6rmăţil «ţin 
ţară şi din străinătate. 
Reprezentanta judeţu
lui nostru, AiSA Aurul 
Brad, condusă dă"; ' A;, 

j'driah. Maxim,' s-a clasat 
pe primul. Ioc şîa* fost 

.urmată tn cl&ainent de 
Tehnofrig Cluj şi CS.TT. 

ţ -Ploieşti. La individual, 
■ Ioari Mlheţ â ocupat lo

cul doi, iar Gheorghe 
Traiân, tot’ de la Brad; 
locul trei. (S.C.)

1. F.C. Argeş 13 9
2. F.C. Acord 13 6
3. Chimia Rin. V. .13 7
4. Steaua Mirat 13 6

: 5. Callativlldg. _  13.. 6
v 6.:#*dfe:/Iaşi..«.- .n. ,13/ 6

7. Flacăra Moreni 13,
• 8. Faur 13
; 9. Buc. ance*** - 13
i 10. Metalul Plop. 13
11. AAA. Tg. M. 13.
12. F.C. Selena -I3r
13. COnstr. Iaşi 13 

j 14. Gloria Buzău
15. Portul C-ţa , 13
16, A.S. ROCAR . 13

: ifgf

1 28— 8 21
3 27—12 16
4 20—14 16
3 14—10 16
4 22—19 15 
6 21— 8 14
5 20r—21 14 
5 17—18 14
5 18—25 13
6 15—13 12 
6 15—17 12 
6 19—21 12 
6 13—19 12
6 13—1Ş 11 
5 12—15 10
7 8—19 9
8 12—25 9
9 19—34 8ia. Gi afj^-j^aiiţi i |

Etapa Viitoare; ROCAR -  Faur; Constr* 
Iaşi —;■ C.Ş,M~Bueo«na{ A.S.A. Tg. M. — 
C W a; Gl. Buzău — FI. Moreni; Selena 
-HNSUIaşî; MĂ.-Kojtoni — Portul; Gl. 
C.F;R. Gal. — CaUatis; Steaua Mz. — Fo- 
resta; F.C. Argeş — Acord.

DIVIZIA A 2
Rezultatele etapei: Armătura Z. — Me

talul Bocşa 4—0; C.F.R. Timişoara — Trac
torul By. 2—2; Phoenix B.M. — Gaz Me
tan 1—1;. I.C.I.M. Bv. —. Metrom Iiv. 1—oj 
Gloria Reşiţa — Corvinul- 4—2; F.C. Bj* 

i hor. —1 C.F.R. Cluj îî:- 4—1; .Unirea A.I. -i- 
Jiul Craiova 4—1; .Mul Petroşani -- F.jflL 
Maranluneş 2—2; F.C. Drobeta — C.S.M, 
Reşiţa 0—4. ,, ”

■ «CLASAMENTUL / , ; i:\
1. Unirea A.I. .UT*» 2 

. 2. F.C. Măiaimtreş "tî »
'3. C.S.M. Reşiţa
4. Gloria -Reşiţa
5. iTractOTUl Bv.
6. F.C. Bihor -
7. 1.C.LM. By.
8. Gaz-'Metan
9: C.F.R. Cluj N.

3 
1
4 
1 
4 
4 
3 
3

10. C.F.R. Timişoara 13 "4 4
"  ‘ .5 2

V  3 
5-1

13" 9 
13 6 
13 7 
13 5 
13 5 
13 S 
13 5

2 28—13 2Q
2 39—22 1$
3 25—11 1$
3 24—13 
5 19—13
4 20- 
4 17—17 14

3—i 3 i i
o—u ii

11. F.C.-Drobeta
12. Jiul Petroşani
13. Jiul Craiova
14. Metrom Bv.
15. CorvinBF?;
16. Armătura Z.
17. Phoenix B.M. 
.18.. Metalul Bocşa

13 
13 
13 

- 43- 
Î3 
13 
13 
43

6 18—24
6 19—15
7 18—22 
6 12—16
7 13—19
8 15—24 
8  12— 22
9 9—34 
C-F-R. ClţEtapa 'vutoare; Armătură'

N;; G.S.M. .Reşiţa — Jiul Petroşani; Orvj» 
nul — I.C.I.M. Bv.; .Metrom — F.C. Drp» 
beta;. Tractorul Bv. — Phoenix; Gaz Mib< 
tan — Gloria Reşiţa; Met, Bocşa '— C-F-R 
Timişoara; F.C. Maramureş — Unirea A.I.ş 
Jiul Craiova — F.C. Bihor, - l:j '

.ReaUtatelc concursului din 
 ̂ ,7 noiembrie' 19^

Atalaătâ — -r
Piacenza — 

Cremonese —-
0—0 X

Lecce ’ - ■ 
Inter

2—1> 1

Milan (pauză) 
Inter ■■!»-

0—1 2

Milan (final) 
Napoli —

1—2 2

Lazio (pauză) 
Napoli ~  v

0—0
\u

X

Lazio (final) 
Parma —■?

