
O R D I N
privind unele măsuri pentru apărarea 
drepturilor luptătorilor pentru victoria 

Revoluţiei din decembrie 1989
Prefectul judeţului Hunedoara ;
în semn de preţuire şi recunoştinţă pentru cei ce au 

luptat pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 şi în 
temeiul Legii nr. 42/1990, emite prezentul ORDIN : 

• Art. 1 — Pentru apărarea drepturilor conferite de 
lege luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decem
brie 1989, precum şi urmaşilor eroilor martiri ai re
voluţiei, Consiliul judeţean; consiliile locale, şi prima
rii au obligaţia să asigure :

a) . — încadrarea în muncă a acestora, cu priori
tate", în posturile vacante din aparatul autorităţilor ad
ministraţiei publice locale, instituţiilor şi serviciilor 
publice ;

b) . — cuprinderea reprezentanţilor acestora în 
componenţa următoarelor organisme publice:

:-i- Comisia municipală (orăşenească) pentru re
partizarea locuinţelor construite din fondurile statu
lui ■; ■ .

— Comisia pentru cercetarea abuzurilor şi e Ca
zurilor de corupţie ; .. •

— Comisia pentru urmărirea aplicării Ordinului 
nr. 24/1993 al Prefectului judeţului Hunedoara ;

— Colectivele pentru verificarea modului î n ' care 
se asigură protecţia cumpărătorilor ;

. —  Colectivul de sprijin al autorităţii tutelare. Şi 
asistenţei sociale ; ;; *,

— Comisia locală pentru stabilirea dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor. v

Art. 2. — Autorităţile administraţiei publice loca
le şi judeţehe vor consulta reprezentanţii organizaţiei 
luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 
1989, în probl&me sociale, cultiîral-educative şi spor
tive de interes local, precum şi în cele c^re privesc 
ordinea şi liniştea publică.

Prefect,
ing. GEOHGEL RĂICAN

AVRAM IANCU — mândria aspră a moţilor
Dacă Horea reprezintă 

revoluţionarul care întru
chipează interesele întregii 
vieţi a poporului, văzute 
prin prisma revendicărilor 
sociale, drama lui consti
tuind un adevărat preludiu 
al deşteptării, Avram Ian- 
cu ni se înfăţişează într-o 

•complexă armură de lup
tător pentru soarta integra
lă a unui neam. Voinicul 
bălai se situează ca o ve
rigă principală într-un lanţ 
al evoluţiei universale. El 
a devenit soldatul conştient 
al ideii naţionale, lovind 
cu spadă sa de la înălţi
mea unor principii imuabi
le, de acord cu concepţia 
epocii lui. Trecut ca şi Ho
rea în mitologia populară, 
găsindu-se într-o perfectă 
înrudire cu semenii săi, 
el a pornit de la aceeaşi 
vatră ţărănească, crescând

în aceleaşi „patimi" şi ur
mărind acelaşi scop : drep
tate socială şi naţională. 
Urmaşul lui Horea întru
chipa mândria aspră a 
moţilor, acea pasiune fur
tunoasă de plată şi răspla
tă, câre înroşise odată cres
tele munţilor cu focul re
voluţiei. Suflul nou care 
străbătea Europa vremii, 
evenimentele din jur agi
tau cu b putere înzecită a- 
cest temperament de erou. 
Firea lui, caracterul său 
distins, specific ţăranului 
nostru de la munte, a 
smuls de la început eveni
mentele de la 1848 din o- 
gaşa bătătorită a suplica- 
ţiilor seculare către „prea 
înălţatul cezaro-crăiesc 
scaun" şi l-a* dat cu ade
vărat un caracter revolu
ţionar. înalta prevedere a 1 
lui Şaguna, unită cu viziu- ‘

nea lui Simion Bărnuţiu, 
se completau admirabil cu 
acest om de acţiune, care, 
într-o memorabilă şedinţă 
prelungită de calcule şi 
temere a Comitetului*'Na
ţiunii Române de lă Sibiu, 
a t&iăt scurt discuţiile spu
nând : „Domnilor, vorbiţi 
înainte, eu plec în munţi 
şi* fac revoluţie".

Agerul prefect, frumos, 
drept şi încrezător Crai al 
Munţilor a izbutit să adu
ne în jurul său eiubărarii 
şi ciobanii din văile Crişu- 
lui şi Arieşului, dovedind 
a fi un strălucit şef mili
tar, necontestat comandant, 
adorat de mulţime.' -Timp 
de aproape doi ani, el a 
dus o acţiune proprie, ne- 
primind nici un ajutor şf 
desfăşurând, paralel Cu miş
carea armată, o intensa ac
tivitate politică, făcând din

cuibul Iui de stânci un a- 
devărat focar al redeşteptă
rii naţionale româneşti de 
pretutindeni. El a fost a- 
cela care, sub ocrotirea 
munţilor, la lumina unui 
foc, împreună cu Bălces- 
cii, urzea, pentru prima oa
ră după Mihai Viteazul, vi
sul unirii tuturor români
lor. Până târziu, după înă
buşirea revoluţiei, el a fost 
un factor activ al echilibru
lui politic, chibzuit şi fă
ră prejudecăţi; neg vând alt 
ţel în cugetul său decât 
soarta integrală a neamu
lui.

Mai târziu, când perfi
dia absolutismului austriac 
a transformat un popor 
învingător într-un popor 
mucenic, când linii fruntaşi 

Prof. ION FRAŢILA

(Continuare în pag. a 2-a)
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■  WASHINGTON — 
Prioritatea Statelor Unite 
este de a contribui la re
luarea negocierilor cu pri
vire la Bosnia, suspendate 
miercuri la Geneva, dar 
ipoteza unei lovituri aeriene 
dc către Nato „continuă 
să rămână în vigoare" — 
a afirmat preşedintele 
Clinton,- citat Me agenţia 
France Pressc. Răspunzând 
la întrebări ale ziariştilor, 
Cliţiton a estimat că ne
gocierile de la Geneva 
„sunt blocate" dar, a a- 
dăugat el, „nu cred că ele 
vor fi întrerupte".

■  w a s h in g t o n  —
Statele Unite şi Rusia au 
semnat Ta Washington un 
acord cu privire la întă
rirea colaborării lor în ve
derea construirii unei 
staţii spaţiale, precum şi un 
document prin care Moscova 
se angajează să respecte cri
teriile de restaurare a expor
tului de tehnologie în ma
terie de rachete spre ţările 
din lumea a treia — rela
tează AFP.

Un al treilea acord se 
referă la lansarea sateliţi
lor Ip scopuri comerciale. 
Preşedintele Clinton a elo
giat cele trei acorduri sem
nate, precum şi sprijinul" 
pe care premierul Cerno- 
mârdin îl acordă reformelor 
lui Elţîn.

Agenţia France Pressc 
relevă'că această apreciere 
intervine în timp ce o nouă 
criză politică se află in  
curs Ia Moscova după ho
tărârea lui Elţîn de a-1 
suspenda din funcţie pe 
Vicepreşedintele Aleksandr 
Ruţkoi şi pe prim-vicepre- 
mierul Vladimir Şunjeiko.
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ÎNCRUCIŞATE:

•  Cine sapă groapă 
altuia departe ajunge.

— Dl maior, din câte cu
noaştem* în judeţul Ilunc- 
doara şi nu numai, se înre
gistrează un număr mare 
de accidente de circulaţie. 
Aşa este ?

— Regretabil dar aşa es
te. De *la începutul anului 
până la 1 septembrie^ a.c. 
s-au comis 135 de acciden
te grave în care şi-au gă
sit moartea 39 de oameni, 
alţii 133 fiind răniţi. în 
aceeaşi perioadă a anului 
trecut s-au comis 119 ac
cidente, cu 37 morţi şi IU 
răniţi. - . . ;

— Care ar fi cauzele?
— Cele mai multe sunt

din cauza vitezei, 42 din 
total fiind ca urmare a ne- 
respectării acesteia. Urmea
ză apoi încălcarea regula
mentelor de circulaţie de 
către ‘pietoni, nesupra ve
gherea copiilor, neacorda- 
rea de prioritate, dar şi a* 
dormirea la volan, defec
ţiunile tehnice etc.

— Există anumite zone 
din judeţ unde se înregis
trează mai multe acciden
te?

— Da. Din constatările 
noastre, se pare că mai 
nou, între “Deva şi Orăştie, 
Deva şi flia, precum şi ih 
municipiul . Deva se înre
gistrează mai frecvent ac
cidente de circulaţie.

