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Din ...
cn^'Bbjoga, sătenii |  au 
multe tKjbwi zilnice ia 
Zam. Treî){îîe • să treacă 
Mureşul.

— Peste 30 de elevi din 
clasele V—-VUI viii zi'de 
zi din aceste sate aici, la 
şcoala tlin. Zam, pentru 
că în satele lor sunt nu* 
mai şcoli de clasele I—IV 
— ne spunea dl. Aurel 
SfârlOgea, viceprimarul 
din ^am. Plus alţi oa
meni care au diferite 
treburi.

— Cum trec Mureşul?
— Cu brodul, cu barca. 

E greu şi periculos. Bro
dul nu mai prezintă si
guranţă. Când se umflă 
Mureşul e mare pericol 
să folosim brodul, iar 
barca este neîncăpătoare 
pentru atâta lume. Acum 
doi ani, Direcţia de dru

muri R.A. Deva a început

0 rază de speranţă•««

lucrările la un pod peste 
Mureş (Pojoga — Zam). 
S-a lucrat aproape un an. 
Au fost turnaţi pilonii. 
De peste un .an lucrările 
au fost abandonate.

—. Primăria nu ţine le
gătura cu Direcţia de dru
muri?

— Ţinem. Dl. director 
ing. Titus Ionescu a fost 
de curând la noi. Ne-a 
explicat că oprirea lucră
rilor la viitorul pod peste 
Mureş este numai din 
lipsa fondurilor. Prioritate- 
are podul de la Gelmar, 
care este spre finalizare. 
Când vor fi bani lucrările 
se vor relua şi la podul 
nostru.

’ — Trec zi de zi Mure
şul cu brodul — ne spu

nea dna Ana Bretotean, 
învăţătoare la şcoala din 
Pojoga. împreună cu elevi 
de-ai mei, cu săteni. în
totdeauna o fac cu inima 
strânsă. Bine ar fi să se 
urgenteze lucrările la pod.

Aflând că suntem în 
zonă mai mulţi ziarişti, 
sătenii ne-au înconjurat, 
ne-au împărtăşit din do
leanţele şi necazurile lor, 
între care podul este şi 
rămâne necazul cel mai 
mare.

Ca să le dăm o rază 
de speranţă, ne-am inte
resat la Direcţia de dru
muri — R.A.' Deva despre 
starea de fapt la acest 
mult aşteptat obiectiv. Dl. 
director, ing. Titus Io. 
nescu, a precizat:

• *-*• Oprirea, lucrărilor la 
; podui Pojoga ̂  Zam şe 
| ;iâtoMas in primtifrând 

lipsei fondurilor. Apoi a- 
vem unele obiective în 
fază de finalizare. Nu 
putem opri lucrările aipi‘ 
şi să începem altele. Nu 
ar fi nici corect, nici e- 
conomic. Podul la dare 
ne referim este prins pe 
lista de priorităţi pentru 
1995.. Ţin foarte mult Ia 
acest pod. Garantăm să
tenilor din zonă că va fi 
executat într-un termen 
cât mai scurt, de bună 
calitate , ,

în ce ne priveşte, vom 
fi şi noi pe fază pentru a 
contribui cu puterile noas
tre ca raza de speranţă 
să se transforme în reali* 
tate, adică într-un pod 
trainic.

Gh. I. NEGREA
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Crimă sub lupă
1 S B

Hoartea dâ târcoale I
i APLICAŢIE DE APARARI I

• patru prieteni — cinci ore de „crâşmă" • Cu fa
milia la băute •  Cine a fumat ţigările? •  întâlnirea 
fatală •  Cu cuţitul în inima necunoscutului •  Mor
tul este bătut • Criminalul continuă petrecerea •  Ea 
18 ani, judecat pentru omor.,

în primul dintre ele s-au 
adunat patru prieteni: Pe
tru Pop, Remus Butnaru. 
Alexandru Ursu şi Vasile 
Băran. Băieţii sunt puşi seri 
os pe treabă începând cu 
ora 16 au colindat mai multe 
crâşme. Şi nu degeaba, de
sigur.

La barul „Simona Im- 
pex“. S.R.L., în jurul orei 
19, a intrat şi Daniel Tri
foi, împreună cu soţia şi 
cu cele două fiice minore 
Abia a ieşit din şut, fiind 
aşteptat de nevastă şi copii. 
Tot aici au venit şi colegii 
lui Trifoi — Marian Gae. 
Gabi Pop»a şi Alexandru 
Ioana. Nu-i cazul acum s-o

.VALENTIN NEAGli 

(Continuare tn pag. a 2-a}

.... î« perioada 10—13 octombrie a.c., în judeţul ■

(nostru se desfăşoară aplicaţii de apărare civilă con-| 
duse de Inspectoratul General al Apărării Civile» 

1 Bucureşti, cu tema: „Activitatea statelor majore dej 
“ apărare civilă de la localităţi şi agenţii economici ■  Ji pentru asigurarea intervenţiei pentru apărare civilă, |  
■  concomitent cu evacuarea populaţiei in situaţii de ur-l 
|  genţă. Conducerea activităţii pentru limitarea şi lichi-1 
1 darea urmărilor atacurilor aeriene ale inamicului". I J In etapa I se face prezentarea propunerilor de către ! 
■  organele de conducere de apărare civilă de la judeţ, |  
|  localităţi şi agenţii economici pentru asigurarea ca-1

Ipacităţii complete de apărare civilă. In a doua etapă |  
se face prezentarea propunerilor organelor de con- ■

tducere, de apărare civilă şi luarea hotărârii de către J 
şeiul apărării civile al judeţului (prefect) pentru ii- ■

I mitarea şi lichidarea urmărilor calamităţilor naturale |  
şi catastrofelor, precum şi a Urinărilor atacurilor din*

1 aer executate de inamic. In cadrul aplicaţiei se vorl 
desfăşura alarmarea publică în oraşul Orăştie — azi, „

111 octombrie a.c„ şi miercuri In comuna Teliuc se va | 
desfăşura un exerciţiu de prevenire şi evacuare a j

I populaţiei şi salariaţilor de la E.M. Hunedoara în ca-J 
zul avarierii barajului de acumulare de apă Cinciş. In a

t municipiul Hunedoara, tot mâine, se va executa un J 
exerciţiu de alarmare puhlică, şi adăpostirea populaţiei, ■  

I concomitent cu evacuarea unei părţi. a locuitorilor |  
J municipiului susceptibilă a fi atinsă de unda de vii- |  

-in cazul avarierii barajului Cinciş. In cadrul a- |

Am văzut şî* .studiat şi 
noi cuţitul care a străpuns 
inima unui om de 27 de 
ani. Aparent, un cuţit ea 
toate cuţitele. Nenorocirea 
este că a încăput pe mâi
nile unui inconştient. Aşa 
a devenit armă criminală.
Şi cât de uşor! Cât de u- 
şor se poate lua viaţa unui 
om. Dovadă este şi această 
stupida întâmplare pe care 
o vom relata. O să vedeţi 
însă, stupid-este puţin spus.
Ea tinde spre ,absurd.

Ne aflăm, aşadar, intr-o 
zi de iunie în oraşul Vul
can. Seara. In două locuri 
diferite, în două localuri, 
două grupuri de oameni 
beau. Se distrează, se 
bucură. Nici prin gând na 
le trecş că moartea dă 
târcoale.
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Itură
■  plicaţici sânii vizate localităţile Deva, Petroşani şi |  
|Ha|ep . |

O o n f ^ r i n f e i ^ e ' ţ g e s ă

Partidul Democrat (F.S.N.) 
depune strădanii pentru 
a-şi întări rolul in judeţ

Recent, la sediul Biroului 
Permanent Judeţean âl Par
tidului Democrat (F S.N.) 
a avut loc o conferinţă de 
presă prilejuită de apropie
rea Convenţiei Naţionale a 
acestei formaţiuni politice, 
ce va avea loc, în zilele de 
21 şi 22 "octombrie a.c., la 
Cluj-Napoea. în debutul a- 
cestei manifestări 's-a pre
zentat o declaraţie a Biro
ului Permanent, fri care 
s-a prezentat poziţia acestui 
organism faţă de o seamă de 
evenimente petrecute în 
ultima vreme în judeţul 
Hunedoara, cum ar fi sus
pendarea preşedintelui Con
siliului judeţean, dl. Costel 
Alie, încercările partidului 
de guvernământ de a a- 
trage, pe toate căile, noi 
membri ş.a. După aceasta 
’dnii Alexancţru Jurcă, vice
preşedinte al Biroului Per
manent şi Dumitru,, Armă- 
şescu, şeful Departamentu
lui Administraţiei Publice 
Locale, au oferit răspunsuri 
ample şi bine documentate 
la întrebările ziariştilor. 
Dintre acestea spicuim pen
tru cititorii ziarului „Cu
vântul liber":

