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In incinta Casei de Cul
tură din Prad s-a deschis
cu câtva timp Sn urmă 
un club purtând un nu
me puţin teribilist ..Nom- 
ber one“ destinat în pri
mul rând tinerilor. O 
Iniţiativa superbă a patru 
tineri — Luciano Delii 
(întreprinzător italian care 
a investit în dotarea cu 
aparatură a clubului). So
rin Faur, un disc-jokey 
recunoscut, Mircea Fe- 
kete. Nicolae Ţânţăreanu.

Sorin Faur organizează 
discoteci de opt ani. JCu 
mijloacele de care dis
puneam. îşi aminteşte So. 
rin, era greu să deschid 
un astfel de club. întâm-

„ Q L & n ik e .f .  & ( t e “
plător l-am cunoscut pe 
Luciano Delii, care dorea 
şi el să deschidă o disco
tecă la Brad, Astfel, 
ne.am asociat încă de,ta 
început ne-am gândit să 
facem o lucrare ca lu
mea. Am pus cu toţii bani. 
S-a făcut instalaţie elec
trică adecvată, s-au e-‘ 
fectuat zugrăveli necesare, 
pe anumite porţiuni, pe
reţii au fost pictaţi ofe
rind impresie unor su
perbe postere de către 
dna Viorica Rus. Au fost 
montate oglinzi, s-au a-

dus fotolii, s-a amenajat 
un bar modern şi o insta
laţie pentru aparatura e- 
Iectronică de discotecă. 
Totul a fost dublat de 
bun gust. Se lucrează cu 
peste 540 de compact- 
dişcuri. Nu se servesc 
băuturi alcoolice decât 
sucuri şi bere pentru şo- 

* feri, adică fără alcool. 
Prin serviciile oferite ti
nerilor s-a dorit realiza
rea unui lucru de cali- 

■ ta te. ■ *
„Avem trei luni de ac

tivitate, ne mărturişeşte

acelaşi interlocutor, dar 
nimeni n-a luat un leu 
de aici, totul a fost in
vestit Tinerii, familiile 
tinere simt plăcerea de a 
veni la noi pentru a pe
trece clipe plăcute, intr-o 
atmosferă intimă, discre
tă. Pentru tinerii sub 17 
ani, duminica intre orele 
15—18,30, organizăm dis
cotecă gratuită. S-a con
vins şi primăria locală că 
noi facem un lucru civi
lizat*.

Fericiţi astfel de în
treprinzători! Ferice de 
cei care beneficiază de 
roadele întreprinderii lor!

MINEL PODEA

GHEATĂ FINANCIARÂ 
LA ÎNCEPUTUL IERNII

u

Dialog cu dl. ing. MIRCEA DOBRE, director general al 
Autonome a Cuprului Deva
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Duminică, membrii co
ralei Catedralei Ortodoxe 
„Sf.Nicolae* din Deva _ 
şi, alături de ei,>.toţi cei Deva, dirijat de 
care iubesc muzica sa- Râduţ, de Corul

Au urmat concerte sus
ţinute de Corul „Buna 
Vestire* al Parohiei 2 

Ştefan 
Cate-

eră, au trăit un moment dralei Ortodoxe din Hu- 
deosebit — împlinirea a nedoara. dirijat de prof. 
100 ani de activitate a Marin Dfirvă, şi corul 
acestui cunoscut cor bi- sărbătorit. Cântecele de 
sericesc. Liturghie, priceasnele, co

lo deschiderea mani- Undele, acum In preajma 
testării aniversare, des- Crăciunului, au entuzias- 
fâşurată după Liturghie mat pe prezenţi în 
în prezenţa reprezentanţi- Catedrală. Acest moment, 
lor Prefecturii. Primăriei cU adânci semnificaţii în 
locale, ai unor agenţi e- viaţa spirituală deveahă. 
h^f^?^no.imUnarfnteie a îost dăltuit în raar-

Sra a rostit u„ inflâcă-
^ te te VGhermanU,aLevl* rat această placă cu oca- rinieie Gherman. a evi- ^  crimernorăr» a 75 de 
denţiat, deopotrivă, «ne- - .. făurirea statu-
ritele coralei, dar şi pro- fn« “ urn*a statu
fundele şi ancestralele lyj naţional unitar re. 
rosturi ale bisericii orto- «nan — 1 Decembrie 1918; 
doxe In viaţa români/or. 100 «ni de activitate ne- 

* Istoricul coralei a fost întreruptă a ^Coralei Ca- 
prezentat de dl. Traian tedralel Ortodoxe «Sf. Nî- 
Giura, dirijor (alături de colae“ Deva In slujba 
prof. Gheorghe Bercea) bisericii şi neamului ro- 
al formaţiei ce reuneşte «nânesc (1893—1993). Ţo- 
aproape şaptezeci de ip- tul pentru Dumnezeu şl 
terpreţi. La cârma cora- 1*8*- Nimic fără Dune- 
lei s-au numărat în de- nezeu*. 
cursul unui secol opt- Luni a avut Ide un 
sprezece dirijori, flecare parastas de pomenire pen- 
cu meritele sale, tot a- tru coriştii şi dirijorii ra- 
tfttea flăcări vii care au tedralei trecuţi în eterni- 
ţinut trează dragostea oa. tate. 
menilor pentru biserică,
credinţa în Dumnezeu. MINEL BODEA

OMENIE •
Agenţii economici care ajută Căminul de bătrâni 

din Lonea au venit In mijlocul locatarilor căminului. 
S-a purtat un dialog cald, agenţii economici făgă
duind: că vor sprijini şt mai mult căminul. Cu acest 
prilej s-a organizat o tombolă cu câştiguri în obiecte 
confecţionate de bătrâni. Un alt gest de omenie: bă
trânii născuţi în luna decembrie an fost sărbătoriţi 
cu dragoste şi multă căldură sufletească. (Gh. Di.)

-tW$ pe z / L _
— Ce cadou îi faci soţiei de ziua ei?
— Toată dragostea mea.
— Aşa de puţin?!

După cum se ştie, anul 
1992 a reprezentat pen
tru R.A.C. Deva un 
moment de reorganizare 
structurală a unităţilor şi 
subunităţilor componente. 
Măsură mult discutată — 
înfiinţarea sucursalelor — 
apreciată de unii o cale 
doar de creare a unor su
prastructuri, de alţii un 
proces real de deplasare a 
centrului de decizie spre 
nivelurile d® bază — ră
mâne o realitate econo
mică ale cărei implicaţii, 
bune sau rele, au repre
zentat obiectul unei discu
ţii cu dl mg. MIRCEA DO
BRE, director general al 
R.A.C. Deva .

— Dle director general, 
cam apreciaţi măsura de 
^organizare întreprinsă in 
toamna analui trecut?

— Formele de organizare 
realizate succesiv in ca
drul R.A.C. Dev„ şi-au do
vedit utilitatea. Ele 
sunt viabile pentru o anu
mită perioadă de timp pe 
care astăzi n-aş putea să 
o precizez. Unele dintre 

Tormele organizatorice le-am
readaptat pe parcurs. 
Sucursala de neferoase De
va, spre exemplu, a" sufe
rit modificări in cadrul 
structurilor, funcţiilor şi 
compartimentelor, - ur- 
mărindu-se rentabilizarea 
economică, in principal. Cu 
toate că iniţial s-a avut o 
arvunită viziune asupra re
organizării, multe lucruri 
le-am corectat din mers, 
în raport de anumiţi fac
tori din teren, măsuri fără 
de care existenţa unor u- 
nităţi era pusă sub sem
nul întrebării sau mai 
mult decât atât procesul 
de organizare putea fi 
compromis. Ce se va în
tâmpla în viitor rămâne 
o altă problemă pe care 
o avem în atenţie cu fac
torii de decizie — Ministe
rul de Finanţe, Ministerul 
Industriei, Guvern, şi, poate, 
în final, 'Parlament.
, — Coborând la prima ve

rigă — sucursala —-cum 
apreciaţi activitatea acesto
ra din punct de vedere ©- 
conomic?

— Sucursalele sunt, pe 
moment, o soluţie. Desigur, 
aici realitatea implică dis
cuţii separate pe cele două 
tipuri de activităţi — me_ 
talifere şi nemetalifere. Su
cursala nemetaliferă a fost 
o acţiune benefică, indife
rent că luăm în discuţie 
calcarul de la Pojoga. eal- 
cita de la Vaţa, dolomita 
de la Zlaşti sau bauxita 
de la Dobreşti, producţia 
acestor unităţi fiind mai 
mare decât în anul 1992.