Discuţie cu dl mr. CON
STANTIN SUCIU, şeful 
serviciului-circulaţie al In
spectoratului de Poliţie al 
judeţului Hunedoara,

— Ne puteţi da un e- 
xemplu ?

— Cel mai recenţi nu es
te din aceste zone,' ci de 
la Toteşti. Este vorba de 
Gheorghe Precup din Ocna 
Mureş care, în 29 august, 
în timp ce circula din di
recţia Timişoara •— Haţeg, 
la 5,30 dimineaţa, a ador
mit la volan. Maşina a pă
răsit carosabilul şi s-a iz
bit puternic de o bornă ki_ 
lometrică. Rezultatul: un 
mort şi trei grav răniţi.

— Iată, sezonul rece bâ
te la uşă, ce recomandaţi

în aceste condiţii conducă
torilor auto ?

7 -  Desigur, sfaturi or fî 
ele multe. Recomandăm în
să celor care circulă să 
conducă prudent şi să-şi 
pregătească bine maşinile, 
sâ evite circulaţia pe timp 
de noapte şi să se infor
meze periodic despre sta-' 
rea drumurilor.

— Există, dle maior, nou
tăţi în privinţa examinării 
conducătorilor de autovehi
cule şi eliberarea permise
lor de conducere ?

—r Noutăţi avem în mai 
multe domenii. Să începem 
însă cu cele amintite de 
dv. Aşadar; examinarea 
candidaţilor care au absol
vit o şcoală de conducători 
de autovehicule amatori 
costă acum 850 de lei, a- 
tât- pentru categoria B, cât 
şi pentru categoriile A -f 
B. Urmează apoi persoane-; 
le care nu au absolvit şcort-

A consemnat 
VALENTIN NEAGU

(Continuare in pag. a 2-a)
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145 de ani de la luptele din Dealul Spirii

13 septembrie — 
Ziua pompierilor 

din România
în  perioada 7—13.' 09.. 1993, în memoria eroilor 

trupelor de pompieri, comanda Grupului judeţean de 
pompieri şi Comisia judeţeană de prevenire şi stin
gere a incendiilor organizează ,SĂPTĂMÂNĂ , PRE
VENIRII INCENDIILOR".

In această perioadă, sub conducerea cadrelor mi
litare de pompieri, a preşedinţilor comisiilor tehnice 
de prevenire şi stingere a incendiilor din unităţi eco
nomice şi localităţi, a conducătorilor locurilor de mun
că, se vor desfăşura acţiuni privind :

•  Tradiţiile de luptă ale pompierilor militari -şi
civili; . ■

•  Preocupări de prevenire şi stingere a incendii
lor in domeniul de responsabilitate ; ,
V . •  Măsuri de p.s.i. pentru perioada de toamniS- 
iarnă 1993/1994. , ,

Un accent deosebit .se pune . pe întreţinerea teh
nicii de luptă din dotare, a mijloacelor iniţiale de 
stins'incendii, precum şi pe organizarea intervenţiei 
în caz de incendiu.

In ziua de 13 Septembrie, la sediile unităţii din 
Deva, subunităţilor din Hunedoara; Petroşani şi O- 
răştie, la formaţiile civile de pompieri din unităţi e- 
conomice .şi localităţi, se vor desfăşura exerciţii şi de
monstraţii .precum şi festivităţi specifice.

O  ÎNTREBĂRI, in  judeţul Hu- 
nedoata se află in şomaj 3000 
de tineri, care au absolvit o fa 
cultate. Când îşi vor recupera 
aceşti oameni banii, timpul şi, 
în unele cazuri, sănătatea — pier
dute în anii de studii ? între
bare pe care ar trebui să şi-o 
pună în  primul rând ocupanţii 
unor posturi a căror vârstă a 
depăşit de mult limita pensio- 
nării. (E.S.) •

. ©  SE PREGĂTEŞTE VIITOA
REA RECOLTA, ha Asociaţia

agricolă din satul Beriu Urmează 
stf se însămânţeze în această 
toamnă 100 ha cu orz şi -grâu, 
Din spusele ing. Nicolae Crăciun, 
de la Ocolul; agricol comunal, 
am reţinut că arăturile de toam
nă se află în plină desfăşurare 
şi se depun eforturi pentru pro
curarea, de seminţe din soiurile 
cele mai potrivite » condiţiilor 
pedoclimatice ale zonei. (Tr. B.)

© CĂND VA FI APĂ CAL
DĂ ? De circa o lună de zile a 
dispărut apa caldă la blocurile 
de locuinţe din Deva. Medicii 
pediatri remarcă în ultima săp
tămână apariţia scabiei la co
pii. Atenţie, deci, domnilor! 
Bine se va face vinovat dacă 
va apare o epidemic in frumo
sul dv. oraş ? (E.S,)

© PARCUL NIMĂNUI ? Mai 
ales sâmbătă şi duminică, la 
leagănele pentru copii şi topo- 
gane din parcul de lă  poalele 
cetăţii e aglomeraţie mare. Din 
păcate, grupuri întregi de copii 
între 14—18 ani şi câte unul-
doi mai- în vârstă, se urcă cu 
picioarele pe scaunele leagăne
lor, şi pe topogăn. . Micuţii cu 
unul dintre părinţi sau bunici, 
aşteaptă să-şi faci mendrele 
„copiii răi" cum spun cei mici 
Ii poate opri cineva ? (S.Q,)

© NOUTĂŢI EDITORIALE. 
La standurile cu cane şi în li
brării în această săptămână pu
teţi găsi ultimele apariţii edi
toriale medicale: „Compediu de 
histologie" — Ion Gherman, „Se

miologie“ — Tiberiu Moldovan, 
„Compendiu de parazitologic" 
— Ion Gherman, „Fenomenul 
Kozak“ — (Sh. Nistorescu , re
vista, de informare ce se adre
sează medicilor şi farmaciştilor 
„INFOMED1CÂ" şi „Sexualita
tea lă mari contemporani" 
Lagmcrs de Launay. (P.L.)

© NECREDINCIOŞII. Minorii 
Moraru Gabriel F.manoil, Mari
nei Daniel Boicea şi Constantin 
Mircea Tufiş, toţi elevi la .Şcoa
la generală nr. 1 din Vulcan, 
s-au dus la o biserică din oraş, 
'nu pentru a se ruga, ci pentru 
a fura diferite obiecte. Preju
diciul dc 40 000 lei a fost re
cuperat, dar fapta comisă .nu 
le face câtuşi de puţin cinste. 
(N.T.) U ’
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V.- De curând, mulţi pro- 
\ fesori din judeţul nostru, 
î ca şi alţii din ţară, au 

susţinut examene pentru 
grade didactice. Printre 
aceştia se afla şi unul 
bine cunoscut multora 
dintre noi.

La examenul de Psiho
logie socială, în susţi
nerea unei idei aflată, in 
tema examenului, candi
datul a rostit substanti
vul POPOR. Emoţii, ne
voia vitezei de reacţie în 
furnizarea răspunsurilor, 
ca la- examen, omul a 
spuş.o : poporul.

Poate că irisul la care 
mă refer „a scăpat“ . Ş* 
alte siibstantive sau' ad
jective de felul acesta, 
care azi, se vede că nu 
mai funcţionează în ter
minologia de catedră sco
lastică îmi vine să spun. 
Fapt este că şi profesorul 
universitar, aflat in frun
tea comisiei de examina, 
re, a dat dovadă de vi-

Puncte de vedere
■ "—"V ' rv '.MM',, .v -i

Eşti marcat de 
etimunism, domnule!

teză de reacţie, etiche
tând prompt pe cel exa-~ 
m inat: „Eşti marcat de 
comunism, domnule !".
• Această „ştampilă“ l-a 
blocat un moment pe pro
fesorul examinat, întru
cât nu ■ ştia câtă demo. 
craţie este îngăduită în 
raporturile cu examinato
rul, om care nici el nu 
s-a născut şi nici nu şi-a 
făcut studiile după de
cembrie 1989, an care 
„marchează“ şi el treceri 
spectaculoase pe toate 
planurile. Treceri la ce, 
mă întreb ?

