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Şcoala Generală R&pqltu 
Mare. ora 6 fără zece ml- , 
nuta. Elevii se ,
in sălile devclâsă, pe cori
doare domnind liniştea. Ca
drele didactice , discută tn 
cancelarie, cu catalogul stfb 
braţ, probleme de meserie. 
In cabinetul directorului a 
fost invitată 9 mamă cu 
fiul său, elev la această 
şcoală, împreună cu profe
sorul diriginte, pentru a 
lămuri unele apucături care 
dacă nu sunt estompate la 
timp, vor conduce pe minor 
pe o cale tris tă : „azi un 
ou, mâine...“

E greu să fiţi director de 
şcoală azi, dle profesor 
Gheorghe Med rea ? ne-a ve
nit pe buze prima întrebare 
pentru acest profesionist al

^Răceala"... funcţiei şi 
mai puţin demnitatea ei!
catedrei Evitând pentru 
moment răspunsul, dânsul 
ne-a vorbit despre colectivul 
de cadre didactice de aici, 
alcătuit, în general, din ti
neri, calificaţi, care caută 
să-şi cunoască mai bine e- 
levii la clasă, în pauze, pe 
stradă, acasă. „Suntem a- 
propiaţi de copii pentru că 
acasă părinţii sunt cu pro
blemele lor, unii chiar mal 
puţin responsabili. Şi ne 
pare rău că aceşti părinţi 
ne-au fost, la rândul lor, 
elevi".

— Credeţi că un dialog 
de profunzime se poate în
jgheba cu familia ?

— Credem că e posibil. 
Trebuie însă sinceritate de 
ambele părţi şi mai mult 
interes din partea familiei.

—vŞi totuşi, e greu să 
fiţi director de şcoală ?

— In privinţa „bugetu
lui" şcolii, ajungem să ne 
fie ruşine de noi şi de dem
nitatea noastră. Ajungând 
să ceri, să rogi repetat, te 
simţi, la un moment dat, 
jignit, ofensat. Şi atunci,

ne gospodărim şi noi cum 
putem ! Înainte aveam un 
buget propriu, mic cum era 
el. din care cumpăram zece 
coli de hârtie, câteva cutii 
cu cretă, mături, câteva 
geamuri etc. Acum, când 
trebuie să cumperi ceva, 
scoţi banii din buzunar şi 
apoi mergi cu bonurile la 
decontat la centrul de e- 
xecuţie bugetară. Ni s-au 
furat burlanele de scurgere 
a apei pluviale, am adus 
burlane de acasă şi, acum, 
aştept să-mi fie decontate. 
O problemă care ne pre
ocupă cel mai mult sunt 
terenurile agricole pe care

MINEL BODEA

(C on tinua re  In  pag. •  2-a)

CUVÂNTUL
I I R U D

Zilele Francafonîei la Deva
^Continuând o tradiţie sânte expuneri în îegătu-i 

deja cunoscută publicului ră cu dificultăţile educa-1  
francofon al judeţului ţiofiale ale copiilor şi for- 7 

nostru. Asociaţia de schim- marea deprihderilor civice J 
buri culturale cu ţările încă de la vârsta preşco- \

Iară. I
Licei^de artă a găzduit, 7 

în aceeaşi zi, expunerea) 
dnei Paulette Amrheim |  
(Strasbourg), „Impresio- 1 
nismul". însoţită de un 1 
set de diapozitive, pre- ţ  
legerea excepţională a cu- ' 

levi din Deva şi judeţul cerit întreg publicul asis- 
Hunedoara. tent. A urmat „Poezie şi

Ţinta principală a aces- revoltă", studiu prezentat 
tor întâlniri a fost dialo- de dşoara prof. Mioara 
gul, schimbul de idei, pre- Todosin, Universitatea E- 
zentareâ unor valori cui- cologică Deva. 
turale atât franceze cât Şcoala Normală ,^Sa- 
şi româneşti. Temele abor- bin Drăgoi" i-a primit 
date au atins domeniul e- sâmbătă pe participanţi la 
ducaţional, social, literar, atelierul-seminar „Parisul 
filozofic, al picturii şi de zi cu zi“. Surprinsă în- 
sculpturîi. Astfel, vineri, tr-un mod original cu a- 
29 octombrie, în sala de jutorul .imaginilor, viaţa 
şedinţe a Primăriei Mu- cotidiană a parizianului

■ francofone „FRADEV" a 
organizat în zilele de 29 
şi 30 octombrie, la Deva, 
Zilele Francofonie.i. Au 
participat invitaţi din 
Quiinper şi Strasbourg 
(Franţa), profesori, oameni 
de cultură, studenţi şi e-

nicipiului Deva, adresân- 
du-se în special celor in
teresaţi de învăţământ şi 
relaţii sociale, dna Fran- 
coise Bohner şi dna Pau
lette Walter (Strasbourg)

de rând — „metrou, sluj
bă, noapte bună" — a 
putut fi descoperită de 
către cei prezenţi cu aju-

CODRUŢA ISTRATE
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CONSTATARE:

0  Toate afacerile ilicite au grijă să-şi ex
pună la vedere o firmă legală.

O PRECIZARE Şl ÎNCĂ CEVA
In articolul intitulat „E- 

xistenţe pe muchie de cu
ţit" ne exprimam nedume
rirea că în cazul tânărului 
Adrian Gancea, din Brad, 
de-a lungul anilor, nici o 
comisie medicală sau medic 
specialist pe la care a tre
buit să treacă, la integra
rea în şcoală, la angajare 
sau la recrutare, în vederea 
încorporării nimeni nu î-a 
putut depista handicapul 
de care suferă „infanti
lism psihic".

Comandamentul Militar 
Judeţean, prin biroul său 
de evidenţă militară, ne so
licită o  precizare la aceste 
nedumeriri. Ea constă in 
aceea că la recrutare, în 
data de 7 octombrie 1991, 
comisia medicală a CMJ a 
depistat acest handicap şi 
chiar l-a trimis pe tânăr, 
pentru a fi internat în Spi
talul Militar de la Sibiu, 
spre confirmarea diagnos
ticului şi scoaterea defini
tivă din evidenţă.

Facem această precizare 
în spiritul adevărului şi 
spre lauda medicilor spe
cialişti deveni care, atunci 
când sunt convocaţi în co
misie pentru atestarea stă
rii de sănătate a viitorilor 
ostaşi, înţeleg să-şi facă 
datoria cu profesionalism şi 
conştiinciozitate.

Din păcate, însă, această 
completare adusă articolu- 

ION CIOCLEI
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Vânzarea unor produse 
la preţuri după bunul 
plac. tinde să devină un 
fapt cotidian. Ignorarea 
cumpărătorului, sfidarea 
acestuia, dar mai ales goa
na după sute de mii de 
lei obţinute peste noapte 
rămâne o realitate tristă 
a acestor zile, când stânga 
nu ştie ce face dreapta.

De de 4ott$i această mi
că divagaţi, înainte de 
consemnarea unei escroche
rii la rece, stopată acum 
câteva zile, la Deva, de că
tre o echipă de control a 
Gărzii Financiare a jude-. 
ţulul Hunedoara ? Pentru 
că, deocamdată, munca 
cinstită devine izvor de să-

Escrocherie
răcie, lucru dovedit de pau
perizarea masivă- a oame
nilor.

In ziua de 20 octombrie 
a.c., dnii COstel Papin, 
Constantin Dămean şi Se- 
bastian Suşman, comisari 
la instituţia susamintită, au 
depistat pe Zoe Antonescu, 
patronul firmei „Comando" 
SRL Tirgovişte. comerciali
zând în piaţa din Micro 15 
frigidere şi congelatoare, la , 
preţuri umflate cu 26 808 
lei, 44 560 lei şi respectiv 
62 230 de lei, peste adaosu
rile comerciale înscrise în^ 
documente. Astfel, într-un

timp scurt, Zoe Antonescu 
a încasat necuvenit de la 
cumpărători. suma de 
942 800 lei, bani care au fost 
confiscaţi de către organul 
de control, făeându-se de
mersuri, totodată, pentru 
începerea urmăririi penale, 
fapta constituind infracţiu
ne la Legea 12.

Pe timpul Investigaţiilor 
efectuatei, Zoe Antonescu 
a încercat să convingă co
misarii Gărzii Financiare 
să renunţe la acţiunea de 
control întrucât „este" ru
da unor persoane influente 
în Dîmboviţa. Dar, din pă
cate pentru împricinată, 
insinuarea, a rămas doar o 
iluzie spulberată.