•  Sunt organisme iii ju
deţul nostru — Curtea de

Conturi, Garda Financiară 
ş.a: — ce apelează la a- 
meninţări şi chiar şantaja 
pentru a determina unele 
cadre de conducere să-şi 
schimbe culoarea politică, 
adică să treacă la P.D.S.R.
• Un asemenea caz este 
cel al ului Costel Alic, 
preşedintele Consiliului ju
deţean care, imediat ; ce 
şi-a afirmat apartenenţa la 
Partidul Democrat, a fost 
suspendat din funcţie. •  
în asemenea situaţie au 
fost şi sunt şi primari de 
comune şi oraşe, asupra că
rora se fac presiuni pentru 
a se înscrie în pţirtidul de 
guvernământ, unele cadre 
de conducere din unităţi 
economice şi instituţii ' de 
interes judeţean sau local
• Presa este îndemnată să 
scrie despre asemenea ca
zuri pentru ca opinia pu
blică să cunoască fenome
nul. •  Actualul secretar al 
Consiliului local Deva, ce 
s-a declarat independent, 
un director al Direcţiei 
pentru agricultură şi in-

* ■
A consemnat 

TRAIAN BONDOR

(Continuare în pag. a 4-a)
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Adunarea generală extra
ordinară a Fundaţiei Revo
luţiei şi Democraţiei Deva 
a adus în prim-plan un su-. 
biect deosebit de important 
care se lasă aşteptat de a- 
proape cinci ani — Adevă
rul despre Revoluţia din 
Decembrie, 1989 —-faza 
Deva..

într-un comunicat pre
zentat presei, precum şi ce
lor prezenţi la adunare, se 
arată că, la Deva, Revo
luţia s-a înfăptuit fără 
vărsare de sânge, ceea ce 
reprezintă un merit al fac
torilor de răspundere la a- 
cea dată, deşi în săptămâ
nile următoare, cu ocazia 
constituirii Consiliului De
va şi Judeţean Hunedoara, 
s-au încălcat principiile se
parării puterilor în stat, 
prin alegerea în aceste or
gane a unor reprezentanţi

ai Ministerului de Interne 
şi ai Apărării Naţionale.

între problemele prin
cipale readuse în atenţia 
celor prezenţi au fost na
zurile generalilor Nuţă
Constautin — Velicu Miha- 
lea, precum şi al profeso
rului Corneliu CălăraşU, 
care în timpul evenimente
lor din decembrie ’89 a fost 
responsabil cu probleme 
speciale.

Adunarea generală a 
Fundaţiei Revoluţiei şi De
mocraţiei Deva şi-a propus 
într-o perioadă imediată or
ganizarea unei dezbateri 

> ample în faţa presei, cu 
toţi cei care au deţinut 
frâiele noii puteri, pentru 
elucidarea faptelor din de
cembrie ’89 de la Deva şi 
. clarificarea adevărului isto- 
rie.

CORNEL poenar

11 octombrie
• Au trecut 283 de

zile din an; au mai ră
mas 82;

• Sf. Apostol FILIP; 
Cuv. TEOFAN MĂRTU
RISITORUL;

•  1825. S-a. născut 
CONRAD MEYER (m. 
1895), scriitor elveţian 
de limbă germană;

•  1875. S-a născut poe
tul român ST. O. IOS1F 
(m. 1913);

•  1889. A murit fizi
cianul englez D.P. JO- 
ULE (n. 1818).'

O Hărnicie, Dl, Ionel Cacuci, 
primarul comunei Boşorb®, ne-a 
relatat că oamenii din localitate 
au încheiat culesul porumbului, 
finalizează recoltarea cartofilor, 
şi a sfeclei de zahăr şi lucrează 
la pregătirea terenului în vede
rea însămânţărilor de toamnă. 
(Tr.B.)

O Drumarii — lipsă Ia apel!
Am străbătut zilele trecute mai 
multe drumuri judeţene şi co

munale. Pe traseele Brănişca 
Boz — Tîrnava — Furcşoara — 
Bărăştii Iliel — Căbeşti — Tisa 
— Pojoga — Sălciva — Almaş- 
Săllşte. DrUmurilâ“ sunt într-<5 
stare mai mult decât proastă: 
gropi, hârtoape, denivelări... O- 
mul de lâ volan este obligat să 
facă adevărate exerciţii de în
demânare, să facă slalom pentru 
a le evita cât de cât cu putinţă. 
Ce ne-a mirat? Pe marginea mul
tor drumuri sunt grămezi de 
piatră. Dar pe întregul traseu, 
cât a fost ziua de lungă, nu am 
văzut nici un drumar la lucru. 

. (Gh, IN )

© Fals. Zilele trecute lucră
torii Poliţiei Transporturi fero
viare din Gara Simeria au prins 
pe . dnele Eugenia Nicolae, din 

■ Sibiu, şi Mariea Leţ, din Tg. 
Jiu, cu bilete internaţionale de 
călătorie falsificate Scopul: a 
efectua mai multe călătorii fără 
să plătească. Ingenios falsul Mă
riei Leţ: din luna ian făcuse 
aug. Câştiga câteva luni bune. 
Dar falsul, uzul de fals şi înşe
lăciunea au fost depistate .(Gh.I.N.)

©Amendă. Oleg Colibanu, ce
tăţean din Republica Moldova,

a fost recent amendat în Piaţa 
Micro 15 din municipiul Deva, 
Cauza? Vindea mărfuri fără auto
rizaţie. Pentru acelaşi lucru i 
s-au confiscat şi mărfuri în va
loare de 145 000 de lei. (V.N.)

© Motoare, Nu mai puţin de 
patru motoare electrice a furat 
de lă „Sidermet" Călan Nicolae 
Luca O fi el electrician la 
respectiva firmă, dar, de furat 
de ce s-a apucat? (V.N.)
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SCRISOARE DESCHISA DOMNULUI 
PRIMAR

Domnule primar al Devei, pe această 
cale ne adresăm dumneavoastră mai mulţi 
locuitori din cartierul Micro 15 i—  zona 
pieţei şi a ’creşei.

Vă rugăm pe această cale să ne spuneţi 
sincer când aţi vizitat ultima dată acest 
cartier sau dacă funcţionarii din aparatul 
primăriei sau consilierii v-au informat 
despre starea jalnică în care se găseşte 
zona mai sus menţionată. Asfaltul nu se 
mai vede; străzile fiind numai gropi pline 
cii apă; iluminatul stradal lipseşte total 
de la intrarea pe strada Scărişoara până 
în zona pieţei în decurs de patru ani, în 
această zonă s-au petrecut mai multe ja
furi • şi tâlhării, plus nenumărate bătăi, 
toate la adăpostul întunericului.

Să credem că noi, cei care trăim mai 
departe de ochii şi de sufletul dv., sun- 
t4ţh, oropsiţi să trăim ca şi altă dată? Pe 
aîâi,"pG.la platformele de gunoi nu trece 
cu săptămânile picior de om de la salu
britate,' .

Pe strada Eminescu, în faţa alimentarei, 
miercurea, sâmbăta şi duminica pe calda
râm este o adevărată piaţă agroalîmen- 
tară. Poţi găsi lapte, brânzeturi, peşte 
proaspăt prins din Mureş. Când bate 
vântul, brânza din albă devine gri. Şi 
când te gândeşti că Poliţia Sanitară nu 
are sediul prea departe... Acest fel de 
„comerţ" de trotuar se practică cu toate 
că la doi paşi este amenajată o piaţă 
destul de îngrijită.

Aşteptăm deci, domnule primar, ca după 
citirea scrisorii noastre sâ vă convingeţi 
personal de adevărurile acestea şi încă de 
altele şi mai ales aşteptăm măsuri.

RACA-I STAŢIE, SA FIE STAŢIE•\ .. . i
„Prin grija Consiliului Local Deva şi cu 

înţelegerea domnului director loan Ro
man de îa RATP, Ia rugămintea mai Wttit!»

tor jtensionari, în dreptul magazinuIui'„A- 
picola" s-a înfiinţat o staţie de autobuz 
pentru ambele sensuri de mers. Nu ştim 
care este explicaţia, dar unii şoferi ai re
giei de transport local nu respectă această 
staţie. Aş da ca exemplu pe cel de pe 
autobuzul «cu numărul de circulaţie 4530, 
în ziua de 26 septembrie la ora 12,15, dar 
el nu este singurul. Probabil că şoferii nu 
opresc în această staţie, deoarece pe am
bele părţi ale bulevardului sunt parcate 
de multe ori autoturisme Poliţia- este,so
liei tată să intervină să nu se mai blocheze 
staţia". (Ion Macavei — Deva).