Lăsând de.o parte e- 
xemplul acesta concret, 
îmi îngădui să remarc un

fapt de-a dreptul bizar, 
anume că — pe plan 
mai larg — în întruniri 
ştiinţifice, ori de analiză 
practică ce au loc în 
toate forurile societăţii, 
precum şi în limbajul cu
rent diri mass-media, nu 
se mai pronunţă decât cu 
mare prudenţă cxivinte 
sau expresii ca': munci
tor, ţăran, clasă munci
toare, popor, raporturi 
de colaborare şi într. 
ajutorare etc. etc. pre
existente societăţii de azi, 
care — între noi fie vor
ba — nici ea nu-şi cu
noaşte prea bine substan
ţa şi fizionomia, aflate 

----

abia în faşă, dar care dă
lecţii

Sunt acele expresii şi 
cuvinte vreo sperietoare, 
care ameninţă cu ceva, 
sau exprimă ceva desuet, 
hilar ? Reprezintă ele 
oare un disconfort în ve
hicularea ideilor, princi
piilor, noţiunilor, terme
nilor în ştiinţă si viaţa 
pragmatică de toate zi
lele ?

O fi, dar îmi mai pun o 
întrebare, La care ruam 
răspuns, cel puţin deo
camdată : Cine, ce şi cum 
ne marchează când spu
nem : economie de piaţă, 
agent economic, taxa pe 
valoarea adăugată, anga
jat, salariat, şomer, pre
ţuri exorbitante, copii 
fără ghiozdan,, cărţi, caie
te, merinde şi încălţă
minte — şi multe altele?

Cu cât suntem mai 
elevaţi acum, domnule 
profesor ?

CORNEL ARMEANU
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Pentru un braţ de fân...

Vechi nume de sate 
hunedorene

Nădăştia de Jos şi Nă- 
dăştia de Sus, sate apar
ţinând oraşului Căian. Nă- 
dâştia de Jos este atestară 
prima oară în 1419. ca sat 
cnezial l a  1854. satul a- 
vea 627 locuitori, iar în 
1919 din 636 locuitori, 617 
erau români. Pe teritoriul 
saţului Nădăştia de . Sus s-a 
descoperit un tezaur de 
podoabe de argint dacice 
In 1447, anul primei ates
tări documentare, i se 
confirmă cneazului român 
Ungur stăpânirea în. Nă- 
dăştia de Sus. iar în 1458 
lui Ioan, fiul lui Petru Un
gur şi fraţilor săi Petru 
şi Sandrin. în 1854. satul 
Nădăştia de Sus avea 575 
locuitori, iar în 1919 din 
cei 743 locuitori. 10 erau 
străini. Toponimul a fost 
explicat ca provenind de 
la maghiarul Nâdaşd fnă- 
dăştie, nădas „stufări?* 
plus sufixul d (ia) ar putea, 
însă, reproduce o formă 
românească Nădăştia de 
Sus, formă de singular ar
ticulat, refăcută după o de. 
numire Nădeşti a celor 
două localităţi. In acest 
caz toponimul este un de
rivat cu sufixul — eşti de 
la Nâd(u), nume de fami
lie (Dicţionar al numelor 
de familie româneşti). Să 
se compare: Nada. Nadea 
Nadiş Nadoiu nume de 
familie existente şi în pre
zent Sufixul maghiar —d 
este aplicat multor toponi
me româneşti derivate eu 
sufixul —eşti. Pentru su

fixul maghiar — d (ia) a 
se vedea G. Giuglea, Re- 
censii, în ' „Deco românia". 
•Cluj. 1924. -

Răcăştie localitate com
ponentă a municipiului Hu
nedoara Prima menţiune 
documentară datează din 
1358. Numele satului a 
fost explicat ca provenind 
dintr-un termen maghiar 
ce are la bază „rak“. „ra- 
kos“ „cu raci“. Este posi
bil, însă ca. iniţial, topo
nimul să fi fost Racheşti, 
derivat cu sufix — eşti de 
la toponimul Răc (u). Dic
ţionar al numelor de fa
milie (Rekeştii) reproduce 
pe cea românească Râ- 
cheşti iar cea din 1850 
(Rakosteju) pe Răcăşteu. 
care — ca şi în cazul sa
tului Nădăştia nu este 
decât o formă de singular 
articulat refăcută după 
pluralul Răcheşti. In 1854, 
satul avea 683 locuitori. In 
acelaşi an  sunt în localita
te familiile româneşti 
Faur. Bordean. Rus. Mun. 
tean. Dan. Bocan. Clucă, 
Grecu Păcurar. Motoc. 3u- 
ciu Găl binar Haţeg. Fira, 
Giorgioni Lâsionesc Blaj. 
Toma Zaizoni. iar o parte 
din hotar are denumirea 
Coasta lui Murgu In 1360 
apare intr-un document 
cneazul român haţegan 
Murg numele provenind 
de la apelativul murg. de 
origine' dacică (1.1. Russu, 
Etnogeneza românilor Bu
cureşti 1981).

Dr. MIRCEA VALSA
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Desen de CONSTANTIN GAVBILA

t
La întrebările noastre 

dacă presa coseşte la timp 
în comună, care sunt cele 
mai căutate publicaţii, dna 
Mineia Dănescu. oficiant 
la Oficiul poştal Orăştioa- 
ra de Sus, ne-a răspuns 
prom pt: „Ziarul „Cuvântul 
liber" spseşte la timp şi 
este distribuit rapid. Este, 
de altfel, şi cei mai căutat 
ziar pentru că localnicii 
sunt interesaţi să afle ce 
se petrece în judeţ, gă
seşti în el de toate şi, în 
ultimă instanţă, este cel 
mai ieftin. Oamenii Îşi 
drămuiesc, acum fiecare 
leu ţî .Dacă ziarul jude
ţean soseşte la timp, nu 
acelaşi lucru se întâmplă 
cu celelalte — probleme ri
dicând... „Mesagerul tran
silvănean". Şi o preciza
re : maşina Oficiului poş-

M.D. din satul Strei, 
aparţinător oraşului Căian, 
a cosit la ferma din lo
calitate o anumită su
prafaţă de teren, după 
ce s-a înţeles cu condu
cerea unităţii cât fân îi 
revine fiecăreia dintre 
părţi. Când a fost la îm
părţirea ierbii, M D. a 
fost nemulţumit de cât a 
primit şi şi-a zis :

— Mă duc la domnii 
de la fermă să văd de ce 
am fost păgubit.

' S-a dus la contabilul 
şef căruia i-a spus ne
mulţumirea. Discuţia s-a 
aprins mai spre sfârşit 
şi, probabil, că amândoi 
au ridicat glasul aşa în. 
cât au auzit şi alţi oa
meni, printre care se a- 
fla şi Oscar Rupă, trac
torist la fermă, un om 
ce a mai făcut puşcărie, 
Individ recunoscut pen
tru că îi sărea repede 
muştarull O. R. s-a dus 
la locul discuţiei şi l-a 
întrebat pe contabilul şef:

— Ce vrea omu* ăsta 
de la dumneavoastră ?
t — Nu-i mulţumit de cât 
fân i-am dat.

— Daaa, - - a zis trac
toristul argăţos. Păi staţi 
aşa, că-i dau eu fân.

Şi nici una. nici alta 
O. R. a tăbărât asypra o- 
mului în vârstă cu pum. 
mi iar mai apoi după 
ce acesta a căzut a smuls 
un par din gard şi a in
vit şi cu el S-a oprit a- 
bia atunci când a văzut 
că părul din capul celui

de jos este plin de sân
ge.

M. D. a rămas la pă
mânt nemişcat. A fost 
urcat urgent într-o ma
şină. şi dus la Spitalul din 
Căian, de aici la cel din 
Hunedoara, apoi la Ti
mişoara. S-a constatat că 
lovitura de la cap era 
foarte gravă şi, de fapt, 
ea a dus la decesul omu
lui, după câteva zile. O. 
Rupă, atunci când a au
zit clopotele din Strei 
bătând în zi de lucru, a 
înţeles că cel pe care l-a 
lovit cu parul a murit. 
A dispărut de acasă. Po_ 
liţia din Căian îhsâ ştia 
pe unde se ascunde, dar 
n-a forţat lucrurile. Când 
O. R. a revenit acasă a 
intrat peste el şl 1-ă ri
dicat din pat. La înce
put omul ce a dat cu 

‘parul n-a recunoscut Că 
el l-ar fi lovit ‘mortal pe 
M. D. Pus însă în faţa 
mărturiilor şi? a probelor 
aduişate dg poliţie a re
cunoscut fapta. Şi când 
te gândeşti că a hiat o 
viaţă de om pentru un 
braţ de fân ! Oare chiar 
aşa de ieftină să fie ceea 
ce este dat de la Dum
nezeu ? Se vede că da 
în faţa unui om care pune 
mâna pe par cu iuţeală; 
fără să judece cât de cât. 
cum este criminalul Os
car Rupă. Feriţi-vă să 
veniţi în orice fel de con
tact cu asemenea indi- 
vizi!