CORNEL POENAR

D ragoste şi crim e ( i l ) Z I

•  Părăsitul suferă groaznic 9  Tentative nere
uşite •  Ameninţarea 9  Coborârea pe frânghie
•  Ucigaşul îşi pregăteşte cuţitul.

Deci, după divorţul să
vârşit în secret, cum zice 
el, Petru Nichescu s-a tre
zit în drum, fără locuinţă 
adică, fiindcă apartamentul 
i-a fost atribuit, prin sen
tinţă judecătorească, fostei 
sale soţii. Dar nu acest lu
cru îl supăra cel mai tare, 
ci motivul care a determi
nat-o pe femeie să se des
partă de eL Zicea oricărui 
voia să-l asculte.

— O iubesc foarte tare 
şi - nu pot trăi fără ea !
* Unii îi ziceau, voind să-l 
consoleze.:

— Aşa a vrut bunul 
Dumnezeu!

Alţii 11 sfătuiau :
— încearcă s-o aduci îna

poi, să vă împăcaţi adică.
P.N. a luat de bun acest 

din urmă sfat şi a purces 
să-l împlinească. Când M.U. 
s-a dus la Timişoara, la 
fata căsătorită ; acolo (la 
nunta căreia ei a contri
buit), P.N. s-a dus după ea 
şi i-a zis punându-şi miere 
în voce :

— Tu Mărie, hai să ne 
împăcăm, că fără tine viaţa 
mea nu face doi bani.

— La tine nu mă mai 
întorc ! a rostit femeia ferm.

— De ce ? Ai pe altul ?
— N-am pe nimeni, dar 

eşti rău cu mine şi cu fe
tele.

După o vreme P.N. a 
reluat tentativa. De data 
aceasta s-a dus la chioşcul 
unde muncea fosta soţie. 
Aici a avut loc iarăşi o 
discuţie dură, purtată în 
faţa Măriei H„ o vecină. 
Rezultatul a fost acelaşi — 
refuzul. Atunci P.N. a stri
gat, să-şi spargă corzile 
vocale:

— De mâna mea ai sâ 
mori !

A urmat a treia încer
care. S-a dus la uşa apar
tamentului unde locuia so
ţia, a sunat, a bătut, ’ dar

TRAIAN BONDOR
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O  «ZORI NOI" APARE... 
„MATINAL". începând cu numă
rul de azi, cel al 1001-lea, co
tidianul „Zori noi" din Petroşani 
apare sub o nouă denumire, cea 
de „Matinal". Le dorim colegi
lor şi prietenilor ziarişti din Va
lea «nulul la cât mai multe mii 
de... „Matinal I" (D.G.)

©  LICITAŢIE. Miercuri, 27 
octombrie, la  Uricanl a  avut loc 
licitaţie pentru concesionarea u- 
nor terenuri proprietate de stat, 
in  vederea realizări! a  16 chioş
curi comerciale şi a 19 garaje.

Terenurile s-au adjudecat la 
preţuri între 300—420 lei/mp/an 
pentru garaje şi 8000 lei/mp/lună 
pentru două chioşcuri. (I.C.)

©  INVITAŢIE NEONORATA. 
Dl senator Octavian Munteanu a 
invitat, sâmbăta trecută, ziariştii 
de la presa locală, precum şi re
prezentanţii presei centrale, la o 
conferinţă de presă pe tema In
tervenţiei sale în Camera supe
rioară a Parlamentului In legă-- 
tură cu moţiunea depusă de o- 
poziţie şi alte probleme din ac
tivitatea organului legislativ su
prem al ţării. Invitaţia nu a fost 
onorată decât de ziarul nostru şi 
de o reprezentantă a gazetei „Că
lăuza". Poate pe gazetarii care 
au .lipsit nu-i interesează proble

mele care frământă viaţa politică 
a ţării. Dar oare pe cititorii lor ? 
(Tr.B.)

© În l o c u ir e  d e  d ir e c t o r i. 
Recent a fost înlocuit din func
ţie, pe motive de reorganizare, 
directorul Spitalului judeţean. 
Noul director al acestei institu
ţii medico-sanitare este dl dr. 
Ion Iliescu. (I.C.)

© „FURNALE" IN FUNCŢIU
NE. Sezonul fabricării ţuicii de 
prune — vinars cum îi zic ar
delenii — este în toi La Balşa, 
anul acesta a fost bogat în fruc
te — în special în mere, nuci şi 
gutui. La ora actuală se află în 
funcţiune — bineînţeles cu acte

în regulă — 60 de cazane de fa
bricat ţuică. Poftă bună ! (Tr.B.)

© FRUMOASA PERECHE. In- 
tr-un cartier din Deva i-am întâl
nit pe tinerii Marla şi Florin Bo- 
dea, electromecanici, lucrători la 
Telecomunicaţii Deva. Răspun
deau de rezolvarea solicitărilor 
celor care aveau telefoane de
fecte. Soţ, soţie, ei sunt mereu 
pe teren, acolo unde apar defec
ţiuni la aparatele telefonice. Când 
nu aveţi ton (la telefon), Maria 
şi Florin, meseriaşi de clasă, vă 
dau tonul... (Gh.I.N.)

\ 2 NOIEMBRIE

j « A u  trecut 305 zile 
1 din acest an ; au mai
ţ rămas 60 ;
|  9 1781. Izbucneşte ma-
1 rea răscoală. ţărăneas- I 
/ că, condusă de Horia,
) Cloşca şi Crişan.
\ •  1816; A murit
1 GHEORGHE ŞINCAI (n.
( 1754), reprezentant al 
’ Şcolii Ardelene. Are 
) mari merite în organi- 
j zarea învăţământului ro- 
7 mânesc din Transilvania.
/ A scris „Hronicul româ- 
1 nilor şi a mai multor 
ţ neamuri".
i •  1872. S-a născut, la 
1 Bucureşti, CINCINAT 
» PAVELESCU (m. 1934). 
V Autor de catrene („E- 
i pigrame"), madrigaluri şi 
7 romanţe („Poezii").
1 •  1873. S-a născut
; sculptorul român Dl- 
\ MITRIE PACfUREA (m.
1 1932). Primul' sculptor 
7 român cu viziune Tno- 
1 numentală (statuia „GI- 
l gantul").
\ •  1854. Moare ANTON
t PANN (n. 1796). Autor 

de povestiri şi snoave în 
versuri („Poezii deose
bite sau- Cântece de lu
me"). Talent multilate
ral, a avut un rol im
portant în istoria muzi
cii române bisericeşti

•  1950. A murit BER- 
NARD SHAW (n. 1856), 
scriitor englez de origi
ne irlandeză. A scris 
teatru de idei şi cu con

ţinut istoric, romane. Pre
miul Nobel (1925).



Sărăcie cu împrumut

Familia mea este formată din cinci per
soane şi avem fiecare următoarele veni
turi : Chiper Adrian — 35 021 lei, Chiper 
Uvia — 32 646 lei, Chiper Dumitra — 
27 933 lei, Chjper Ioan — 15 000 lei, Chi
per Cristin — 26 892 lei. Din această listă 
primii trei sunt pensionari, al patrulea are 

' ajutor social, iar ultimul e şomer. Dacă 
facem un calcul pe persoană rezultă un 
venit de 27 490 de lei. Oare pe fiecare mem- 

* bru de familie separat ajunge această 
sumă pentru cheltuielile de azi, difi care 
să rămână să te îmbraci, să iei încălţămin
te, medicamente, să plăteşti cheltuielile la 
bloc, telefonul, curentul electric ?
'•In lunile septembrie şi octombrie, pe 
lângă sumele respective, am mai împru- 
mutaţ câte 70—75 000 lei şi achitând îm- 
prumutul de fiecare dată, iar rămâneam,

majorării căldurii, pentru ca toţi să plă
tească căldura. Asociaţiile să împartă şu- 
ma calculată pentru căldură, la numărul 
total al salariaţilor şi pensionarilor, iar 
suma rezultată să fie adunată celorlalte 
taxe la' fiecare apartament în bloc.

In felul acesta fiecare salariat sau pen
sionar ar plăţi cinstit costul majorării căl
durii de 2—3 ori (nu de 9 (nouă) ori) şi ar 
putea plăti taxele la asociaţie şi locatarii 
cu venituri mai mici şi am beneficia cu 
toţii şi de apă caldă şi de căldură. (Nicu 
Moţ, Deva).