Dacă raportăm rezulta, 
tete pe 10 luni aie anului 93 
la pârioada aferentă din a- 
nul trecut, avem reali, 
zări ce confirmă o creştere 
a producţiei: cupru — «in 
plus de «00—700 de tone, 
o creştere a plumbului, zin
cului şi de asemenea ia me
tale preţioase. Ceea ce ur
mărim este în mod deosebit 
creşterea~cantităţii de sub
stanţe minerale utile, nu 
cea a masei de minereu ex
tras, lucru rare este în 
curs de realizare.

Comparându-ne cu alte 
unităţi similare, rezultatele 
sunt bune, deşi există o 
multitudine de lucruri de 
neînţeles, mai cu seamă 
evoluţia- aberantă a preţu
rilor din economie -- ma
terii prime şi materiale—  
in raport, de exemplu, cu 
preţul ia produsele noastre 
(zinc. cupru, care au rămas 
nemodificate). Ori, în , a- 
ceastă situaţie, este practic 
imposibil să fii rentabil.

— Activitatea din mine
rit In mare parte este sub- 
ven ţio-iată de ţa bugeL Ce 
reprezintă acest lucra pen
tru R.A.C. Deva?
— La produsele subven

ţionate. 2/3 din costuri sunt 
suportate de la buget. Dacă 
în anul trecut subvenţiile

CORNEL POENAIt

(Continuare fn a 2-a)
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O ANGAJAMENT UMAN. Datorită unor agenţi , 

economici de mare omenie, Căminul de bătrâni din 
i Brad asigură asistaţilor condiţii bune de viaţă. Cei 
1 care sprijină căminul s-au întâlnit de curând «  bă- 
ţ  trânti. Le-an ascultat necazurile. S-au angajat ome- , 
ţ neşte să-i ajute fot mai mnlt, să le uşureze anii bă- ' 
/ trâneţii. (Gh. I.N.) ’
) -  o SCHIMB DE EXPERIENŢA. La Grădiniţa Cu l 
ţ Program Prelungit Nr. 7 Deva» a  avut loc un. aţii 
j schimb de experienţă organizat din iniţiativa inspec- 
1 taratului Şcolar judeţean, la care au participat edil- * 
1 catoare din municipiul Deva Şi oraşul Petroşani. Tema - 

? 1 dezbaterii — „Organizarea ariilor de interes ale pre- i 
J şcolarilor* a suscitat un vi» interes, formarea deprin- 1 
ţ derilor de muncă şi de ordine la cei mici, dând a- ]

1 Argeş.

1 cesiora o mai mare libertate de alegere, iar educa- l 
l toareior posibilitatea de a-şl pune maf mult în va. j 
l ioare imaginaţia şi creativitatea, (L.L.) 1
y O DECIBELI. Cel puţin necivilizat este .modul în \ 
i rare se comportă unii locatari din cartierul Aurel i 
? Vlateu, din Hâţeg. Răsucesc butoanele aparatelor de > 
) radio şi televizoarelor ia maxim. Liniştea celorlalţi )

Corala Catedralei „Si. Nicolae" Deva a împlinit 190 ani de activitate.
Foto: PA VEL LAZA

i locatari este conturbată grosolan. Dar ei, îndrăgostiţii l 
/ decibelilor, nu ţin seama că este oră de linişte, că < 
) sunt mulţi pensionari, oameni suferinzi, copii mici. V 

‘ 1 Ei au_ grijă să trepideze ferestrele. (N.S.) \
I O CALUŞER LA 10 ANL La spectacolul aniver- t 
/ sar dedicat Zilei Naţionale a României desfăşurat io ? 
1 Casa de Cultură din Deva, formaţia de căluşeri din 1 
V Boşorod a participat cu trei generaţii. In cea mai ţ 
i tânără generaţie de dansatori condusă de vătaful Alin 7 
i Popovici a debutat, ia vârsta de 10 ani, elevul Mihai ' 
ţ Vladimir Grecu şi colegii săi de clasă Petrişor Bă- ţ 
1 lăşoi şl Eugen Szabo. (I.G.) 1
-1 o ACHIZIŢII DE STICLE Şl BORCANE. Deoa. , 

rece se resimte acut lipsa ambalajelor în reţeaua de 1 
comercializare a laptelui şi a produselor lactate, mai ţ 
ales acum, iu perioada de iarnă, se reînnoieşte apelul i 
către consumatori să vândă sticlele'şi borcanele goale ! 
la magazinul propriu deschis ia sediul S.C, „Devii* 1 
&A. Deva, str. Dorobanţilor, nr. 22. (N.T.) ţ

Dl cri. ing. Ştefan Chi- 
ţescu, preşedinte al APCA 
(asociaţia celor rare îna
inte de Revoluţie au depus 
la C.E.G. bani pentru cum
părarea de autoturisme), 
ne informează că Tribuna
lul Municipal Bucureşti a 
admis recursul asociaţiei, 
declarat contra sentinţei 
civile date de Judecătoria 
Sectorului I Bucureşti, care 
anula acţiunea. Adresa 
trimisă pentru informarea 
membrilor APCA din jude- 
ţul nostru menţionează şi 
părerea avocatului asocia
ţiei, dl Gh. Iliescu, refe
ritor ia posibila evoluţie 
ulterioară a procesului. Ad
miterea 'apelului este 
considerată un succes de 
către semnatarul adresei, 
care promite să-i ţină ia 
curent pe cei interesaţi cu 
desfăşurarea procesului. 
(V. R.).
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(Urmare din pag. I)

au fost. de aproximativ 30 
de miliarde de lei, în acest 
am s-au dublat, iar pentru 
1994, probabil, se vor ri
dică la peste 100 miliarde 
de lei: De fapt, nu trebuie 
să ne sperie cuantumul a- 
ceVtora, ci necorelarea din- 
tre'.preţul produselor noas
tre şi cel al materiilor pri
me şi al 'materialelor.

'—'/Raportând rezultatele 
economice la program, ce se 
poate spune?
r  Faţă de propriul, pro- 
grăqi al regiei, nu ne de- 
darăm mulţumiţi pentru 
că; şe putea face mai mult 
şi jţngi bine. Sunt cauze 
aţâţ obiective cât şi subiec
tive, cărora le vom acorda 
o atenţie sporită.

t-ţ Dle -director general, 
ciyn’.anreeiaţi câştigurile

Program de formare 
a infirmierelor

y S.a deschis oficial la Spl- desfăşoară sâmbătă, deci 
l talul Judeţean Deva prip- în-afara .orelor de pro. 
J gramul de formare a In- gram şi se va încheia a- 
i firmierelor. Fiind o pre- nul viitor- în luna iulie, 
ţ mieră în judeţ şi printre Echipa pedagogică este 
1 puţinele programe de acest formată din medici, psi- 
/ gen din ţară, realizate cu hplogi şi asistenţi medi- 
1 forţe proprii nu de către or. caii ,unele cadre fiind 
i ganizaţii străine, trebuie absolvente ale primului cl- 

lei în băncile finanţatoare. 7 făcută o scurtă prezenta- clu de formare de forma- 
:s'te de-a dreptul J re a acestui, program, tori, realizat de Medicii - 

y Mai îhtâi trebuie menţio- Lumii în laboratorul de 
 ̂ nat că el este agreat de la Deva. Partea practică

cialj ce înseamnă acest sin
drom la nivelul regiei ?

— Ce şe poate spune 
când ăi de încasat 19 mi
liarde de lei, să ai restanţe 
dip aceste încasări încă 
din anul 1992,' şi tu, lă 
rândul tău, să ăi obligaţii 
contractuale neonorate de 
10 miliarde de iei? Mai 
mult decât atât să ai şi 
credite de 6 miliarde de

din «adrul R.A.C. Deva ?
'̂.Câştigul mediu; care se 

realizează nu pot să spun • 
c$* este; îndestulător sau 
că-f este în* concordanţă cu 
contai viăţii. Ce se poate, 
spune este câ s-a făcut 
un salt, eliminându-se acea 
sitoaţid' discriminatorie e- 
X'istentă. Odată cu noul 
contract de muncă, din iu. 
lie a.e„ s âu găsit atât re
sursele economieo-fîhanciâre 
cât şi cele organizatorice 
c^rp să apropie angajaţii 
nOştri de activităţile simi
lare din alte regii Am a -. 
vui curajul să îndreptăm 
acestp discrepanţe, chiar
dâcă situaţia nu a fost 
suficient de liniştitoare pen
tru administraţie. S-a ajuns 
la> un câştig mediu între 
130-140 0Q0 de lei pe salariat, 
cudiferenţele aferente spe
cificului activităţii fiecă
rui* ora în parte.
<u-i‘Discutând despre bani, 

conjunctură, blocaj, în spe-

Situaţia este 
alarmantă. Niciodată n-am 
avut o situaţie ca acum. 
Oricât de optimişti am fi,. 
momentul este ‘ deosebit de 
dificil. Suntem datornici 
faţă de unitatea furnizoare; 
de exploziv cu 280 de mili
oane de lei! Efectiv, mă 
transpun în, situaţia lor., 
Corect, nu ne mai livrează f 
explozibil. Dar nu avem 
nici o posibilitate. SunteTh 
condiţionaţi în majoritate 
de unităţii© din metalurgia 
neferoasă — Felix. Baia 
Mare» care pare-se că ara 
o poiiţică discriminatorie 
faţă de furnizorii de ma
terii prime şi de Zlatna 
care, nu întâmplător, este 
supusă controlului guverna
mental..;; .