TRAIAN BONDOR

. .v.vv.vw-r.w,w -'r/iWv.v iWi-.-.WAvyv.v,

tar Orăştie merge în fie
care zi la Simeria, ia 
timp pentru a ridica pre
sa şi apoi, a o distribui 
în comunele din jur.

— Care e cea mai sigu-

— Ne puteţi spune situa
ţia abonamentelor pe sate?

-  Familiile fac abona
mente după cum îi trage 
inima, noi având datoria 
doar să îi întrebăm Şi

ră modalitate ca ziarul 
să ajungă in mâna local
nicilor ? ' ’

— Abonamentul. Pe ba
na august, o lună măi să
racă în abonamente din 
cauza lucrului în câmp, 
numărul acestora este de 
157. Aşa cum s-a Întâm
plat ţi In anii treceţi, nu
mărul abonaţilor va creşte 
în toamnă-iamă.

iată situaţia pe care do
reaţi să o cunoaşteţi : cei 
mai mare număr de abo
namente sunt la Orăştloa- 
ra de Sus, Bucium (factor 
poştal Aurelia Sturza); ur
mează satele Costeşti. Lu
de? ti (factor poştal Viorel 
Aneb-eşoi), Chiar la Gră
dişte Prihodişte (factor 
poştal Dorica Bogdan) sunt

21 abonamente La Cos- 
teşti-Deal se poate ajun
ge- numai cu piciorul, dar 
factorul poştal Radu Nas- 
ta îşi face datoria. Noi 
avem tot respectul pentru 
asemenea oameni.

— Şi noi, la rândul nos
tru le acordăm întrea

ga şti mă. Gât» este- Insă 
munca dv. ca oficiant ?

— Nu e deloc uşor să 
fii oficiant. Trebuie să 
lucrezi cu bani şi cu oa
menii. Când und factori 
poştali pleacă în concedU 
distribui eu ziarele în sa
tele respective pentru 3 
ajunge la timp.

— Noi vă dorim ca, pe 
lângă muncă să aveţi ş» 
satisfacţii

MINEI. BOBEA

***■•*♦ a r #  « n a t  s

NOUTĂŢI ÎN CIRCULAŢIA RUTIERA
(Urmare .din pag. 1 )

la, dar, cărora conducerea 
inspectoratului d* poliţie 
le-a aprobat prezentarea la 
examen. Pentru acestea, 
taxele sunt de 2500 lei 
pentru categoria A 4100 
lei, categoria B şi 5000 de 
lei pentru categoriile A +  
B, C E, C *+ E. B •+■ C 
-f- E şi F. Pentru catego
riile D -f- G nu se plătesc 
taxe. Sa mai amintim în 
acest context că pentru e- 
xaminarea persoanelor ca
re prezintă certificatul de 
absolvire a unei şcoli, u- 
nui curs sau altă formă de 
pregătire a conducătorilor 
auto profesionişt-’ şî trac
toriştilor, nu se Percep ta. 
XOs • ■ ' .

— Dar pentru persoanele 
handicapate fizic ?

— Pentru categoria A nu 
se percep taxe, atât celor 
care au absolvit o şcoaiâ 
de .şoferi, cât şi celor care 
au aprobarea poliţiei. In 
schimb, primii vor trebui 
să plătească 850 lei, iar

' ceilaiţi 1150 de lei pentru 
categoria B.

— Au mai rămas cei că. 
rora le-a fost anulat per
misul de conducere.

— Exact. Pentru una din 
categoriile A B. C, D. E, 
F şi G , vor plăti 8300 de 
lei. ia, pentru categoriile 
H Şi I 4150 ei. Trebuie să 
subliniem faptul că pentru 
eliberarea permiselor nu 
se vor plăti taxe.

— Am înţeles că noutăţi 
sunt şi îr nmatricularea 
autovehiculelor. -,Z

— Aşa este. înmatricu
larea motocicletelor sau 
remorcilor cu masa totală 
de până la 750 kg costă 
4260 lei. a autovehiculelor 
cu masa totală maximă de 
pAhâ la  3500 kg, 8300 de 
lei. La cea de a doua ca
tegorie intră şi remorcile 
cu masa totală cuprinsă hi
b e  750 şi 3500 kg. Pentru 
autovehiculele sau remar
cile cu masa mai mare de 
3500 kg taxa este de 16 600 
lei. Pentru autorizarea pro
vizorie de circulaţie şi au
torizarea de circulaţie pen
tru probe, taxa este de 850 
lei.

— Şi o ultimă chestiune, 
dle maior Este vorba de 
preschimbarea numerelor 
autovehiculelor deja înma-
faaoilâîfc '. V:'

— De la 1 septembrie s-a 
pornit şi această acţiune. 
Deocamdată nu este obliga
torie dar ar fi bine să 
spunem câteva lucruri. In 
primul rând faptul că pen
tru acest lucru sunt nece
sare următoarele docu
mente : cartea de identita
te a autovehiculului, care 
se întocmeşte de Registrul 
Auto Român; certificatul 
de înmatriculare cu anexa ; 
fişa de înmatriculare; chi
tanţă CEC pentru preschim
bare — 1030 de Ie i; con
travaloarea plăcilor cu nr. 
de Înmatriculare 8400 lei 
şi contravaloarea prestaţiei 
de atribuire a unui număr 
de înmatriculare preferen
ţială — IS 006 de lei. Ul
timele două taxe se plă- 
jţţwa» )a e*jj3fVTi de poliţie.

A V R A M  IA N C U
(Urmare din pag. *|

ai revoluţiei paşoptiste 
din Transilvania şi-au luat 
lumea în cap sau au pus 
sabia în cui Avram tancu 
a rămas credincios pămân
tului şi poporului său. men
ţinând o atitudine protes
tatară, după ce în cabine
tul împăratului de la Vîe- 
na. a reşpins decoraţia pe 
care acesta intenţiona să 
i-o acorde, spunând : „Nu 
ne-am luptat pentru jucă
rii, vrem drepturi. Maies
tate î".

Acum, la 121 de- ani de 
la moartea legendarului e- 
rou, naţiunea română, re
cunoscătoare, Îngenunchează 
la mormântul lui, pătrun- 
că de întreaga însemnătate >

istorică a vieţii rele. Fiii 
neamului românesc îl prea
măresc, tl  iubesc. Iar su
fletele lor re oţetesc scăl
date în oceanul înviorător 
al iubirii lui de neam. El 
a durat neamului său ce
tate nebiruită de vremi 
fiindcă i-a zidit suflet, cre
dinţă şi ideal.

Astăzi deasupra tuturor 
intemperiilor ce ameninţă 
neamul românesc, urmând 
jertfa lui pentru dreptate 
şi libertate, nu trebuie s(P 
uităm nici un moment că 
idealul acesta trebuie zidit 
la. temelia vieţii noastre na
ţionale şi să fim pătrunşi 
c& pentru izbândi rea şl 
continua desăvârşire a aces
tui ideal vor trăi si vor 
ir.uri generaţiile car® l-au 
urmat, _______ ;__ ;J l



in prelim inariile' Campionatului Mondial \

Insulele Feroe-România!
D iv iz ia  A
N-a fost să fie...

Începând de marţea tre
cută când Angliei Iordi
ne seu, antrenorul naţiona
lei noastre, a anunţat lo
tul pentru meciul din pre
liminariile C.M. cu Insu. 
lele Feroe, fotbaliştii noş
tri au demarat pregăti
rile pentru disputa din 
această toamnă cu Insule
le Feroe, în deplasare. 
„Adunarea“ a fost dată 
pentru întregul lot la 
Copenhaga. Aici, fotba
liştii din ţară, împreună 
cu conducerea delegaţiei, 
au sosit joi seara şi s-au 
instalat la „ParIc Glos- 
trup Hotel*’, de 4 stele. 
Până luni, elevii lui Ior
dane seu (din ţară) au e- 
fectuat 6 antrenamente 
iar de ieri au participat 

