
UN VOT CU
. UN NOU PAS SPRE 

? DEMOCRAȚIE
Deva. Un soare generos 

inunda, duminică diminea
ța, orașul. ' Locuitori din 
Piața Victoriei, din străzi
le EminescU, Cloșca, Cri. 
șan, Dragoș Vodă, Călu- 
găreni, împăratul Traian, 
Văcărescu, Militarilor etc. 
se îndreptau spre Casa de 
Cultură — sediul Secției de 
votare nr. 9. Dacă în pri
mele două-trei ore de la 
deschidere populația s-a 
prezentat în fața urnelor în 
mod cursiv, în jurul ore
lor 10—11 holul secției s-a 
aglomerat. Atmosfera era 
însă calmă, liniștită. O at
mosferă de respect față de 
un act politic care să a- 
ducă țării stabilitate, un 
viitor mai bun.

Domnul magistrat Nico- 
lae Stănculescu, președin
tele Secției de votare nr. 
9, ne-a declarat : „Alegerile 
se desfășoară în liniște, fă-

care 
biroul 

s-a

ră nici un fel de incidente. 
Deși P.D.A.R.-ul avea de
semnat un candidat 
să facă parte din 
electoral, acesta nu
prezentat. Fiind prezenți 
opt membri ai biroului, 
alegerile se desfășoară în 
mod legal. Pînă la ora a- 
ceasta (10,40 — n.n.) au 
votat 340 dă alegători din 
cei 1642 înscriși în listele 
permanente”.

S-a putut remarca serio
zitatea pe chipul și în dia
logurile celor care își e- 
xercițaseră mandatul. „Ne- 

. am pus în acest vot spe
ranța de mai bine — ne 
declara septuagenara Maria 
Adam, încrederea în ade
văr, într-un viitor care să 
aducă lumina în suflete, 
împăcare și iertare". (Es- 
tera Sîna).

AM VOTAT PENTRU 
BINE...

înainte de a se deschi
de Secția de votare nr. 185

Secția de votare nr. 18 Deva, ora 6,00. Doda li- 
tus Adrian, paznic la Bankpost, a votat primul in 
cadrul acestei secții. Foto PAVEL LAZA

ROMANĂ
din Simeria, multi, foarte 
multi alegători erau la u- 
șă. Ceferiști. Mergeau la 
muncă în schimbul de dimi
neață, doreau să-și expri
me opțiunile pentru cei 
pe care îi doresc dumnea
lor în fruntea țării. Foar
te frumos amenajată, foar
te frumos organizată, sec
ția de votare nr. 185 îi 
primea cu aleasă ospitali
tate patriotică, Am văzut 
bătrîni și tineri, familii în
tregi care veneau, și 
xercitau democratic 
tul la vot. Am văzut 
bri din comisie care 
jutau pe cei cărora

își e- 
drep- 
me in
ii a- 
anii 

le-au mai slăbit puterile. 
Dar ambianta, atmosfera 
era una plăcută, fluxul vo
tării unul continuu. Nu
mai în vremea cit am po
posit noi în secție au vo
tat peste o sută de alegă-

(Continuare în Pag. a 2-ă)
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o jecmăneală!
Înainte de a urca spre 

Stațiunea Balneoclimateri
că Geoagiu-Băi, în Geoa- 
giu — centru de comună 
—, trecătorul este îrrtnn- 
pinat. poftit și bine pri
mit la o unitate de alimen
tație publică nouă, mai 
modestă : Restaurantul fa
milial „Turist”, condus de 
dl: Ioan Tomuța, om cu 
multă experiență în co
merț.

La deschiderea acestei 
unități, care se bucură de 
tot mai multă ' căutare, 
Consiliul local din Geoa. 
giise primarul; dl ing. Cor
nel Igna, au avut o con
tribuție însemnată. Bine
înțeles, vioara întîi a fost 
și este întreprinzătorul, dl 
loan Tomuța. cade gîndeș. 
te în continuare multe tre
buri bune pentru oamenii 
care vor poposi la . unita
tea dumnealui.

— Privatizarea nu-i o 
jecmăneală —- ne spunea. 
Dimpotrivă Eu înțeleg să 
asigur oamenilor mai în
tîi o mîncare bună: gus
tări calde și reci, grătare

din carne de porc și vită, 
la comandă pregătim și 
alte specialități — mititei 
proaspeți, cîrnaciori a la 
Orăștie etc..La noi nu sînt 
cazuri să spun oamenilor 
„nu am”. Și sînt clienți 
din toată țara. Nu urmăresc 
neapărat eîțtigul (uneori 
necinstit, cum știm că se 
mai practică — n.n.) ci 
buna servire a celor care 
ne trec pragul, la prețuri 
acceptabile.

— Și sînt mulți ?
—■ Deși unitatea este de 

curînd deșchisă, concuren
ța cu stațiunea ' Geoagiu- 
Băi este în creștere. Avem 
clienți ' zilnic, Non-stop.

— Cum non-stop ?
— Bine. Unitatea este 

deschisă zi și noapte. Ori
care trecător este primit și 
servit la noi. Eu am învă
țat de mult: clientul pe 
care l-ai refuzat nu-ți mai 
trece pragul. Or noi sîn- 
tem în slujba lor, să-i ser
vim omenește, nicidecum 
să-i jecmănim...

Gh. I, NEGREA

FUMATUL 
ESTE PERMIS 

ȘI ÎN COFETĂRII ?

Cofetăria „Jiul” de pe 
principalul bulevard al
municipiului Petroșani este, 
în general, bine aprovizio
nată. Nu întîmplător vin 
aici mulțl tineri și copii, la 
o prăjitură. Ceea ce sur
prinde este fumul gros lă
sat de țigările ce se fu
mează la cafele. Sc vede
treaba că reclama ce se
face la TV pentru țigări 
prinde ! Fumătorii sînt în
curajați să fumeze și in 
cofetărie fiindcă pe fieca
re masă este așezată o 
scrumieră, Ce te miri dlc ? 
— in-a apostrofat un amic. 
Crezi că c singura cofetă
rie unde fumează omul o 
țigară, două, la o cafea ? 
Păi asta-i grav, că se fu
mează peste tot', și unde e 
permis și unde nu este, 
chiar pe unele holuri -ale 
unor policliniei și spitale! 
Să ne mai mirăm că în. 
tr-o patiserie din cartie
rul Aeroport (Petroșani) se 
vinde... țuică ? ! (S.C.)

„Cuvîntul liber" - 
un ziar așteptat, 

la Boșorod
Oficiul poștal Boșorod 

întâmplarea a făcut să a- 
jungem aici într-o zi in 
care se distribuiau pen. 
siile. Oșjmenii se perindau, 
pe rînd, pentru a-și înca
sa drepturile bănești. ca 
o prelungire firească a 
unei vieți muncite în care 
au trudit din greu. Diri
ginta oficiului, dna Tibe- 
ria Popovici, o . femeie e- 
nergică, plină de .înțelege
re pentru cei care așteap
tă cu nerăbdare ziua .cea 
■mare din lună, *ra în con
cediu, dar venise 'anume 
pentru această operațiune, 
ca oamenii să- nu aștepte.

Intr-o clipă de. răgaz.
*"»*********************

pa zl
GtND :

N-aduce anul cc-aduce banul!. ,

ne am interesat cum a- 
junge ziarul „Cuvîntul li
ber” în satele comunei Bo
șorod. „Ziarul ajunge la 
timp. Și este așteptai de 
oameni. Este, de alttej. zia
rul cel mai căutat aici la 
noi. Și ca să aibă certitu
dinea că îl vor primi, lo
calnicii fac abonamente. în 
total avem 162 abonamente, 
cele mai multe fiind la 
Boșorod, Chitid și Ocoliș. 
Ziarul ajunge la timp și 
în satele de munte. De la 
Alun, pînă unde urcă ma
șina, ziarele și corespon
dența sînt preluate de fac
torii poștali și duse cu caii. 
Dacă se va aplica .Legea 
privitoare la pensiile ță
ranilor, crescînd veniturile 
lor. care, mai ales în sa
tele de munte, sînt mo
deste, va crește și numă
rul abonamentelor pentru 
că oamenii sînt dornici să 
citească. Produsele lor — 
lina mai ales —, nici a- 
cum n-a fost ridicată, fa
bricile din țară, neavînd 
nevoie de ea. Și cu laptele 
sînt probleme !"