Noi am făcut nişte paşi; 
pe considerentul că deblo.' 
eareă se va realiza, luând' 
credite pentru plata furni. 
zorilor noştri dar, din pă
cate; decontările nu s-au 
făcut de către aceştia, ră
mânând neonorate miliarde 
de lei. De aceea,;' nO.am 
gândit că unele produse 
trebuig să le ducem până 
Ia final, în special în ca
zul metalului preţios, si
tuaţie dată de conjunctura 
economică. Nu întâmplător 
regia a dat o libertate de 
acţiune unităţilor din sub- , 
ordine, in raport de condi
ţiile economico.financiare şi 
de valorificare a resurselor 
naturale. ;

ministerele Sănătăţii, In- se desfăşoară în instituţii, 
văţământului, al Muticii evaluarea se realizează 
şi Protecţiei Sociale, cât continuu prin calificati- 
şi de Secretariatul de v% iar la şfaţşit pnntr-un 
Stat pentru Handicapaţi, examen final, cu probe 

. Se află sub patronajul orale şi scrise, având in. 
(. direct , al- Centrului- Na- Pe tară.

ţional de' Protecţie a Ca. Absolventele, în urma 
piltritfi, beneficiază şi de acestui examen, primesc 

1 T d '  un certificat eliberat de1 ŞPnjmul materiai al Sm- Ministerul învăţămâhtu- 
) dicatulUi Sanitar, prin ^
i intermediul cărui-, pro-* l-a deschiderea .progra- 
4 gramul ■a primit abilita- dna Lcnuţa Anga-
î rea de desfăşurare. li ta , coordonator forma.

Scopul programului este re infirnţtebfe mM pre-
formarea infirmierelor ciza că se urmăresc două 
pentru - ameliorarea si* obiective: unul tehnic,
tuaţiei ■ persoanelor ‘ cu de specialitate, ~'şl altul 
care lucrează. Cursante nontehnic, constând în
sunt tinere (vârsta limită formarea culturală a in- 
până la care sunt admi
se este de 45 de ani) —
30 din instituţii de ocro
tire "din judeţ, iar alte 30 
din' cadrul Spitalului Ju
deţean. Ciirsul, de fapt 
instruirea teoretică, ste

firmierelor. De altfel, pro. 
gramul urmăreşte în fapt 
o reconsiderare a atttiidi. 
nii infirmierelor faţă de 
cei de » căror- îngrijire 
sunt responsabile, / -

VIORICA ROMAN

MULŢUMIRI
„In 9 august plângeam 

că nici unul* dintre orga
nele în drept nu a luat 
măşuri ca .să ' nu cădem în
Plasa invăntivniui „m i m .  ,
MI** — ne scrie up pen° 
sionar din Deva, COBSide- 
rând că e în „asentimentul

INFORMAŢII •  NOTE •  OPINII
DEPOZITAREA 
GUNOIULUI —

. ■ INTERZISA ■
| - . ,La cea. 30 de metri 
j,,stânga1 de. la intrarea, pp 
1-.şţadmnul „Cetate* din 

' Deva, pe un Stâlp elec
tric din beton, o plăcuţă 
metalică avertizează: „De
pozitarea gunoiului inter-

i zisă! Amendă 1500 lei“.
., .Corpcţ. Numai că, în ju.

I rul stâlpului şi lângă 
|  gardul stadionului, este un 
T j. veşitabil depozit de gu- 
\ nşî, rriai vechi şi mai 
ri hpU, îngheţat şi... proas- 
r  păt. Ar fi interesant de 
V . ştiut câte amenZj a dat ; 
i Primăria Devei celor care 
r  sfidează regulile ordinii 
1 ‘ $  curăţeniei oraşului, 
ţ aici, lâ doi paşi de cen- 
i trul său. (D.G.)
t TELEVIZIUNEA,

DULĂII si mâţele

Câinii şi pisicile nu se 
, înţeleg absolut deloc, 

y Faptul acesta îl ştie ori. 
Cine.' Se mârâie, se strop
şesc când se întâlnesc 
bot în bot de parcă ar 
,ayea cine ştie ce de îm
părţit. Iată însă un loc 
unde cele două specii se 
înţeleg de minune: Tele
viziunea. De o bucată de 
vreme, televiziunea — 
mijlocul de informare cu 
cea mai mare priză la 
oameni — ne intoxică cu 
reclame cu mâncare pen. 
tru câini şi pisici. Ţara 
trfece prin mari necazuri, 

. e frig în case, hrana este 
ţ scumpă; televiziunea n-are 
1 treabă şi *ne informează 
/ că mâţelor şi dulăilor nu 
1 le este indicat ceea ce

mănâncă oamenii, ci nu
mai hrană din cutie. Oa
menii trăiesc cu frica 
zilei, de mâine; televylfi. 
unea insistă că mâţele 
vor fi jucăuşe numai 
dacă consumă „Wishkas**, 
iar dulăii aleargă , cu 
spor dacă hăpăie „pedi- 
gree“. Tara e plină de 
oameni săraci, cerşetori, 
copii ai străzii,; bătrâni 
ai nimănui; televiziunea 
o dă înainte cu faptul 
că pisicile vor fi mai li
picioase, iar câinii mai , 
voinici dacă halesc mân
căruri ambalate în cutii 
de conserve care conţin 
toate elementele de care 
au neapărată nevoie. V 
h Sigur, ni s.ar putea 
reproşa că ţiu cunoaştem 
economia de piaţă unde 
reclama aduce venituri 
celor ce o găzduiesc. Aşa 
este, dar ţi*e ciudă, îţi 
vine să blestemi cu cu
vinte grele când zi de zi 
televiziunea te bate la 
cap' cu astfel de reclame.

Dar campania puter
nică ce o duce televizi
unea pentru cumpărarea 
de ţigări, când în toată

lumea se acţionează pen
tru reducerea şi chiar 
stfirpirea fumatului* ’L- 
cum se cheamă? In â-' 
ceastă Situaţie să nă trtâî 
mirăm că tot măj mulţi 
oameni refuză să plă
tească abonamentul şi-i 
blestemă (cel puţin) pe 
cei ce alcătuiesc şi rea
lizează.ce se prezintă pe j 
micul ecran? Nu e ca
zul! (T.B.)

ELEVI — TÂLHARI

Doi elevi din Deva. 
Primul, Sergiu Stoica, 
anul I profesională la” 
Grupul Şcolar Minier,1 al 
doilea, Mircea Lăsconi, 
clasa a Xl-a, Grupul Şco
lar Auto. N-au găsit alt
ceva mai bun de făcut 
decât să, se apuce de 
tâlhărit la drumul mare. 
Până să pună poliţia 
mâna pe ei, au reuşit să 
uşureze de bani şi cea
suri pe alţi- trai elevi de 
la diferite licee din Deva. 
Oare părinţii nu au nimic 
de spus despre treaba 
asta? (V.N.)

CAPCANA
Pe asfaltul trotuarului ce mărgineşte strada Mi

nerului din Deva, în apropierea intrării la liceu1 mi
nier, există o spărtură de dimensiuni foarte mari. 
Chiar şi la lumina zilei ea poate fi o capcană pentru 
trecătorii grăbiţi, ca să nu mai vorbim de întuneri
cul nopţii. In plus tot aici un izvor subteran alimen. 
tează din belşug cu apă rigola.