N.B. Este interesant raţionamentul dv. 
şi până la un punct chiar convingător. El 
nu ţine însă seama în întregime de esen
ţa hotărârii Guvernului referitoare la a- 
ceste compensaţii. Ele nu s-au instituit 
pentru a îngreuna situaţia materială a 
familiilor cu mai mulţi membri aducători 
de venituri în casă (aşa cum ar rezulta din

fără bani. Pentru ameliorarea situaţiei fi- .Propunerea dv.).
nanciare precare, dorind să participăm şi 
noi la Caritas, am încercat să împrumu
tăm ceva bani/ de la următoarele bănci: 
Bankcoop, Bank Post, Dacia Felix, Ban- 

. câ Agricolă, Banca de Credit, Româno-A- 
mericaria, Casa Romană şi Cooperativa de

Am dat publicităţii punctul dv. de vede
re mai cu seamă pentru faptul că hotărâ
rea respectivă se mai află încă în stadiu 
de propunere înaintată de Guvern. Parla
mentului. Şi încă ceva: tranşele de venit 
până la care se acordă compensaţii se re-

credit „Decebal“. Toate băncile au spus , feră la venit f* u» membru de familie, 
că oferă credit particularilor cu firme, că
noi suntem pensionari şi nu prezentăm 
garanţii. (Chiper Dorin, Deva).

Posta rubricii

Uit mod de compensare inechitabil

Pe timp de iarnă, taxele ^omune se vor 
.ridica la circa 25 000—30 000. lei, taxe pe 
care locatarii cu venituri mici nu le vor 
putea plăti.

Procedeul uzitat în prezent “pentru plata 
costului majorării căldurii, în cazul sala
riaţilor şi pensionarilor, soţ şi soţie, din 
acelaşi apartament, nu este corect. Exem
plu : Unul din soţi plăteşte majorarea, dar 
primeşte înapoi banii prin compensarea 
primită la salariu sau pensie de către ce
lălalt soţ. - ' . ! '

Deci. salariaţii şi pensionarii soţ şi so- 
: ţie nu plătesc majorarea costului căldurii' 
; iar familiile cu un singur salariu sau pen

sionari cu o singura pensie plătesc cos- 
. tul căldurii majorat de nouă ori. Sunt fa

milii în care sunt 3—3 salariaţi în acelaşi 
apartament, unul plăteşte m-vorarea tar 
ceilalţi 2, deşi primesc bani pentru majo- 

< rare; nu plătesc.
Ga răspuns la articolul ,,Dreptul la re

plică" din „Cuvântul liber" nr. 964/23 sep
i i  tertibrie 1993, propun şi rog Primăria Mu- 
\ nicipiului Deva să intervină pentru ca a- 

sociaţiile de locatari să primească o si- 
, tuaţie clară, precisă (eventual la respon

sabilii de scară şi bloc) de toţi locatarii 
salariaţi şi pensionari soţ şi soţie, fiu şi 

* fiică, din acelaşi apartament,, care au pri
mit şi primesc compensaţie pentru costul

•  Gheorghe Duma — Crişcior : Dle Du
ma, în legătură cu problema buteliilor de 
la Crişcior, pe" care o tot atţuceţi în dis
cuţie în bogata corespondenţă cu noi, cre
dem că este cazul să punem o dată punct. 
Principiile-economiei de piaţă nu se îm
pacă ou decizii administrative, prin care 
un agent economic este obligaţ la activi
tăţi care nu-i sunt rentabile. S.C. Peco SA 
nu poate fi obligată de nimeni să aducă 
butelii de aragaz la Crişcior, la acelaşi 
preţ cu care le vinde la Brad. în această 
situaţie, iniţiativa primarului de a rezolva 
această problemă a comunei, prin alt a- 
gent economic, ni se pare lăudabilă.

•  Mult stimate domnişoare Ileana şl 
Dorina Giurgoi, din Gurasada. înţelegem 
dorinţa dv. de a coresponda cu băieţi- din 
Italia, între 22 şi 28 de ani, necăsătoriţi, 
bruneţi, înalţi, simpaticf şi cu... maşină. 
Noi nu cunoaştem însă," deocamdată, nici 
un italian, iar în privinţă publicării îri' I- 
talia a datelor trimise nu ne putem an
gaja.

La vârsta dv de 18 ani (sunteţi probabil 
gemene) nu-i prea greu să vă găsiţi „ma
rea iubire" chiar mai aproape de... casă. •

•  Aron Isac, Hunedoara. Dacă doriţi lă
muriri suplimentare vă puteţi adresa Di
recţiei Muncii şi Protecţiei Sociale Hune
doara — Deva — Oficiul de pensii. In 
scrisoarea dv. să menţionaţi neapărat nu
mărul dosarului de pensionare sau- să pu
neţi un cupon de pensie.

Abia se poate ajunge In 
Autpgara din Deva, Este 
înconjurată de. şantiere, 
Şanţuri, grppl, /grămezi de 
moloz, materiale de con
strucţie, ţevi. Se munceşte.

zii şl-reparaţii, vanele4 au 
fost curăţate, separatorul de 
nămol la fel. Toate autobu
zele trec la verificarea in
stalaţiilor de încălzire inte
rioară. ’

mitele costurilor carburan
ţilor. Noi facerh totul pen
tru cei cară urcă zilnic îr 
autobuzele eu emblema „Co 
ratrans". Dispecerii Augus- 
tin hlilhteanu, Gorina' Fio-

. Doar în pragul iernii sunt 
atâtea şi atâtea de făcut

— In ce ne priveşte — 
arăta dl ing. MIHAI-SAN- 
DU JULA, noul şef al Au
togării — asigurăm acope
rirea tuturor traseelor. Fă
ră nici o suspendare, nici 
o întârziere.

— Stimate dfe inginer, 
dar iarna bate tot mai in
sistent la uşă. Cum o pri
mim ?

— Suntem bine pregătiţi. 
Avem anvelope, piese de 
schimb, motorină. La punc
tul termic s-au făcut revi-

— Am văzut lucrându-se 
pe acoperişul autogării.

— Da. Izolăm acoperişul 
întregului corp de clădire 
al autogării .deoarece în 
multe porţiuni picura apa. 
Vom separa Şi casele de bi
lete, pentru a-i putea servi 
mai i)ine, mai operativ pe 
călători.

— In ajunul iernii nave
tiştii, elevii, călătorii ce 
speranţe au 7

— Vor avea autobuze cât 
de cât încălzite, vom pune 
huse pe scaune, preţurile 
biletelor se vor situa în li-

rea, Ion Mane, conducători 
auto de mare clasă Vasil 
Moga, Ionel Faur, Ione 
Cioară, Roman Dud, toţ 
ceilalţi, taxatoarele de 1 
bord asigură o călători 
plăcută. Putem garanta c 
vom fi la fel de corecţ 
punctuali şi in sezonul fri 
guros care s-a făcut dej 
simţit. Iar în ce ne privea 
te ne exprimăm credinţa c 
şi dumnealor vor. fi aseme 
nea. Cu bilete, cu abon; 
mente la zi...

Gh.I. NEGREA

„Până când, sărmani bătrâni...?4
In  cursul lunii mai 1993 

dotil director Oprinescu . de 
la RAGCL Brad a ţinut 
o şedinţă cu locatarii b lo-, 
curilor B şi CX unde s-a 
exprimat în felul următor : 
„Vă aduc la cunoştinţă că 
la 1 iunie 1993 se va ma
jora taxa la apă caldă, de
oarece statal nu ne mai dă 
subvenţii".

.Totodată a specificat că 
taxa. va fi de 2700 lei/per- 
soanu. . *

Locatarii, foarte speriaţi, 
au spus că vor sigila apa 
caldă, deoarece nu au po
sibilitatea să o plătească. 
Dnul Oprinescu a fost" de - 
acord cu această problemă, 
spunând sâ fâcă cerere fie- ~ 
care pentru a sigila-robi
netul. In ziua următoare 
zeci şi sute .de cereri s-au 
depus la RAGCL Brad de. 
către locatari pentru sigi
lare.

;ln următoarele zile au 
venit doi tineri cu o bucă
ţică de sârmă de 30 ori, pre
tinzând suma de 500 lei 
ca să închidă robinetul.

Ne întrebăm pentru ce , 
aceşti 500 de lei. pentru 30 
cm de sârmă, şi 10 min. de 
lucru ?•

Văzând conducerea 
RAGCL-ului că oamenii nu 
glumesc şi cererile se în

mulţesc, ne-a invitat la al
tă şedinţă să negociem d in . 
nou preţul la apa caldă, 
dar acum cu un alt repre
zentant al RAGCL Brad, in 
persoana dlui ing. Darau, 
care de la bun început s-a 
pronunţat că nimic nu es
te legal din toţ ce ne spu
ne referitor la preţul apei 
calde. Astfel s-a ajuns la 
preţul de 1000 lei/pers., dar 
când a fost la plata taxei, 
pe tabel a apărut suma de 
1200 lei/pers. Iar la întffe- 

bareâ pe care i-am adrCsat-o 
dlui administrator' — ; fie 
ce acest preţ ? — a râs şi 
a dat din umeri.