POŞTA RUBRICII .'
' -a V1’- y  ■

•  Felicia Suciu — Zalău: asemenea ser
vicii ca acela pe care ni l solicitaţi prin 
scrisoarea, dv. le facem contră cost, prin 
rubricile noastre de publicitate şi mică 
publicitate. înţelegem că afacerile nu merg 
şi nu aveţi posibilitatea de a vi plăti re
clama, de aceea semnalăm în câteva cii- 
vinte existenţa şi oferta: S.C. .„Felicia" 
L Corn S.R.L. Zalău caută colaborare 
pentru a vinde mărfuri cu preţ redus.

•  Alexandra Zaboş — Fundătura Bui- 
turi, nr. I, Hunedoara. Regretăm că nu 
putem satisface rugămintea unui vechi şi 
statornic cititor al ziarului judeţean, dar 
publicând scrisoarea dv.^cu acuzele pe 
care i le aduceţi — fără a le putea de
monstra cu martori! — domnului L. pu am 
reuşi altceva decât sâ Vă producem neca
zuri Domnul L. v-ar putea acţiona jn ju
decată pentru calomnie. Ca vechi cunoş
tinţe ce spuneţi că sunteţi, căutaţi o re
zolvare pă cale amiabilă.

• Costel Mocanii +- Deva: Ne întrebaţi
dacă estfe valabil up .şcţ #e, am-̂
bele părţi implicate pi-in el. Constiltăţî âv. 
în problema aceasta un avoaat Aşa, fără 
să ştim despre neţi -vOţiKM rear
vă dăm uu răspuns eronat şi nU {terira

Majorarea limitelor minime 
şi maxime ale amenzilor 

ţ contravenţionale
REGIMUL • 

DOMICILIERII ŞI 
REŞEDINŢEI

Acest capitol cuprinde 
mai multe articole care sta
bilesc o seamă de obligaţii, 
încălcarea lor atrăgând a- 
menzi de zeci de mii de 
lei. Iată şi câteva de real 
interes.

Persoana care îşi schimbă 
domiciliul este obligată ca 

-în termen -de cinci zile de 
la data obţinerii dovezii din 
care rezultă că are locuinţă 
asigurată, trebuie să se 
prezinte la organul de po
liţie pentru tascfierefc men
ţiunii ia actul de identitate 
şi în fişa de evidenţă a 
populaţia Pentru cei ce 
'nesocotesc această treabă, 
amenda este de la 20 000, 
ia 75 000 de lei.

Aceeaşi amendă este şl 
pentru persoana care lo
cuieşte mat mult de cinei 
zile la altă adresă decât 
cea â domiciliului şi nu se 
prezintă la organul depo- 
liţie pentru' a cere înscrie
rea menţiunii în actulde 
identitate. De asemenea, 
găzduirea Unei persoane 
care nu posedă act de i- 
dentitate ori cane mi are 
testaşi în «ct atenţiunea 
de schimbare a dornicţii- 
ului sau a reşedinţei, după 
trecerea termenelor prevă
zute de lege, se sancţionează 
cu aceeaşi amendă.
* Şi ăcUtri.'cfiîU '̂Ci^Stitmi ' 
legat* de părţiled« imobil. 
Menţionăm M., nerespecţa-

jos sfe* tandţfeneatlf^cu a

menzi ce pornesc de la 
10 000 de lei şi pot .ajunge 
până la 40 000 de Iei.

în primul rând, trebuie 
spus că administratorii sau 
locatarii care au primit din 
partea organului de poliţie 
cartea de imobil, sunt obli
gaţi să înscrie, pe baza 
actelor de identitate, per
soanele care domiciliază sau 
îşi au reşedinţa în imobi
lul respectiv. Totodată, ei 
sunt obligaţi să le prezinte 
poliţiei pentru control. A- 
poi, responsabilul cărţii de 
imobil are datoria ca, pe
riodic, să verifice'dacă da
tele'înscrise corespund cu 
situaţia reală a* locatarilor, 
iar lunar (dacă este-cazul) 
să aş prezinte la poliţie pen- 
truf a opera şi în celălalt 
exemplar, al cărţii modifi
cările intervenite. §j: încă 
o chestiune: toţi cei care 

1 îşi schimbă domiciliul său 
reşedinţa sunt obligaţi «ţ: 
te decurs de cinci Mie să 
«ară înscrierea In cartea 
de imobil la noua lor lo-
eâtiţfi.- j

tehnice de pază şi alar
mare, ori a mijloacelor 
destinate transportului - va
lorilor sau bunurilor; •  Ne- 
luarea măsurilor de înso
ţire' a persoanei care trans
portă sume de bani' -ori 
alte valori; • Nerespeeta- 
rea măsurilor stabilite de 
organele Ministerului de 
Interne pentru înlăturarea 
deficienţelor constatate;' • 
Absentarea de la serviciul 
de pază fără motive te
meinice, săU- tara *»waţa- 
rea în prealabil despre a- 
ceasta.

De remarcat că sancţiu
nile se aplică persoanei a- 
nume:împuternicite să ducă 
la îndeplinire acele- obliga
ţii,' iar dacă O astf el|de îm
puternicire nu a fast dată, 
sancţiunea se aplică con

ducătorului unităţii.

V. NEAGU
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Unii cred ia blesteme; alţii nu 

» yi asta este treăbn personală a 
J ..fiecăruia. Fără a ţine cu unii sau
* !.cu alţii, redăm o întâmplare pc- 
; ''trecută cu oarecare vreme in ur- 

î mă într-nn sat de pe Valea Mu- 
J reşului, In judeţul nostru • Nu 
* l-a descifrat nimeni semnificaţi- 
| ile, nu ne propunem nici noi aşa 
« ceva, dar vă asigurăm, stimaţi
( cititori, că este cât se poate de 

reală.
| în satul respectiv trăia un om 
! înalt ca bradul, sănătos tun şi de
I o vârstă nu prea înaintată. Era 

- proprietarul unei mari turme de
I* oi şi, de la înălţimea averii şi a 

banilor de care dispunea, sfida 
[ pe toată lumea şi-şi păştea mi- 
| oarele pă unde şi când voia, 
* inclusiv pe culturile celorlalţi 
| consăteni Cei ce-f imputau acest 
« fapt’ se alegeau cu vorbe grele, 
I înjurături, ameninţări cu bătaia, 
J ba chiar cu mai mult. Intr-o zi
I un sătean s-a dus la cioban să 

protesteze că turma lui j-a păgu- 
î bit cultura de porumb.- 
I — Şi ce pofteşti? l-a întrebat
I' sfidător proprietarul oilor.
'j£ — Să-mi plăteşti daune.
| Ciobanul l-a privit chiorâş.

v; — Daune zici? Ata să-ţi dau 
'daune de n-o să Ie gofl duce!
. Şi nici una nici alte l-a dobo
rât pe bietul bm, apta a tăbă
rât cu bâta asupra M.|L-a lăsat 
acolo, in marginea tarlalei şal? 
de porumb. în nesimţite şi a 
plecat. Bătutul a zăcpt incon
ştient multă vremâ, (tffbî cirievă 
a dat peste el şi l-a transportat 
la medicul circumscripţiei cornu-

ameţeli, noaptea se zvârcolea în 
f somn, visa urât ,

— Ce ai, măi omule? 1-â  între
bat nevastă-sa.
. •—■ Ce să am? Nimic.

— Poate ar trebui să te vadă 
un doctor.

— Pe mine? Păi eu în viaţa
mbâ n̂ am avut nevoie de aşa ce
va. . ■ ■■■■■■

Starea omului sc agrava me-

•vc|*AZA. w / n u b il o r

Referitor la paza bunuri, 
lor, trebuie spus «a «aci 
contravenţiile se sancţio- 
nează cu aajenzi între 25000 
şi 150 000 de lei. Măi e- 
xact, iată cane sunt aceste 
contravenţii: •  Neîntocmi
rea planului <de pază, pre
cum şi netadepttatam sar
cinilor ce revin din acest 

; plan; • Nergalizarea 
| menţinerea ta -stere 
funcţionare a mijloacelor

I
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B L E S T  E M U L
nale de unde a fost J trimis la 
spital. Medicii i-au depistat răni 
grave la cap, multe Vânătâi pe 
trup şi câteva coaste frânte. Cu 
chiu cu vai, omul s-a vindecat 
şi s-a întors acasă, abiaf mergând. 
A lăsat o vorbă în sati *

— Am să arunc blestem asupra 
lui <a celui ce l-a bătgt — n.a.j.