. şi primii veniţi de la e- 
chipele din ... străinătate, 
printre care Ionuţ Lupes- 
cu, Gică Hagi, Răducioiu, 
Dan Petrescu: După cum 
s-a transmis din Copenha. 
ga, până duminică a fost 
frig, a plouat. Cu toate 
acestea, atmosfera e bu
nă, băieţii execută cu 
conştiinciozitate antrena
mentele Ilie Stan are o 
uşoară întindere. Iată şi 
componenţa lotului pentru 
întâlnirea cu reprezentati

va Insulelor Feroe : Blid, 
Prunea (portari). D. Pe. 
trescu, Prodan, Brăteanu 
II, Gh. Popescu, Doboş 
şi Selymeşi (fundaşi); Lu- 
pescu, Gâlcă,' I. Stan, Sa- 
bău. Hagi, Panduru, D. 
Munteanu şi Stângă (mij
locaşi) ; Răducioiu, Cra- 
ioveanu şi Vlădoiu (înain
taşi). După cum se obser
vă, patru jucători — Blid, 
Brăteanu II, Doboş şi Gâl
că au intrat şi ei în a- 
tenţia selecţionerului du
pă o lungă perioadă de 
tatonare: Şţ urmărire cu 
atenţie, îA special a lui 
Blid şi Brăteanu 11. Ori
cum, au fost convocaţi 
cei "mai în formă jucători. 
A rămas acasă, dintre fot
baliştii consacraţi, doar 
Ilie Dumitrescu, care nu 
poate juca în acest meci, 
datorită cartonaşelor gal. 
bene. _

Conducerea tehnică, ju
cătorii noştri ce vor in
tra pe teren se gândesc 
nu numai la victorie, ci 
şi la golaveraj, care ar 
putea fi rotuniit. Nici un 
meci nu este dinainte ju
cat şi chiar în Insule a- 
ceastă partidă trebuie pri
vită cu toată responsabi. 
litatea

C .S .M . R e ş iţa — C o r vinul 3 - 0

l

N.a fost să fie nici la 
Reşiţa bine pentru Corvi
nul, deşi trăiam cu senti
mentul că kunedorenii, du
pă duşurile reci primite la 
fiecare partidă de la Brad 
mai ales, dar şi de la Jiul 
Craiova, se vor ambiţiona 
şi vor arăta că alta este 
valoarea lor. Şi la Reşiţa,
Corvinul a rezistat bine, 
pentru un meci în depla
sare, până In  min. 71. Şi 
poate cu totul altul or fi. 
fost rezultatul, dacă Bor• 
deanu Cu un minut-două î- 
nainte nu ar fi irosit o ma
re ocazie de gol, când ă- 
flat doar singur faţă in

•  DIVIZIA A 1 •
REZULTATELE ETAPEI: Constructorul 

Iaşi —  A.S.A. Tg. Mureş I—0 , Chimia 
Rin. V. — Poli. Iaşi 1—0 ; Faur Buc. — 
Gloria Buzău 1—0 ; Steaua Mml — Se- 
lena Bacău 3—1; Acord Focşani — GL 
C.F.R. Galafi 7—0 ; F.C. Argeş — Meta
lul Plopeni 1—0 ; Foresta Fălticeni — Au
tobuzul Buc. 1—0; F.C. Bucovina Sucea
va — Callatis Mangalia 2—3 ; Flacăra Mo- 
reni — Portul C-ţa 2—0.

CLASAMENTUL

faţă cu portarul, a ratat 
deschiderea scorului. Lâ ur
mătorul atac al gazdelor, 
Szijj strecoară mingea prin* 
tre apărătorii Corvinului, 
învingăndu.l şl pe portarul 
Covaciu: 1—0. După. alte 
şapte minute, arbitrul N. 
Grigorescu acordă o lovitu
ră de Ia 11 m gazdelor şi 
Sandu măreşte avantajul ia 
2—0. Spre finalul meciului, 
la o centrare de pe dreap
ta, Petrescu trage pe lângă 
Covaciu şi hunedorenii pă
răsesc terenul cu „norma*' 
din dâplasare, de trei go
luri diferenţă. ;

La scor s-au încheiat şi

întâlnirile dintre F.C. Bl 
hor — Metalul Bocşa (6— 

, 1) F.C.* Maramureş — Gaz 
Metan (4—1), Unirea A.I. 
—• Armătura Zalău (4—1) 
şi C.F.R. Cluj N. — Me
troul Bv. (3—0). Bihorenii 
au făcut un adevărat'ga
lop de sănătate cu meta- 
lurgiştiv Ttin Bocşa aflaţi 
şi ei în mare degringoladă 
— au încasat în două de
plasări 13 goluri — iar ma
ramureşenii, cu „vedetele" 
sale Sabău şi Fruiiză, de
monstrează că hu vor să 
scape, în acest campionat, 
primul loc. Jiul Petroşani 
pe teren propriu, tn me
ciul eu CFR Timişoara o* 
făcut una dintre cele mai 
slabe partide din acest în 
ceput de' campionat. A reu
şit să înscrie un singur 
gol, prin Siăncîc, in min. 
46. In rest, joc anost de 
ambele părţi şi im rezul
tat pe măsură, cu toată di
ferenţa valorică dintre ce
le două formaţii.

•  DIVIZIA A 2 •
REZULTATELE ETAPEI: C.SJW. Reşi

ţa — F.C. Corvinul 3—0; I.C.I.M. Bv. — 
Gloria Reşiţa 1—1; C.F.R. Cluj N. — Me- 
trom Bv. 3—0; F.C. Maramureş — Gaz 
M. Medias 4—1; F.C. Bihor —  Metalul 
Bocşa 6—1; Jiul Craiova — Tractorul Bv. 
1—2 ; ţjnirea A.I. — Armătura Zalău 4— 
1 ; Jiul Petroşani — C.F.R. Timişoara 1— 
0 ; F.C. Drobeta Tr. Severin — Phoenix 
Baia Mare 1—0.

c l a s a m e n t u l

I P R O N O  S P O R T

BEZULTATELE CONCURSULUI 
DIN 5 SEPTEMBRIE *93

1 I Cagliari — Udinese 1—2 2 |% - II Cremonese — Napoli 2——0 * î
1 III Foggia — Inter V l —i
* IV Milan — Genoa 1—0 1 1
1 V Parma — Lecce 1—0
t4 VI Reggiana — Lazio 0—0 x l
i VII Roma — Juventus 2—1 »:
i VIII Sampdoria — Piacenza 2—1 M

IX Torino — Atalanta 2—1 i  »■
1 X Acireale — Vcrona 1—0 * |% XI Brescia — Cesena 1—1 x !
i XII Padova — Pi>a 1—0 i
.4 XIII Bavenna — F. Andria 0—1 2 J
1 Fond de câştiguri : 87 652 632 lei immm # mmm # mmrnm ■» mmm • mmm'a -mmm ş mmm' a mmm a mmms M  . —  * mimf *m:

i . Chimia R.V. 4 3 1 0 7—1 7 • 1. F.C. Maramureş . 4 3 1 0  13—5 7
2. Metalul Plopeni 4 3 0 1 8—1 6 2. Gi. Reşiţa 4 2 2 0 8—2 6
3. Steaua Mizil 4 2 2 0 4—1 6 3. Tractorul By. 4 3 0 1 8—3 6
4. Poli Iaşi 4 2 1 1 7—2 5 4. Unirea A.I. 4 2 1 1 7—4 5
5. F.C. Argeş 4 2 11 5—3 5 5-6 Gaz Metan 4 2 1 1 7—6 5
6. Callatis Mangalia 4 2 1 1 7—6 5 C.S.M. Reşiţa 4 2 1 1 7i-S 5
7. Faur Bucureşti 4 2 1 1 4—6 5 7. F.C. Drobeta 4 2 1 1 4—3 5
8. Acord Focşani 4 2 0 2 10—3 4 8. C.F.R. Cluj 4 2 1 1 8—8 5
9. Flacăra Moreni 4 2 0 2 6—4 4 0. Jiul Petroşani 4 2 0 2 8—4 4

10. Seiena Bacău 4 2 0 2 4—7 4 10. I.C.I.M. Bv. 4 1 2  1 5—4 4
11. GL C.F.R. Galaţi 4 2 0 2 10—14 4 11. F.C. Bihor 4 1 1 2 7—4 3
12. GL Buzău 4 1 1 2 5—4 3 12., jţrmătura Zalău 4 1 1 2 7—9 3
13. A.S.A. Tg. M. 4 1 1 2 3—4 3 13,'Metrom Bv. 4 1 1 2 3 -5 3
14. Constr. Iaşi 4 1 1 2 2—6 3 U^Cy.R. Timiş. 4 1 1 2 1—3 3
15. F.C. Bucovina 4 1 1 2 9—14 3 15. Met. Bocşa 4 1 1 2 2—13 3
16. Foresta Fătt. 4 1 0  3 3—5 2 1& Jiu) Craiova 4 1 0  3 5—8 2
17. Portul C-ţa 4 0 2 2 1-—4 2 17. Phoenix B.M. 4 1 0  3 4—7 2
18. Autobuzul 4 0 1 3 2—7 1 18. Corvinul 4. 0 1 3 3—11 1

ETAPA VIITOARE: Autobuzul A- ETAPA VIITOARE: Armătura — F.C.
cord Focşani; Callatis — Foresta ; Portul 
— Bucovina Suceava; A.S.A. — Gl. Bu
zău ; Met. Plopeni — Steaua Mizil; Se- 
lena — Constructorul ; Gl. C.F.B. — F.C. 
Argeş ; Chimia Rm. V. — Faur BHcureşti; 
Poli. Iaşi — Flacăra Moreni.