Bine dlor de la RAGCL 
Brad, se apropie iarna, ce 
va fi cu noi, că suntem 3- 
meninţaţi toţi locatarii, că, 
dacă nu achităm stima de

26 700 lei pentru apartamer 
cu două camere şi suma ci 
32 700 lei pentru trei came 
re, nu vo"m avea căldură 
Dacă vrem săi ni se înch 
dă caloriferul din aparte 
ment, ni se pretinde, sum 
de 40 000 lei, aşa a spus c 
ing., că suntem proprietai 
şi trebuie să plătim acea; 
tă taxă. Asta este tot 1; 
gal ? v /

Şi acum ca încheiere 
ultimă în trebare:

„Fâiîă când sârma ii hi 
trâni,

Timpul cc ne-a mai rî 
mas. o 'să-I irosim ţăcăni 

Precum Vita în pripas 1 
Nc strigăm în stradă jale 

Să se şctifurc cetatea, ( 
doar nu ne mai e tcam  

Că ne iă securitatea". 
(Muria Câmpean, Brad, st 
Libertăţii, bl. B20, ap. 6).

0  PRECIZARE Ş l INCÂ CEVA
(Urmare din pag. Iţ

lui respectiv naşte o altă 
nedumerire: Tânărul A- 
drian Gancea a fost inter
nat în Spitalul Militar Si
biu în ianuarie 1992. Insti
tuţia sanitară militară, deşi 

. avizată de comisia de ta 
Deva despre cazul pe care-1 
are sub observare, a modi
ficat decizia acesteia, con
cluzionând că tânărul este 
„apt pentru serviciul mili
tar la anumite arme". în 
baza acestei decizii a spe- 
cialiştiior, tânărul a fost 
încorporat intr-o unitate 
militară de - vânători de 
munte. Să trimiţi într-0 u- 
nitate militară un tânăr de 
20 de ani care nu are dez
voltarea psihică nici a unui 
copil de vârsta începutului 
şcolii n i. se pare foarte 
grav. Noroc că comandanţii 
săi şi-au dat repede seama 
ce soldat le-a fost încredin
ţat şi după o lună şi trei 
săptămâni l-au retrimis ‘ la 
Sibiu de unde, după « săp
tămână şi ceva, a fost cla

sat medical cu diagnosticul 
„infantilism psihic" "  şi cu 
propunerea de scoatere din 
evidenţele militare.

Deci, între două internări 
la Spitalul Militar din Si
biu, starea de sănătate a 
tânărului a oscilat între 
„apt pentru serviciul mili
tar la anumite arme" şi 
„inapt serviciului militar cu 
scoaterea din evidenţă". Ce 
concluzii se pot trage de 
aici 7 Că în timp de o lună 
şi trei săptămâni, cât a fost 
încorporat, starea sa de sănă
tate s-a depreciat până la 
starea de handicap 7 In 
acest caz instituţia Armatei 
ar urma să-şi asume faţă 
de el nişte obligaţii.

Noi nu forţăm asemenea 
raţionamente şî susţinem 
în continuare că pentru a 
i şe conferi un statut so
cial, Adrian Ganceâ trebu
ie să fie sprijinit de insti
tuţiile de protecţie socială 
civile. în acest sens, rugăm 
Inspectoratul de Stat pen
tru Handicapaţi să se im
plice în rezolvarea acestui 
caz „pe muchie ţie cuţit".

„Răceala"... funcţiei şi mai 
puţit) demnitatea ei!

(Urmare din pag. I)

le-am avut. La Foit, de 
exemplu, şcoala a avut o 
grădină care i-a fost luată. 
In plus. Primăria consideră 
că terenul din curtea şcolii, 
deşi e îngrădit,; e al el. De 
pe loţul şcolar scoteam pro
duse ou care ne autofinan- 
ţam. Gardul de prefabricate 
cu care era îngrădit tere
nul agricol al şcolii din 
Rapolt a fost luat, iar. te
renul dat la localnici. în
trucât acest teren a fost al 
nostru, cumpărat pe vre
muri de bătrânii satului 
pentru -şcoală, înregistrat 
la Cartea funciară, am ce
rut teren în schimb. Nu 
primim. Şi când te gân
deşti că actualul primar a 
fost elevul nostru. Sperăm 
că va reveni la sentimente 
mai bune faţă de şcoala 
care i-a călăuzit paşii în 
viaţă. ^

—" Cum staţi ca  pregăti
rile pentru iarnă ?

— Stăm rău cu lemnele. 
Ară- pririiit o maşină. Din 
45 tone am obţinut, aşadar, 
doar 6 tone pe total co
mună (5 şcoli şi 2 grădi
niţe). „

Pentru reporter, mărturi
sirile dlui director se aso
ciază cu ale multor altor 
directori de şcoli, care simt 
tot mai mult „răceala"..* 
funcţiei şi mai puţin dem
nitatea ei/

Sondaj psntru

Pin când „ în când am tr-o mişcare în sertar mâ- 
prostul obicei de a sonda runţişul' şi în timp : ce-mi 
buna-credinţâ a  oamenilor intînde biletul de 50 de 
din sfera serviciilor. Son- lei, rosteşte' sentenţios : 
dajul H fac,: bineînţeles, „I-ai avut număraţi !“ /
cu bani. In ziua ■/ aceea 1 Sigur, fuseseră nunia 
mi-am strâns -tot metalul • ’
de prin buzunare pentru 
un bilet de autobuz,-JEra 
mărunţiş pentru un bilet 
loco,- monede de 5. vechi ’ * 
şi noi, de 3, de un leu, noi şi râU in scopul acelui son
de 10 lei. In total 54 de daj al driunei-credinţe : 34 
lei. Urc în staţia din spa- de lei.-Două monede de 
tele gării. Deva în auto- lO. einei de câte 5 vechi, 
buzul de ora .15 pentru una de -5 nouă, una de 
Simeria, cu oprire în toa- trei şi una de un leu nouă. 
te staţiile de, local, îmi Patru „gunoaie" nemunci- 
scot -mărunţişul' şi ÎI în- 'ţe 'd* la mine, patru de 
tind taxatoarei. „Vedeţi, 1® altul, într-o zi de că- 
vă rog, sunt aici 50 de răuşie se adună ceva. Pe 
lei?". Taxatoarea face o mine însă nu asta m-a 
grimasă de parcă ar fi supărat. Ci de ce mi-a zi* 
vrut să zică ; unde ai a- J-ai^ayut număraţi". Vor- 
dunat, domnule, gunoiul ^  românului hâtru : „Nu 
ăsta, la capul podului sau mi. e ciudă că m-a bătut, 
la uşa bisericii 7 Mâna • dar de ce mi-a zis urâtu- 
îerheii mătură apoi din- le 1“ (I.C.)

(Urmare din pag. 1)

nu i s-a deschis. A crezut 
că locatara este acasă şi 
nu vrea să-l primească, 
aşa că a făcut rost de-o 
frânghie şi cu ajutorul a- 
cesteia a coborât de pe 
acoperişul blocului până Ia 
etajul trei. N-a putut intra 
însă nici pe această cale 
în apartament, aşa că a 
renunţat, dar nu şi ia in-

Şl
crima

tenţia de a o aduc^ pe: M. 
U. pe drumul cel bun, a- 
dică din nou la el. In a- 
cest sens s-a gândit la ar
gumentul cel mai serios, 
decisiv. In ziua aceea de 
martie era o vreme ce
ţoasă, cum era şi în sufle

tul lui. S-a oprit la o a 
mentară şi a cumpărat i 
litru de vin şi o sticlă 
lichior. Ajuns acasă, a p 
sticlele la păstrare — 
fiind baptist nu avea vc 
să bea alcool — iar dintr- 
sertar a scos un cuţit 
lama lungă pe qare 1 
şters cu grijă şi I-a vâi 
în buzunarul interior al h: 
nei cu care umbla de ol 
cei. Şi-a zis apoi: „Mâi 
sau niciodată 1 Ori, ori;