De la întâmplarea (ta mai Sus 
s-a scurs un timp şi lipnea a În
ceput s-o uite. Dar iată-ică intr-o - 
zi ciobanul sănătos tun şi înalt 
ca briidul â început să nd se 
simtă bine. Nu mai avea poftă. 
de mâncare şi de băutură, avea

reu. Faţa i se tatuneca, ochii i 
sg scufundau tot mai mult in or, 
bite, iar puterea ii scădea de la 

' o zi la alta.
— Hai la doctor, omule, in

sista nevastă-sa. Cu t>ne nu e 
bine ceva.

Lasă, O să-mi treacă
Dar răul nii trecea. Ciobanul 

se micea mereu,, slăbea, nu mai 
putea’ sta în picioare. Ce-1 du- 

-rea? Toate. Când a, simţit .câ pu . 
mai poate s-a lăsat dus la doc
tor. Medicii i-au consultat, i-au 
făcut toate analizele şi au decis:

— Omul ăsta n-are nimic.

-*• NiŞ se poate t a, protestat so. 
ţia bohtavului. Na vedeţi cum se 
uaueâ pp zi oe trece?

Oamenii ta alb au reluat in
vestigaţiile, au apelat la trata
mente pe întărire şi revigorare. 
Fără pici ea rezultat. Fostul 
munte #e om. ajunsese la jumă
tate din cât fusese, devenite nu
mai pibta şi os. Nu-1 mai cu- 
noştea-iţ Femeia plângea.

—■ Faceţi ceva, nu vedeţi că se 
prăpădeşte sub ochii dumnea-
■voasteă#

Medirii ridicau din umeri, ei 
nu pricepeau nimfe. Intr-o zi cio
banul tauri. Faptul acesta a fost 
tnuît comentat In sat şi in îm
prejurimi, ba chiar mai departe. 
Lumea :zicea:

— Si fie pedeapsa lui Dum
nezeu?
K.T- O fi fost blăstămat?

Nimeni nu ştia ce să răspundă 
la aceste întrebări, dar întâmpla
rea ce hm relatat-o în aceste rân
duri j— aflată din med multe/ 
surse este cât se poate de a- 
dfevărată şi merită să gândim a- 
supra ei.

TRAIAN BONDOR
I

- <M» V.O.A. Europe; -fcO» 
BBC; 6 ^  Marata>i mnaata;
9.00 Ştiri; 9,10 Mioriţa — 
dcdicafM tnttaicate; 9,!» En- 
glish *One to one“; 9,45 
Muzica; 10,00 Morning mu
şte; U-,00 Mica publicitate

i radio; 1L30 V.O.A. Europe;
13.00 Ştiri; 13,10 Mica pu- 
tateitata ratao; 14,00 BBC; 
14*10 Post meridian; 16,00 
Sport; 16,30 Muzică; 17,00 
Ştiri; 17,05 Mica publicitate 
radio; lt,30 Engiisli ,X>ne 
to one“; 18,00 BBC; 19,00 
Rondul de seară; 21,00 
BBC; St,30 Oglinda sufletu
lui; 22.00 Ştiri; 24,00 VjO.A. 
Europe.

(Urmare .din pag. 1)

spunem, dar să stai în 
crâşmă, două ore şi jumă
tate cu nevasta şi copiii a- 
lâturi, nu ni se pare un 

. Utcru prea ortodox. Cum 
este, cum nu este, cert este 
câ atât s-a stat S-a băut 
vodcă amestecată cu li
chior. Totuşi, în jurul orei 
21,30 se porneşte către 
casă. . . .  - «

Pe drum; Intra Trifoi şi 
Gae se produce o altercaţie, 
prietenii împingându-se re
ciproc. Se parc că „ameste
cătura" şi-a făetit binişor 
efectul. Altfel nu se explică 
de ce Trifoi îi reproşează 
lui Gae că j-aţ fumat ţigă

rile. De aici a şi pornit 
cearta.

Soarta a făcut (sau neno
rocirea?) ca tot ta acel 
timp ceilalţi patru să iasă 
din barul unde s-au cinstit. 
Mai mult chiar, localul se 
afla in apropierea intersec
ţiei cu strada pe care se 
deplasa primul grup. Aşa 
că Petru Pop ti vede pe 
cei doi împingându-se. Atât 
doar, se Împingeau unul 
pg altul. în momentul în 
căra i-a observat. Petru 
Iţi aminteşte că Gae este 
coleg de serviciu cu tatăl 
său. Merge deci la Daniel 
Trifoi şi cer» explicaţii, ba 
rându-i, Daniel îl împinge 
şi îi spune să-şi vadă de 
trea b ă . C ei doi^ n u  s-a u

Moartea dâ târcoale
văzut in viaţa lor, până în 
acel moment n-au schim
bat o vorbă, n-au avut de 
împărţit niciodată nimte. 
Şi totuşi, ceea ce se va în
tâmpla de acum încolo este 
pur şi simplu de domeniul 
absurdului.

Petru Pop se retrage pu
ţin, apoi, imediat, de Ia 
spate scoate un cuţit $1 ti 
împlântă In partea stângă 
a pieptului lui Daniel. In 
pieptul unui om cu care 

;.a .scjjltahgţ două cuvinte. 
La foarte puţin timp, Da
niel se prăbuşeşte pe caro
sabil. In fata nevestei şi a

celor doi copii minori în
mărmuriţi. Nici nu gândeau 
cete două fetiţe că va fi 
ultima imagine a tatălui 
lor! După scurtă vreme o- 
mul va muri, întrucât cu
ţitul i-a străpuns pur şi 
simplu inima! Până a trece 
ta lumea celor drepţi, însâ, 
a trebuit să mai suporte 
pumnii şi picioarele cu care 
Remus Butnaru s-a repezit 
asupra lui. Aşa i-o fi fost 
scriş lui Daniel ca ta oltL 
mele clipe ale vieţii să ta- 
câseze ş! picioare.- Şl «sta 
întrucât Butnaru a crezut 
că el l-a atacat pe Petru

Pop, deşi era deja ctt ini- 
ma găurită

După agresipne, cei doi 
Volnici curajoşi o iau la 

•fugă. Ei sunt urmăriţi de 
Gheorghe Dobrotă. Puţină 
vreme, întrucât ta ajutorul 
lor intervine Alexandru 
Ursu, care-1 loveşte pe Do
brotă cu piciorul în piept. 
După ce acesta cade, vin 
şi ceilalţi doi curajoşi şi 
lovesc. Apoi...

Parcă nimte nu s-ar fi; 
tatâmplat, gaşca celor pa
tra, ta frunte cu crimina
lul, pleacă din nou ta 
crâşmă. îşi continuă treaba. 
Abia pe dram Fetru Pagi 
le spune celorlalţi că a 
lovit cu cuţitul. Cu.această
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9,00 Emisiune ta reluare: 
15,10 Videotext; 18,00 
Deschidere» emisiunii; 18,05 
Maeştrii culturii americane: 
saxofonistul Charlie Par
ker (partea a IlI-a); 18.24 
Avanpremiera filmelor . la' 
Devasat; 18,26 Publicitate; 
18,27 Istoria afacerilor în 
America: A data Smith şi 
lumea banilor; 18,54 CHp 
viva; 19,10 Tele 7 atac — 
interzis bărbaţilor; 20,09 
Staruri In Concert; 20,25 
Reportaj — ţara noastră: 
coloana infinitului; 20,35 
Muzică; 20,45 Reporter fele 
7; 21,10 întâlnirea de la 
ora 21,00; 22,40 Tele 7 abc 
— film serial: Croazieră, de 
lux; 23,30 Videotext.
, w«*.v .-vw yw vw w vrt

ocazie îşi Şi controlează 
arma crimei şi o şterge de 
sânge. Ca să vezi, câtă 
grijă! Dar ta acelaşi timp, 
cât cinism. Ce să se gân
dească el că a luat viaţa 
unui om In floarea vârstei? 
Arc el timp să gândească 
la faptul că doi copii mi
nori, de patru şi respectiv 
cinci ani, ău rămas fără 
principalul lor punct de 
sprijin In viaţă — tatăl? 
Nu, nici gând.