B ihor; C.F.R. Timişoara — Unirea A.L; 
Phoenix — Jiul Petroşani; Corvinul — 
Metrom B v.; Gaz Metan — C.S.M. Reşi
ţa ; Tractorul — F.C. Maramureş; Met. 
Bocşa — Jiul Craiova; I.C.I.M. Bv. — 
C.FJt. Cluj ; GL Reşiţa — F.C. Drobeta,

Seria rezultatelor . 
bune continuă

Continuă seria rezultate
lor bune ce le obţin Mi
nerul Bărbătenf. Mureşul 
Deva Haber Haţeg şi chiar 
Minerul Certe; care a a- 
vut în trei etape două de
plasări la Aurul Brad şi 
Metalul Crişdor, de unde 
a adus două puncte pre
ţioase în lupta pentru u- 
ttul dintre pnmeie trei 
locuri ale clasamentului. 
Surprize plăcute sunt Mi
nerul Bărbâtem (trei me
ciuri trei victorii, o echi
pă întărită cu câţiva jucă
tori de la echipele dih Văr 
lea Jiului, dar mai ales 
Mureşul Deva.

Surprinzătoare Înfrânge
rea Victoriei Căian la * 
Cristur. Echipa ce părşa că 
nu are nici o şansă de a 
obţine chiar pe teren pro
priu ambele puncte a In
firmat pronosticul, obţi
nând o valoroasă victorie 
pentru moralul formaţiei. 
Luând mai uşor începutul 
de campionat echipa Con
structorul (de necrezut) se 
află pe ultimul loc al cla
samentului ţinând „aproa- 
pe“ de alte două vechi 
combatante ale acestei di
vizii — Victoria Căian şi 
Minerul Teliuc.

Scorul etapei la Deva

.REZULTATELE ETAPEI: GF.R. Simerla — Min.
Ghelari 0—1 ; Min. Şt. Vulcan — Jiul Petrila 4—0 ;
Dacia Orăştie — Aurul Brad 2--1 ; Min. Bărbăteni
— Constructorul 3—0 ; flaber Haţeg — Min. Teiiue 
3—0; Cema Cristur — Vict. ’90 Căian 1—0: Mure*
şui Deva — Min. Amaoasa 9—0; Metalul Crişdor —
Min. Certej 1—3.

CLASAMENTUL

1. Minerul Bărbăteni 3 3 0 0 6— 1 6
2. Mureşul Deva 3 2 1 0 16— 1 5
3. Haber Haţeg 3 2 1 0 ■ 8— 2
4. Minerul Ghelari 3 2 1 0 5 •
5. Minerul Certej 3 2 0 1 7— 4 4
6. Dacia Orăştie 3 1 2  0 ■4r±»' 3 ■ ■ 4
7. Minerul Ştiinţa Vulcan 3 1 1 1 6— 3 3
8. Aurul Brad 3 1 1 1 ** 5— 5 3
9. Minerul Aninoasa 3 .1 0 2 10—12 2

10. C.F.R. Simeria 3 1 0  2 3— 5 2
II. Metalul Crişdor 3 0 2 1 3— 5 2;!
12. Jiul Petrila 3 1 0  2 4—12 2
13. Cema Cristur 3 1 0  2 2—14 2
14. Victoria *00 Căian 3 0 1 2 3— 5 1
15. Minerul Teliuc 3 0 1 2 1— 5 1
16. Constructorul 3 0 1 2 1— 6 1

ETAPA VIITOARE: Aurul Brad — Minerul Băr-
băteni; Minerul Certej — Metaloplastica; Jiul Petri-
la — Metalul C rişdor; Minerul Ghelari — Minerul
Ştiinţa Vulcan ; Minerul Aninoasa — C.F.R. Sim eria:
Victoria *90 Căian — Mureşul Deva: Minerul Teliuc
— Cema Cristur ; Constructorul — Haber Haţeg,

9-0
Înaintea meciului înce

puse o ploaie rece, de 
toamnă adevărată şi ne aş
teptam să vedem tribuna 
stadionului Mureşul goală. 
N-a fost aşa. Deşi ploaia 
n-a contenit până*spre sfâr
şitul reprizei a II-a, spec
tatorii. puţini, *şa e»m sunt 
deocamdată, dar statornici 
susţinători ai echipei deve- 
ne şi... pe timp frumos şj 
pe vreme rea, au asistat 
la un meci cu multe go
luri, bi care scorul a  curs 
fluviu. Din primele minu
te ale jocului, gazdele a- 
saltează poarta lui Cârstea. 
Terenul ca un patinoar, 
mingea udă au dat mult 
de furcă celor două echi
pe. în  aceste condiţii, de
venii iniţiază acţiuni şi 
trag la poartă. Chiar In mi
nutul 3, Danciu profită de 
o nesincronizare a apărării 
Minerului şi cu toate că 
portarul atinge mingea, nu 
o poate opri să intre în 
poartă; 1—0. Nu trec de- 

•eât două minute, Neagu ma
jorează scorul la 2—0. Mu
reşul curge” năvalnic spre 
poarta minerilor; irosind

câteva ocazii bune de a în
scrie, dar în min. 36, când 
Berindei centrează ca la 
carte ,4a întâlnire" lui Po
pa şi acesta ridică scorul 
la  3—0, ce rălpâne neschim
bat până după pauză în 
min. 52 în care Neagu în
scrie un nou gol pentru e- 
chipa sa şi scorul începe 
să ia proixtrtii: 4—0.

Mureşul păstrează in con
tinuare iniţiativa şi mar
chează. fneă cinci goluri 
prin Rădos (4) şi Stroia 
spre satisfacţia publicului 
ce a înfruntat cu stoicism 
ploaia. Mureşul a arătat că 
dispune de o echipă mult 
schimbată în bine, tehnică, 

- disciplinată, a cărei omo
genitate creşte de la o zi 
Ia alta sub atenta îndru
mare a antrenorului prin
cipal N. Aiexiuc. A arbi
trat D. Târsa (la centru) 
şi cu câteva greşeli în a- 
precierea ofsaidului — Ia 
linie — T. Mândru şl Pop 
(toţi din Hunedoara). -

Mureşul: Rahoveanu, Ar
deleana. Varlan, Stroia, Po
pa, Neagu, Buigaru (Tăn i- 
se), Berindc’1 Danciu (Elek), 
Rădos, Oacheş. ______

DIVIZIA
Cl a s a m e n t u l

după etapa a IV-a

U. Craiova 13—3 ‘ 8
.Farul;..:' 7—1 7
Steaua 6—0 7
Progresul - 5—2 6
F.C. Inter 3—2 5
Oţelul 5—3 4
,,U“ Cluj 7—7 4
Gl. Bistriţa 4—4 4
Petrolul 3—3 4
F.C. Braşov ,  1—1 4 
U.T.A. , 5—7 4
Sp. Stud. 4—6 3
Dlnamo 2—5 3
Dacia Br. 1—4 *
Rapid 2—4 2
Poli. Timiş. 5—10 2
Ceahlăul 2—8 *
Electroput. Q—5 0

ETAPA VIITOARE: Da
cia Brăila — Progresul j 
Dinamo — Petrolul; Eiee- 
troputere — Oţelul GL j  
Ceahlăul — „U" Cluj; ÎL 
T.A. — P o li;  Inter — ţî?» 
niv. Craiova; Sp. Studen
ţesc — Rapid; F.C. Bra
şov — F aru l; Steaua — 
Gl. Bistriţa.

f jjR O N O Ş P O R T

Pentru concursul Pro
nosport de mâine, 8 sep
tembrie, care cuprinde me
ciurile etapfei a 3-a a pri
mei divizii italiene şi par
tide din preliminariile O. 
M. S.U.A. ’94, iată pronos, 
ticul nostru: - '

Atalanta — Reggiana 1 
Genoa — Cagliari 1 2 
Inter — CremoneSe ţ  
Juventus — Sampd. x î 
Lazio — Parfiia 1 x 
Lecce — Foggia *
Na poli — Torino X 2
Piacenza — Milan Z
Udinese — Roma x
Scoţia — Elveţia 1 X 
Ţara Galilor — R.S.C. 1 x 2  
Ungaria — Rusia 2
Bulgaria — Suedia x

Urmaioarea etapă 
a Cupei României 

la fotbal
Va avea loc la 20 Octom

brie, când sunt programate 
să se desfăşoare 33 de par
tide şi vor uitra în compe
tiţie componentele Diviziei 
A, deci şi Jiul Petroşani 
cu CorvinuL întâlnirile se 
vor disputa pe zone geogra
fice între echipele califica
te până acum şi cele două 
din Divizia A. Gazde vor 
fi echipele de categorie 
inferioară.