1—2 2

Juventus (pauză) 0"1 —0 X
Parma ■*-
Juventus (final) 
Roma —

2—0 %

Foggia (pauză) 
Roma —

0—0 X

Foggia (final) 0—0 X

izia C - faza j u d e ţ e a n ă

Minerul Certej —  Minerul GbeUwi 3 -!

Sampdoria —
Cagliari t—2 2

Torino —
Reggiana 

Udinese —
2—0

Genoa 0—4 2
Fond. de câştiguri!
99 682 863 leî

/■/ ’Jr- '-. -
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Pagină realizată de 
SABIN CERBU.

O primă surpriză plăcută 
pe" stadionul din Certej a 
fost galeria oaspeţilor care, 
pentru prima oară în acest 
campionat, au creat o fru
moasă atmosferă, cum nici 
acasă la o echipă n-am vă
zut, ceea ce a mobilizat şi 
pe gazde de a organiza ra
pid o galerie ce a stimulat 
tot timpul pe favoriţi spre 
victorie. Şi marea majori
tate au făcut-o in riiod 
sportiv, un ins din tribună 
însă, prin vocabular de 
periferie şi comportament, 
a făcut notă discordantă şi
fonând serios blazonul gaz
delor.

Dar ce a interesat cel 
mai mult publicul specta
tor a fost meciul în. sine 
şi aici trebuie să remârcăm 
a doua surpriză plăcută: 
modul serios, ahgajant al 
ambelor echipe din acest 
meci — derby, cu preci
zarea că în prima repriză 
minerii din Ghelari şi-au 
onorat (prin jocul tehnico- 
tactic) locul ocupat în cla
sament" în timp ce gazdele 
au convins din nou. că

rămân' principalul adversar 
al Mth ĵmiui -Bteva în lupta 
pentru promovare. Repriza 
a Il-a a fost în întregime a 
Minerului Certej, .organi
zând incursiuni rapide pe 
întreaga suprafaţă de joc 
la poarta oaspeţilor ce nu 
s-au betonat in apărare 
„pândind" pe contraatac o 
situaţie de a marca 
Minerul Certej reuşe
şte să înscrie în ntin. 
55, când Bozan scapă singur 
pe dreapta şi îl învinge pe 
Tarău: 2—1. Din aceste
clipe, gazdele se dezlănţuie, 
îşi creează situaţii de a 
marca, dar nu mai reuşesc 
decât un singur gol în 
mini 85, prin Halga.

A arbitrat la centru, in 
nota sa obişnuită, adică co
rect, autoritar, Lazăr Ke- 
lemen, din Deva, iar ja tuşe 
T. Melha'şi D. David din 
Orăştie. i

Minerul Certej : Magcaru, 
Ungureanu (Răfăilă), Ma- 
teş, Ţânţăreanu, Căpuşan, 
Lavu, Ciobanu, Sabău, 
Constantin (Halga), Sârghie,

Bozan. Min. Ghelari: Ta
rău, Pruteanu, Stachi, Pă- 
jat, Ţâmpău, Ifcingaşi. Se- 
lagea, Sârbu (Nariţa), M. 
Mureşan, ţ,.. pop. Gordan. 
(V. M#yş»n> ? ,

Minerul certej — pe 
primul LOC

'Aşa corn am şi remarcat 
in etapă a XTI-a a campio
natului Diviziei C la fot- 
bai ,în afara derby-uiui. 
sirigura victorie previzibilă 
tg;a a Mureşului Deva la 
Cerna Cristur. Rezultatul 
meciului de la Certej, în 
favoarea gazdelor cu 3—1 
le-a readus pe primul loc 
în clasament şi cel puţin 
până duminică când Mi
nerul Certej are cea mai 
grea deplasare în acest 
sfârşit de retur la Minerul 
Aninoasa, poate să vină 
bucuria victoriei de du
minică. *