Nu ştim dacă cineva s-a accidentat, dar că ori. 
când s-ar putea întâmpla, doamne fereşte, este clâr. 
Şi, se spune că de ani de zile se află aici „capcana**. 
Cunn se explică nepăsarea celor care ar 'trebui măcar 
să „cârpească“ aleile şi să stopeze risipa apei, dacă 
nii pot său nu au fonduri pentru mai mult? (E.S.)

acestora**. Precizând că îşi 
luase orice nădejde de la 
eeonemiile irosite cu acest 
joc, cititorul nostru îşi 

, exprimă recunoştinţa faţă 
do poliţie, prin intervenţia 
căreia oamenii şi-aa putut 
recupera 73 la sută din 

<* depuneri. Cum foarte mulţi 
deponenţi aii fost pensio
nari, această acţiune a fost 
salutară şi de aceea. îi 
mulţumesc. Mai mult chiar, 
oamenii şi-au 4 schimbat 
felul de a privi Poliţia. Ei 
o consideră acum ca pe 
un „organ care ne apără 
avutul şi nu unul de re
presiune ca până' nu de 
mult**. ' ;

Ditt' păcate, rugămintea 
din finalpl . scrisorii nu 
poate fi îndeplinită. Nici 
un organ de stat nu poate 
„alege** un avocat care să 
apere interesele celor con
stituiţi Sri parte civilă în 
prooesul contra patronilor 
jocului. „MIMMI". Un a. 
vocaţ trebuie angajat de 
cei interesaţi. (V. R.).

PREA UŞOR SE MOARE

Probabil că Gheorghe 
Serdeanu, pensionar de 67 
de ani din Hunedoara, nu 
s-a gândit niciodată că va 
sfârşi cu vfaţa pe ,o şosea. 
Totuşi, aşa a fost. Pen
tru că, circulând cu bici
cleta, nu” s-a asigurat Ia 
trecerea de pe o bandă 
pe alta. A intrat în roţile 
din dreapta a!e unui trai- 
ler. Era în miezul unei 
zile..;

SE ACCIDENTEAZĂ 
PIETONII PE TROTUARE

Alin Lupu are 19 ani. 
Este lăcătuş la E.M. Pe-

mai
Printre produsele de Ne

cesitate zilnică pentru u- 
nele . categorii ale popu... 
laţiei, la care cozile nu 
contenesc, locul principal 
îl ocupă laptele. Având 
in vedere greutăţile deo
sebite existente în aprovi
zionarea cu lapte a con
sumatorilor din oraşele; ju
deţului nostru, ne-arn in
teresat de cauzele ce ge
nerează o asemenea situa, 
ţie.. ■ ■ ,

— Ne învârtim intr-un 
permanent cerc' vicios >■,— 
ne-a spus dna ing.* Mariana 
Ciobanu, directorul S G. 
„Devii S.A.“ Deva. Totul 
porneşte însă de ia bani, 
mâi exact spus de la lipsa 
acestora. După Cum se 
ştie, noi plătim producă
torilor 150 de lei pe litru, 
diri care 50 de lei ii pri
mim sub formă de sub
venţii de la buget. Neca
zul .este că partea de la 
buget vine cu mare întâr
ziere (restanţa la plată 
esbâ cam de două luni 
— _ n.n.). Ca ' urmare sunt 
limitate şi posibilităţile de 
a procura tărâţele repar
tizate de la furnizorii din 
judeţ, pe care le dăm cres
cătorilor de vâci cu lapte. 
Şi acum ne mai zbatem să 
ni şe achite o restanţă de 
bacii din 1^1* în sumă de 
13 milioane de lei, care 
pentru societatea noastră 
înseamnă foarte mult. 
Evident eă, îritr-o aseme
nea situaţie, unii producă
tori consideră că este mai 
avantajos, mai ales acum 
când in agricultură nu mai 
este de lucru, să vândă 
laptele direct pe piaţă, 
unde preţul ajunge şi la 
400 de lei/litru. In plus, 
de ce să nu recunoaştem 
că sunt şj zone mai izo
late, unde noi ajungem 
mai greu şi nu se justifi
că economic, costurile cu 
combustibilul depăşind cu 
mult veniturile, aici lap
tele devenind hrană pentru 
porci. Dacă vorbim de- 
lipsa banilor şi de bloca
jul financiar, să mai a- 
mintim că probleme avem 
şi cu cantităţile de lapte 
destinate ca antidot, înre
gistrând neplata unor su--' 
me de ordinul milioanelor 
de lei dp la unii benefi. * 
ciari. Să nu mai spunem 
că la acest produs mer
gem în pierdere, cheltuie
lile’ depăşind simţitor Ve
niturile realizate.

— Alte necazuri?

trila. Experienţă la volan 
nu ştim câtă are. Credem 
totuşi că nu prea multă, 
din moment ce era cât 
pe ce să omoare un copil 
de 10 ani care circula co
rect pe trotuar. Toată 
treaba s-a întâmplat în 
municipiul Petroşani. Alin 
a condus cu viteză exce
sivă şi s.a angajat într-o 
depăşire. Nu ă mai putut 
controla volanul, a ajuns 
pe trotuar.

FArA permis de
CONDUCERE, DAR SUB 

INFLUENŢA 
ALCOOLULUI

Una dintre cauzele cele 
mai frecvente ale acciden
telor de circulaţie este şi 
aceea că cei de la volan, 
nu au permis de condu
cere. Şi mâi grav este că 
mulţi dintre aceştia sunt 
sub influenţa alcoolului. 
Şi aceasta şe întâmplă ziua 
In amiaza mare!

— Da, ar mai fi destule. 
Uha gravă şi generalizată 
pe ţară este: cea cu amba
lajele. Acum există o criză 
acută de sticle. Ga să cum
părăm sticle de la fabrică, 
ne costă 85 lei -f TVA-ul 
aferent la fiecare bucată, 
iar noi le vindem cu-30 de 
Iei, din cauză că industria 
şi comerţul nu s-au pus 
dc acord în privinţa pre
ţului de circulaţie ăl am
balajelor. Cu combusti bi- 
lul, dacă golurile în apro
vizionare sunt evitate, gre
utăţile survin, acum iarna, 
la calitate, congelarea mo
torinei dând multă bătaie 
de -cap şoferilor, Dificul
tăţi inerente au existat şi 
cu asigurarea energiei ter
mice (ia noi lucrându-se 
în toate zilete săptămânii), 
dar acestea se vor rezolva 
odată cu punerea in func
ţiune a centralei proprii.

— Care este situaţia eu 
untul şi brânzeturile?

— Din cauza lipsei ma
teriei prime în judeţ (res
pectiv a laptelui), la a- 
ceste phoddse existe re
partiţii din alte judeţe 
cate au stocuri (Arad, Mu
reş, Alba, Sălaj), dar li
mitarea Ia numai 5 la 
sută a adaosului şi lipsa 
banilor (o tonă de unt 
costă 2,5 milioane lei — 
n.n.) determină ca aduce
rea produselor respective 
să fie norentabilă.
Referitor In cantitatea zil

nică de lapte ce se preia 
şi se oferă la consum, care 
se situează undeva in jur 
de 8500—9000 Ifxi, rezultă 
că, raportat la populaţia 
urbană' a oraşelor din ju
deţul nofteu, nu revin mai , 
300 gr (da, grame reţineţi!) 
Pe o -persoană. Liberaliza
rea totală a preţurilor în 
anul *viitor poate' va de
termina o schimbare în 
bine a situaţiei, ceea' ce 
se va reflecta astfel şi în 
calitatea alimentaţiei, care 
este o componentă • esenţi
ală a calităţii Vieţii.' '

Discutând despre bucu
riile sărbătorilor de iarnă, 
dna directoare ■ rae-â preci- : 
zat că ele s-ar rezuma la 
satisfacerea mej bună ' a 
cerinţelor ' ' consumatorilor 
cu lapte şi eu produse lac
tate Şi la acordarea la 
timp a subvenţiilor de la 
.buget pentru a.i mulţumi 
şi pe cei ce predau laptele 
la Devii. ’ ' ' ' "' .

NICOLAE TIRCOB

Intr-o asemenea ipostază 
s-a aflat şi Uie Bârsan, 
un recidivist de 26 de ani 
ce lucra la Preparaţii căr
bunelui din Ldpeni. Dato
rită acestui fapt, ... Paula 
Macavei,- o. fetiţă de şase 
ani, a scăpat ca prin mi
nune cu viaţă.

SUNT ACCIDENTAŢI 
CEI CE CIRCULA 

CORECT

ŞI

Nu este o noutate desi
gur, dar prea des sunt 
accidentaţi şl cei ce res
pectă legii© circulaţiei. 
Cauzele sunt multe. Iar 
dacă Nicolae Zoldiş, şofer 
la „Minexfor** Deva a de
rapat, a intrat în contra- 
sens şi a tamponat frontal 
un autoturism care eircula 
corect — s-a datorat nere- 
duceril vitezei pe uh ca
rosabil umed. Numai cel 
care a respectat legea a 
fost grav rănit.