Pagină realizată de 
SABIN CERBU



•  Astăzi, când aniversezi 
cei 15 ani, dragă Lonca 
'Andreea-Cristina şi eu mă 
alătu- celor. care iţi urea
ză „La mulţi ani“. Matteo.

(921058)
•  Vând casă, gaze, Hu

nedoara, str. S. Bărnuţiu, 
tel. 720939, 711613. (921059)

•  Vând agartament 2 ca
mere, Huneaoara, ultra
central, tel. 711613, 720939.

(921059)
•  Vând autacamionetă

pentru transport îngheţa
tă  (autorizată Sanepid), 
an fabricaţie 1990, telefon 
618218 ’ , (921088)

•  Vând urgent aparta
ment două camere, Deva 
Gojdu, str. Cernei. bl. F 2, 
sa 2, ap. 21.

(921224)
•  Vând IMS neînmatri

culat. stare foarte bună, 
motor Diesel D 115 Infor 
maţii Orăştie, str A. Iancu, 
bl. 6, ap. 56.

(921075)
Vând garsonieră, Goj- 

'du. Informaţii bl. O. 4, sc. 
3, ap. 10, orele 16--19.

(921260)
•  Vând maşini portabi

le pentru încărcat capsule 
de autosifcin. -Tel. 01-6361339.

(920873)
•  Vând Dacia 1310 break,

stareyexcepţională. Telefon 
620802. ’ (921220)

•  Cumpăr forinti, 10 lei.
Deva, 622685. (921218)
‘ •  Vând urgent tractor U- 

'650 M, stare bună, porni
re la cheie, inclus în pre
ţul de 2 milioane lei, o 
maşină de plantat ‘ cartofi. 
jUritescu Florian, Geoagiu 
Saţ, tel. 249. (921223)
, •  Vând instalaţie de îm

buteliat bere, suc, apă mi. 
nerală (nouă), 300 sticle la 
oră. Tel. 617412. (921229)

•  Vând Dacia J310, roşu
28, an fabricaţie 1984. Ve. 
ţel, nr. 19. ' (921254)

•  Vând apartament 4
camere, cartier Oituz, tel. 
621115. orele 17—21. ;

- (921250)
•  Vând pui Teckel sâr-

mos, exemplare excepţiona-- 
le. Deva, tel. 622141.-

(921247)
•  Vând Dacia 1300. Re

laţii la tel. 622248, după
ora 21. (921266)

' •  Vân'd apartament 4 
camere, etaj 4, zona Băl- 
cescu. Tel., 622141. (921247)

•  Vând garsonieră Gojdu,
et. 4. Tel. 616379, după o- 
ra 16. (921245)

•  Vând teren cu acces
din drumul Deva — Cozia. 
Informaţii tel, 613461, du
pă ora 18. (921236)

•  Vând televizor color 
Goldstar, preţ iiTTormativ 
250 000 Tel. 618346.

(921235)
•  Vând piese schimb

Volkswagen Passat, fabrica. 
ţie | (978, motor, cutie, vi
teze, punte faţă-spate, a- 
ripi spate, telescoape, ca
potă spate, stopuri. Telefon 
613982 sau 625630. (921235) 
,  •  Vând loc de casă cu 
fundaţie, curte şi grădină. 
Orăştie, str. Progresului, nr. 
59. . .(921261)

, •  Vând .Warttburg 353,
'stare excepţională, fabri
caţie 1987, motor schimbat 
în 1991, preţ 900 000, ' lei. 
Deva, tel. 625272, după 0- 
râ 16. ' (921264)

•  Vând garsonieră, gaze, 
et. III, str. Bălcescu, bl. 
37, 3 milioane, negociabil. 
Informaţii tel. 098/726955.

(921301)
•  Vând apartament două 

cartiere, parter. Deva. str.- 
M. Viteazul, bl. K. 6/3, po 
sibilltăţi privatizare.

(921265),
' •  Vând căţeluşă Ciobă. 

nesc germân, 8 luni. Tel. 
620915. (921258)

•  Vând garsonieră con
fort I. Deva, Micro 15, bl. 
52, ap. 22, et. 1. (921256)

•  Vând apartament 4
camere, zonă centrală. In
formaţii la tel. 627479, du
pă ora 20. (921268)

•  Vând (schimb cu auto 
plus diferenţă) apartament 
două camere. Tel. 625533.

(921272)
•  Vând prelată autotu

rism, Deva, tel. 617557, zil
nic după ora 18. (921232)

•  Vând Lancia Prisma, 
Turbo Diesel, 1987, stare

FILIALA DE REŢELE ELECTRICE 
D E V A

Vinde mijloace fixe la licitaţie publică, în 
data de 8 septembrie 1993, ora 10, la sediul 
din str. G. Enescu, nr. 39, Deva. Lista acestora 
este afişată la sediul F.R.E- Deva, S.D.E.E. 
Petroşani, C.D.E.E. Brad, Haţeg, Hunedoara.

înscrierile pentru licitaţie precum şl de
punerea anticipat se fac până Ia data de 
8 septembrie 1993, ora 9.

Informaţii suplimentare la telefon 615750, 
interior 110, 100. (671)

S C I BF N -L Z E R  L td .
KFSITA - ROMANIA

N c registru comercial -J/1082/92 
cod fiiol 3171711 

PIAŢA 1 DECEMBRIE 1918 nr-7 
telefon 096 116109 fax 096-410782

Vă invită să vizitaţi expoziţia cu vânzare 
jde mobilă, deschisă zilnic, între orele 9—20, 
‘ începând cu 6 septembrie 1993, m fostul depo

zit de ape minerale din zona gării C.F.R. Deva. 
Oferim spre vânzare următoarele :
•  biblioteci A a;.-:- ':>■ ■ -x
•  colţare
•  dormitoare
•  holuri
•  bucătării
•  mese, scaune şi birouri î

l
Firma angajează următorul personal: \

1 şef de depozit
— 1 paznic
— 4 muncitori necalificaţi. (921017) {

excepţională. Tel. 718691.
„ . (920126)

•  Vând motor Mazda 
626, complet, cu toate ac
cesoriile. Tel. 728437. '

(920127)
•  Vând apartament trei

camere, teatru, tel. 712989, 
după. ora 15,30. (920129)

•  Vând masă şi dulap 
de bucătărie, convenabil.

‘ Hunedoara, tel. 713404.
(920130)

•  Vând pian, coadă scur
tă ANT Petrof, preţ con
venabil, tel. 712231.

(920131)
•  Vând Renault 5, 957

cm cubi, consum 5,5, preţ 
convenabil. Deva, 629123.

' (911274)
•  Vând Mercedes 3,5 to

ne, Diesel, piese Mercedes 
2200, maşină pufuleţi, Baia 
de Criş, str. Revoluţiei, tel. 
165. (921280)

•  Vând apartament 2 
camere, etaj 2, Minerului. 
Informaţii 616964 sau tu
tungeria de lă complexul 
Kogălniceanu. (616964)

•  Vând cartofi, cantităţi 
mari, telefon 0923-25848, în
tre o re le '18—21.

(921281)'
' •  Vând autocamion Maz 

Diesel* 10 tone, 60 000 km, 
preţ negociabil. Deva, tel. 
629685. (921276)

•  Vând garsonieră în
Cluj-Napoca, bună 'pentru 
studenţi. 623140. (921275)

•  Vând convenabil Da
cia 500 .— Lăstun. Infor
maţii tel. 612638. (921284)

•  Vând 16 familii albine 
cu accesorii, rame rezervă, 
hrană iernat. Tel. 812977, 
Alba Iulia,. după ora 20.

A (921288)
•  Vând casă. Deva, Iz

vorului, nr. 11. (921291)
•  Pierdut ceas Doxa în

3. 09. 1993, în zona Bari- 
ţiu — Primărie. Aducător 
rului recompensă. Infor
maţii tel. 623356, după ora 
16.' . (921273)

•  S.C. Comtour Lowe 
S.R.L. angajează cu 
contract de muncă : 
confecţionări în piele ; 
confecţioneri în stofă 
— caţ«g .LIII • maro- 
chineri Informaţii tel. 
621113 sau Sântuhalm.
1,. (921100)

•  Ofer pentru închiriat 
apartament "2 camere şi

boxă, nemobilat în Deva, 
zona Pieţei. Informaţii Hu
nedoara, 711494. . (921234)

•  închiriez casă, central, 
societate comercială. Tel. 
619060, orele 10—13.