MINEL BODEA

© PĂRINTE PAROH, DAR 
ȘI OM GOSPODAR Dl Aron 
Dălie este stimat de locuitorii 
Certcjului nu doar pentru că 
este preotul satului, ci și pen
tru Calitățile sale de vrednic gos
podar. între casele și grădinile 
bine gospodărite, frumos orîn. 
duite de.a lungul tliței satului 
este și aceea a „domnului pă
rinte”. „Să vă dea Domnul să
nătate” — este una dintre for
mele de salut ale consătenilor, 
ce cuprinde respectul pentru o-

mul cc-și împarte ■ timpul între 
slujirea bisericii, școală și pro. 
pria ogradă. (E.S.)

© PROBLEMA NEREZOLVA- 
TÂ ? în municipiul Hunedoara 
au loc pregătiri pentru sezonul 
rece. Sc sapă, se repară, se în. 
locuiește... Este mult de lucru a- 
cum, multe probleme de rezol
vat. Iar speranța că va fi . mai 
cald decât altădată dă ghes. De 
la primăria municipală aflăm 
însă că o problemă va rămîne 
nerezolvată: curățarea calorife
relor. De ce ? Nimeni nu se 
pricepe la așa ceva. Chiar așa 
să fie ? (V.N.)

© CONTACTUL CU ARTA 
ADEVĂRATĂ. Numai pînă Ia 
sfîrșitul acestei luni mai puteți

vizita expoziția de artă plastică 
reunind creații ale marelui ar
tist Theodor Aman. Deschisă cu 
prilejul aniversării centenarului 
tnorții lui Theodor Aman, la 
Secția de Artă din Deva a Mu
zeului Județean, expoziția, care 
cuprinde 6 sută de lucrări dc« 
pictură, oferă, deopotrivă, spe. 
cialistului și iubitorului de fru
mos, contactul cu arta clasică ro
mânească, cu adevărata artă ce-ți 
îneîntă sufletul și mintea. (M.B.)

© NEDUMERIRE. După ce au 
fost procurate materialele ne
cesare realizării acoperișului la 
Policlinica din Brad, s-au căutat 
și oameni care să-1 construiască. 
Iii zadar. Nimeni nu s-a oferit 
să pună mîna. „Am apelai la

cetățeni din Abrud, unde am gă
sit, — spunea, supărată dna dr. 
Costina. Oare în Brad nu sînt 
șomeri, n-avea nimeni nevoie de 
bani ?” (E.S.)

© APEL CĂTRE R.A.G.C.L. 
DEVA. Mai mulți locatari din 
blocul Dă, strada Mărăști, din 
Deva, ale căror apartamente sînt 
la etajul 4, ne trimit o scrisoa
re... preventivă: „A venit toam
na, se apropie iarna — scriu 
dumnealor. Prin tavanul caselor 
noastre iarăși va picura apă. Din 
ploi, din zăpezi. De ani de zile 
trăim acest coșmar. La apeluri
le noastre, R.A.G.C.L. Deva nu a 
răspuns”. Poate va răspunde la 
al nostru, stimați cetățeni, 
(Ghil.N.)

Cele două instituții spe
cializate pentru sondajele 
electorale «INFAS» din 
Bonn și IRSOP, în colabo
rare cu TVR au prezentat 
primele programe electo
rale. lltîpă estimările ce
lor două instituții, situația 
opțiunilor electoratului 
pentru cei șase candidați la 
Președinția țării arată du
pă cum urmează :
• Ion Iliescu — 48,6 la 

sută din voturi
0 Emil Conslantincscu —

33,0 la sută din voturi
• Gheorghe l unar — 10,0 

la sută din voturi
• Caius Traian Dragomir

— 2,5 la sută din vo
turi

I • Mircea Druc — 3,0 la
I sută din voturi
• loan Mânzatu — 3,5 la 

sută din voturi
în prognoza 1NFAS — 

IRSOP opțiunile electora
tului față de principalele 
formațiuni politice arată 
astfel : .
Cameța deputaților :
• Convenția Democratică

— 23,0 la sulă
• FDSN — 27,5 la sută
• FSN — 11,0 Ia sută 
9 PNL — 4,0 la sută
• PUNR — 7,5 la sută
• UDMR — 7,0 la sulă
• MER — 3,0 la sută
• PDAR — 3,0 la sută
• PR — 2,0 la sută 
gPIÎM — 5,0 la sută
• PSM — 3,0 la sulă
• Alte partide — 4,0 Ia 

sută.

Senat :

• CDR — 22,0 la sută 
0 FDSN — 27,5 la sută 
0 FSN — 11,0 la sută
• PNL — 4,0 la sută ;
• PUNR — 8,0 la sută
• UDMR — 7,0 la sulă
• MER — 3,0 la sută
• PDAR — 3,0 la sută e
• PR — 2,0 la sută
• PRM — 5,0 la sută
• PSM — 3,0 la sulă
• Alte partide — 1,0 ta 

sută.
Sondajul a evidențiat 

faptul că la urne s-a pre
zentat 70 la sută din elec
torat, care de asemenea, iu 
proporție de 82 la sută a 
considerat alegerile ca ■
foarte importante pentru 
România. Importantă a-
pare și distribuția voturi
lor față de alegerile diu. 
mai 1990. Astfel:

Din cele 85 la sută vo
turi exprimate pentru Ion , 
Iliescu în mai 1990, doar ( . 
63 la. sută s-au păstrat iar 
FSN-ul, care' învinsese cu 
63 la sută, a reușit doar 
16 la sută de data a- 
ceasta.

Prognoza analitică ș-a . 
referit la modul în care- 
principalele formațiuni po
litice au votat pentru unul, 
din candidații la Președin-. > . : 
ția României.
• FDSN — 93 la sută pen

tru Ion Iliescu
• 5 la sută din voturi pen

tru Emil Constantinescu -
• 2 la sută din' voturi pen

tru Gheorghe Funar
• CD — 82 la sută din vo

turi pentru Emil Coi»- 
stantinescu

• 13 la sută din voturi 
pentru Ion Iliescu

• 3 la sută din voturi pen
tru' Gheorghe Funar

• 1 la sută din voturi pen
tru loan Mânzatn

0 1 la sută din voturi peii- ■ 
tru Mircea Druc

9 FSN 66 la sută din vo
turi pentru Ion Iliescu

• 10 la sută din voturi 
pentru Emil Constanti
nescu

• 8 Ia sută din voturi pen
tru Gheorghe Funar

• 13 Ia sută din voturi 
pentru Caius Traian Dra- 
gomir

• 2 la sută din voturi pen
tru Mircea Druc <

• PRM — 56 la sută din
voturi pentru Ion Ilies
cu ■ •

(Continuare In pag. a 2-a)
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UN VOT CU GÎNDUL DE MAI BINE PENTRU NAȚIUNEA RO!
* (Urmare din pag. 1)

fori. Și oamenii veneau în 
număr tot mai mase. 
(Gh.I.N.)

„ESENȚIAL ESTE SA 
VOTAM"

Mulți locuitori ai munici
piului Hunedoara s-au pre
zentat la vot în primele 
ore ale dimineții. La sec
ția de votare organizată la 
cinematograful „Flacăra”, 
stăm de vorbă cu dl Fio. 
rin Izdrăilă, președintele 
acesteia, care ne spune : 
„Am avut alegători încă 
de la ora șase, cînd am 
deschis secția. Totul se 
desfășoară în liniște și or
dine.” „Membrii biroului 
secției sînt toți prezenți ?” 
„Da. Nu se înregistrează 
nici o absență. Grosul vo- 
tanților se va’ înregistra în
să în jurul amiezii, dar 
sîntem pregătiți să facem 
față”.

La secția nr.» 61, discu
tăm cu dl Petru Covaciu, 
președintele biroului elec
toral. „Prezența ia vot es
te mult mai bună decît la 
alegerile locale — ne.a 
spus interlocutorul. Totul 
merge bine. Din păcate lip
sește un membru al bi
roului — este vorba de dl 
Ioan Macavei. reprezentan
tul Partidului Național Li
beral. Sarcina sa a fost 
preluată de ceilalți, așa că 
votarea șe desfășoară 
fluent”. „Sînt prezenți ob
servatori 7" „Pînă acum 
n-au venit, dar. vor fi bi
ne primiți”. .Evenimente 
deosebite ?” „Pînă acum 
doar două: listele de ale
gători sînt incomplete. Un 
om, de pildă, a fost la 3 
secții de vot și nu s-a gă
sit înscris în listele electo
rale. Un alt fapt: am anu
lat două buletine de vot”. 
„Cum le-ați depistat?" „A 
venit un om la mine și 
mi-a spus că pe două bu
letine a pus mai multe 
ștampile. I-am dat alte bu
letine”. Stăm de vorbă cu 
dl lean Costa care ne spu
ne : „Esențial nu este cu 
cine votează fiecare — as
ta este secret — ci să vo
tăm. Votul de astăzi este 
crucial pentru evoluția Ro
mâniei spre democrație și 
redresarea ei din toate 
pjmctele de vedere — ceea 
ce dorim din toată inima". 
(Tr.B.)