V. NEAGU



II

Prima dintre cele patru 
etape din retur, ee trebuie 
să se dispute încă în a- 
cest an, pentru a se în
cheia la timp campionatul 
şi cupa şi asigurarea u- 
rior condiţii optime ; de 
pi-egătire a lotului repre
zentativ, a început sâm. 
bâtă şi câteva terenuri 
i*au întâmpinat pe fotba
lişti eu * covoare de - ză
padă. Io ciudă „gazonu
lui^ cu zăpadă în Ghen- 
cea, Steaua şi Dmaifto aU 
făcut o adevărată risipă 
de'energie,, reuşind mai 
ales sj*re finalul; reprizei 
a H-â unele faze fru
moase, bine „garnisite? 
cu execuţii tehnice defi- 
neţj&r-Meeiul tiu -s-â ridi
cat la nivelul întâlnirii 
din tur. dar, oricum, a 
plăcut pentru dârzenia cu 
care şi-au apărat cele 
două echipe şansele. Stea* 
ua a atacat mai mulţ, şi-a 
creat ocazii mai numţ 
roase de a înscrie, dar 
fie că a ratat, fie c,ă 
Prunea s-a .opus, - până 
în mirt. 70, .când Gîlcă a 
executat b lovitură j li beră 
din cdlţui .careului d» 16'm, 
Prunea . este nevoit să 
respingă,, şi Ilie Dumi- 
trescu. aflat pe fază, în
scrie clm apropiere: î—0. 
Dinamo iese mai decis la 
atac, şi creează-câteva faze

fierbinţi la poarta lui 
Stângaciu, Demolări ra
tând incredibil o mare 
ocazie de a egala. ;

Steaua s-a distanţat din 
noii de urmăritoarele gale 
care acum sunt Univ. 
Craiova şi Dinamo. E

greu de presupus că Stea- I 
ua va mai ceda primul • 
loc, deşi diferenţa poate |  
mai scade. Mai sunt încă ■  
16 etape din retur. Ce se |  
întâmplă cu cele două' ■  
galerii" ale steliştilor şi |  
dinamoviştilor? Nici Pe ■  
eele mai murdare mai. |  
dane , sau la „uşile" cor- |  
turilor nu se aud aseme- I 
nea trivialităţi! Cum e 
posibil?

REZULTATELE ETAPEI: F.C. Braşov — Dacia 
Brăila 2-ţO; Şteâuă — Dinâmd1—0; Forul — Elee- 
troputere 0—1; Univ. Craiova — Poli. Timişoara M i  
Progresul — Ceahlăul 0—0; Rapid — „U" Cluj.N; 
2-HI; Petrolul — U.XvA. 3-SO; Oţelul Galaţi d» Inter
Sibiu 1- 
5—0.

3-ă);
-1; Gloria : Bistriţa — Sportul Studenţesc

clasamentul
29 
22 
22 
21 
21 
20 
20 
19 
19

] Azi, in Cupa României la fotbal j
• Azi, pe stadioanele primelor echipe, se dispută * 
|  16-imilc Cupei României 1993—1994 la fotbal, etapă I
* din ,care intră şi formaţiile din Divizia Naţională. Din , 
1 judeţul nostru, singura reprezentantă rămasă în cursă I 
' este Jiul Petroşani care. deşi gazdă, îţLdispută şi a. J 
|  ceaştă întâlnire tot la Tg. Jiu,. întrucât mai are de | 
I efectuat o suspendare (a treia) a propriului teren. Iată I 
|  programul partidelor care vor începe azi, la orele î 
I 11,00: Energia Iernut — U. Craiova,' Petrolul Berea [ 
'  Sportul Stud., Metalurgistul Cugir — Progresul, * 
I Vrancart Âdjud — Steaua, Gloria Reşiţa — Gloria I 
» Bistriţa, Sportul Călăraşi — „U" Cluj, Ceahlăul — » 
I Dinamo, Poiana Câmpina — Petrolul, ARO Cîmpu- I 
, lung — Rapid, Rapid M. Ciuc — Eleetroputere, F.C. * 
|  Argeş — U.T.A., Selena — Oţelul, Polj Timişoara —

■ *. STEAUA/-''' 18 13 3 ’ 2 30— 7
2. Univ. Craiova - 18 9 4 5 35—26
3. Petrolul 18 10 2 21—14
4. Dinamo 18 9 3 7 6 31—21
5. Farul Crin 18 9 3 6 28—20
6, Gloria Bistriţa 18 9 2 7 30—24
7. F.C. Inter Sibiu 18 8 4 6 26—24
8. Progresul Buc. 18 8 3 ’ 7 28—20
9. F.C. Braşov 18 "%.» 3 7 21—17

10. U.T. Arad 18 7 5 6 17—23
11. Rapid 18 ' 7 3 8 17—20
12. Dacia Brăila n 6 4 8 17—20
13. „U“ tjuj-N. 18 6 8 21—26
14. Eiectroputere . . i i //5 ; 4 9 W—82'
15. Oţhlul Galaţi 18 5 4 '•; 9 15—25
16. Sportul Stud. X »:/' 5 ' 3 10 15—29
17. Ceahlăul RiN. 18 ... 4 5 9 12-i-27
13. Poli. Timişoara 18 5 i 12 16—33

_____________________________________
| .  I Braşov. (S.O .

■ Dacia Brăila, Jiul Petroşani — Farul, Cetatea Ţţ.

(Neamţ — Inter Sibiu, Severnav Ţf. SCverin — F.C. 
Braşov. (S.C.)

I IEţ
14 §

1 4 | 
13 I13 § 
11 |

ETApA VIITf^a®, , 11 decembrie a.c.: Dinamo |
— F.C. Braşov; "Electron utere — Steaua; Poli. Timi- |  
.şoara -4 Farul; „U“ Chrj^N!—- Univ. Craiova; U.Ţ.A. |v
— Progresul; Ceahlăul — Rapid; Inter Sibui — Pe- 1 
t rolul;,Sportul Stud. —.Oţelul Galaţi; Dacia Brăila I
— Gloria Bistriţa, (

Deşi la Brad ceaţa s-a 
ridicat înaintea începerii 
partidei, din noua ediţie a 
Cupei României la fotbal 
-r- faza judeţeană — din
tre Metalul Crişcior şi 
A.S.A. Aurul Brdd, meciul 
s-a desfăşurat pe un .timp 
frumos dar „răcoros" şi 
spectatorii prezenţi au pu
tut viziona 6 partidă 'viu 
disputată în care gazdele 
au fost vioara I, alergând 
mult. şi cu folos şi-au creat 
ocazii mai numeroase de
cât vecinii lor mai bine 
sjţuaţi în clasament, dar 
mai slab mobilizaţi , pen
tru victorie. Cu toate că 
au fost atenţionaţi la pa
uză de conducerea teh.,

CONTESTAŢIA AURULUI 
BRAD — CASTlG DE 

CAUZA
Comisia de apel a Aso

ciaţiei judeţene de fotbal 
luând; în discuţie contesta
ţia depusă de A.S.A. Aurul 
Brad m urma faptelor pe
trecute în întâlnirea sa cu 
Victoria ’90. t  alan, în ziua 
de 14 noiembrie ,a.e., în
cheiat cu 2—2, a decis O. 
MOLOGAREA REZULTA
TULUI ,„ DE 3—0 IN 
FAVOAREA AURULUI

BRAD, iar .Victoria Călan 
să nu mai fic penalizată 
cu 2 puncte. în rest, ră
mân sancţiunile dictate îm
potriva Victoriei Călan de 
Comisia judeţeană de dis
ciplină.
- - In meci restanţă ' 
MINERUL BARBATENI — 
MINERUL GHELARI 1—1 

In meci restanţă, rămas, 
din penultima etapă a Cam
pionatului Diviziei < C, s-a 
consemnat un rezultat, de 
egalitate 1—1/De subliniat 
că, ntirhai cu câteva ini- 
nute înaintea sfârşitului 
partidei, gazdele au reuşit 
egalarea.