In jurul orpi unu din 
noapte, poliţia îl va depista. 
Avea şi cuţitul cu care... 
A recunoscut ce a făcut

Acum, la 18 ani, va fi 
judecat pentru omori Multe 
ar fi de luat aminte din 
această nenorocire.
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I au i l£
i

i
i

1. ROMÂNIA
2. Israel
3. Franţa
4. Slovacia
5. Polonia
6. Azerbaidjan

2
1
2
I
1
i

3—0
2—1

0—0
1— 2
IM

ii
l \

Următoarele meciuri, miercuri. 12 oc-,- 
tombrie: Israel — Slovacia şi Polonia — I 

^Lzerbaidjan^ jj

t REZULTATELE CONCURSţJLUI
PRONOSPORT DIN 9 OCTOMBRIE 1994
Acireale — Atalanta (p) 1—0 1
Acireale — Atalanta (f) 2—0 1
Ascnli — Cesena 0—0 %
F. And rin — Como 4—0 »
Lecee — Cosenza 1—2 2
Lucchese — Vicenza 2-8 1
Perugia — Palermo 1—0 1
Pîacenza — FbŞcara (p) 1—8 I
Piacenz.% — Pescar» <f) 3-0 V 1
Salemitana — Cbievo QŞ 0-8
Salemitana — Chievo (f) ■■ 2
Udinese — Ancona (P) 0—1 2

( Udinese — Ancona (f) 2—2 S3
Fond de câştiguri 86 318 808 lei.

C.S.M. Reşiţa -  F.C. Corvinul 0-0

I

Cel mai important med al grupei I, I 
Franţa — România, disputat sâmbătă la j  
St. Etienne, s-a îneheiât nedeeis: 0—0. |  
Nimeni nu s-a aşteptat la un meci uşor ■ 
pentru tricolori. Pentru francezi, această j 
partidă constituia o adevărată piatră de* 
hotar. După dureroasele înfrângeri în |  
faţa reprezentativelor Israelului şi Buî- a 
gariei, ce au culminat cu ratarea caii-1 
ficării la C.M. din S.U.A., selecţionerul |  
Aime Jacquet a făcut tot ce a fost po- |  
şibil să alinieze în meciul cu românii 
o .echipă capabilă să spele ruşinea din 
preliminariile C.M, ’94, să reaprindă I 
flacăra mândriei suporterilor pentru fot- I 
balul francez. A mefs până acolo că. a 
renunţat la unitul" fotbalului, Papin *»' 
considerat, ieşit din formă —, dar şi ia 
Ginolâ. . . : r . .. ’ *

O echipă tânără, ambiţioasă, cu 0# 
joc rapid, „dintr-0 bucată", orientat pe 
atac, a fost aliniată în faţa naţionalei 
României şi, după cum atacau, neîntre- _ 
rupt, poarta lui Stelea, ne-au dat destule I 
emoţii. De partea cealaltă, lordănescu a ! 
venit cu o singură surpriză (care n-a preal 
fost ce a vrut selecţionerul nostru), in-5 
locuindu-1 ftr ultima eKpă pe D. Mun-1 
teanu cu D. Timofte. „Mânjii" francezi, |  
mereu impulsionaţi de pe banca tehnică, ■  
au luat cu asalt „reduta" românilor şi I 
numai pripeala, nerăbdarea lor dar şi jj

rând ale portarului Stelea au făcut să I 
scăpăm faţă curată. Pe măsură ce tim-1 
pul se scurgea, francezii erau tot mai I 
nerăbdători să dea gol care să le aducă* 
mult râvnita victorie in faţa ,,11-iui a-1 
Bterieao" aliniat dă... români, mat ale&J 
că ai noştri aveau mare grijă să nu pri- I 
mească gol, „uitând" cu desăvârşire să * 
încerce măcar să înscrie ei! Fiindcă. I 
trebuie să o spunem, aşa o slabă com-j 
portare a înaintării tricolorilor noştri ! 
n-am mai pomenit de mulţi ani. Nu am S 
avut nici o ocazie mai acătării de a In-| 
scrie. Kagi, marcaj cu stricteţe, n-a avut ■  
sclipirile lui de magician de a pasa sau I 
de a trage la pomii, dar nici Iile Du- „ 
mitrescu, Ionuţ Lupescu n-au mai fost I 
„rampele de lansare" pentru Răducioiu, ş 
ce a rămas tot timpul izoiat între apă-1 
rătorii francezi, singur, inofensiv . ■

Credem însă că rezultatul convine loii- 
Iordănescu, care şi-a făcut talcului ca a 
francezii, principalul nostru adversar din |  
grupă, să piardă 2 puncte pe teren pro. a 
Priu, urmând ca tricolorii să „jumu- |  , 
lească" cocoşul galic la Bucureşti. Un I 
punct preţios în deplasare, dar fără ca l  
echipa noastră să mai aibă strălucirea j 
de te „World Cup *94“.  ̂ |

ROMÂNIA: Stelea, D. Petrescu, Belo- I 
dedici, Prodan, Selyţnes, D. Timofte, Gh.§ 
Popescy, Lupescu, Hngi, f. Dumitrescu, I  
Răducioiu. Au mai evoluat spre sfârşitul I  
meciului Lăcătuş in locul lui Timofte şi I 
Panduru (schimb cu Răducioiu). ■

CLASAMENTUL GRUPEI 1

Gazdele conduse de ex-hunedoreanul Carol 
Gali şi-au-dorit foarte mult victoria, iar, de 

cealaltă parte, corviniştii vroiau să confirme jocul 
bun în partida cu A.S.A., şi în acelaşi timp, să 
incerce să rămână în lupta pentru promovare. 
A rezultat o partidă de-mare luptă, desfăşu
rată în general în limitele sportivităţii. Pe 
plan tehnic a fost un meci de o calitate me
diocră, cu puţine faze de poartă. Prima ocazie 
de gol au. avut-o oaspeţii, in min. 8, când Mi- 
trică l-a văzut foarte bine pe Bordean, dar 
şutează puţin peste transversală. Gazdele în
cearcă să construiască, dar apărarea hunedo- 
reană este la post. Totuşi tn mia. 31, Man- 
nescu pătrunde pe „flancul stâng", trece uşor 
de Bordeart, intră în careu şi de Ia 5 m late
ral şutează, însă Popa scoate cu piciorul. Peste 
două minute, acelaşi Popa se remarcă din nou 
la şutul extrem de puternic al iul Doană de 
la 25 de m., iar în min. 36, Boltaşiu reia de 
te 8 m cu capul pe lângă. Scăpat de acest 
„forsing", corviniştii ies mai curajos la‘atac, 
şi în min. 38, Ciorea face o cursă vijelioasă

DIVIZIA A I

Rezulta trie etapei: Callatis — Â.S. Rocar 
0—1; Cetatea Tg. N. — C.F.R. Galaţi 3—1; 
Dacia piteşti — Steaua Mz. 1—0; Fattr — F.C. 
Vâlcea 3—0; FI. Moreni — F.C. Bucovina 0—1; 
Porţii'-—Neleoâ Bc. 0—3; Met Plopeni — 
Poiana O. 4—1; Unirea Brăila — GL Buzău 
3—0; Poli Iaşi — Acord Focşani 3—0.

dar nu obţine decât un corner. In min 40, 
Gabor îl găseşte excelent cu o pasă „printre" 
ge Zanc, dar faza rămâne fără rezultat.

Partea a doua avea să fie şi mai săracă ia 
faze de poartă. Am notat lovitura liberă de la.- 
18 m executată de Petrescu în min. 7j}, pe care ) 
zidul hynedorean a deviat-o în corner şi oca- ' 
zia bună a lui Ciorea, din min. 89, când pă
truns în careu nu a mai avut suflul şi şutul său 
slab a fost reţinut fără probleme de Ianu. Re
zultatul de egalitate este echitabil, hunedorenii 
luptând fără menajamente. Am remarcat/ 
forma bună a portarului Popa şi a cuplului de j 
fundaşi centrali Haidiner— Sterean. Să re-1 
marcăm „prestaţia" galeriei hunedorene (circa 7 
100 de suporteri), care şi-a încurajat pe tot » 
parcursul meciului echipa favorită. |

F.C. Corvinul: Popa, , Bordean, Haidiner, î 
Sterean, Bardae, Halostă, Zanc, Gabor (min, • 
72 Majearu), Mitrică, Ciorea, Hegy (min. 81 Te 
tileanu)

ION BADlN

‘7. .5-

CLASAMENTUL

;; ■' ■ ■■ DIVIZIA A 2 V '■ - ;

Rezultatele etapei: Un. Dej — Jiul Petro- J 
şani 1—2; Jiul Cv. — C.F.R. Cluj-N. 3—0; Poli. } 
Timişoara — Gi. Reşiţa 5—0; Phoenix B.M. — ţ 
Metrom 0—1; F.C. Bihor — Unirea A.I. 1—0; i 
C.S.M. Reşiţa — Corvinul 0—0; Armătura — } 
Gaz Metan 0—0; A.S.A. Tg. M, — C.F-R- Ti- \ 
mişoara 0—0; I.C.I.M. Bv. — Tractorul 0—1. ţ

sCLASAMENTUL

, 1. F.C. Bucovina
2. Selena Bacău
3. Pofi.
4. Met Ploperă
5. Daeia Piteşti
6. Cetate* T*. K ,
7. Unirea Brăila
8. C.F.R. Galaţi
9. Faur Buc.