DIVIZIA NAŢIONALA

Steaua, singura victorie
.A

i n
Aşa după cum se ob- 0, dar poate obţine mă- 

servă şi în caseta tehni- car o victorie pentru pal- 
că a etapei trecute, per-; mares, pentru refacerea 
formera. . se numeşte cât de cât a blazonului 
Steaua care a obţinut am- bine şifonat în tur de 
bele puncte la studenţK francezi. * 
din Cluj-Napoca. Puncte Farul Constanţa se pa- 
preţioase au realizat Elec- re că începe să-şi revină, 
troputere la Ceahlăul Piâ- surclasând pe Sportul Stu- 
tra Neamţ şi F.C, 'Braşov denţesc. Constănţenii au 
la Poli.-Timişoara. In  rest, revenit Pe locul trei, şi 
^victorii ale gazdelor. cu toate Că nu a putut a- 
1 Steaua.şi-a adjudecat linia formaţia completă, 
victoria prin golurile In- promit să depăşească sta- 
scrise de Ilie Dumitreseu, rea grea prin care trec 
ambele la începutul re- ‘de câteva etape, U.T.A., 
prizei a doua, minutele 48, deşi a obţinut greu vic- 
şi 61, după ce la- pauză toria la limită în faţa lui 
conduceau cu 1—0 studen- Dinamo, a mulţumit pe 
ţii clujeni, în min. 7, prin deplin pe inimoşii supor- 
golui realizat-de> Gher- teri.arădeni (25 000 !) pre- 
man, Se poate aprecia că zenţi la stadion, confir- 
Steaua a făcut o bună re-- mând că este una dintre 
petiţie pentru meciul din formaţiile cu tonus .în tu- 
Cupa Campionilor F.uro- rul campionatului- naţio- 
peni cu P.S.G. Paris, ce nai. Rapidul, cu noul an
se va disputa miercuri, o- trenor Hizo la timonă, 
rele 19, pe stadionul din realizează- a treia victorie 

iGheneea'. TE foarte "greu ca consecutivă şi. a urcat pe 
Steaua să învingă . cu 3—. locul opt In clasament.

REZULTATELE ETAPEI : Poli. Timişoara 
F.C. Braşov 0—0 ; Ccahlâfil — Electroputere 0—0; 
„V* Cluj — Steaua 1—2; U.T.A. — Dinamo 1—0 ; 
Inter Sibiu — Dacia Brăila 2—0; Farul — Sportul 
Sţud. 4—0 ; Univ. Craiova — Gloria Bistriţa 2—0 ; 
Progresul — Petrolul 1—0; Rapid — Oţelul Galaţi
1—0#* X'

s-
CLASAMENTUL

1. Steaua i 11 8 2 1 19— 4 18
2. Unir. Craiova ■ 12 7 3 2 27—15 17
3. Farul Consta.iţa 12 6 2 4 18—12 14
4. U.T.A. Ai-aA- - ' ''' i i 6 2 3 13—12 14
SC. Inter Sibiu , " "  r»L 5 3 3 . 14—11 13
6.. Progresul Bucureşti 12- 6 0 6 16—13 12

• 7j- Petrolul Ploieşti 11 5 2 4 12—10 -12
8. Rapid ,-x r r r & 2  s io—i r 12

. D. SportuI Studenţesc t i 5 2 5 14—16 12
18. F.C. Braşov 12 4 3 5 11—10 11
ÎL Gloria Bistriţă i i 5 1 5 13—18 11
12." Dhiamo ‘ n 4 2 5 16—15 10
13. Electroputere 12 4 2 6 11—11 10
14. Dacia BrăUa, " 12 3 4 5 11—13 10
15. Oţelul Galaţi 12 4 17 10—17 9
16. Poli. Timişoara 12 4 1 7 12—23 9
17. „U" Cluj, 12 2 4 6 14—19 i 8
18, Ceahlăul P.N. 12 2 4 6 9—20 8

ETAPA VIITOARE : Dacia Brăila — Sportul
Studi i Dinamo — Inter; Electroputere — U.T.A. i 
F.C, Braşov — „U" Cluj ; Steaua .— Ceahlăul; Pro
gresul — Faru l; Petrolul — Rapid ; Oţelul — Univ. 

„Craiova ; Gloria —- Poli. Timişoara.

Remin Deva - 
fii T g. Jiu 

24-20
. Remin a dovedit şi în 

jocul de sâmbătă că reîn
cepe revenirea în sufletul 
suporterilor care au venit 
în număr mare să revadă 
fetele în partida cu Macofil 
Tg. Jiu. După un meci viu 
disputat, cu faze frumoase 
la ambele porţi, gazdele, au 
învins c a : 24—Ş0 şi au săl
tat în clasament pc locul
5. Au, înscris pentru Remin 
C. Rotaru 5, "A. Dop şi
Ilamza câte 4; S. Bozan şi 
V. Vranov' câte 3, M. Gro- 
su şi M. Cătană câte 2, 
M, Toth 1,  Ă arbitrat co
rect, autoritar, Teodoru, 
Bulzan şi Ioan Pruster din 
Arad- x £-, -V ■; '.• Ţ

In etapele următoare Rc- 
min Deva se deplasează la 
Tincon Timişoara unde spe
ră intr-o -Victorie sau cel 
puţin egal şi apoi, acasă, 
cu U.T.T. Timişoara (lo
cui I), x- .

■i: REZULTATELE 
CONCURSULUI DIN 

31 OCT. ’93

Cagliari — Torino 2-1 1
Foggia.— Cremonese 1-1 X 
Inter — Parma 3-2 1
Juventus — Genoa 4-0 1

• Lazio — Udinese 2-1 1
Lecce — Atalanta 5-1 1
Piacenza — Napoli 1-1 X 
Rcggiana — Roma 0-fl X 
Sampdoria — Milan 3-2 1
Fiorent. — Pescara 0-0 X 
Padova — CosenZa 2-1 1
Pisa — Lucchese N 0-0 X‘ 
Vcrona — Bari y 0-4 2

Fond de câştiguri : 
f x X 116 228 380 lei.

Jiul Petrila - 
i 1-2

Jiul Petrila este o echi
pă nou promovată în Divi
zia C. Deşi nu dispune de 
condiţiile economice şi fi
nanciare necesare, condu
cerea sa dovedeşte mult in
teres pentru gospodărirea 
stadionului şi organizarea 
competiţiei fotbalistice, fes- 
pectându-se cu stricteţe pre
vederile regulamentare pri
vind accesul la vestiare sau 

. pe terenul de joc, ceea ce 
nu prea se întâmplă la e- 
chipe eu pretenţii.

în partida sa cu Minerul 
Certej, Jiul, Petrila a opus 
o dârză rezistenţă oaspeţi
lor — 'dar în limitele regu
lamentului, minerii având 
o echipă mai puter
nică, experimentată şi o- 
mogenă care se dovedeşte 
a fi 'o serioasă concurentă 
la promovare. Din primele 
minute de joc, minerii ini
ţiază acţiuni de atac, pur
tate în viteză pe extreme 
care au condus şi la crea
rea unor numeroase ocazii 
de gol. Iii primele 15 mi
nute ale partidei,, oaspeţii 
au şi avut 3 situaţii bune 
de a însprie. Gazdele ra
tează şi ele la o excelentă fa
ză creată de „spiriduşul" 
Anghel, îp min. .23. Deşi 
jocul alternează de la o 
poartă la alta, cei mai pe
riculoşi rămân tot minerii 
din Certej, Jiul ratând o 
bună ocazie în min. 40 prin 
Caprici. "

La reijiare, oaspeţii , insis
tă la poarta lui ÎJngheanu 
şi acesta scapă de gol In 
minutele 52, 56 şi 58. Două 
minute mai târziu, Ungu- 
reanu reuşeşte primul gol, 
iar în min. 75, Cioltăuş ma
jorează scorul la 0—2. Gaz
dele nu au depus „armele" 
şi reuşesc reducerea sco
rului la 1—2 prin Axente.

A arbitrat corect, tot tim
pul pe fşiză, brigada de ar
bitri din Hunedoara ; La- 
gtt, C. Pop şi V. Capotescu. 
Min. Certej : Magearu, Un- 
gureanu, Mateş, Tânţăreanu, 
Căpuşan (Cioltăuş),: -; Lavu, 
Ciobanu, Sabău (Sârghie), 
Bejan, Zalomir, Bozan.

Cu două excepţii, 
gazdele victor oase

în afara partidelor din
tre C.F.R. Simeria — Mi
nerul Bărbăteni, Jiul Petri
la — Minerul Certej,-unde 
oaspeţii, au realizat victo
rii, în rest etapa a fost la 
discreţia gazdelor. Metalul 
Crişcior, Minerul Aninoasa 
şi Victoria Călan s-au de
taşat clar de adversarii lor. 
Minerul Ghelari, Minerul 
Certej şi Mureşul Deva se 
ţin tăre în fruntea clasa
mentului şi de 'pe  acum 
meciul derby dyitre Min. 
Certej — Min. Ghelari se 
anunţă deosebit de Intere
sant. Mureşul (la Cema 
Cristur) nu poate scăpă vic
toria şi este gata la prima 
greşeală a liderului să-i ia 
locul... . • .