/;-■- CLASAMENTUL 
1. Mureşul Deva 15 12 1 2 42— J 25
Z. Min. Ghelari 15 10 4 1 30r- 8 24
3. Minerul Certej 15 11 2 2 35—17 24
4. Â.S.A. Aurul Brad 15 v7 5 3 36—15 19
5., Minerul Aninoasa 15 8 ■i; 6 34—26 17
6. Mân. Bărbăteni 15 7 3 5 24—18 17
7. Min. .Şt. Vulcan 15 6 3 6 35—21 15
8. Constr. Huned. 15 6 3 6 20—17 15
9.' Habcr Haţeg' “ 15 6 3 6 24—24 15

10. Dacia Orăştie 15 6 e 7 27—24 14
ÎL Metalul Crişcior 15 4 4 7 21—23 12
12. Vict ’90 Călan 15 4 3 8 18—28 11
13. Jiul Petrila 15 5 1 9 21—43 11
14. Min. Teliuc 15 3 4 8 16—27 10
15. C.F.R. Simeria 15 2 3 10 12—37 7
16. Ccrna Cristur 15 1 l 13 8—70 3

In urma înfrângerii de la Alba Iulia
■ m . ■
IR

REZULTATELE CONCURSULUI 

DIN 5 DECEMBRIE 1993
1 Atalanta — Laz io 1—1 k ;
1 Cremoncse — Piacenza 4—1 i
1 Foggia — Udinese 2—2 3C
1 Genoa — Sampdoria i—i X |
J Juventus — Napoli 1—0 l 1
I Lecce — Inter 1—3 2
■  Milan — Torino 1—0 1 1
I Rcggiana — Cagliari 3—1 M
■  Roma — Parma 2*—0 1 1
1 Pisa — Brescia 4—2 1 1i  Venezia — Bari 1—1 X 1
H Verona — Coscnza 2—2 X 1
! Vicenza — Modena 2—1 11
|  Fond de câştiguri 145 417 403 lei. ------ -

- Meci cu multe goluri 
la Alba Iulia unde Cor- 
vinul â început bine şi 
în minutul 9* prin două 
loburi 'efectuate de Rus 
spre Păcuraru, iar acesta 
peste portarul* Fillp. re
uşeşte să deschidă sco
rul, luând conducerea cu 
0—1. Dar numai patru 
minute, fiindcă MitracU 
de la gazde, de la nu
mai patru metri de linia 
porţii, aduce egalarea. Şi 
tot el mai reuşeşte să în
scrie de încă două ori, 
în minutele 20 şi 24, o 
dată din colţul careului 
mic şi a treia oară, tot 
din; apropierea porţii, de

DIVIZIA A l
REZULTATELE ETAPEI: PortuL C-ţa 

— Callatis- Mg. 4—0; Chimia Rm. V. — 
Gloria Galaţi i—HI; Poli, Iaşi — ROCAR 
Buci 4a-*; FAUR Buc. — Steaua Mizil 
2—0; Acord Focşani — Gloria Buzău 
2̂ -0; F.C.-Argeş Dacia — Constructorul 
Iaşi,5—2;Foresta Fălticeni — A.S.A. Tg. 

■ Miireş 1—1; F.C. Bucovina — F.C. Se- 
; lena Bacău 1—3; Flacăra Moreni — 
Metalul Plopeid 1—0.

CLASAMENTUL
1. F.C. Argeş 17 12 4
2. F.C. A. Focşani 17 8
3. Selena Bacău 17 8
4. Chim. Rm. V. 17 8
5. Steaua Mizil 17 7
6. Flacăra M. 17 8
7. Poli. Iaşi 17 8
8. A.S.A. Tg. M. 17 7
9. Faur Buc. 17 7

10. Callatis Mg. 17 6
11. Met. Plopeni 17 7
12. F.C. Ducovina 17 6
13. Portul C-ţa 17 4
14. Constr. Iaşi 17 6
15. Gloria Buzău 17 5
16. Rocar Buc. 17 4
17. Gl. C.F.R. G. 17 6
18. Foresta Fălt. 17 5

la numai 6 metri. In con- 
■ tinuare, ambele formaţii 
joacă cu „gardă deschisă" 
şi în mîn. 30, Oprea este 
deschis printre , fundaşii 
cenţi*aii ai Unirii şi re
duce din handfcap: 3—2. 
£>upâ: 8 minute siteatar 
curi susţinut®, âle gazde
lor şi ale contraatacurilor 
oaspeţilor, apărarea hu- 
nedoreană , respinge ba- 
Ionul în marginea care
ului şi mijlocaşul Ursu, 
venit în atac, şutează sec 
şi majorează scorul la 4—2.

După pauză are loc 
acelaşi joc deschis, dar 
se ratează câteva ocazii- 
“bune, în; special gazdele.

-A.S.A. Aurul Bradl-G
nică, brădenii au păcătuit 
ca în prima repriză când 
n-au efectuat marcajul „la 
om" lăsând mult spaţiu 
de acţiune liber Metalului 
iar în acţiunile de atac, 
prea puţin s-a izbutit gă
sirea : unui „dnim" direct 
spre -poarta adversă. Me- 
talu.cgiştii, mult mai mo
tivaţi pentru victorie (dar 
numai moral — clubul fi
ind mult prea sărac pen
tru a-i stimula material)/ 
au rdalizat un joc simplu, 
dar rapid, orientat mereu 
spre poarta Aurului, re
uşind însă o singură dată 
înscrierea unui gol în 
min. 17, prin Ştefan. Aşa 
cum so întâmplă între două

Totuşi se mai înscriu 
două goluri, Ciorea de la 
Corvinul, în mîn. 68 şi 
de la Unirea, Caşolţan în 
min. 75 şi astfel partida 
ia sfârşit cu scorul de 
5—3 în favoarea gazdelor. 
De mult n.au mai înscris 
jucătorii Gorvinului trei 
goluri în deplasare. Dacă 
Unirea Alba Iulia ar fi 
reuşit să învingă la o 
diferenţă de 4 goluri ar 
fi detronat pe F.C. Ma
ramureş de pe primul loc. 
Băimârenii au obţinut şi 
ei victoria? în deplasare 
la C.F.R. Cluj, la Un scor 
concludent cu 3—1 şi în 
retur lupta - între aceste ; 
două- echipe se anunţă 
foarte strânsă. La doar 
două puncte se află C.S.M. 
Reşiţa, formaţie antre
nată de ex-hunedoreanul 
Carol Gal şi are un cu- 
.vânt greu de spus; Ce-o 
fi, vom vedea în primă
vară. ’ ■ -/■

echipe localnica, ‘meciul a 
fost foarte disputat, dar în 
acest joc am notat cu sa- j 
tisfacţie deplina sportivi. ; 
tate în teren a ambelor 0- j 
chipe, precum şi a- spec
tatorilor din .tribună, eeea j 
ce e demn de notat In a? i 
cest sfârşit de campionat) i 
când comisia judeţeană da ! 
disciplină mai are de sune» 
ţionat încă câteva nertguM 
şl acte de indisciplina 
crasă, ce au avut ioc p6 
unele stadioane. - ;

La acest meci l-ana re* I 
întâlnit pe cunoscutul jţ» f  
câtor Mihai Nacu, dar di ; 
această dată ca arbitru de 
centrii, lângă colegii săi de f 
linie, Claudiu Suciu ‘ !
Daniela Pepenar. / /

Metalui Crişcior a Înce
put partida In formaţiat 
Bogdan̂  Gavrilă, Guran, 
lăncu, iga, Boticiu, Şer» 
ban, Ştefan,- Poenpr, Ig% 
Mursa. Aurul Brad: ; i > 
dan, Gomoi, Steluţă, Ga* 
vrilă, Polverea, Mag, Na» 
pău, Mihailă, Orbeanu, i l o  
reşan. (S.C.) ; ;

'A vw .vrtw .vn/vw virti.£
'M■ 4

DIVIZIA A 2
REZULTATELE ETAPEI: -Phoenix 

Baia Mare — C.F.R. Timişoara 1—0; 
I.C.I.M. Bv. — Metalul Bocşa 3—3; Glo
ria Reşiţa — Armătura Zalău 4—1; 
CJF.R. Cluj-N. — F.C. Maramureş 1—3; 
F.p. Bihor — Melrom Braşov 2—0; Jiul 
Craiova — C.S.M. Reşiţa 1—0; Unirea 
A.I. — F.C. Corvinul 5—3; Jiul Petro
şani — Gaz Metan Mediaş 1—0; F.C. 
Drobeta Tr. Severin — Tractorul Bv. 
(nu s-a disputat). ■

CLASAMENTUL
1 36—10 28
5 30—15 20
6 29—24 19 
6 23—20 19
5 17—14 19
6 24—27 19
7 27—12 18 
7 22—21 17
7 19—20 17-
6 24—29 17
8 21—15 16
7 22—33 16 
6 20—19 1!>
8 17—29 15 
8 18—20 14 
8 12—25 13

0 11 25—39 12 
2 10 18—32 12

4
3
3
5 
3 
2 
3
3 
5 
2
4 
7
3
4
5

1. F.C. Maram. 17 11
2. Unirea AX 17 11
3. C.S.M. Reşiţa 17 11
4. Gloria Reşiţa 17 8
5. F.C. Bihor 17 8
6. Tractorul Bv. 16 9
7. Gaz Metan 17 7
8. I.C.JJVL Bv. 17 7
9. Jiul Petroşani 17 6