(921233)
•  Ofer cameră' de închi

riat (elev, elevă), zonă cen
trală. tel. 617086. (921259)

•  Caut garsonieră de în
chiriat, nemobilată, zonă 
centrală, plata lunar, Deva, 
613719. (921257)

•  închiriez spaţiu co
mercial (vizavi cu Institu
tul de Subingineri Hune
doara), actualmente bar. 
Vând mobilier de bar nou. 
ultramodern. / Informaţii 
712234, după ora 18.

(920132)
•  Caut garsonieră (a-

partament) nemobilat, pen
tru închiriere. Relaţii la 
tel. .716617. . . (920128)

•  Căutăm profesoară de 
matematică, de preferinţă 
pensionară sau neîncadrată 
pentru meditaţii zilnice. 
Tel. 618905, după ora 13.

(921241)
•  Solicit împrumut 2 mi

lioane lei, termen scurt, 
dobândă lunar, garanţie 
auto, notariat Deva, 6137i9, 
între orele 17—20. (921257)

•  în atenţia întreprin
zătorilor ! Societate comer
cială cu capital mixt caută 
cu posibilitate bună de câş
tig colaboratori cu capaci
tate' de organizare pentru 
muncă independentă. Tel. 
099/114388. (921286)

DECESE ■

•  Colegii de muncă " 
de la Exploatarea Mi
nieră Veţel sunt alături 
de familia Griober Eu
gen la marea suferinţă 
pricinuită de pierderea 
fiului
MARIAN GRIOBER 

de 16 ani
Dumnezeu să-l odih

nească. (921283)

•  Cu mare durere în 
suflet pţângem trece
rea în nefiinţă, la nu
mai 55 ani, a celei ca
re a fost

ECATERINA 
NATALI A BODOLAN 
înmormântarea mier
curi, 8 septembrie 1993, 
în comuna Geoagiu. 
Soţul, mama si copiii.

(921293)

_ R.A.G.C.L. DEV A -
Anunţă agenţii economici care au datorii, 

că li se va sista furnizarea apei reci, începând 
cu această şăptămână şi nu se va începe fur
nizarea apei calde.

' Acelaşi lucru se întâmplă şi cu asociaţiile 
dc locatari* Facem apel la locatarii din blocuri 
să facă o analiză cu conducerea asociaţiilor şi 
să ia măsuri de achitare a datoriilor. .Refuzuri
le neconciliate trebuie achitate urmând a se 
face. regularizarea după ce se încheie aceste li
tigii

-- - ş - — — —    — —   —      --t- —....... m  — r ^ T -T - r-

Un nou produs bancar exclusiv • 
a] Băncii Române pentru Dezvoltare: 

„CREDITE PENTRU CUMPĂRĂRI 
DE AUTOTURISME NOI DIN ŢARA 

ŞI IMPORT"
Banca Română pentru Dezvoltare acordă 

credite pentru cumpărări de autoturisme noi 
din producţie internă şi din import.

Persoanele fizice interesate se pot adresa 
zilnic, între orele 8—14, la unităţile bancare 
din Deva, Hunedoara, Petroşani, Haţeg .şi O- 
răştie. . ,; :-/ ' ' (701)

S.C. REISEN LANDSHUT SRL DEVA
•  Organizează în fiecare zi de marţi ex

cursie in Polonia cu mi«robuz de 12 locuri.
•  Efectuează transport marfă cu camion 

de 10 tone. Preţ negociabil.
Informaţii Ia telefon 617536, (921004)

R.A.G.C.L. HAŢEG \
Organizează în data de 13. 09 1993. ora 11 \ 

la sediul din str. Decebal, nr. 15, licitaţie publi- \ 
că cu strigare pentru închirierea următoarelor I) 
spaţii cu altă destinaţie, în conformitate cu H-G l
1O00/AA «î II r< 14 A1A1 « .1228/90 şi H.G. 140/91 :

•  imobil str. Libertăţii, nr. 13, Haţeg;
•  imobil str. T. Vladimircscu, bl 30 B, scâ  

ra D, parter, Haţeg ;
•  imobil bloc CI, ap. 3, Haţeg;
•  imobil Râu de Mori- 
Relaţii suplimentare la telefoanele 770651, \

777250 şi la compartimentul fond locativ din l 
cadrul regiei. (921029)ţ

S.C. MEMORII SERVICE S R L. HUNEDOARA 
Bdul Libertăţii, nr. 2, tel/fax : 095-716501

Vă oferă case de marcat ROHTECH ECR- 
208 omologate, cu următoarele caracteristici 
principale :

— 4 taxe programabile ;
c —-  8 departamente (grupe) de mărfuri;

— 20 clase de mărfuri pe departament;
— 200 articole codificate (preţ, departa

ment/clasă) ;
6 gestiuni (casieri codificaţi);

— rapoarte de gestiune pe casieri, depar- 
t tament/clasă ;

— rapoarte financiare, statistice ;
— bandă dc hârtie dublă (bon client ~t~ 

jurnal);
— imprimantă bicoloră.
Se asigură instalare, instruire, consumabi

le, service în garanţie şi postgaranţie. Pro
gram : luni-vineri, între orele 9—17. (708)

GRUPUL ŞCOLAR ENERGETIC DEVA 
str. Minerului, nr* 28, telefoane': 620913, 621638

Anunţă licitarea chioşcului alimentar. Lici
tarea are Ioc în data de 10 septembrie 1993, o- 
ra 10. (709)

COMAT HUNEDOARA S A. 
str. Dtepoziteldr, nr. 5, DEVA 

O F E R Ă :
•  SOBĂ DE ÎNCĂLZIT cu combustibil l i 

chid Ia preţul (inclusiv TVA) de 27 810 lei/bu- 
cata.  ̂ (712)
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CAMERA DE COMERŢ SI INDUSTRIE 
A JUDEŢULUI HUNEDOARA

Face înscrieri pentru următoarele cursur» 
de formare şi de perfecţionare : -

•  curs de perfecţionare în domeniul nou 
Iul sistem de contabilitate

•  curs de iniţiere în contabilitate (noul 
sistem de contabilitate)

•  „PREGĂTIRE ÎN DOMENIUL VĂMUI
RII ŞI EXPEDIŢIEI INTERNAŢIONALE A 
MĂRFURILOR DE EXPORT-IMPORT“

•  cursul „SPIRITUL ANTREPREN ORI AL 
ŞI ÎNTREPRINDEREA PRIVATA ÎN ECONO
MIA DE FIAŢÂ“.

Informaţii şi înscrieri la sediul Camerei de 
Comerţ si Industrie din Deva, str. 1 Decembrie, 
nr. 35, tel. 612924, 614798. (711)

L I C I T  A Ţ I E /
La data de 13. 09,1993, la sediul Primăriei 

municipiului Deva va avea loc licitaţia pentru 
concesionarea unor terenuri pentru spaţii co
merciale, situate în Deva, pe str. Piaţa Dacia, 
parcul „Cetate-, lângă complexul Kogălnicea
nu din cartierul Gojdu, şi lângă blocul 43 de 
-pe Calea Zarandului, din. zona gării.

De asemenea, se oferă spre concesionare ' 
terenuri pentru construirea de garaje, ampla
sate pe str. M. Eminescu, str. Teilor — Micro 
15, str. Crişului, Micro 15, strada Minerului — 
Cioclovina.

Documentaţiile pentru licitaţie se pot cum
pără zilnic de la I.P.IL Deva S.A., Piaţa Vic-

i) toriei nr. 2, până în data de 10.09.1993.
J în  continuare, se pot face înscrieri pentru 
i construire de apartamente proprietate persona
lă în municipiul Deva şi oraşul Simeria. (699).

V

Ziar edita! de S.C. „CUVÂNTUL C.I8ER“ S A. J/20/618/1991. Cont 30?0 50 601 B.8. Deva. De va, B700, str. I Decembrie, 35, jud. Hunedoara, 
v- Telefoane: 611275, 612157, 611269, 625904.' fax 618061. întreaga răspundere pentru conţinutul artleoleioi pilMieate o poartă autorii acestora. ...

Tiparul executat Ia S.O. „POLIDAVA” S.A. D E V A ^