PIGMENȚI DE CULOARE 
INTR-UN TABLOU DE 

CALM
Locuitorii Văii Jiului au 

onorat evenimentul alege
rilor cu atmosferă decentă, 
comportament civic și pre
zență fa urne, încă de 1a 
primele ore ale dimineții.

• La secția de votare nr. 
88, Petroșani, înainte de a 
conversa cu noi despre cel 
mai însemnat eveniment al 
zilei, președintele secției, dl 
Vasile Negrilă. rezolvă o 
mică controversă cu un a- 
legător care prezintă ca 
act de identitate pașapor
tul de turist: „Ne pare 
rău, dar pe baza acestui 
act nu puteți vota" — îi 
spune, după ce se consultă 
cu comisia electorală.

„Fapte deosebite nu s-au 
petrecut în secția noastră 
pînă la această oră (7,30 
n.n.). Au votat 57 de cetă
țeni din listele inițiale, și 
15 pe lista suplimentară”.

A fost friguroasă la Pe
troșani dimineața de 27 
septembrie, așa că membrii 
comisiei electorale de la 
secția de votare nr. 87 cam 
zgribulesc. De la dna ju
decător Georgeta Ilinca, 
aflăm că - sînt tineri care 
au votat la alegerile loca
le pe liste suplimentare, 
deoarece la întocmirea lis
telor nu împliniseră 18
ani. Pînă la alegerile de 
•cum, însă, ei trebuiau cu

prinși în liste, dar nefiind, 
votează tot pe liste supli
mentare.

• „Tu cu cine votezi î”
— surprind în urma mea 
Ia Petrila o discuție între 
doi bărbați — ...Uitasem: 
tu ești ungur și normal, vo
tezi cu ai tăi”. Românul și 
ungurul sporovăiesc mai 
departe veseli despre o în
tâmplare recentă din mi
nă. Conflictul interetnic o 
fi, dar numai în ceva ca
pete înfierbîntate. Îmi a- 
mintesc eă nu-i frumos să 
tragi cu urechea și grăbesc 
pasul spre secția de vota
re nr. 169. Domnul Dan Co
cor, președintele comisiei 
de secție, ne informează că 
pînă la ora 8, din cei 1600 
de alegători înscriși pe lis
te, se prezentaseră la vot 
200 ; că nu va fi nici o 
problemă cu prezența la 
vot, dar duminica oamenii 
se scoală mai tîrziu.

La secția nr. 170 comi
sia taxează ca fapte deo
sebite lipsa listei electora
le cu alegătorii de pe stra
da Nicolae Bălcescu, pre
cum și făptui că secția nu 
are telefon și se apropie 
ora cînd trebuie începută 

, raportarea datelor la comi
sia electorală județeană. 
Dintre delegații partideloi 
politice ca observatori in
terni, nu s-a prezentat de
legatul C.D.R.

Din Valea Jiului am re
ținut pentru dumneavoastră 
cîțiva pigmenți de culoare, 
dintr-un tablou de calm. 
(Ion Cioclei).

27 SEPTEMBRIE, O 
ȘANSA PENTRU 

ROMÂNIA
... Zi de duminică, dm* și. 
de mare însemnătate în is
toria României. 27 septem
brie a însemnat și pentru 
electoratul orașului Brad, 
un moment în oare dezilu
zia de odinioară s.a îm
pletit cu speranța Zilei de 
mîine.

In majoritatea secțiilor de 
votare, la orele prînzului
— secțiile 117, 118, 119 —
numărul brădenilor care 
au trecut pragul acestora, 
se situa între 50 și 60 Ia 
sută din totalul înscris în 
liste. Printre problemele ce
le mai frecvente ridicate de 
cei prezenți pentru viitorii 
demnitari ai țării, am re
ținut cele care vizează în 
principal protecția socială 
a pensionarilor și șomeri
lor, eliminarea corupției și 
instalarea legalității, sto
parea inflației și realizarea 
Unui raport cît de cît echi
librat între prețuri și sala
rii, repunerea în drepturi
le sale a activității intelec-

i tuale, un sprijin real pen
tru familiile tinere cu co

rpii (CorncJ Poenar),

4N AȘTEPTAREA UNOR 
ZILE MAI BUNE

• Duminica lui 27 septem
brie a.c. a fost pentru lo
cuitorii comunei Rapoitu 
Mare o sărbătoare obiș
nuită. înainte de a merge 
la biserică ori a-și exerci
ta dreptul de vot, și-au mă
turat curtea și locul din 
fața casei. Cei care au 
trăit bucuria nunții găz
duite de căminul cultural 
se retrăseseră pe 1a casele 
lor; doar „organizatorii" 
mai sorbeau cîte o lingură 
de zeamă acră, în timp ce-și 
adunau oalele, farfuriile, 
tacîmurile spre a pleca pe 
la casele lor. La ora 9 fă
ră 20 minute, la secția de 
votare nr. 334, din cei 756 
alegători înscriși pe liste 
votaseră doar 50. Dna A- 
driana Filimon, președin
tele secției, ne relata că 
totul a decurs normal, nu 
au apărut incidente, bule
tinele de vot au fost veri
ficate. Ia timp și cu minu
țiozitate. Dintre mai vîrst- 
nicii satului ș-au prezentai

La secția de votare nr. 351 Romos, în fața urnei 
Francisc Ciotloși.

Foto PAVEL LAZA
— familia Mihaela și

UT. 
ani, 
ani,

printre primii în fața 
nei Iosif David de 81 
Petru Filimon de 69 
care, după aceste alegeri, 
așteaptă zile mai bune pen
tru țară și implicit pentru 
ei. (VI. B^

SA NE AJUTE 
dumnezeu, dar șă ne- 
AJUTAM ȘI NOI, UNII 

PE ALȚII
La secția de votare din 

Rapolt ne atrage atenția un 
om în vîrstă, cu o barbă 
patriarhală, care, -după e- 

■ xercitarea votului, ne-a 
declarat:

— Am votat cu gînd ca 
pe viitor să fie mai bine 
decît în prezent, să se mai 
ieftinească lucrurile care 
le cumpărăm noi — alimen
tele. Este 20 de lei un ou ! 
Pentru mine, părerea mea, 
e scump, dar mai ales pen
tru cel care : stă la bloc e 
greu.

— Cine credeți că o să 
ne ajute să ieșim din si
tuația aceasta ?

— Apoi, în primul rînd, 
ne ajută Dumnezeu. Și-al

PERFECT NORMAL

La secția 
din Rapolt 
dreptul de 
Aurel Vlaic, 
anul 1913.

își exercită 
vot domnul 

născut în

Secția de votare nr. 157 Orăștie. Un mare număr de alegători așteaptă în 
ordine să își exercite dreptul de vot

Foto PAVEL LAZA

fa 
din

doilea, ne ajutăm noi unii 
pe alții. Și-apoi, dacă vreau, 
pot să vină și alții.

Interlocutorul nostru din 
Rapolt se numește Aurei. 
Vlaic, este născut în anul 
1913, a fost mecanic de lo
comotivă „cu abure" 
Căile Ferate Uzinale' 
Hunedoara. în prezent 
pensionar.

Iată și alte scurte decla
rații de la secția de vota
re din Rapolt:

— Am votat cu gîndul să 
avem o conducere bună, 
țara să' fie bine, să avem 
tot ce ne trebuie. (Marfa 
Blidaru -t- casnică).

— Am votat un candidat 
de președinte cu devota
ment pentru țară, care să 
ne apere, care să ne facă 
toate lucrurile așa cum tre
buie făcute .într-o țară ci
vilizată și democratică. (So
lomon Blidaru —r șofcjr).