10. Steaua Mizil
11. Acord Focşani
12. F.C. Vâlcea
13. Poiană Câmpîna
14. Flacără Moreni 
19. Portul C-ţa
16. Rocar Buc.
17. Gloria Buzău
18. Callatis Mangalia

8 6 
8 9 
8 4 
8 8 
8 4

4
4
4

8 3 
8 3 
8 3 
8 3
8
8
8
8 3 
8 3
8 0

1 1 
2 1 
3 1
0 3 
3 2 
3 2
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 

,0 
0
0
1

12*- 6 19 
15— 7 17 
13— 7 15
13— 10 15 
20—10 14
14— 11 14 
19— 7 13
11— 11 13
12— 10 U  
10— 8 10
13— 14 10 
8— 9 l0

12—14 10 
11—11 9 
11—15 9 
7—18 9
5— 14 6
6— 30 1

1. Poli Timişoara
2. Tractorul Bv.
3. F.C. Bihor
4. Metrom Bv.
5. Jiul petroşani
6. I.C.I.M. Bv.
%, Gloria Reşiţa
8. Gar Metan
9. Corvinul .

10. Jiul Craiova
11. ANA. Tg. M,
12. C.F.R. Timişoara
13. Unirea A.L
14. CjSM. Reşiţa
15. Unirea Dej
16. C.F.R. Cluj-N.
17. Armătura 2»
18. Phoenix B.M.

8 6 1 1 24— 9 19 î 
8 5 1 2  14— 6 16 J 
8 5 1 2 16— 9 16 \
8 8 0 3 14—7 15 1
8 5 0 3 15—13 15 j
11 4 1 3 9—5 13 T
8 4 1 3 7—13 13 \
8 3 3 2 13— 6 12 i
8 3 2 3 21—11 11 ]
8 3 2 3 13—10 11 )
8 3 2 3 10—14 11 ig ; 2 " * ' **' ***-— 1Cl-'Wi-f 
8 2 
8 2 
8  2 
8 1 
8 0 
8 0

4 2 10— 8 10 
3 3 5— 7 9 
3 3 4—12 9 
1 5 9—15 7 
3 4 6—14 6 
3 5 7—22 3 
3 5 2—18 3

Etapa viitoare: Rocar -* Dacia Piteşti; Bu
covina — Callatis; Poiana — FI. Moreni; C.F.R 
GalaR —4 F.C. Vâlcea; Steaua Mz. «r- Cetatea; 
Gl. Buzău \rr Portul; Sriena — Met Plopeni; 
Poli teşi —Faur; Acord — Unirea Br

Etapa viitoare: Jiul P. — Poli. Timişoara; 
Unirea A.I. — Un. Dej; Gaz Metan — F.C. Bi
hor; CFJt Clui-N. — Metrom; Gl. Reşiţa 
Jiul Cv.; C.FJEţ Timiş. — C.S.M. Reşiţa; Coi* / 
vjnul — Armătura; I.C.I.M. — Phoenix; Trac. 1 
torul — A.S.A. Tg. M. )

DIVIZIA

Deva — 
Minerul Berbeşti 5*1

Cu tot frigul şi vântul 
pătrunzător ce a, bătut da 
la început şi până la sfâr
şitul întâlnirii, vreo 300 de 
adevăraţi suporteri ai noii 
„echipe deveng 4-, Vega — 
nu ap părăsit teren ui până 
la fluierul final al arbitru
lui. După un început pro
miţător al gazdelor, fotba
liştii de la Vega — dorin- 
du-şi foarte mult şă obţină 
o victorie concludentă, care 
să exprime cu adevărat va
loarea unei echipe ce.a a- 
vut în componenţa sa nu 
mai" puţin de 6 juniori, toţi 
crescuţi la Deva! Pe .mă* 
sură ce trecea timpul, ac
ţiunile gazdelor la poarta 
iui Fier se înmulţeau. îi> 
minutele 6, 18, 24 sunt ;ra<» 
tate 3 goluri gata făcute 
de Elek, Perşa şi Moise, 
însă în min. 30 la o lovitură 
liberă, Popa mişcă mingea 
uşor la Luca şi acesta cu 
un şut puternic înscrie prL 
mul gol. Apoi în min. 32 
şi 35 Moise şi Elek ratează 
majorarea scorului.

în repriza a Ii-a jocul 
se înăspreşte şi după ce 
Şirian de la Deva iroseşte 
o nouă ocazie, în min. 57 
Nica, cel mai bun de te 
Minerul Berbeşti, un dri- 
bleur de clasă, face o cursă 
de te mijlocui terenului, 
trece de trei deveni, cen
trează şi Szabados egalează 
1—1. Gazdele reiau atacă
rile şi după alte 2 ocazii 
ratate, in min. 63, Popa 
marchează 2—1. Din min 
76 când neobositul Iile 
Neagu, „stâlpul" 
majorează scorul la 
devenii încep un adevărăt 
galop de sănătate înscriind 
încă două goluri, frumos 
lucrate de echipă şi fina
lizate de Elek (78) — 4—1 
şl Tânase In ultimul mi
nut al jocului 5—1!

Vega Deva: Rahoveantt, 
Fartusnic, Davidoni, Luca, 
Popa, Neagu. Şirian (*8f 
Tănase) Moise (’5S Bul- 
garu), Perşa, Etădos, Elriu 

SABIN CEIfflU

FAZA JUDEŢEANĂ 
Rezultatele etapei dm 9 octombrie:

Jiul Petiila — Min. Oertej 1—2; Saber 
Haţeg — Favior Orăştie 5—1; Met. .Griş- 
cite- Miri. Uvezeni 3—1; Mih. Ghe- 
lari — E.G.C.L. Călan 6—1; Constr. Hd. 
— Min. Aninoasa 3—0; Mureşul Deipa «** 
C.F.R. Simeria 2—1; Victoria Călah 
A.S. Aurul Brad 3—1; Min. Teliuc — 
Min. Bărbâteni l—l; Dacia Orăştie — 
Min. Şt. Vulcan 4—3.

CLASAMENTUL
1. Min. Certej 10 10
2. Min. Aninoasa 10 8
3. Aurul Brad 10 7
4. Mureşul Deva 10 6
5. Constr Hd. 10 6
6. Min. Şt. V. 10 6
7. Min. Bărbăteni 10 5
8. Victoria Călan 10 5
9. Min. Ghelari 10 5

10. Dacia Orăştie 10 5
11. Met Crişcior 10 4
12. BG.C.L Călan 10 4
13. Jiul petrila 10 3
14. Min. Livezeni 10 3
15. Haber Haţeg 10 3
16. Favior Orăştie 10 3
17. Min. Teliuc 10 1
18. C.F.R. Simeria 10 1

0 39—10 30
2 19— 6 24
3 19—11 21
3 22—13 19
4 29—12 18 
4 24—17 1*
3 20—16 17
4 18—10 16
5 24—18 15
5 18—16 15
8 20—29 12
6 18—38 12
5 25—16 U
6 14—19 10
6 17—32 10
7 12—28 9 
7 5—29 9
9 8—31 3

Jiul Petrila — Minerul 
Certej 1-2 *

Pe un timp rece şi un teren de joc 
foarte greu, una dintre revelaţiile acestui 
sezon fotbalistic — Jiul Petrila — a pri
mit vizita liderului, ee conduce autoritar 
fu clasament Minerul Certej. Deşi au 
avut de înfruntat un adversar de temut, 
pe ierg» propriu — formaţia gazdă s-a 
întărit eu câţiva jueători.buni, fiind net 
superioară celei aliniate în anul trecut 
•— oaspeţii âU evoluat şi la Petrila la 
nivelul pretenţiilor unei echipe din frun
tea clasamentului. Minerul Certej a ac
ţionat chiar de la începutul jocului pe 
atac, iniţiind dese incursiuni la poarta 
Jiului, mai ales prin Căpuşan, Halga, 
Ungureanu şi Sidorak, bine susţinuţi de 
apărare in frunte cu Stroia. De fapt 
oaspeţii au şi înscris cele 2 goluri ale 
victoriei lor prin Sidorak, în min. 15, şi 
Văcaru, în min. 49, timp te cane Sido
rak a mai ratat 2 ocazii cu poarta goală 
în minutele 25 şi 40.

După pauză, deşi oaspeţii continuă să 
aibă iniţiativa, nu mai reuşesc să înscrie, 
în schimb, gazdele reduc din scor te 
min. 87 prin Viţriaru.