*

Am primit de la Asocia
ţia judeţeană de fotbal un 
comunicat în care se a- 
ratâ printre altele că, în 
urma unui fault dur al ju
cătorului Matei Gabriel de 
la Victoria Călan asupra 
fotbalistului Durneac Cris- 
tinel. de la Metalul Criş- 
cior, Matei de la Victoria

a fost suspendat . până la 
-reluarea activităţii compe- 
tiţionale de către jucătorul 
accidentat (ruptură de pe- 
roneu!). ■■

De-a dreptul scandalos 
este că arbitrul nu a

eliminat de pe teren 
Matei (cum s-ar fi' cuve
nit), iar doctoru 1 ,ă"specificat 
in foaia de arbitraj : „NU 
au fast jucători âecidenlaţi'V 
Bravos ! " ’ '■=.

REZULTATELE ETAPEI: Cerna Cristur — Mu
reşul Deva 0—4; A.S.A. Aurul Brad — Min. Aninoasa 
2—0; Min. Certej •*- Min. Ghelari 3—1; Dacia Oriş- 
tie — Jiul Petrila 3—41; Min. B^r’-ătenj — Min. Şt 
Vulcan 2—1; Haber Haţeg — C.F.R. Sîmeria '4-4; Min. 
Teliuc — Met. Crişcior 3—1; Constructorul — Victoria 
Călan 3—2.

CLASAMENTUL
1. Min. Certej 12 9 2 1 27—14 20
2. Mureşul Deva 12 9 ■;T-- 2 36— 5 19
3. Min. Ghelari 12 8 3 1 24— 8
4. A.S.A. Aurul Brad 12 6 3 3 28—12 15
5. Min. Bărbăteni 12 7 1 4 21—14 15
6. Haber Haţeg 12 5 '-■3<v 4 21—12 13
7. Min. Aninoasa 12 6 5 29—21 13
8. Constructorul Hd.i 12 6 i 5 18—14 13
9. Dacia Orăştie 12 5 2 5 23—20 12

10. Min. Şt. Vulcan 12 4 3 5 22—19 11
11. Met. Crişcior 12 3 3 6 19—21 9
12. Vict. ’90 Călan 12 3 : 6 16—19 9
13. Min. Teliuc 12 3 2 6 14—19 «
14. Jiul Petrila 12 4 0 8 13—38 8
15. C.F.R. Simeria 12 1 9 6—33 4
16. Cerna Cristur 12 1 r ; 10 5—53 3

ETAPA VIITOARE: C.F.R 
Cristur; Min. Şt. Vulcan — Habe 
— Min. Bărbătcni; Min. Ghelari — 
Aninoasa — Min. Certej; Viet. C 
Min. Teliuc — Constructorul; Mc' 
Deva.

imeria — Cerna 
ieg; Jiul Petrila 
ia Orăştie; Min. 

• — Aurul Brad; 
■•scior — Mureşul



PREFECTUL JUDEŢULUI HUNEDOARA 
O R D I N

privind organizarea manifestărilor închinate 
eroului naţional AVRAM IANCU

Prefectul judeţului Hunedoara;
Având în vedere importanţa naţională, ca 

racterul cultural şi patriotic al manifestărilor 
închinate marelui erou al naţiunii, AVRAM 
IANCU, precum şi scopurile şi obiectivele So
cietăţii cultural-patriotice „Avram Iancu“;

In temeiul art. 100, alin. 1, lit. a şi art. 
103 din Legea administraţiei publice locale, nr. 
69/1991, emite prezentul ,

O R D I N :
ART. UNIC. i— începând cu anul 1994, ma

nifestările închinate marelui erou naţional A- 
vram Iancu vor fi organizate şi desfăşurate, a- 
lături de autorităţile administraţiei publice din 
judeţ, de Societatea cultural-patriotică „Avram 
Iancu“. (858)

MICA PUBLICITATE
•  Vând casă Deva zonă

centrală. Tel. 620320. după 
ora 18. (1060782)

•  Vând IMS motor Bra
şov, Brad. tel. 655231.

(1060785)
? # Vând sfeclă furajeră. 
'Soimuş, nr. 355, (şoseaua 
Bradului). (1060804)

•  Vând autocamion 8 t
si remorcă 7 t. Birsău 
28. (1060770)

•  Vând maşină Ford
Granada — alb. 1500 DM, 
negociabil, vopsea bleu şi 
lac pentru vopsea, 4 ca
uciucuri şi lac pentru izo
la t Tel. 629119. (1060766)

•  Vând garsonieră deose
bită, etaj întâi, bloc nou. 
2900 DM, Orăştie, tel 641133.