10. C.F.R. Tim. 17 5
11. Corvinul 17 7
12. C.F.R. Cluj 17 6
13. Metrom Bv. 17 5
14. Jiul Craiova 17 6
15. Armătura Z, 17 6
16. Phoenix B.M. 17 5
17. F.C. Drobeta 16 5
18. Met. Bocşa >' 17 2

3 50—29 25
3 38—18 25
5 32—16 23
4 32—16 21
5 27—14 20
6 25—17 19
7 19—18 17
8 21—24 16
7 21—20 16
6 16—18 16
8 21—24 16
7 25—29 16
8 16—19 14 

1 10 22—36 13
1 10 22—33 13
2 10 16—29 12 
2 9 18—36 12 
5 10 13—39 9

3
3 
1
5
4 
1
3 
2
4
6 
2 
4 
4

ILIE DUMITRESCU H9 
MECIUL MILAN 

„STELELE £ 
CRĂCIUNULUHf

I Intr-un fax adresat eon* 
ducerii Clubului Steauu* 
semnat de directorul spxitu 
tiv al lui AX!. Milan, N* 
tentatul fotbalist Ilie Du>* 
miţrescu (curtat deja de- 
unele echipe din Italia), 
este invitat pentru a face 
parte din selecţionata JSte+ 
lele Crăciunului" ce va ia . 
tâlni, la 29 decembrie a.e» 
pe' stadionul Sân Siţqi la 
orele 15,00, pe A.C. Milan» 
ale cărei fonduri Vor fl a-t 

. locaţe în stŢptţri /caritabile 
(cercetări in domeniul, die- 
trofiei musculare şi ale biw 
Iilor genetice). Din -repre» 
zentativa amintită sfor face 
parte cei mai buni jUC&r 
torî de îa echipiele cd)0> 
cate în- turneul final aS< 
C.M. Încă: o recunoaşteri 9  

valorii stelistului!

sancţiunile dictatb
PENTRU U.T.A.

După incidentele d® la 
întâlnirea U.T.Â  —KGioţUt 
Bistriţa, C.C.N, a hotărât* 
avertislnent adresat elin 
bului U.T.A! şi o amenda 
de 250000: lei; suspendarea 
pe un an a antrenorulnl 
Ionuţ PPpâ şi o amendă de 
100 000 lei şi siispiendârea 
pe 3 etape a jucătorului 
Grad. . ’

ARBITRUL I. DANClQ
din nou in american

Ne-a telefonat cunoscutOk 
arbitru Ioan Danciu (Bai 
Petroşani să ne anunţă o 
veste bună: este invitai 
(pentru a treia oară eao* 
secutiv) să' oficieze ca aa» 
bitru, la cea de-a XV* e  
diţie a Campionatului Mon. 
dial de juniori din SUA 
ce va avea loc în perioada 
27 martie — 3 aprilie 1994 
şi sponsorizat de American 
Airliines — Dallas Cup IR 
Ii urăm încă de pe âcun* 
mult succes!

Pagină realizată de 7 
SABIN CERBU i



VANZARI- 
tUMPARASl ‘

•  Vând casă în Boz. 
Informaţii la tel. 614404.

•  Vând orgă Yamaha,
relaţii teL 622185. până la 
ora 17 sau 629259. după 
era 17. (1061507)

e  Vând Fiat Ritmo, fa
bricat 1987, stare bună. 
Deva tel. 625707. (1061611)
e Vând apartament două 

camere mobilat (nemobi
lat). preţ convenabil. De
va, tel. 623408. (1061960)

•  Vând apartament'două
camere. TeL 620775.

(1061672)

•  Ofer gratuit formulare 
Viena, vând maşină spă
lat automată, marca Thom
son Informaţii tel. 625508.

(1061676)
•  Vând Oltcit nou. Tel. 

611448 şi 614753. (1061644)
» Vând apartament trei 

camere, ultracentral, preţ 
30 000 000 lei. TeL 616326.

(1061689)
•  Vând Renault 5 al

bastru, înmatriculat, cu 
motor rezervă, informaţii 
la teL 611443, după ora 19.

(1061541)
. •  Vând apartament pa
tru camere decomandate 
etaj 2, bloc cărămidă, de
pendinţe, garaj. Deva, str. 
Bejan. 18 mii. negociabil. 
Tel. 625981. (1061630)
•  Asociaţia familială Kas- 

ler M. din Deva, str. !Dra- 
goş Vodă. nr. 12 A, tel. 
625072. vinde piese auto 
din dezmembrări.

(1061621)
•  Vând, ultracentral, pa

tru camere, parter Înalt 
pentru locuit, birou depo
zitare şi casă etajată cu 
teren construcţii. . şoseaua 
naţională. Tel. 616885.

(1061631)
•  Vând apartament două

camere, Zamfirescu, bL 11, 
e t  IV şi Audi 100. TeL 
6*7€©3. (1061673)

•  Cumpăr forinţi şi bu.
teii* normală, 50 000 lei. 
Tel. 641133. (1061515)

•  Vând BMW 520 ne- 
tnmatriculabil. complet, in' 
atare de funcţionare, preţ*

350 000 lei, negociabil. Tel. 
611162? Grigorescu 14.

t': 4  :: (1061678)
•  Vând (schimb) apar

tament 2 camere Orăştie 
zonă centrală cu similar 
Deva. condiţii avantajoase. 
Relaţii Ia tel. 618516.

(1061664)
•  Vând Mazda 626 ■*-

1982, neînmatriculată, stare 
de funcţionare, comodă te
levizor. 629147. (1061655)

•  Vând apartament două
camere zona pieţei, parter, 
posibilităţi privatizare. Re
laţii bl. K 6, ap. 4. orele 
13—17. * ■■ (1061684)

•  Vând chitânte Caritas,
50 buc., din 12. 09 1993, 
cu 2 000 000 lei. direct sau 
prin notariat Simeria. teL 
661516. (3061682)

•  Vând segmenţi plus 
garnitură chiulasă Pe
ugeot 305 benzină, incuba
tor automat 130 ouă. teren 
intravilan. Deva, tel. 623102.

(1061680)
ie Vând apartament două 

camere mobilat. Micro 15. 
Informaţii tel. 612364.

(1061668)
•  Vând fân — lucemă.

Informaţii Hunedoara, tel. 
712143. (1061697)

•  Cumpăr urgent (închi
riez) garsonieră zonă cen
trală parter sau etaj I. 
Relaţii zilnic la tel. 615955.

(1061687)
•  SIC Mjfa Serv. (cu

sediul în Sîntuhalm) co
mercializează orice piese 
auto pentru Lada 1200. 1500 
şi Trabant Tel. 616614. -

(1061652/653)
- •  Vând televizor Elec-:; 

tron — color nou, teleco
mandă, motoare 1,1 — 2.2 
KW, 3000 rotaţii/minut, noi, 
pompă duplex manuală, 
nouă. Tel. 616849.

(1061679)
•  Vând frigider Arctic 

180 1. aragaz modem. preţ. 
negociabil. Tel. 615743.

•  Vând (schimb) aparta
ment două camere cu gar
sonieră plus diferenţă. Tel. 
612028. (1061688)

•  Vând legal prin nota
riat chitanţe Caritas de 
pe lunile august şi sep
tembrie cu numai 75 la 
sută, adică ISOOO bucata. 
Hotel Bulevaţţl, Deva,’ la . 
recepţie, toată ziua.

(1061690)
•  Vând chitanţe Caritas 

septembrie — 20 000 Iei. 
bucata. Tel. 618399.

(1061691)

{ regionala de cai ferate timişoara{ 
j  SECŢIA L 5 DEVA î
£ ANUNŢA . ... i
„ închiderea pasajului la nivel km 477 Sin-f

Î' tuhalm (între st. Deva şi Simeria), din data de* 
8, 12. 1993, ora 8, până în data de 9. 12. 1993ţ

!ora 12, pentru lucrări urgente la Unici. ţ
Trecerea liniei CF se poate face peste pasaj j 

t la nivel Aeroport (CEC)*

•  Vând convenabil -a- •  închiriez apartament
partament liber, etaj doi, două camere bloc, pentru
Independenţei. Informaţii birou firmă sau cabinet

-Trandafirilor 22/51 Hune- medicaL TeL 092/445138. 
doara. . (1061693) (1061634)

•  Vând ţuică, informaţii 
tel. 623514, după ora 18.

(1061696)

S.C. MAG1KA -  1MPEX S.R.L. BRAŞOV f -------

•  Vând garsonieră, zona 
teatru, complet mobilată, 
Hunedoara, Cocsarilor 4/14.