A arbitrat M. Pâitoărete (Qr.|ştie), a- 
jutat de P. Zlate si P. Popa la linie 
(Petroşani)

-  C.P.R. 
Simeria 2-1

întâlnirea dintre cele două formaţii 
s-a desfăşurat sâmbătă pe terenul doi al 
Mureşului, bine înmuiat de ploile căzute 
la sfârşitul săptămânii trecute. Ambele 
formaţii s-au angajat de te început în* 
tr-un joc viu disputat, care s-a încheiat 
până. la urmă în favoarea gazdelor cu 
scorul de 2—î prin golurile marcate de 
Berindei (min. 25) şi Mureşan (min. 45).

După încheierea partidei, antrenorul 
principal al Mureşului Deva ne-a decla. 
rat: „In ciuda locului ocupat de oaspeţi, 
a tinereţii multor jucători din echipa 
gazdă, jocul a fost frumos, antrenant, 
simerienii dovedind că merită un ido 
mai bilă în ierarhia Diviziei CV 

Formaţia gazdă leagă bine jocul, ob- 
servându-se că la antrenamente se «* 
xersează anumite scheme de joc. echipa 
în ciuda unor schimburi, crescând de la 
o etapă la alta. Sâmbătă a fost aliniată 
formaţia: Selmesi, Butnaru, Răducă- 
nescu. Maca vei, Gâţ, Cârstoiu fîŞ Lilă), 
Berindei (min. 56 Litera), Mureşan, Oa
cheş, Spineanu.
, După câte am aflat de 1a conducerea 
Clubului, încă doi jucători — Berindei 
şi Oacheş, vor fi legitimaţi la Vega De
va. Deci, no; promovări de la Mureşul.
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în otanţia a fin ilo r economici
Anunţăm'agenţii economici din judeţ; care doresc să 

dezvolte .legături comerciale cu. ţările europene, că În
cepând: de astăzi la sediul; redacţiei noastre se poate cum- 
păra registrul comercial european

EURO-PAGES, ediţia 1995.
EURO-PAGES 1995 (catalog — 1200 pagini) conţine 

adresele , complete (cu telefon, fax şi telex) ale peste 
(50 000 de furnizori (producători, comercianţi, prestatori 
ide servicii, diverse) din 22 de ţări europene: Belgia, Da
nemarca, Germania, Finlanda, Franţa, Grecia, Marea 
Britanic, Irlanda, Italia. Croaţia, Luxemburg, Olanda, 
Norvegia, Austria, Polonia, Suedia, Elveţia, Slovacia, Slo
venia, Spania, Cehia, Ungaria.

EURO-PAGES 1995 este structurat pe 600 domenii de 
activitate, care cuprind toată sfera economică,

EURO-PAGES 1995- a apărut în 6 limbi (engleză, 
franceză, germană, italiană, spaniolă, olandeză), la redac
ţie fiind cele în engleză şi franceză. Euro-Pages 1995 a 
apărut într-un tiraj de 600 000 exemplare, care se distri
buie în 30 de ţări europene.

. Până la 30. 04. ’95 se primesc la sediul redacţiei şi 
solicitările de înscriere publicitară a agenţilor economici 
din Judeţ în cataloagele EURO-PAGES, ediţia 1996, care 
va apărea In septembrie 1995,

EURO-PAGES ~  un Instrument esenţial pentru gă
sirea de noi furnizori de materii prime, produse industri
ale, produse de larg consum ete. Contactând direct pro
ducătorul, aveţi posibilitatea să importaţi produsele mult 
mai avantajos, alegând oferta cea mai bună.

EURO-PAGES — un instrument esenţial pentru gă
sirea de noi beneficiari pentru produsele dumneavoastră. 
Oferind produsele dumneavoastră societăţilor de profil 
din Europa aveţi enorme şanse de export profitabil.

EURO-PAGES — un instrument esenţial pentru fie
care'societate comercială care doreşte să fie prezentă pe 
piaţa europeană- Numai printr-o înscriere în catalog,. 
Europa va lua cunoştinţă de existenţa dumneavoastră 
Reclama dumneavoastră ajunge pe masa de lucru a 
600 000 de societăţi comerciale din 30 de ţări. Astfel vi 
se deschide o enormă şansă de a fi contactat.

Vă aşteptăm Ia redacţie, serviciul contabilitate, ţel. 
611269.; / .. . • • ' / ;• :,v ;: ;/

VANZARl -  
CUMPĂRĂRI

• Vând urgent garsonie
ră, belul Decebal, zona pie. 
ţei şi teren 0,39 ha, str. 
Depozitelor, tel. 615080.

(91360)
• Vând Fiat Ritmo 85 

şi Unio pentru piese, tel. 
777360, 762110

(91354)
• Moara din satul Bârsău, 

nr. 240, vinde tărâţe de 
grâu la preţul de 160 lei/ 
kg (inclusiv TVA).

(91377)
' •  Vând en gros haine 
import nesortate, 2714 lei/ 
kg (inclusiv TVA), Deva, 
telefon 627929.

(91309)
•  Vând butelie . aragaz

nouă, tel, 621643. (91389)

I*
h

•  Klcyn Trucks fa
cilitează cumpărarea 
dp autotractoare, ca
mioane, transportere şl 
autoturisme din O- 
landa. Facilitează viză, 
transport, cazare. In
formaţii tel. 01/3210067 
Bucureşti, 611317.

?/: (91371)

• Vând casă 5 camere, 
dependinţe, grădină, teren

; arabil, 20 ari. Călan, O.V., 
str. .1 Decembrie, nr.' 51, 
Informaţii toată ziua.

(91390)
(ii / Vând TV 6̂ -8 CP, 

; cu grup electrogen la 220 
: şi 380, nou, rusesc. Veţel, 

474. (91394)
,• S.C. Viva vinde instalaţii 

satelit complete, cu antene 
ide aluminiu. Deva, tel. 
626265, 611764. (91393)

• Vând autocare Merce
des 303, MAN, Neoplan,

; 45—50 locuri, ultramoder
ne, îmbunătăţiri, tel. 050/ 
723219. ’ (91397)

•  Vând remorcă 3 tone,
i Banpotoc, nr. 13. (91398)

• Vând apartament două 
camere, mobilat, deosebit, 
cu tot confortul, eventual 
nemobilat. Tel. 629407.

(91402)
•  Vând Ford Taunus 

înmatriculat, motor defect, 
cumpăr talon Audi 80 şi 
Opel Rekord 2000 Combi. 
Tel. 661446, după ora 20.

■ (91414)
ş Vând casă, gaz, gră

dină, în Deva, Hărăului, 
nr. 12, tel. 615768. (91415)

•  Vând urgent aparta
ment două camere cu plata 
în două rate. Tel. 671533.

(91419)
• S.C Agromec S.A. O- 

răştie organizează licitaţie 
publică de tractoare şl uti
laje agricole în data de 21. 
10. 1994, ora 10, şi apoi 
în fiecare zi de vineri până 
la vânzarea' utilajelor.

(91421)
• £hC. Agercom S.R.L. 

Deva, str. împăratul Tra- 
ian, nr. 34, Mag. ABC, 
vinde en gros zahăr cristal, 
preţ 813 lei plus TVA, ulei 
floarea soarelui sticla 1/2, 
preţ 1080. Cantităţi limitate.

(91423)
• Vând vălaie pentru

animale, caroserie şf piese 
pentru Opel Record 1,9. 
Angajăm şef service auto, 
mecanici, tinichigii auto. 
Domiciliul preferabil zona 
Călan —Haţeg. Informaţii 
tel. 611067, între orale 17— 
22. (91395)

•  Vând televizor color, 
stare perfectă. Deva, tel. 
616482, orele 15—21. (90869)

• Vând garsonieră, con
fort I, mobilată, zonă tea
tru, tel. 718427- (1501)

• Vând motor Fiat 131,
Mirafiori, echipat complet. 
Te], 718810. (1504)

DIVERSE
• împrumuturi în lei ia

Casa de Amanet Simeria, 
zilnic 8—12, 15—17,, tele
fon 661721. (91136)

• Dau în arendă teren a- 
gricol în suprafaţă de 0,80 
ha, situat în Deva, prelun. 
girea str. Vulcan — Deva. 
Dau în administrare casă, 
anexe gospodăreşti, teren a- 
gricol, sat Rovina (Delu),

corn. Bucureşci Brad. In
formaţii zilnic orele 18—20, 
■tel. 621974. (91356)

•  S.C. Teobern Co- 
mimpex SRL anunţă 
deschiderea Unui ma
gazin de desfacere pie
se auto import, cu se
diul în Haţeg, bl. CI, 
bis, ap. 24, parter.