.p, (1060713)
, •  Vând grădină şi lu- 
cernă în satul Bobâlna 
lângă complex. Informaţii 
Hărâu 168, Lugojan.

(1060780)
•  Vând chioşc din alu-

gării. Relaţii la 'tel- 712834.
(922310)

• . Vând ARO Diesel, 
244, cu motor Brâşov, par
curs 2000 km, şi remorcă. 
Tel. 714984. (922311)

Vând mobilă hol For
tuna. "Hunedoara, tel. 
721778. (922317)

•  Vând apartament 2
camere, decomandate, etaj 
I, tel. 711935. (922318)

•  Vând convenabil uti
laje carmangerie, achiziţio
nez porci vii de la popu
laţie, condiţii avantajoase. 
Angajez măcelar. Infor
maţii tel. 712339 (după 
ora 16). , (922320)

b Vând apartament 2—3 
camere, zona auto-moto. 
Tel. 720681, după ora 20.

(922322)
•  Cumpăr vibrochen IFA, 

W 50 şi pinion atac plus 
coroană, Mercedes model 
808. Tel. 721851 — 723058.

(922306)
Pierdut ştampila Şcolii-

miniu, nou, fabricat la Renerale Lunca Cernii O
Craiova, suprafaţa 18 mp, declar nulă. (922313)
preţ 11000 DM. Vând ge- •  Pierdut adevennţă grad 
nerator curent Honda, pti- \  pe numele Prejban Sal-
tere 1000 W, preţ 1500 DM. vlr>a. eliberată de Inspec-
- Informaţii tel. 626076. ^ * “1 şcolar judeţean O
- (1060759) declar nulă. (922314)

•  Vând sfeclă furajeră 
- (preţ 40—45 lei kg). Infor
maţii tel. 615678. (1060781)

•  Vând autocisternă com
bustibil, 12 tone. TeL 
619399 sau 624890, după ora 
|7. (1060800) 
i •  Vând remorcă auto, 

. Dacia 1300 break. TeL
614720. (1060802)

•  Vând apartament trei 
. camere, et. 4, ultracentral, 
Deva, I. Creangă, bl. 35,

.-ac, A, ap. 10. Informaţii 
«16526. (1060803)

•  Vând urgent şi con
venabil Wartburg — 1989, 
eu motor 'Volkswagen Polo. 
Tel. 629117. (1060805)

•  Vând casă veche ţără- 
* neascu, 2 focuri gaz, gră

dină. 736 mp, str. Griviţei, 
t»r. 3. Deva. Reiaţii tel,

:■! «20444 (1060806)
•  Vindem spaţiu comer

cial. 30 mp, bar, magazin, 
dotat. Tel. 711154. (922296)

•  R.A.T.P. Hunedoara, 
str. Rotarilor, nr: 140, or
ganizează in data de 8. 12. 
1903. ora 10, licitaţie pu
blică, pentru vânzarea sta
ţiei de autobuz din parcul

•  Pierdut carnet şomaj,
pe numele Cetei Cerasela. 
ÎI declar nul. (922316)

•  S.C. Kombi Chic an- 
' gajează prin concurs 4
croitorese. înscrieri la tel. 
724232. Concursul va'  avea 
loc în „22. 11. 1903, ora 17, 
la magazinul Malboro —  
Hunedoara, bdul Dacia, 6 
bis. (922321)
; •  Pierdut adeverinţă de 
plată nr. 3380, eliberată de 
SPIA Haţeg. Se declară 
nulă. (1060768)

•  Pierdut legitimaţie de 
veteran de război, pe nu
mele Cure Adam. Se de
clară nulă.

f  Schimb casă confor
tabilă, - baie, curte, grădină, 
Marghita, judeţul Bihor, cu 
similar Deva. Informaţii tel 
612714 sau 099/360226.