O
Comisia campionatului ju 1 2 3 4 5 6 7

deţean de fotbal Hunedoi 
•ra, în şedinţa din data t 
joi, 28 octombrie 1993, î 
urma analizării incidentele 
petrecute la jocul de fo 
bal Constructorul Hunedoi 
ra — Minerul Ghelari, din 
ziua de 24 octombrie a .«  
a stabilit următoarele 
su ri: ;x :■ "W -

1. îp baza articolului 164{
litera b, echipa C onstrui 
torul Hunedoara se sancţief 
nează cu pierderea jocului 
cu 3 -4 . ; I |

2. DI Horvat Pavel, d i» ; 
secţia de fotbal Construct<£. 
rul Hunedoara, se saiicţiSP | 
nează cu suspendare pe I 
an de zile, ca urmare a kP 
virii arbitrului, conform ar- i 
ticolului, 167, litera b, din 
R.O.A.F.

REZULTATELE ETAPEI: (ŢF.R. Simeria — Min. 
Bărbăteni 1—4 ; Min. Şt. Vulcan — Dacia Orăştie 4— 
3 ; Jiul Petrila — Min. Certej 1—2 ; Min. Ghelari — 
ASA Aurul Brad 2—0 ; Min. Aninoasa — Construc
torul 3—0 ; Victoria '90 Călan — Min. Teliuc 3—0 ; 
Mureşul Deva — Haber Haţeg 2—0; Metalul Crişcior 
— Cerna Cristur 7—1.

CLASAMENTUL

1. Minerul Ghelari
2. Minerul Certej
3. Mureşul Deva
4. ASA Auriii Brad'
5. Minerul Aninoasa
6. Minerul Bărbăteni
7. Haber Haţeg

11 8 3  0 
11 8 2 1 
11 8 1 2 
11 5 3 3  
11 6 1 4 
11 6 1 4 
11 4 3 4 
11 4 3 4

23— 5 19,
24— 13 . 18
32— 5 17
26—12 13
29—19 13- 
19—13 ia  
17—12" 11

9. Cpnstructorul Hd. JI 5 1 4 15—12 11 .
10. Dacia Orăştie . * 11 4 2  5 20—20 10
îl. Metalul Crişcior i i ,3 3 5 18—18 9
12; Victoria '90 Călan u 3 3 5 , 14—16 9
13. Jiul Petrila i , i i 4 0 7 13—35 8 -
14. Minerul Teliuc i i 2 3 6 11—18 7
15. C.F.R. Simeria i i 1 2 8 6—29 4
16. Cerna Cristur ' î l 1 1 9 5—49 3

ETAPA VIITOARE : ASA Aurul Brad — Min. A- '
ninoasa ; Min. Certej — Min. Ghelari ; Dacia Orăştie 

Jiul PSţrila ; Min. Bărbăteni — Min. Şt. Vulcan ; 
Haber-Haţeg—  C.F.R. Simeria ; Cerna Cristur — Mu
reşul Deva; Min. Teliuc — Metalul Crişcior ; Con
structorul— Vict ’90 Călan.

F.C. CorvinuS- Phoenix Baia Mare 1-0
Sâmbătă, 30 octombrie, 

duptă o absenţă de 6 luni, 
Corvindl a revenit pe ga
zonul stadionului din Hu
nedoara. La primul meci 
dinx .acest tur, cu,; adevărat 
acasă pentru hunedoreni, au 
fost prezenţi peste" 2000 .de 
spectatori, galeria- fiind din 
nou la înălţime, incura- 
jându-şi tot timpul favoriţii.

Şi în această partidă, Cor- 
vinul a confirmat revenirea 
la o bună formă sportivă, 
evoluând cu aplomb, cu 
multe faze pe atac, creân- 
du-şi o sumedenie de oca
zii la poarta oaspeţilor, ca
re de ihulte ori au scăpat 
cu faţa curată datorită şan
sei portarului Pricop, dar 
şl a unor ratări incredibile 
ale gazdelor. Deşi n-au fost 
în zilele lor cele mai bune,

Pagină realizată de 
SABIN CERBU

Oprea; Mitrică, Şumudică • 
şi, după pauză, Bordeiami 
(reintrat după accidentare) 
au iniţiat multe atacuri, 
s-au aflat deseori în-* situai

Si» foarte bune dfe a Înscrie.' 
n minutul 12, Oprea,-aflat 

în careu, întârzie şutul, 
două minute mai târziu Te- 
tileanu execută o lovitură 
liberă, mingea trecând cu 
puţin : peste bara transver
sală, iar în min. 16 Bozga, 
după ce câştigă o minge, 
înaintează în terenul băi- 
mărenilor şi de la 25 m tri
mite o „ghiulea" ce greşeş
te doar de puţin ţinta. Ac
ţiunile în viteză spre poar
tă continuă. în minuţele 2ţ ,  
27, 35, 37 au fost foarte a- 
proape de gol Mitrică (de 
două ori), Dăscălescu şi Su- 
mudică. Şi oaspeţii au avut 
două mări Ocazii de a des
chide scorul în minutele 26 
şi 45, când Covaciu a scos 
miraculos.

Din repriza a doua, iu
reşul gazdelor la poarta

Phoenixului creşte. In min. 
57 este aruncat îh luptă şi 
Bdrdeianu care animă . şi 
mai mult atacul gazdfelpri*’ 
îi) Alin. 60 cade şi golul. 
Bozga (cu multă poftă de 
joc) face o cursă pe extre-' 
mă şi centrează bine în ca
reu unde; de această dată 
Mitrică ml "greşeşte şi în
scrie: 4—0. Urinează câ
teva ocazii mari pentru ma- 
jorârea scorului. Sumudi- 
Că, Bordeianu şi alţi coe
chipieri de-ai lor au avut 
Ocazii rarisime de a mar
ca. în min. 63, la o fază 
creată de Şumudică, porta
rul oaspeţilor resping® min
gea cu muia, direct în pla
sa porţii. Golul este anulat 
de arbitru (ne-a declare* 
după meci că Păcuraru a 
atins mingea cu mâna).

Slab, confuz arbitrajul 
brigăzii FI. Verigeanu, Gh. 
Olar şi Gr. Tomoiagă (toţi 
din R. Vîlcea). -

CORVINUL : Covaciu,
Fartusnic (Bordeianu), Boz
ga, Haidiner, Tetileanu, 
Rus, Dăscălescu -(Sumudi- 
că), Bardac, Păcurar, Oprea, 
Mitrieă. PHOENIX : Pri- 

.cop, P . Mureşan, Hotya, Al- 
by, Jeler, Rus (Irimuş), Pop 
(V. Mureşan), Ardelean, 
Bălan, Blaga.

DIVIZIA A l
■■4 .Rezultatele etapei: Constr. Iaşi — 

Chimia-«nu V .' — 2—0 ; f A.S;A. Tg. M. 
‘— Portul C-ţa 2—0; Gloria Buzău — 
Poli. Iaşi ‘2-=-0; "Selâiă Bacău — CaRaiis 
Mangalia 3—2 ; Metalul Plopeni — ROCAR 
Buc. 0—0 ; Faur Buc. — Gl. C.F.R. Ga
laţi 2—0 ; Steaua Mizii -— Flacăra Moreni
1— 0 ; Acord Focşani — Foresta Fălticeni 
4—0 ; F.C. Argeş — C.S.M. Bucovina
2—  0.

DIVIZIA A 2 i
Rezultatele etapei: C.S;M. Reşiţa — 

l.C.I.M. Braşov 4—0; F.C. Coririnul 
Phoenix B: M. 1—0 : Metrom Bv. — Gl< 
ria Reşiţa 1—0 ; Gaz Ţi,etan—C.F.R. 
mişoara 0—1 •; Tractorul Bv. — Armătu: 
Zalău 2—0 ; .  CP.R. Cluj-N. — Metai 
Bocşa 2—0 ; F.C.' Maramureş — F.C. Dra£ 
beta 4—2 ; F.C. B ihor— Unirea A. I. 3 ^ '

CLASAMENTUL

8 3 1
6 3 3 

4 3 
2 4
2 4
3 4 
2 
2

5 2 
5 2

1. F.C. Argeş 12
2. Steaua Mfzil 12
3. Acord Focşani 12
4. Chimia Rm. V. 12
5. Faur Btic. 12
6. Callatis Mg. 12
7. Poli. laşi 12
8. Met. Plopeni 12
9. A.S.A. Tg, M. 12

10. FI. Moreni 12
11. Selena Bacău 12
12. Constr. Iaşi 12
13. C.S.M. Bucovina 12
14. Gl. Buzău 12
15. Foresta Fălt. 12
16. Portul C-ţa 12
17. Gloria Galaţi 12 4 0 8
18. ROCAR Buc. 12 2 3 7

Etapa viitoare : ROCAR —
laţi ; Callatis — Met. Plopeni 
Selena : Chimia — Gl. Buzău
— A S.A. T®. M. : 'Acord — Faur ; Foresta
— F.C. Arpeş : C Ş.M. Bucovina — Steaua 
M izii; Flacăra Moreni — Constr. Iaşi.