. (1060873)
•  Vând urgent şi foarte 

convenabil autoturism Lada 
2104 break, 85. înmatricu
lată. Tel. 712339. (1060884)

•  Vând Audi 105 S. 
BMW 320. foarte con vena . 
biL Reiaţii tei. 712229. în
tre orele 16—18r (1060885)

•  Vând VW 1600. trans
port marfă, neînmatriculat, 
1,5 tone. TeL 713554.

(1060886)
•  Vând Ford Tranzit,

9 locuri, benzină. 8300 
mărci. TM. 714224. (1060887)

•  Vând VW Golf, netn- 
matriculat, excepţional.’ bi- .< 
liard, mobilier bar. pokere 
electronfce. TeL 713554.

(1060888)'
•  Vând caroserie şi piese

de schimb, VW 1600. Tel. 
718117. . (1060889)

•  Vând fotoliu pat, nou,
40 000 lei, negociabil. Re
laţii tel. 721566. (1060890)
. •  Vând Mercedes 220. 

Diesel, neînmatriculat Mo
tor Mercedes 200 Diesel. 
Tel. 723080. (1060891)

•  Vând casă, gaz, gră
dină ,apă, Buiturl, 39. Tel. 
718249. (1060893)

•  Vând televizor Phi
lips .telecomandă, iadă 
frigorifică 240 L frigider 
mic. congelator mic, video- 
recorder, aparat ultravio
lete Solarium. Tei. 612463.

(1061643)
•  S.C. 21 Impex SJt.b.

Deva desface prin magi. 
zinul său din str. Liber? 
tăţii, nr. 4. parter: măr
furi en-gros cu adaosuri 
minime, începând cu data 
de luni 6- 12. 1993. Anga
jăm personal pentru În
tocmire facturi. Tel. 616043 
şi 619530. (1061629)

•  Vând sufragerie Topli-
ţa. Tel. «1834*, . •

’ . (1061648)

PIERDERI

•  Uitai borsetă neagră 
conţinăpd' chei importanţe, 
venind de ia OrtlşHe —* 
Deva, Jntr-9 maşină de 
ocazie Dacia 1300, sâm
bătă 4 decembrie 1993. 
Rugăm sunaţi după ora 17, 
tel. 621798. Vă mulţumim!

(1061681)

•  Găsit chei autoturism 
franţuzesc, In zona Micro 
J5 Deva. Tel. 625433. *

ÎNCHIRIERI

; •  Caut de Închiriat gar
sonieră sau âpârtameht 
mobilat Relaţii la tel. 
612223, după ora 17.

(1061667)

^ ■ n i g Mă ' Mi . ■" 4■■ 9 ii■ R ■■■ ♦  ■■ ♦  .

•  Caut pentru În
chiriat apartament sau 
garsonieră, confort t. 
Hunedoara sau Deva, 
zonă centrală. TeL 
724232, 724251.

(1060865)

SCHIMBURI

1)E LOCUINŢE

•  Schimb apartament 2 
camere Deva cu Bucureşti. 
Deva, tel. 629421. (1061700)

•  Schimb apartament 
central două camere 'pro
prietate, Deva cu Arad sau 
Timişoara. TeL 622687.

(1061657)

v OFERTE DE 

SERVICII

•  Meditez matematică la
domiciliul elevului, 1000 lei/ 
oră, teL 629610. (1061702)

DIVERSE

•  Cu autorizaţia 8535/ 
1993, emisă de Consiliul 
Judeţean Hunedoara, s.a 
deschis activitatea inde
pendentă reprezentată prin 
Borza Monica Elena din 
Tomeşti — Dobroţ, nr. 19, 
având ca obieet de activi
tate comercializare pro
duse alimentare şi neali
mentare, -mărfuri indus
triale, alimentaţie publică.

(1061651)

•  Sindicatul „Mecanica* 
Orăştie anunţă membrii săi 
că programtude acţiuni 
sindicale stabilit se sus
pendă până Ia o dată ce 
va ti anunţată ulterior;

(1061686)

COMEMORĂRI

. •  Se împlinesc trei ani 
de iş dispariţia celui pare 
a fost; "

NICOLAE MATIEŞ
din Brad. Nu te vom uita 
niciodată.. Soţia, copiii, 

- nepoţii şi sora, (1061663\

DECESE

•  Cu adâncă durere 
în suflet familiile Hutu 
şi Tămăşan anunţă 
decesul scpmpel lor 
mame, bunici şi stră
bunici

ANA Hl/TC 
de 82 ani. înmormân
tarea azi, 7 decembrie, 

ora 14, de la Casa Mor
tuară din Deva.

'*'(1061692)

4 PROGRAMUL PLAŢILOR IN CADRUL 
SISTEMULUI DE ÎNTRAJUTORARE

SOCIETATEA COMERCIALA „CASIAL“ SA. 
DEVA — CHIŞCADAGA

J U P : : -m m -

f 9  marţi, 7 
4308—4336;

decembrie — chitanţele nr.ţ

•  miercuri, 8 decembrie — chitanţele nr. ţ 
1 4337—4358. 1
Ţ Plăţile se efectuează Ia Hanul „Bucura”
[T din Haţeg.

•  CALCAR DE GRANULAŢIE 25 mm la 
preţ convenabil.

\ #  Asigură la cerere şi transport cu auto
basculante de 16 tone.

Informaţii la telefoanele; 613140, 613141, 
int. 165. 181. (880)

S.C. ELVILA IMP-EXP S.R.L. , J 
, D E V A  , /  1

str. M. Eminescu, 24 |

I

la preţuri de en gros, pentru pomul de j 
lamă; j

■  ciocolată import 100 gr (9 sortimen- '
te) ' - > . -i [.

■  sucuri la 2 1 (Pepsi si Miiinda).
(1061391) |
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S.C ARDEALUL S.A. AIUD 
FABRICA DE BERE

Produce şi livrează BERE BLONDA SPE
CIALA 12,5 la sută, „AIUDEANA”, la sticla de 
1/2 L

Ofertă specială la calitate superioară. 
Preţ; 185 lei, cu TVA inclus.
Relaţii: la sediul firmei din str. Izvord- 

Iul, nr. 2, Afud. judeţul Alba. s
Telefoane: 096/863054; <196/861307.
Fax: 096/862594. - (1061344)

I 
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CONSttlUL LOCAL ORAŞTIE j
Datorită neîndeplinirii unor condiţii pro- j 

văzute de regulament, Consiliul Local Orăştie } 
organizează un nou " I

■ - %
I

pentru stema oraşului, dotat cu un prmiu I 
în valoare de 80 000 lei. |

Termen de predare a lucrărilor 15. 12.1993. j 
Informaţii la Consiliul Local Orăştie, tel. I 

641019, sau la biroul de urbanism. |

I
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I
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QUASAR ELECTRO SJLL.
D E VA

bdul Decebii. bl. R parter 
Telefon 61 12 61.

VA OFERĂ:
Lăzi frigorifice 160 L 120 I 
TV color Megavision, Goldstar 
Executăm reclame luminoase 
Instalaţii complete satelit — 400 000

t

■* SOCIETATEA comerciala „haber
INTERNATIONAL” S.A. HAŢEG . 

Anunţă cumpărarea de I
•  NAVETE PVC PENTRU STICLE 1/1 si J

1/2.
Societatea comercială „Haber International” ! 

SJV. livrează bere cu ambalaj la schimb, pe! 
bază de dispoziţie de plată vizată de bancă sau |  
cu plata iit numerar, până Ia valoarea de 250000;
leL ./ . ; . I .

RANSI REISEN SIBIU 
Efectuează transport de persoane tn Ger

mania» cu autocare şi microbuze confortabile, 
în fiecare miercuri. \'.-y •

Informaţii la telefoanele 092/47118, sau 
092/413922.

COOPERATIVA DE CONSUM GEOAGIU 
Organizează în data de 9. 12, 1993

la sediul unităţii, închirierea următoarelor
spaţii:

•  BUFET ROMOŞEL 
Taxa de participare la licitaţie este de 2560 

lei, achitată la casieria cooperativei.
Informaţii suplimeritare la sediul coopera

tivei.

S.C. PANICOR S.A. HUNEDOARA 
Anunţă intenţia de modificare a preţurilor 

Ia produsele „Specialităţi de panificaţie”, înce
pând cu 1. 01.1994. (1061393)

Ziar editat de S.C. „CUVÂNTUL LIBEP“ S.A DL VA J'20/618' 1991. Cont 30 70 50 601 BO Deva. 2700. str. 1 Decembrie. 35. jud Hunedoara. 
Telefoane 611275. 612157. 611.269. 625904, fax 618061- Consiliul de. administraţie : Dumitro Gheonea — preşedinte. Minei Bodea. Vlrgti 
Crisan. Tiberiu lstrate, N icolae Târcob admî nistratori întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor publicate o poartă autorii aoastoro
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