S.C. ATLANTA SFINX COM. S.R.L. 
Hunedoara, str. Romanilor, nr. 16.
Vinde:
•  Congelatoare 160 1 — 400 020 lei.
•  Congelatoare 120 1 — 341 000 iei.
•  Frigidere 240 1 — 310 000 lei.
Garanţie 2 ani, informaţii telefon: 095/

h716282._______________________ (1060417)
DISTRIBUŢIA GAZELOR NATURALE 

TtRGU MUREŞ 
REGIONALA GAZ DEVA 

. Scoate la licitaţie, în data de 16.11.1993, ur- 
[ mătoarele mijloace fixe :
[ •  buldoexcavator E 2621 A
, •  autobasculantă SRD 6135
jr 2 multicare IFA M-25

•  caroserie TV 14 D
•  caroserie ARO 2441) ; ,
Informaţii suplimentare zilnic, la sediul Re

gionalei Deva, str. E. Gojdu, nr. 85, tel. 627090, \
627091, 627101, Intra orele 9—15. (D.P.) *»v—

•  Se împlineşte un an 
de lacrimi şi dor de când 
ne-a părăsit fulgeră^» mult 
iubitul nostru frate şi 
cumnat "" , .
VASILE SUCIU (PUIU) 

Dumnezeu să te odihnească 
în pace, iar noi nu te voffl 

|  uita niciodată. (1060653)

■ ■; «fu*»—

•  Ofer de închiriat a* 
parlament, două camere, 
mobilat, zona Astoria. Telv 
616481. (10&783)

•  Unităţile Agromec 
din judeţ anunţă be
neficiarii de lucrări 
mecanizate că sunt ne
voitg -să majoreze ta
rifele de plată parţial 
şi numai pe seama in
fluenţei creşterii pre
ţurilor la piese — ma
teriale. (1060796)

# Firmă de comerţ 
en-gros angajează re
prezentant permanent 
(studii superioare, în 
Deva, autobiografie, fo
tografie, telefon, autotu
rism la : Bucureşti 2, 
CŢ 39—19. (1060610)

COMEMORĂRI

•  Se împjineşte 
an de când

un

NtCOLAE LUP AŞ
s-a stins din viaţă. La
crimi pe mormânC Fa
milia. (1060777)

DECESE
•  Cu neţărmurită durere, 

Aurelia soţie, Puiu şi NelU, 
fii, împreună cu familiile

"lor, anunţă stingerea din 
viaţă a scumpului lor soţ, 
tată şi bunic

MIHET GHEORGHE 
în vârstă de 70 ani . 

înmormântarea — miercuri, 
10 noiembrie, ora 13. Cor
pul neînsufleţit este depus 
la Casa Mortuară Deva.

Nu te vom* uita niciodată.
(1060420)

•  Familia Predan apunţă 
cu adâncă durere Încetarea 
din viaţă a scumpului ei 
cumnat

MIHET GHEORGHE
Dumnezeu să-l odihnească 

în pace. (1060420)
•  Cu durere în suflet, 

" anunţări că s-a stins dirt
viaţă şi ne-â părăsit prea 

'devreme m a m a - 
ELENA DANCERIU 

Soţul: Iustin,, copiii Dana,
' Monica, Anca gî Sever te 
> vor purta în suflet mereu.
: înhumarea vş avea loc 
’ astăzi, 9 noiembrie 1993, 

la ora 14, în Cimitirul Or
todox din Orăştie. (1060790)

•  Caut pentru în
chiriat garsonieră sau 
apartament 2 camere 
central, mobilat, even
tual telefon. Plata în 
valută. Tel. 614619.

(1060784)
•„W. AVJSftVi'i

•  Dac-a i veni/ Te-aş. 
preschimba în floare/ 
Te-aş face gândul meu/ 
Şi visul meu ascuns/
0 lume-ntreagă/ Ţi-aş 
pune la picioare/ Te-aş 
face rCge/Şi Dumnezeu 
de lut/Şi , te-aşv iubi, 
dac-ai veni!...

Azi se împlineşte
1 an de când a trecut 
in nefiinţă
VASILE SUCIU (PUIU)

■Soţia. (1060774)

•  Floarea, soţie. Dana 
fiică şi Titus ginere 

' anunţă Cit adâncă du
rere încetarea din 
viaţă după O lungă şi 
grea suferinţă a iubi- 
tului lor soţ şi tată 

«BOLDEAI BELA 
Corpul neînsufleţit se 
află depus, la capela 
cimitirului reformat din 
Deva. înhumarea va 
avea loc miercuri 10 
noiembrie 1993. ora 14.