(91383)

• S.C. „A'uram Iancu" 
S.A. Brad, str. Independen
ţei, nr. 1, reaminteşte, că 
organizează în fiecare Vi
neri, ora 12, la sediul so
cietăţii, licitaţie pentru vân
zarea de mijloace fixe şU 
obiecte de inventar. (2590)

•  Piaţa agroalimen- 
tară Simeria organi
zează Târgul Agricol 
de Toamnă, sâmbătă, 
15 octombrie 1994. *

, (91409)

OFERTE DE 
. SERVICII { ■

•  Firmă româno-germană 
de comerţ en gros angâ." 
jează reprezentanţi perma
nenţi în oraşele Deva şi 
Petroşani. Condiţii: auto
turism, telefon. Autobiogra
fia, fotografia la: Bucureşti,, 
sector 1, OP 12, CP 229.

(91317)

COMEMORĂRI t
• Direcţiunea Spitalului 

Municipal Hunedoara a- 
nunţă că în data de 8 oc
tombrie 1994 se împlinesc 
şase săptămâni de la trece
rea în nefiinţă a. celui care a 
fost ■

dr. SIMIONESCU 
ALEXANDRU

personalitate de marcă a 
ortopedici româneşti (1507)

D E C E S E

• Familia Curcă Gheor- 
ghe este alături de. prie
tenul său Stîngâ Gheorghe,

la greaua despărţire de 
mama sa. ______(1514)

•  Colegii şi prietenii,
sunt alături de Stingă 
Gheorghe, în greaua 
încercare pricinuită de 
decesul marnei sale şi-i 
transmit sincere condo
leanţe. Dumnezeu s -o  
odihnească! ' (1513)

•  Cu sufletele îndu
rerate, soţia Rozalia, 
fiii Nelu, Nicu, Mircea 
şi Petrică, nurorile Si- 
mona,,Simona şi Mo. 
nica, nepoţii Artemis 
şi Ştefan apunţă ţre- 
c.erea în eternitate a 
celui care â fost uri 
.minunat om

ŞTEFAN POBRA . 
66 gni, din, Bâiţa. în
mormântarea .azi, 11 
octombrie, ora 13, în 
corn. Băiţa. Dumnezeu 
să-l odihnească în 
pace! (91405)

•  Familia Roth mul
ţumeşte tuturor celor 
care au fost alături de 
ea la greaua durere 
pricinuită de dispari
ţia pentru totdeauna 
a celui care a fost tin 
bun soţi tată şi bunic

ROTH LUDOVIC - 
; (RUDI)

Dumnezeu să-l. odih
nească. (91425)

•  Colegii de. muncă 
de ia CIT Hunedoara

FRE Deva, sunt a- 
lături de familia îndu
rerată prin dispariţia 
celui care a fost un 
bun coleg. şj. prieten 

ILIE BURTA
Nu-1 vom uita nicio

dată! .... (91434)

• Familia profund
îndurerată anunţă
dispariţia fulgerătoare 
a celui care a fost, un 
bun soţ, tată şi bunic

ILIE BURTA; '
în vârstă de 56 ani
înmormântarea — 

miercuri, 12 octombrie, 
ora 13, la Cimitirul din 
Peştişii Mare — Hu
nedoara. (91434)

Partidul Democrat (F.S.N.)
: i (Urmare din pag. 1)

| dustrie. alimentară trec 
j prin asemenea momente 
i grele. Li se cere direct: 
i ori să se înscrie în P.S.D.R., 
[ Ori să-şi dea demisia, 
i • In prezent, -Partidul 
Democrat are în judeţul 

| nostru aproape o mie de 
j membri activi, cotizanţi. 40 
; la sută din primarii ac- 
! tuali sunt înscrişi în P.D. 
j ’•  12—13 dintre primarii ce 
; au candidat pe listele P.D.
, s-au declarat independenţi.
: /• Politica nu se poate face

după-amiaza, seara şi noap
tea, • In ce priveşte acu
zele grave ce se aduc unor 
membri din conducerea su- 
perioară a P.D., nu se pot_ 
face aprecieri concrete, în.' 
trucât cercetările sunt în 
curs de desfăşurare. •  Gu
vernul reprezintă o echipă
— cum a fost şi Guvernul 
Roman — şi nu pot fi în
vinuiţi doar unul sau altul 
din membrii săi, răspunde
rea fiind guvernamentală şi 
nu ministerială. « Corupţia
— fenomen prezent în toate

sferele şi la toate nivelele 
— aparţine în primul rând 
celor aflaţi la conducerea 
ţării, opoziţia nu poate fi 
coruptă decât în mică mă
sură. •  Partidul Democrat 
nu va intra în Convenţia 
Democratică. •  Există dis
cuţii în vederea unei a- 
lianţe cu PS..D.R. şi cu alte 
formaţiuni politice, •  Se 
colaborează bine cu P.L. ’93, 
P.N.L. ş.a., Di...deputat Ioan 
Timiş este foarte ocupat în 
ultima vreme, dar ţine legă
tura cu membrii P.D. din 
judeţul Hunedoara. Sperăm

ca această legătură să fie 
permanentă, de acum în
colo. •  Partidul Democrat 
este Republican şi nu e a- 
nlmat de Sentimente mo
narhice de. nici un fel: • 
De la Convenţia Naţională 
ce va avea loc la Cluj- 
Napoca se aşteaptă o defi
nire mai fermă şi mai e- 
xactă a programului, a tac
ticii şi strategiei partidului. 
Ea va adopta o seamă de 
documente deosebit de im
portante pentru politica 
Partidului Democrat.;
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ABONAMENTUL 
LA „CUVÂNTUL LIBER

Puteţi să intraţi in posesia .ziarului nostru 
mai ieftin decât Ia chioşcuri prin efectuarea de 
abonamente. Costul abonamentului la ziarul 
„Cuvântul Bber“ Deva este de 1000 de lei, plus 
taxele poştale.

Factorii poştali şi difuzorii de presa efec
tuează contractarea abonamentelor pe luna 
noiembrie. Grăbiţi-vă ! Cel mai sigur mijloc de 
a intra !n posesia ziar dui preferat este abo
namentul.

CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI 
CONTABILILOR AUTORIZAŢI 

FILIALA HUNEDOARA — DEVA
Anunţă ţinerea adunării generale In data! j 

de 14 octombrie 1994, ora 17,00, în sala de şe 
dinţe a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice;! 
şi Controlului Financiar de Stat (Palatul Admi-î; 
nistrativ, etaj I).

■ : - 11

GÂSCĂ IMPORT
GALITATE EXT BA

1100 — 2300 lei/kg — CELE MAI MICI 
PREŢURI DIN ŢARA.

: •  HAŢEG — str. T. Vladimirescu, 
magazin bloc 15, tel. 777486.

•  SIMERIA — str. 1 Decembrie, ma
gazin bloc 104, tel. 660111. (90871)

SOCIETATE COMERCIALĂ 

Oferă prin Depozitul en-gros, situat
pe strada Depozitelor, nr. 17,
C.L.F.).

•  Ulei rafinat de floarea soarelui — 
1130 lei st. 1/2.

•  Oţet alimentar — 800 lei st. 1/1.
•  Zahăr (saci 45 kg) — 1000 lei kg. 
Relaţii suplimentare tel.: 621425.

(90865)

In data de 20 octombriei 1994, ora 10, 
la sediul S.C. „Haber Internaţional" S.A. 
Haţeg, se organizează LICITAŢIE pentru 
vânzarea a două autoturisme ARO 244 D 
şi 243 D.

Informaţii la tel. 770540.

S.C. „VĂCARU — PESTEANA" S.A- 
PEŞTEANA

Anunţă că în data de 7 noiembrie 1994, ora 
10, la sediul societăţii organizează concurs de 
selecţie pentru ocuparea postului de / “ i ;

•  MANAGER, ,
în baza Legii nr. 66/1993 şi a Normelor 

Metodologice de aplicare.
Ofertele se depun la sediul societăţii, până! 

la data de 1. 11. 1994. Informaţii la telefon!' 
770022. :
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«Iar odltat de S.0. „CUVÂNTUL LIBER-SA. D E V A ________ -_____ . _. .
I  - ^•defoane «IţlS f. «11269, 82S904. fax «18001 ̂ s ittu l <te administraţie • Dumitra «beanea — preşedinte, MînolBodea. Virgil Crişan,

\  Tiberlo Istrate, Nicolae Tîrcob — administratori. întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor publicate •  poartă autorii acestora.
. V----------------~----------------------------- ------' ---------glparul axacEtat la S.C. „POLIDAVA-S.A. DEVA.

TOSOflOl 8.0. Deva. «od Hscal E11682T 
administraţie * Dumitra Bbeonea — pre şedinţe.

a