— Sfi f ie în țară cu ada, 
vărat libertate și tot ce 
un țînăr își dorește :. lo
curi de muncă, în primul 
rînd,. și pîinea cea de toate 
zilele .pe care să o avem 
în continuare. (Ion Roman, 
electromecanic, 18 ani, pen
tru prima oară la vot.). 
(T.I.)

Ora 9,20, secția de vota
re , nr. 286 din Geoagiu — 
'Suseni. Oameni nu prea 
mulți, dar este încă dimi
neață ^i unii mai au tre
buri pe acasă? Alții s-au 
îndreptat mai întîi spre bi
serică.

Dl Sabin Dan, președin
tele biroului electoral , al 
secției de votare, ne pri
mește* cu amabilitate și a- 
flăm căJ deși la urne s-au 
prezentat doar cu puțin 

sută de cetățeni, 
votării ÂSft'rȘ treptat 

.normat și l>tna la în
chiderea secției puțini vor. 
rămîne pe de lături, fără 7 
să-și exprime opțiunea. Tot 
de la președintele secției i 
de votare am aflat că nici 

un incident nu s-a petre
cut, oamenii exercitîndu- 
și dreptul de vot în liniș
te și ordine. Acest fapt ne-a 
fost confirmat și de repre
zentanții unor partide pre
zenți în secție de la des
chiderea ei : Nicolae Speră, 
(C.D R.) — „Totul se des
fășoară perfect normal”; 
Gheorghe Bunea (P.N.L.) — 
„Sîntem mulțumiți de mo
dul cum se desfășoară vo
tarea”. loan Olteanu 
(P.D.A.R.) — „Populația es
te foarte calmă, votează în 
liniște”. De la cetățenii vo- 
tanți am reținut: Nicolae 
Vlad: „Am voțat ca în 
România să fie mai bine, 
să fim liberi”; Petru O. 
lariu: „Am dat votul cu 
gîndul de mai bine pentru 
națiunea română, să fie 
niște și pace”. (Gh. P.).

li-

REPREZENTANȚII 
PARTIDELOR 

POLITICE — MULȚUMIȚI 
DE MODtL IN CARE 

DECURGEA VOT ARE A 
La ora 12,43, pe 1a Sec

ția de votare nr. 157 O. 
răștie trecuseră peste 600 
de alegători. Alți cetățeni, 
un număr nesperat de mă
re, consultau listele elec
torale, alții așteptau în- 
mînarea buletinelor de vqi 
pentru a-șî exercita acest 
drept constituțional, „Acum 
oamenii din această parte 
a orașului ies de la cate
drală și vin direct la vot, 
ne spunea dl Angel Tancău, 
locțiitor al președintelui 
secției de votare. Am re
marcat prezența în biroul 
electoral și aici în secția 
de votare a reprezentanților 
unor partide politice. Intre 
care — Convenția . Demo
cratică, P.S.M„ P.D.AiR., 
F.D.S.N., P.N.ț/ Dl pro
fesor Ilie Livescu, din 
partea Convenției Demo
cratice, era mulțumit de 
modul în care se desfășu
rau alegerile pînă . în acel 
moment. (M.B.)

DOUA FAMILII — 
VOTURI PENTRU 
PROSPERITATE

Secția de votare nr. 351 
Romps. Și aici-, prezența la 
vot a fost în primele ore 
ale dimineții mai modestă. 
Deși era ora 11, votaseră 
doar 100 cetățeni din cei 
.900 înscriși pe liste. Expli
cația •— prezența majori
tății localnicilor la slujba 
religioasă și la cele două 
nunți ce aveau loc în sat. 
Președintele secției de 
votare, medicul veterinar 
life lonașcu, era încrezător 
însă că după-amiază, nu.. 
mărul alegătorilor va creș
te considerabil la urne. Am 
înregistrat și cîteva păreri 
ale oamenilor. Familia So- 
fica și Gheorghe Ștefan, 
octogenari: „Am votat să- 
fie mal bine. Am lucrat o

viață, în mediu toxic, la gani 
U.M. Cugir. Nu sînt mul- ne ; 
țumit cu pensia pe care o aleg 
am. Degetele de la mîini oam 
le- mișc cu greu. Aștept să ca ’ 
vină la conducere oameni țiun 
mai buni, care să țină sea- ră. 
ma de greutățile și nedrep- nici 
tățile pe care noi le trăim. dl 1 
Acum am din nou pămînt, tor 
pe care îl lucrez cum pot”, fie 
(M.B.) face

Ir
PENTRU 

REVITALKAREA 
SIDERURGIEI

Dacă de dimineață se 
ridicau unele semne de în
trebare privind prezența la 
vot la secțiile de votare din 
orașul Călan, spre amiază 
alegătorii veneau masiv 

.să-și exercite dreptul elec
toral. La secțiile de Votare 
nr. 138 (președinte dl Ti- 
beriu Mîndrescu) și nr. 
129 (președinte dl loan 
Cimporescu) ni s-a, spus că 
s-au asigurat condiții cen
tru ca toți cei peste 2409 
tgători înscriși pe liste, 

majoritate skferurgiști 
fa „Sidermct", să-și exprime 
în libertate opțiunile pen
tru alegerile prezidențiale 
și parlamentare.

Din dialogul purtat cu 
mai mtllți alegători, fie că 
este vorba de angajați sau 
de foști afar' ți. am des
prins faptul că dorința lor 
este să fie revitalizată pro
ducția siderurgică, .jSider-, 
met” din Călan fiind cen
trul vital ai orașului de 
care este legată existența 
miilor de salariați care lu
crează aici. Această dorin
ță a fost întărită cu votul 
lor de către familiile side- 
rurgiștilor Gheorghe Pe- 
tricăfoi. Latos Nemeș, Du
mitru Mihai și ale celorlalți 
alegători, care știu ~că nu
mai în libertate și demo
crație se poate aspira spre 
o viață demnă, spre civili
zație și progres (N.T.).

mai Bine decît la 
alegerile locale 
La Hațeg au funcționat 

șapte secții de votare, pe ■ 
ale căror iiste electorale au 
fost înscriși 8456 de alegă
tori. Ăm vizitat și' noi 
două, respectiv cele cu nu
merele 141 și 143.

La prima dintre ele, pî
nă la ora 9,‘ din cei 2100 
de cetățeni, își exprimase
ră votul aproximativ 300,. 
De la domnul procuror 
Iosif Pop, președintele sec
ției, am aflat că aici nu 
sînt și nu au fost proble
me deosebite. Toți cei 9 
membri ai comisiei de 
votare erau ta posturi. Or.

pen 
bur: 
va : 
ceni 
țeg 
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secț 
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(V.î 
PRI 
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Sondajul INFAS -1
(Urmare din pag. I) I

----------------------------- r
• 1

• 9 la sută din voturi pen- f 
tru Emil Constantinescu • 6

• 23 ta sută din voturi t
pentru Gheorghe Funar g

• 6 la sută din voturi pen- • 1
tru Mircea - Dțuc x

• PDAR —59 la sută din • 5
votări pentru ion Ittescu p 

9 10 la sută din voturi r
pentru Emil Constanți- * 1 
nescu p

• 21 1a sută din voturi • 3
pentru Gheorghe Funar t

• UDMR — 6 la sută din g
voturi pentru Ion Iliescu # 6

• 93 ta sută din voturi t!
pentru Emil Constanți- • 1 
nescu ' p

• 1 la sută din voturi pen- • I
tru, Gheorghe Funar v

• PSM — 75 la sută din • 2
voturi pentru Ion Iliescu p

• 5 la sută din voturi pen- n
Emil Constantinescu • 8

• 12 la sută din voturi t
pentru Gheorghe Funar * 3

• MER — 25 la sută din p
voturi pentru Ion Iliescu • 3

• 27 la sută din voturi t
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PUPA O PARTIDA DE EXCEPȚIE A AMBELOR ECHIPE

F. C. COR VINUL - JIUL PETROȘANI 1-0 (1-0)

ulti.

E-

A 1

Divizia Națională

in
ia

ocazii clare de 
manifestă
mai ales
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Partidă de mare atrac
ție, onorată cum se cu
vine, de vreo 7—8000 de 
spectatori dintre care, în 
număr de 1000 au fost 
suporteri din Valea Jiu
lui. Intîlnirea dintre Cor- 
vinul — Jiul Petroșani 
s-a ridicat la un nivel 
superior, tehnic și spec
tacular, ambele forma
ții arătînd tot ce are fot
balul mai frumos : luptă 
dîrză pînă la epuizare 
atacuri purtate în viteză 
care au alternat cu mare 

■ rapiditate de ia o poartă 
la alta, acțiuni indivi
duale și colective, dri
blinguri de mare finețe, 
execuții tehnice, inge
nioase, multe șuturi la 
cele două porți și inter
venții salvatoare ale lui 
Ghițan și ale lui loniță și 
nu mai puțin de 5 ori 
mingea a întilnit barele

porților (de patru ori a- 
le Jiului l).