(1060791)

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI 
HUNEDOARA

ORGANIZEAZĂ
Licitaţie pentru execuţia obiectivului de 

investiţii:
•  ŞCOALĂ CU 24 SĂLI DE CLASĂ — 

BRAD
Forma licitaţiei: publică deschisă, fără 

pracalificara.
Obiectul licitaţiei: executarea lucrărilor 

de construcţii şi instalaţii pentru obiectivul: 
ŞCOALA CU 24 SĂU DE CLASA — BRAD.

Ordonator principal de credite: Ministe
rul Învăţământului.

Investitor şi organizator: Inspectoratul 
Şcolar ăi judeţului Hunedoara, cu sediul in 
municipiul Deva, str G. Bariţiu, nr. 2, tele
fon 613315;

Finanţator: Banca Română de Dezvolta
re Deva.

Termen limită, de depunere a ofertelor :
— Ofertele se pot depune până la data 

de 26 noiembrie 1993, ora 14, la se
diul organizatorului.

Deschiderea licitaţiei : data de 29 noiem
brie 1993, ora 10.

Documentele licitaţiei: se pot cumpăra de 
,)a sediul organizatorului, * începând eu data de 
2 noiembrie 1993, contra sumei de 100 000 
lei/exemplar. (849)

BANCA COMERCIALA ROMANĂ
Anunţă :

Majorarea dobânzii pentru certificatele de 
depozit vândute după data de 1 noiembrie 1993, 
după cum urmează:

•  70 Ia sută pe an pentru depozitele cu 
durata de 6 luni;

•  8Q la sută pe, an pentru depozitele cu 
durata de 1 an.

Puteţi procura certificate de depozit cu va
loare nominală de 50 000, 100 000, 300 000,
500 000 lei ,în condiţiile celor mai avantajoase 
dobânzi, la sediile noastre din Deva, Hunedoara, 
Petroşani, Simeria, Lupeni. (856)

S.C. MAGIKA -  IMPEX S.R.L BRAŞOV

PROGRAMUL PLĂŢILOR IN CADRUL 
SISTEMULUI DE ÎNTRAJUTORARE '

I S.C. „SIGMA — MOLOT“ S.C.S. [
J . Organizează în Deva, începând din 6 de- ; 
| ccmbrie 1993... : : 1
J •  Curs de formare analişti —• programa- j 
I tori asistenţi pe microcalculatoare compatibile J 
j IISM—PC. j
I Durata cursului este de 10 săptămâni, iar ; 
| absolvenţilor Ii se asigură diplome.' înscrierea şi | 
* informaţii la sediul firmei: str. A. Iancu, bl. - 
| H 1, sc. E, parter, tel. 614888, 612661. (1060524) I

S.C. NAGI & ZSOK ]
IMPORT — EXPORT ]

Anunţă: I
Odată cu finalizarea întregii investiţii, Sa-] 

cietatea Comercială NAGI * ZSOK pune Ia dis-j 
poziţie următoarele posturi :

•  marketing — management 
- Q# contabil

•  creaţie -
•  tapiţeri
•  tricotaje manuale 

croitori (serie şi comandă)

I
2 locuri] 

1 loc] 
1 loc] 

2 locuri] 
10 locuri] 

100 locuri*
Relaţii Ia tel. 616190, Fax: 616190. (1060531)1

i
•  marţi, 9 noiembrie, chitanţele nr. 3423— j

3499; [
•  miercuri, 10 noiembrie, chitanţele nr. / 

3500—3561.
Precizăm că circuitul nostru de întrajuto

rare asigură câştiguri de 8 ori suma depusă.
Depunetfea minimă — 10 000 lei. plata 

după 3  luni.' ^  ■
Plăţile se efectuează la Hanul „Bucura” 

din Haţeg.
r——1———  ■■ ——— — ■ ■■ ■ 11 ■1 ■

QUASAR ELECTRO S.R.L.
D E V A

bdul Decebal, bl. R parter 
< Telefon 61 12 61,

VA OFERĂ:
O Frigidere 240 1.
O Lăzi frigorifice 160 I, 120 1 
O TV color Megavision, Goldstar 
O Calculatoare de birou 
O Faxuri Panasonic, Sharp, Samsung 
O Executăm reclame luminoase 
O Instalaţii complete satelit

CUPON QUASAR 
ELECTRO S.R.L.

Bdul Decebal, bl. R, parter, telefon 611261, 
Folosind acest cupon, beneficiaţi de 0 

reducere de 2 000 lei, la orice cumpărături 
făcute în magazinul nostru, care depăşesc 
valoarea de 300 000 lei. (1000492)
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