25- 7 
13- 9 
25-12
19- 14 
15-16
20- 19 
18- 8 
13-11
15- 14 
18-20
16- 19
12- 17
17- 24
13- 14 
11-17 
10-14 
17-33
7-21 

Gloria Ga- 
Portul — 

; Poli. Iaşi

19
15
14
14
14
13
12
12
12
1 2 .
12
12
12
11
9
8
8
7

Jiul Craiova — Jiul Petroşani 
CLASAMENTUL

. j  K C
2. Unirea. A. I. .
3. CJSAf. Reşiţa
4. Gloria Reşiţa
5. Tractorul Bv.
6. C.F.R. Cluj-N.
7. F.C. Bihor 
8: I.C.I.M. Bv.
9-10. F.C. Drobeta

Gaz Metan
11. Jiul Craiova
12. Metrom Bv.
,13. F.C. Corvinul
14. C.F.R. Timiş.
15. Jiul Petroşani
16. Phoenix B. M.
17. Armătura Z.
18. Met. Borsa 

Etapa viitoare ;
Bocşa ; C.F.R. Tim 
Phoenix — Gaz K r  
trom B v .; Gl. Rs- 
F.C. Bihor — Ci-'j;
A. I. — Jiul Cxâ 
F.C. Maramureş-; F. _
Reşiţa.

2— 1.

*

Drobeta



(Urmare din pag. I)

torul dlui Bruno Capus. 
lector al Universităţii din 
Timişoara. Interesante au 
fost discuţiile legate de 
avantajele şi dezavantajele 
ritmului exagerat şi inten
sitatea' vieţii din marea 
metropolă europeană.

Dl Andrâ Cariou, con 
servator al Muzeului de 
artă Quimper, a susţinut 
o prezentare în două părţi, 
Şcoala din Pont-Aven şi 
Nabis a neo şi post-impre- 
slonismului francez. Con
turată in jurul marelui

"Paul Gauguin, noua ten
dinţă către arta modernă 
ă 'fost expusă cu o bogă
ţie de date şi imagini în
cântătoare. De remarcat 
că aceeaşi conferinţă a 
avut un mare succes, cu 
câteva ICtni în urmă, în 
Japonia.

Fiind vorba de un dia
log cultural, FRADEV a 
încheiat actuala ediţie a 
Zilelor Francofoniel cu 

„Alianţa poetică" — poe-

iei la Deva
'-zii româneşti in recitare 
bilingvă şi traducere pro
prie, susţinută' de dl praf- 
Claudiu Tâmoveanu.

In afara celor deja men
ţionaţi, la buna desfăşura
re a acestor manifestări 
şi-au dat concursul Mu
zeul Judeţean, Biblioteca 
judeţeană şi au contribuit 
material următorii spon
sori : Bank Post. Dacia Fe
lix, „Cuvântul liber", „Eu- 
rovenus" SRL, S.C. Poli-

dava S.A., S.C. Contouri- 
nex S.A., Administraţia 
permanentă a taberelor, 
S.C. Compris Impex SRL 
şi S.C. Neamţu SRL.

Reuşita acţiunilor aces- 
tei ediţii a Zilelor Fran- 
coîoniei aparţine" tuturor 
acelora care au participat, 
au susţinut şi s-au bucu
rat de posibilitatea stabi
lirii unei legături directe, 

- concrete, între valorile 
1 culturale româneşti. — 

prea puţin cunoscute şi 
puse în valoare în exterior 
— şi cele ale culturii uni
versale francofone.

MICA PUBLICITATE

VANZARI-
C I W A R A R I

*  Vând Oltcit club, 46 000 
km şi Fiat 1100 D. Telefon 
829130. „ ..

•  Vâftd apartament 
2 camere, nou, nelocuit, 
bloc acoperit cu ţiglă,
2 balcoane, boxă şi 
pod, amenajări, zonă 
liniştită. Tel 625493. 
614809. (10606081

•  Vând cazan de ţuică 
i -  50 litri. Tel. 613162.

(1060631)
•  Vând autocamion IFA 

L 60 cu remorcă şi auto
basculantă RABA 16 t. In
formaţii Orăştie. tel. 642279.

(1060639)
•  Vând. apartament 3 

Camere Bucureşti, sau 
schimb cu Deva. Tel. 624753.

(1060368)
•  Vând In cartierul Oi-

tuz, urgent, apartament 3 
camere (mobilat, lux. garaj, 
Lada 1500. 27 000 km). Te
lefon 611077. ; (1060597)

•  Cumpăr bijuterii, , bri
liante. tablouri deosebite, 
argintărie veche. Informaţii 
de luni până vineri, 8—14. 
telefon 613751. (1060598)
• •  Vând Volvo 760 Turbo 
piesei combi, fabricat 1935, 
ful opţional, preţ 9000 
DM, negociabil Telefon 
826462 ora 14—19. .

'  / (1060619)
•  Vând Volvo Diesel 740,

fabricaţie 1985. berlină, ful 
Opţional, preţ 6800 DM, ne
gociabil. Telefon 622163. o- 
rele 14^0—21. (1060619)

•  Vând W Jeta Turbo 
Diesel gri, metalizat, stare 
excepţională. Tel. 625100.

(1060614)

•  Vând dulap frigori
fic, telefoane 716046, 715171.

(1060612)
•  Vând garsonieră con

fort I central, valută. 625574.
(1060677)

•  Vând ţuică prună, 50
grade, videocasetofon, tnul- 
tisistem Sharp, motor elec
tric 220—380 V, nou, fân 
calitate superioară. Relaţii 
tel. 618597. (1060676)

•  Vând Dacia TLX (Un
garia, 1989). Informaţii tel. 
724364', Hunedoara, V. Ba- 
beş, 4. (922283)

•  Vând, Dacia 1310, sta
re excepţională, preţ con
venabil. Tel. 717563.

(922280)
•  Vând Trabant 601 S,

preţ negociabil. Simeria tel. 
661456. (1060681)

•  Vând casă în Hune
doara, str. Romanilor, nr. 
24, mimai în valută. TeL 
712261. • (922281)

•  Vând Citroen BX 19 
Diesel, fabricaţie 1984. In- 
formaţii tel. 095/713344.

(922284)
•  Vând casă, grădină. De

va, str, I. Slavici, nr. 20 
(Viile Noi). (1060392)

•  Vând Daciâ 1100, sta
re foarte bună, tel. 617316, 
după ora 16. (1060659)

•  Vând Opel Kadett Ci
ty, 1,2, neînmatriculabil. ' 
Tel. 619526. (1060649)

•  Vând apartament două
camere, Gojdu. Relaţii tel. 
627391, (1060650)

•  Vând lucernă uscată,
preţ 130 lei/kg. Telefon 
633457. (1060654)

•  Vând casă cu grădină, 
1,2 ha, aşezare pitorească, 
comuna Jura sada. Tel. 092/ 
141822, Braşov. (1060642)

•  Vând mobilă cameră 
de zi, preţ negociabil; Tel. 
625606.

•  Vând apartament trei 
camere, cu multiple îm

bunătăţiri, situat în zona 
Bankcoop-ului. TeL 623305.

(1060366)
•  Vând urgent Dacia

1310, stare bună, preţ eon- 
venabiL Relaţii la telefon 
624886. (1060658)

•  Vând apartament două
camere, central. Telefon 
61403&. (1060687)

•  Vând Dacia 1310 Z, an
fabricaţie 1987., Informaţii 
tel. 620501. (1060668)

ÎNCHIRIERI
•  Caut apartament cu 2 

camere şi o garsonieră mo
bilată pentru închiriat, zo
nă centrală, exclus Dacia şi 
Micro 15. RelaţiL; zilnic, 
între orele 14—16 şi 20—22, 
la telefon : 621086.