Meciul a început din 
primele secunde într-un 
ritm alert și așa s-a des
fășurat pe întfegul par
curs al celor 90 de minu
te, țimnd spectatorii cu 
sufletul la gură, pînă în 
ultimul minut de joc, 
cind Jiul 'a avut de exe
cutat o lovitură pericu
loasă la poarta hunedore- 
nîlor. Ambele echipe- au 
început acest joc, cu gîn- 
dul la victorie și prima 
mare ocazie de a înscrie a 
avut-o Militaru, în min. 
12, aflat în mijlocul ca
reului de 16 dar, trage în 
brațele lui loniță. După 
3 minute, Petcu, din a- 
fara careului de 16 m, 
primește o pasă și trage 
puternic pe ' lingă poarta 
lui Ghițan, iar E. Marian, 
după numai un minut,

șutează slab din apropiere, 
și același Ghițan apără. 
Urmează apoi o suită de 
faze la cele două porți in 
min. 29, 30, 34 și 36, dar 
nici una dintre echipe nu 
reușește deschiderea sco- 
ruliii, ceea ce se întîmplă 
însă, In min. 37. Atunci, 
la un nou atac al gazde
lor, se succed cîteva pa
se de toată frumusețea în 
careul oaspeților și Tița 
— cel mai bun de la gaz
de — îl învinge pe Ghî- 
țan — care s-a remarcat 
în mod deosebit de la 
Jiul și 1—0. Fazele . de 
fotbal — spectacol conti
nuă pînă la pauză și 
Stoica de la Jiul constrîns 
trimite mingea în bara 
bravului Ghițan.

Repriza a II-a a fost și 
mai f rumoasă ! Atacuri in 
trombă ale ambelor for
mații, însă multe ratări

ntai ales ale gazdelor, șu
turile jucătorilor E. Ma
rian, Sterean, Dodu și 
Bardac întîlnind barele 
porților. După meci, nu
mai elogii la adresa celor 
două formații. Observa
torul federal, dl Gh. Ola, 
ne-a declarat: „O parti
dă de excepție, jucată cil 
toată dăruirea de cele 2 

. echipe, in mod cinstit, cu 
un mare angajament fi
zic, cu faze de adevărat 
spectacol fotbalistic".

CORVINUL — loniță, 
Bejenariu, Bozga, Sterean, 
lleidiner, Chezan, 
dac, Petcu, Gabor 
ciun), . Tița, E. 
(Păcurar). JTUL 
țan, Cărămășan, 
Dodu, ffuza (B. . 
Ciorbă, Militaru, 
Milenavici (Henzel), R 
du, Cristescu.

SABIN CERBU

Bar- 
(Cră- 

Marian
- Ghi-
Gașpar, ■ 

Popescu), 
, Stoica,

DIVIZIA
REZULTATELE ETAPEI: Portul C-ța — Cea

hlău! P.N. 0—0; Flacăra Moroni — CĂ Olt ’90 3—O; 
Chimia Hm. Vilcea — Poli Iași 2—1; Steaua Mizil — 
F.A.U.R. București 4—0; F.C. Argeș — A.S.A. Tg. 
Mureș 2—2 ; Foresta Fălticeni — Unirea Focșani 1—1; 
Gloria Buzău — Callatis Mangalia 0—2; Unirea 
bozia — Gloria C.F.R. Galați 2—2; Autobuzul 
— C.S.M. Suceava 5—0.

CLASAM

Slo- 
Buc.

DIVIZIA A 2
REZULTATELE ETAPEI: Metalul Bocșa — 

Bihor 2—0 ; Corvintil — Jiul Petroșani 1—0 ; Unirea 
Al. — Tractorul Brașov 1—1; C.F.R. Timișoara — 
U.TJ1. 1—1; FJC, Maramureș — Metrom Brașov 1—1; . 
I.C.LM, Brașov — Olimpia S.M. 2—0 ; C.F.R. Cluj <— 
Metalurgistul Cugir 4—2 ; F.C. Drobeta — Jiul Cra-

— Gloria Reșița 2—1.iova 2—1 ; Armătura Zalău

CLASAM E N T U LE N T Lu
t J. Flacăra Moreni . 7 4 2/ 1 12— 3 10 1. F.C. Uorvinul 7 5 2 0 22— 6 12■ T 2. F.C. Argeș 7 4 1 2 14— 7 9 2. F.C. Maramureș 7 4 1 2 15— 6 9
I X Fortul Constanța 7 4 1 2 16—14 9 3. I.C.I.M. Brașov 7 4 ,1 2 14— 9 9
l 4. Steaua Mizil 7 4 0 3 23— 6 8 4. Jitii Petroșani 7 4 1 2 12— 8 9
1
( 5. Gloria Buzău 7 4 0 3 20—13 8 5, Metalul Bocșa 7 4 O 3 14— 9 8
1 6. Ceahlăul P.N. 7 3 2 2 8— 5 8 6, Unirea . Alba Itdia 7 4. 0 ; 3 11— 7 8

L
7-8. Chimia Rm. V. 7 3 2 2 13—12 8 7. F.C. Drobeta 7 -4 0 ă 9— 8 8

Foresta Fălticeni 7 3 2 2 8— 7 8 8. Armătura Zalău 7 4 0 3 12—lî 8
J1 9. Gl. C.F.R. Galați 7 3 1 3 12—12 7 9t Metrom Brașov 7 2 3 2 7—61 7

10. Poli Iași 7 3 1 3 6— 9 7 10-11. U.T. Arad 7 3 1 3 8—1» 7
4 11. AJS.A. Tg. Mureș _ 7 3 1 3 7—11 7 CiF.R. Timișoara .7 3 1 3 10—12 7
I 
i 12. C.S.M. Suceava 7 3 1 3 8—15 7 12. Gloria Reșița 7 3 0 4 9—10 6

13-14. Unirea Slobozia 7 2 2 3 12—14 6 IX Jiu! Craiova 7 3 0 4 8—12 6
) Unirea Focșani 7 2 2 3 7— 9 6 14. C.F.R. Cluj 7 3 0 4 11—19 6
V
V

15. Callatis Mangalia 7 2 2 3 7—10 6 15. Metatargiutul Cugir , 7 2 1 4 12—26 5 .
16. Autobuztil București 7 2 0 5 13—17 4 16. Tractorul Brașov 7 1 2 4 8—12 4
17. FAUR București 7 2 0 5 8—14 4 17. F.C. Bihor 7 2 4 4— 9 4

v 18. C.S. Olt ’90 7 2 0 5 7—23 4 18. Olimpia Satu Mare 7 1 1 5 8—13 3
J 
i ETAPA VIITOARE : Unirea Focșani - Portul ; ETAPA VIITOARE : Olimpia Sata ]Mare — Met.
V FAUR — F.C. Argeș ; A.S.A. Tg. Mureș — Foresta Bocșa ; U.T.A. — F.C. Maramureș ; Metrom Brașov -
V Fălticeni; C.S.M. Snceava — Steaua Mizil; Ceahlăul I.C.LM. Brașov ; «Borta Keșița — C.F.R. Timișoara ;
i — Flacăra Moreni; Poli. Iași — Unirea Slobozia ; C.S. F.C. Bihor — Uorvinul; , Tractorul J —- FuC. Drobeta;1 Olt ’90 — Ch. ni Rîmnicu Vilcea ; Gloria Galați — • Jiul Petroșani.— Unirea Alba luha; Jiul Craiova -

C.FJt Cluj; Metalurg. Cugir — Armătura ?Gloria Buzău Callatis — Autobuzul București.

i

NOUTĂȚI LA SISTEMUL DE LOTERIE
Sucursala județeană cepînd ou data de vineri, 

LOTO-PRONOSPORT in- 9 octombrie 1992, trageri- 
. formează : începind de, le obișnuite LOTO se, vor 
miercuri, 7 octombrie a c.4 
se vor efectua trageri 
EXPRES (în loc de Pro- 
noexpres) după o formulă 
tehnică nouă» îr> ieare se 
reliefează următoarele :

— efectuarea unei sin
gure extrageri de 6 nu
mere din 55, reintrodu- 
cîndU-se formula cil 4 
mere din 5 extrase;

— variantă simplă, 
rif nou, 20 lei ;

— participarea 
lete Seria L, O,

— se asigură 
unitară fixă de 
(în loc de 200 leij pentru 
ultima categorie (a 6-a — 
3 numere din 6);

— cîștiguri neplafonate. 
La sistemul Loto, în-

nu-

ia -

bi-pe
K, ;
valoarea
500 lei

desfășura după o nouă 
formulă tehnică ;

— efectuarea unei sin
gure extrageri de 9 nu
mere din 90 ;
. — varianta simplă (100 
la sută) — tarif nou, 20 
lei; -

— se asigură cîștiguri 
Unitare de ce} puțin 1000 
lei pentru fiecare 
le 6 categorii.

Participarea se 
tuează pe bilete 
L, P, X.

Deci, va crește 
substanțial valoarea cîș- 
tigurilor ce vor fi_ne
plafonate.

Participînd Ia sisteme
le de joc Loto — Prono
sport aveți șansa unor 
cîștiguri mari!

din ce

efec- 
seria

în mod

REZULTATELE CONCURSULUI 
DIN 27 SEPT. 1992

F.C. Farul — Inter Sibiu 2—0 1
Gloria Bistrița — Dacia Brăila 1—0 1
Rapid — Sportu) Studențesc 2—1 1
Ancona — Napoli 1—1 X
Atalanta — Cagliari — 2—1 1
Foggia — Udinese 1—0 1
Inter — Fiorentina 2—2 38. .
Juventus — Roma 1—1 38
Lazio — Genoa 1—1 X '
Parma — Brescia 2—0 1
Pescara — Torino 2—2 X
Sampdoria — Milan • Anulat
Bologna — Ascoli 0—2 2

mai înaltă tensiune pelt, 
spectatori, dar și pe pro- Ș 
nosportiști, pînă în 
mul minut de joc, în me-f’i 
ciul său cu Dacia U. L 
Brăila, cînd Săsărman a B 
înscris golul victoriei. U- . 
niversitatea Craiova a H 
surclasat cu 4—0 pe F.C. »j 
Bacău și e greu de ere- Lj 
zut că va putea Costică JJ 
Ștefănescu să redreseze fcj - 
echipa băcăoană care, du- « 
pă 8 etape n-a simțit în- îi 
că gustul dulce al victo-lJ 
riei și are un golaveraj * 
foarte slab : 2—20 ! în £ 
situație grea -se află și «j 
colegul său Dudu Georges- E • 
cu la C.S.M. Reșița, for- Jj 
mație ce a preluat-o de*,j, 
curînd, într-o îngrijorătoa- f1 
re pregătire fizică — du- 1.' 
pă propriile sale afirmații, 
Dar, totuși sîntem doar inj 
fața etapei a IX.a... |.'i

* .
C. SANDU j'

DERBY O?: OR AT
Capul de afiș al etapei 

a VIII.a din Campiona
tul Național, Steaua — 
Dinamo, a fost onorat. Ce
le două formații au fă
cut un joc bun, departe 
cel mai disputat meci din 
acest început de campio
nat, ambele echipe dispu- 
nînd, de fapt, de cele mai 
bune formații. în această 
partidă, o notă în plus 
pentru șteliști care au 
reușit să mai șteargă din 
impresia slabă lăsată în 
etapa anterioară, la Cra
iova. Dinamo, deși a a- 
vut cîteva 
a înscrie, 
că lacune 
finalizare.

Poli Timișoara și 
lectroputere șînt singurele 
echipe ce au reușit re
mize la Brașov și respec
tiv ,1a Galați. în rest vic
torii ale gazdelor. Gloria 
Bistrița a ținut la eea

REZULTATELE ETAPEI: Otelul Galați — Elec.jj 
, troputere 0—9; „U” Cluj — Progresul București 3—li.Ii 
- FIC. Ploiești — C.S.M. Reșița 2—0 ; Universitatea Cra- j] 
I iova — F.C. Selena Bacău ,4-i-O ; Steaua — Dinamo w 
*1—0; F.C. Brașov —Poli Timișoara 0—0; Rapid —jl 
I Sportul Studențesc 2—1; Gloria Bistrița — I~ 
J Brăila 1—0; F.C. Farul — F.C. Inter Sibiu 2—0. ;

Daeia K _n •

I
%

I
I
b

I
b

I

1.
2. 
x L 
5.
S.
7.
8.
9.

10.
,n.hz.
« 13.

14 ‘15.

i1*-

CLASAMENTUL 1
Steaua 8 6 1 1 22— 5 13’
Dinamo 8 5 2 1 19— 6 12 i
Rapid 8 4 3 1 11— 6 111
Gloria Bistrița 8 4 3 1 10— 6
Universitatea Craiova 8 4 2 2 16— 8 101
Sportul Stud mțese 8 3 3 2 13—10 9»
Oțelul Galati 8 3 3 2 6—10 9I
,.U” Cluj 8 4 0 4 8— 8 8*
F.C. Inter Sibiu 8 3 2 3 14—16 8IPoli. Timișoara 8 2 4 2 8—11
F.C. Ploiești 8 3 1 4 12—11
F.C. Brașov 8 3 1 4 8— 9 7 1
ESectroputcre \ 8 3 1 4 5— 6 7»F.C. Farul . 8 2 3 3 13—14 7 1
Dacia U. Brăila t 8 I 1 3 8— 8 6 *
Progresul București 8 2 2 4 9—12
C.S.M. Reșița 8 1 2 5 6—21 4’
EX’. Selena Bacău 8 0 1 7 2—20 11
ETAPA VIITOARE : Eleclroputere — F.C. Ploiești; J 

Dinamo — Oțelul; Sportul Studențesc — Steaua ; Pro- '' Dinamo — Oțelul; sportul btucfențcsc — steaua ; pro- * 
| greșul — F.C: '• Bacău ; C.S.M. Reșița — „U” Cluj ; I
»Dacia Brăila — F.C. Brașov ; Poli. Timișoara — Ra- ! 
| P»d; F.C. Farul — Universitatea Craiova; F.C. In- | 
, ier — Gloria Bistrița. ?

—*—»—*—■»—*—*—*—*—*—

divizia c faza județeană țjne]e echipe încep să-și revină
începe să primească cu

loare și campionatul Di
viziei C — faza județea- 

. nă. După un început mai 
slab al unor echipe foar
te bine cotate, o- lungă' mai 
perioadă de timp în fot
balul hunedorean — Mu
reșul Deva, Aurul Brad, 
Metaloplastica Orăștie — 
se pare că își revin, fie
care dintre acedia au a- 
vut probleme specifice, 

, fapt este că nu și-au or
ganizat în mod corespun-

* zător perioada destinată 
l pregătirilor din vară. Me. 
1- taioplastiea a început prac

tic pregătirile odată cu 
declanșarea primei etape 
din actualul campionat, 
însă, dacă Mureșul Deva 
și Metaloplastica ~ 
tie se pare că își revin, 
nu se poate semnala nici 
un ----- -Z 
Brad se întreprind 
suri 
condițiilor necesare 
zentării la un nivel 
respunzător a echipei în 
meciurile de campionat, 
în meciul de la Ahinpasa 
și cel cu Mureșul, omul 
de fotbal Rudisuli ce 
îndeplinește și funcția de 
antrenor a trebuit să fo
losească tineri, juniori făa 
râ experiență competițib- 

riaiă, unii dintre foștii
- jucători ai Aurului fiind 
1 lăsați în voia soartei cuA—-A—

i

î

Orăș-

semn că și ia Aurul 
l mă. 

pentru asigurarea 
pre- 

co-

serviciul. Sigur, nimeni trație, sindicatul ce păre- 
nu poate obliga con- re au dumnealor că_ahe 
ducerea E.M. Barza — cocietăți comerciale din 
unicul sponsor al echipei 
— să acorde uri sprijin 

substanțial echipei 
ce poartă titlul prețiosu
lui metal ch-1 extrag mi
nerii, dar se poate între
ba consiliul de adminis-

REZULTATELE ETAPEI: Mi». ȘL Vulcan 
Parîngul, 2—0; Metaloplastica — Favior 10—0 ; 
Ghclari — Min. Certej 0—0 ; Min. Teliuc — d-i 
Ian 2—1 ; Haber Hațeg — Matahil Crișcior 3—0 ; Au
rul Brad — Mureșul Deva 2—3 ; Constructorul Hune
doara — Min. Aninoasa 5—0 ; Mto. Bărbăteni — C.F.R. 
Simeria 0—6.