•  Ofer spre închiriere u-
nei firme sau pentru ca
binet medical apartament 2 
camere, etaj III, bloc Goj
du. Telefon 092/427991. 092/ 
445138. (1060568)
- •  Ofer cameră separată 
pentru două fete, zona 
Progresului, Deva. Telefon 
613103. (1060644)

•  Căutăm de închiriat
auto, marcă străină, pentru 
o zi, oferim oricât. Telefon 
629714, (1060646)

•  închiriez apartament 2
camere, mobilat, cartier 
Gojdu. Informaţii telefon 
616170. (1060636)

PIERDFRI
•  Pierdut chitanţă, eli

berată de SC Mimmi, pe 
numele Ungur S. Se declară 
nulă. (922282)

OFERTE DE 
SERVICH

S.C. .HORTICOLA" S.A.
D E V A

FERMA VITICOLA ŞOIMUŞ 
cu sediul în Şoimus, str. Viilor 

V I N D E  
zilnic, intre orele 9-—17 
■  STRUGURI pentru vin, soiuri superi

o a re—-150 lei/kg., inclusiv TVA 
MUST — 300 lei/kg., inclusiv TVA. 

Informaţii la sediul S.C. „Horticola" S.A. 
Deva, telefoane 614318, 615125. (CEC)

S.C „COMVIOR" S.A. ORAŞTIE 
Organizează licitaţie ţii data de 3 noiembrie 

1993, ora 10, pentru vânzarea următoarelor mij
loace f ix e :
: #  autocamion SAVIEM 8135, buc .1, nr.
21 HD 1780. s . (1060474)

S.C. COMSER S.R.L.
cu sediul in Hunedoara, bdul Traian, nr. 49

i
; •  Vinde case de marcat SAMSUNp cu
TVA, model omologat.

'  Relaţii la ţel. 095/716915, 716551, 716744, 
fax 716773.

•  Firmă de comerţ 
en gras angajează re
prezentant permanent 
(studii superioare) !n 
Deva, autobiografie, fo
tografie, telefon, auto
turism. la : Bucureşti 2, 
CP 39-19. (1060609)

•  După o lungă şl
grea suferinţă a încetat 
din viaţă

SUSANA POPA 
cea care â fost. o bună 
soţie, mamă şi bunică. 
Nu te vom uita nicio
dată, măicuţă dragă. 
Soţul Petruţă, fiii Gli- 
gor, Anuţa, Petricâ, 
ginerele Vasile, nurori
le ; Emilia şi Ileana, 
nepoţii Hilius, Claudiu 
şi Cristi. (1060652)

•  Aduc un ultim 6- 
magiu celei care a fost

POPA SUSANA 
şi prezint familiei sin
cere condoleanţe. Vio-' 
leta Ciupuligă. ;

(1060688)

•  S-a stins din via
ţă la 66 ani buna noas
tră soţie, mamă, soa
cră şi bunică ,

ELENA BOTA
Pentru bunătatea şi 

devotamentul său o vor 
plânge mereu soţul 
Nieolae, fiii Ion şi A- 
di, nurorile Lenuţâ şi 
Marinela, nepoţii Alina 
şi Sorin, Clâudia şi A- 
dina.

înhumarea va avea 
loc în ziua de 2. 11. 
’93, în satul Lunca, o- 
ra 14. (1060678)

*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*_ 
S.C. IMCOMEX SJÎ.L. ORÂŞTIE 

VINDE
Televizoare color NEI (90 programe 

memorabile), telecomandă, 3 ani garanţie, dia
gonala 51 cm, cu teletcxt — preţ 515000 lei, 
fără teletext 446 000 lei.

1  Frigidere, aragaze, aspiratoare şi alte 
produse electfocasnice.

; ■  Case de marcat electronice „Royal".
(1060480)

S C. AGRQTRANSPORT S.A. 
HUNEDOARA — DEVA 

cu sediul în Deva, str. Portului, nr. 2 
Reaminteşte că în fiecare joi, la ora 10, 

ţine licitaţie pentru vânzări mijloace auto ş i  
,, închirieri spaţii.

Pentru joi, 4 noiembrie 1993, scoate la 
licitaţie 2 autobasculante 10 tone, 1 RABA 
R 8135, 1 SAVIEM dubă.

Lista cu preţurile se află afişată la sediul 
societăţii. ,

Pentru relaţii telefon 614341. (839)

V :

DIVERSE
•  Solicităm 800 DM. îm

prumut pentru 4 luni, do
bândă 30 %/lună, acte, gi
rant. Tel. 629714. (1060646)

'COMEMORĂRI
•  Pios omagiu soţiei 

mele şi măicuţei noastre 
dragi

AURELIA STAN 
Ia Împlinirea a cinci ani 
de la dureroasa despărţire. 
Familia îndurerată, %* 

(1060641)
DECESE

ACADEMIA ROMANA DE MANAGEMENT 
cu sediul in Bucureşti, 4, 

str. Drumul Creţeştilor, nr- 29-31 
Organizează testare de admitere la cursuri 

fără frecvenţă pentru locurile create prin în
fiinţarea filialei Tg.-Jiu* Li următoarele ' fa
cultăţi :

/  — Management în Comerţ 
—• Management în Turism
— Management Industrial
— Management Guvernamental şi 

Administraţie publică
— Managementul Resurselor
— Management Agroalimentar 
Testarea va avea Ioc in ziua de 7 nov.

1993, ora 10, Ia sediul filialei Academiei 
Române din Tg.-Jiu. str. Bradului, nr. 3.

Informaţii suplimentare la telefoanele: 
092/9U96V între orele 8—16; 092/912470. in
tre orele 17-20. (1060479)

S.C. POLIDAVA S. A. DEVA
Organizează în data de 16 noiembrie 1993, 

ora 11, licitaţie publică pentru vânzarea de 
mijloace fixe, la sediul său din strada 22 De
cembrie, nr. 257.

Lista mijloacelor fixe se poate consulta la 
sediul, societăţii.

Garanţia de participare la licitaţie, repre
zentând lflt la sută din valoarea de pornire a 
licitaţiei pentru-mijlocul fix ales, se va depu
ne la casieria societăţii cu cel puţin 3 zile îna
inte de data licitaţiei.

Taxa de participare la licitaţie este de 5000 
Iei.

Mijloacele fixe nead judecate la termenul 
din 16 noiembrie 1993 vor face obiectul unei 
noi .licitaţii, organizată în aceleaşi condiţii ca 
mai sus,. în acelaşi Ioc şi la aceeaşi, oră, în 
data de 6 decembrie 1993.

Informaţii suplimentare la telefon 621750, 
interior 127, mecanic şef.

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 
B R A D  
ANUNŢA

Organizarea concursului pentru ocuparea i 
postului de şofer autocisternă A.P.C.T. Roman j 
Diesel la Remiza P.S.I. Brad. ?

Concursul va avea loc la Consiliul Local J 
al oraşului Brad, în data - de 24 noiembrie t 
1993, orele 10. 1

Relaţii suplimentare la eamera 15, Con- ( 
siiiul Local al oraşului Brad, telefoane 650714, 
650698. ■' (842)

S.C. IMCOMEX S.R.L. ORAŞTIE 
ANGAJEAZÂ URGENT 

. 1 ■  şef serviciu desfacere — cerinţe: stu
dii superioare sau medii şi vechime în funcţie 
5 an i;

■  contabil ş e f — cerinţe: studii superi
oare sau medii şi vechime 5 ani.

Informaţii şi depunerea dosarelor — 
Orăştie, str. Gh. Bariţiu, nr. 1.

1S.C. MAG1KA -  IMPEX S.R.L. BRAŞOV

PROGRAMUL PLĂŢILOR IN CADRUL 

SISTEMULUI DE ÎNTRAJUTORARE

•  marţi, 2 noiembrie — chitanţele nr. 
2478—2646.

•  miercuri, 3 noiembrie — chitanţele 
nr. 2647-2831.

Precizăm că circuitul nostru de intrajuto- 
rare asigură câştiguri de 8 ori suma depusă. 
Depunerea minimă — 10 000 lei. Plata după 
3 luni.

Plăţile se efectuează la Hanul „Bu
cura" din Haţeg. |

Ziar editat de Ş.C. „CUVÂNTUL LIBER" S.A. DEVA J/20/618'1991. Cont 30 7(150601 B OI Deva, 2700, str. I Decembrie, 35, Jud. Hunedoara. 
Telefoane 611275. 612157, 611269. 625904, fax 618061 Consiliul de administraţiei Dumitru Gheonea — preşedinte. Minei Bodea, Virgll 
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