CLAS
1.. Min. Șt. Vulcan
2. Haber Hațeg 

C.F.R. Simeria 
Parîngul Lonea 
Metaloplastica 
Victoria Călan 
Constructorul Hd. 
Minerul Aninoasa 
Minerul Certej 
Minerul Ghelați 
Mureșul Deva 
Min. Teliue 
Min. Bărbăteni 
Aurul Brad 
Favior 
Met. Crișcior 
ETAPA VIITOARE din ‘ 

ninoasa — Min. Șt. Vulcan ; 
structorul Hunedoara ; Victoria Călan — Aurul Brad ; 
Met. Crișcior — Min. Bărbăteni; Mm. Certej — 
Haber Hațeg ; Favior Orăștie — Min. Ghclari ; Min. 
Lonea — Metaloplastica Orăștie C.F;R. Simeria — 
Min. Teliuc.

județ, mult mai firave din 
punct de vedere economic 
și financiar, găsesc re
surse să sprijine și fot
balul, sportul în general.

în etapa a Vll-a 
de' reținut victoriile

șînt
"TH"

* ; Min. 
Vict. Că-

deplasare ale echipelor 
C.F.R. Simeria (6—0 1) Ia 
Bărbăteni și Mureșul De
va (3—2) la Brad. Sime- 
rienii ocupă un onorant 
loc 3 in clasament . de- 
vansind unele echipe cu 
pretenții, iar Mureșul De
va a urcat pe locul 11. ti
vind posibilitatea <ca după 

‘partida de simbătâ cu 
Constructorul Hunedoara 
să ajungă in partea de 
mijloc a clasamentului și 
apoi mai sus, acolo unde 
țtrebuie să se afle, după 
valoarea echipei și a e- 
forturilor generoase pe câ

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

A M E N T U L re Ie fac inimoșii oa
7 6 1 0 17— 4 13 jmehi de fotbal de la
7 4 2 1 12— 6 10 IE.M. Deva Continuă să
7 4 1 2 21— 8 9 conducă, cu o dife-■ență 1
7 4 1 2 18—10 9 de 3 puncte. Minerul Șt.
7 4 0 3 26—15 8 ■ Vulcan, una dintre fos- :
7 4 0 3 16— 5 8 tele divizionare C t>l 3 ju- ,
7 4 0 3 20—13 8 .cleiului nostru care și-a

i 7 . 4 0 3 10—11 8 luat în serios obiee tivul
7 3 1 3 14— 9 7 > mai vechi ăl echipei î7 2 3 2 12—17 7 promovare in Divizia B.
7 3 0 4' 8—12 6 ce nu a cunoscut inc t in- ,
7 3 9 4 11—18 6 frîhgerea în acest cam. |
7 3 0 4 5—17 6 pionat. Surprinzător.- dar |
7 2 1 4 7—13 5 meritat, locul 2 în cla- 1
7 1 0 6 7—33 2 sament al lui Haber Ha-
7 0 0 7 6—19 9 leg ! Cu 4 victorii 2 e- :

4 oct. 1992 Minerul A- gal uri și o singură în- ,
Mureșul Deva — Con- frîngere, elevii lui VIZ1-

tiu au întrecut toate aș
teptările. Să vedem ce vor 
face dummieă ta Ortej...

«ABIN CERBU
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- VlNZÂRI—
CUMPĂRĂRI

' • VÎND BMW — S 20, 
JStare bună, vizibil zilnic la 
Sediu, ACR Deva, tel. 
619410. (7221)

• VÎND apartament 4
eamerq. Hunedoara, tel. 
716093. (7952)

• VÎND piese noi Skoda, 
Mercedes. Deva, tel. 616641.

, (7772)
• VÎND Dacia 1300, stare

4>uni. fabricație 1979. Tel. 
#21838. (8009)

• VÎND Dacia 1300. Deva.
' tel. 627183. (7992)

• VÎND autocamion 5
tone. Dacia 1310. Livadia. 
■tir. 155. (7954)

•, CUMPĂR bilet pentru 
concertul Michael Jackson.' 
Deva, tel. 621673, după ora 
<6. (8013)

• VÎND urgent aparta- 
Mient 2 camere,'etaj I, cu

. telefon (zona, teatru), 
t 200 000, orgă electronică 
cu stație 200 W. Hunedoa
ra, tel. 712234. (8011)

.__ • VÎND mașină de pu-
țuicii, nouă. Informații, du
pă ora 16. la telefoanele : 
Deva. 625706. Hunedoara 
713673, 714521. (8012)

• VÎND casetofon Kash-
tan. 2 boxe, stare perfectă. 
Deva. tel. 619158. (8016)

• VÎND 6 tăurași 3—4 
luni. 350 kg viu. Ilia, tel.

'438, după ora 20. (8017)
• VÎND două garsoniere 

sau schimb cu apartament 
2 camere. Deva, tel. 619328.

(8019)
• VIND apartament 4

camere, ultracentral, va
lută. Deva. str. Libertății, 
bl. B 30, ap. 77.’ (8021)

• VÎND cazan încălzire
centrală și fîj. Deva. A, 
Vlaiou. 102. (8030)

■ '-'IND autoturism Honda 
Quintet. Tel. ©48115, Geoa- 
giu Băi. (8022)

• VIND armă de vână
toare. Informații Lugoj, 
str. Zona Stadion, bl. 9, ap. 
«1. et. 2. (8026)

• VÎND instalație (linie) 
fabricat și îmbuteliat bău
turi
preț

f • ggg^ g jrm g ggggH g *g—a g «vm g

de
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răcoritoare, completă, 
650 000. Tel. 624604. 

(8025) 
Orion, 

642434. 
(8028) 

VÎND casă, preț con.

VÎND player 
Orăștie. tel.

renabil. Deva, str. Stejari
lor. nr. 8. (8031)

• VÎND apartament două 
gaze, 

&13328.
(8027) 

aragaz, 
la tel.

(8034) 
alb-

eamere, cărămidă, 
îmbunătățiri. Tel.

• VIND butelie 
Deva, informații 
#21087.

• VÎND televizor ___

«Jiegru „Sirius” și mașină 
e cusut „Ileana”. Deva, 
“1. 616080. după ora 16. 

(8033)
• S.C. vinde făină din 

fțoc la preț importator. De. 
<a. tel. 620643. după ora 
<7. (8035)

, • VÎND apartament 4 
camere, preț 2 700 000, Li
liacului: Deva. tel. 625494.

(8036)
• VÎND sobă teracotă, 

cadă mare fontă baie, ma- 
«înă spălat cn storcător, 
©eva tel. 612002. (8038)

• VÎND dulap frigorific 
beton
Infor- 
(8041) 

player 
627764.

(8040)
• S.G. „Sirius” Hunedoa

ra (telefon 716591) vinde 
•întare electrice cu afișaj, 
model „Nep”. ' (^043)

• VIND urgent casă, e- 
jfej. 6 camere separate, ga- 
a«e. Hunedoara, Piața Bf- 
bertățil. 3. (7423)

• VÎND urgent studiou 
■8 persoane, cn ladă din

lemn nuc, Hunedoara, tel. 
714181. (7437)

• VÎND video player Fu-
nai cu telecomandă. De
va, tel. 615313. (8044)

OFERTE 
DE SERVICII

• FILMĂRI video
calitate, jocuri pe calcula
tor. Deva, tel. 627689. (7244)
• SOCIETATE Comercială 

angajează absolvent (băr
bat) al facultății de con. 
strucții sau mecanică, pro
moția 1992. Deva, tel-615199. 

(7988)
• CAUT femeie îngrijire

copil 1 an. Deva, A. Iancu, 
bl. H 2, ap. 1, zilnic orele 
15,30—17. (8018)

• CAUT femeie îngrijit
fetiță 3 ani. Tel. 624604, 
Deva. (8025)
• SOCIETATE- comercială

angajează gestionar-vînză- 
tor (femeie) posesor de au- 
triurism. Ofertele se pri- , 
mese în scris. Deva, Văcă- 
rescu, 12. (8024)

• PENSIONARA îngri
jesc copii. Informații, tel. 
716926. (7434)

• ANGAJAM barmani, 
ospătari. Tel. 728433, 716641.

(7435)
• EFECTUEZ transport 

marfă pînă Ia o tonă cu 
Citroen Diesel, preț 30 lei/ 
km. Hunedoara, tel. 717841.

(7436)
• S.C. „Alcomera" S.R.B. 

Deva organizează concurs, 
în data de 2 octombrie a.c. 
pentru ocuparea posturilor 
de barmani-ospâtari. In
formații tel. 613971.. (8042)

SCHIMBURI
DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament 3
camere, proprietate perso
nală cu casă, șoseaua Brad 
— Deva, sau Deva — Arad, 
vînd remorcă Aro. Brad, 
tel. 651688. (7919)

• SCHIMB (vînd) apar
tament 2 camere. Constanta, 
cu Deva. Tel. 621345. (7999)

• SCHIMB (vînd) apar
tament două camere, cu 
garsonieră, (diferențe), spa
țiu comercial. Deva, tel. 
622534, orele 10—18. (8029)

PIERDERI
• PIERDUT cartelă de 

alimente, eliberată de Ali
mentara „Rusca” Hunedoa
ra, pe numele Popa Nico- 
lae. Se declară nulă. (8008)

ÎNCHIRIERI
• PRIMESC studente în

gazdă^ zonă centrală. Deva, 
tel. 619183. (8014)

• OFER garaj de închi
riat. zona pieței. Deva, tel, 
611445. (8037)

COMEMORĂRI
• LA 28 septembrie s-a 

împlinjt un an de cînd ne-a 
părăsit pentru totdeauna, 
scumpul nostru soț șî tată.

HARAR BENIAMIN
Dumnezeu să-1 odihneas

că în pace 1 (7222)

DECESE

8000 litri și pereți 
eu tîmplărie, nouă, 
«nații, tel. 611856.

• VÎND video 
„Electa”. Deva, tel.

• FAMILIA Olteanu 
mulțumește pentru a- 
jutorul acordat de maiș
trii șl cadrele didac
tice de la Liceul „Tra
ian” Deva, secției 
franzelărîe, vecinilor 
din -bloc, domnului 
Stancu și firmei Con- 
mar S.R.L., rudelor și 
prietenilor care au fost 
alături la despărțirea 
de bunul nostru soț, 
tată și bunic

DORIN OLTEANU 
Vei rămîne veșnic în 
amintirea noastră.

(8015)
• COLEGII din cadrul 

Direcției Generale a Fi
nanțelor Publica — ser
viciul de prețuri — sînt 
alături de dl VirgiL Pe- 
treanu Ia greaua pierdere 
suferită prin decesul ta
tălui său șl transmit sin
cere condoleanțe familiei.

>
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! licitație 
la abat<
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1 
I
| Scoate la licitație spațiul din str. Liber- : 
i tății, nr. 4, cu destinație producție siropuri. Li- ’ 
) citația va avea loc în data de 9. 10. ^992 la se- A 

diul unității din Simeria, str. 1'Decembrie, bl. l 
103. |

Informații suplimentare la tel. nr. 660935, j 
biroul Fond Locatjv. (1H6)

S.C. SAPBUC S.A. DEVA
«4»

Vinde prin licitație mijloace fixe. 
Licitația are Ioc în data de 8 oct. 1992, 
Relații la tel.: 614591 ; 621421.

S.C. „DECEBAL"
’ *■* ■> . ‘ «■

(fostă Industria Cărnii Deva)

*

ț

I

*

din Piața Unirii, nr. 8, tel. 611760, anunță 
. jie publică în dată de 19 oct. 1992, ora 11, 
abatorul Hațeg, str. Progresului nr. 84, pen

tru vînzarea a două mijloace de transport:
• autospecială transport animale SR. 115 j
• autocamion SR. 113. |
Autovehiculele pot fi văzute la abatorul i 

Hațeg, (1118) j

ț

ț
1 -

Constructori șt gospodari !

S.C. SIDERURGICA S.A. HUNEDOARA 
PRODUCE ȘI VINDE BOLȚ ARI

(blocuri mici de beton cu agregate ușoare) 
STAS 2386—79.
PREȚ MIC 
CALITATE RIDICATA

. Relații la tel. 716121. Interior 1200, 2273.1 
(1119)j 

_____________________________________________ I
* 

SOCIETATEA COMERCIALĂ „CASIAL" S.A. j 

Organizează licitație pentru achiziționarea \ 
de soft cu tema : \

„SALARII SI CONTABILITATE GENE 
RALĂ".

Data depunerii documentațiilor — miercuri, 
30 sept. 1992.

Relații la telefoanele : 613140 ; 613141; 
613142, int, 132 sau 133. (1120) {

î

ț

R.A.G.C.L. SIMERIA

S.C. „DEVACOMB" S.A. MINTIA

(fost F.N.C.)

Cumpără de la producătorii agricoli po
rumb la 45 lei/kg boabe stas șh vinde ciocălăi 
la 200 lei/tonă. * (1122)

S C. EUROVENUS S.R.L.

cu sediul în Sîntuhalm, hi. 1, vă. oferă ma
teriale de construcție:

• material lemnos (grinzi, căpriori, scîn- 
duri)

• bolta ri
• cărămizi
în atenția patronilor și directorilor de so

cietăți comerciale cu profil construcții ! Oferta 
de colaborare avantajoasă ! Contactați-ne I

Telefon 95/626294. (1115)

S.C. „DECEBAL" S.A. DEVA

(fosta Industria Cărnii Deva)

g auggg • «MMT g g gg^gg I*
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I
Angajează un mecanic reparații com pre-1 

soare agregate frigorifice -fpentru măcelării), 
la abatorul Deva. (HI?) |

-------------------------------------- i
I* 
I* 
I

COOPERATIVA „SILVANA" DEVA

h *

cu sediul în Deva, bdul Decebal, bl. C 
parter 
Execută la comandă :

• împletituri plasă sîrmă din sirmă zin- |
cată 0 25/28 mm ; j

• confecții metalice diverse ;
• proiectări, înstrăinări și alte documen- > 

lății în domeniul construcției;
• picturi firme, fotometal; |
• înrămări tablouri — rame blondei.
Informații la telefon 614560 și 616736. |

(U21) j

S.C. „LC.S.H." S.A. HUNEDOARA
I
I

Vinde la licitație publică mobilier devenit i 
disponibil de la Creșa Nr. 2. Licitația va avea! 
Ioc în data de 16 și 23 octombrie 1992, ora j 
12,00, în localul grădiniței nr. 3 din Aleea fio- - 
rilor și Aleea Cîmpului. Informații suplimen-| 
tare la telefon 95 — 713050, int. 229. (1122) j

I
COOP. „HAȚEQANA" HAȚEG I

cu sediu] în strada Progresului , nr. 40. | 
Execută la comandă următoarele produse' 

din fire lînă aduse de client : '
• covoare persane executate manual, tip I 

Dorna și București de diferite modele, culori Z 
și dimensiuni

• cergi, carpete, pături și stofe țesute mă J 
nual de diferite modele și dimensiuni..

Relații suplimentare la sediul cooperați- i 
vei Ia tei.: 770052, 770702 și 777091, precum ! 
și la sediile magazinelor noastre de desfacere. I (1124)’

I
I

S.C. MEROPA S.A. HUNEDOARA I
(fosta întreprindere de Tricotaje), bdul j

Traian, nr. 9. s •
Angajează prin concurs : I*
• Director General — economist sau in-1

giner de specialitate cu o vechime minimă de* 
8 ani. ț |

• Contabil șef — economist studii supe- | 
rioare cu o vechime minimă în specialitate de j 
8 ani.

înscrierile se fac la sediul societății pînă I 
la data de 12. 10. 1992. Concursul va avea loc j 
în data de 15. 10. 1992, ora 10, la sediul socie- J 
tății. (1123) |

-------------------------------------- I
COOPERATIVA 1)E CONSUM ORĂȘTIE I

i
I
•»I

• lucrător gestionar raion electro-tehnice » 
„Palia", cu respectarea Legii nr. 22/1969 și | 
calificare pentru comerț. j

Informații suplimentare la sediul unității, J 
' * 1------- (1125)1

Str. N. Bălcescu, nr. 8

ANGAJEAZÂ urgent

i*
I
| comp, personal, telefon 641716.
w z «v t t • ~~ z “— • ' “““ g g
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' Tiparul executat Ia S.G. „POLIDAVA" S.A. DEVA. 1


