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Libertatea cuvântului — grav pusă în pericol!
Recent, la Eforie Nord 

ş-a desfăşurat cel de-al III. 
lea Congres al Societăţii 
Ziariştilor din România. Tot 
aici, cu două zile înainte 
a avut ioc reuniunea inter
naţională ,-,Sta tutui jurna
listului european". Noi vom 
vorbi însă, în rândurile de. 
faţă, despre desfăşurarea 
congresului.

Alături de delegaţii şi 
invitaţii filialelor din ţară, 
la Congres au participat 
domnii Aidan White — se
cretarul general al Fede
raţiei Internaţionale a Jur

naliştilor (F.I.J.) şi ®erard 
(Sostino — secretarul gene
ral al Organizaţiei Inter
naţionale a Jurnaliştilor. 
Au fost, de asemenea, pre. 
zenţi ziarişti din Italia,

problematica abordată a 
fost complexă, iar discu
ţiile, de multe ‘ori contra- 

• dictorii. Şi nici nu putea 
fi altcumva,' din moment 
ce fostul Consiliu Director

AL III-LEA CONGRES AL SOCIETĂŢII 
ZIARIŞTILOR DIN ROMÂNIA

Franţa, Slovacia, Ungaria, 
Bulgaria, • Cipru, Turcia, 
Portugalia, Moldova, şi Fe
deraţia Rusă.

Ca de. obicei la asemenea, 
momente ale jurnaliştilor,

al Societăţii Ziariştilor din 
România, a propus celor 
prezenţi o tematică de ma
xim interes pentru prezen. 
tul şi viitorul gazetarului 
român. Este firesc acest lu

cru. Şi a fost vorba, în pri
mul rând, de noul statut 
al Societăţii Ziariştilor din 
România. Dar vii contro
verse s-au purtat şi în ju. 
rul situaţiei economice a 
presei din România, a sta
tutului juridic al ziaris
tului, situaţia tânărului zi
arist etc. O bună parte a 
dezbaterilor s-au învârtit 
în jurul activităţii vechiu
lui consiliu director. Au 
primat accentele critice,

VALENTIN NEAGU 

(Continuare în pag. a 2-a)

ÎN PIAŢA DEVEI Producători corecţi,
produse verificate

Miercurea, în piaţa cen
trală a Devei este aglome
raţie mare. în 26 octom
brie, zi însorită de toamr 
nă, chiar şi în jurul amie
zii era abundenţă de pro
duse şi nu lipseau nici 
cumpărătorii. Cu toate a* * 
cestea, curăţenia se men
ţinea. Am aruncat o pri
vire asupra celor care 
vindeau şi asupra preţu
rilor. Dacă în alte părţi 
între cei care vând pot fi 
identificaţi inşi care nu au 
nimic comun cu calitatea 
de producători, aici âm vă
zut doar persoane. şerioa- 
se, în majoritate vârstni
ce. Preţurile ? Ga la sfâr
şit de sezon : cartofii 359 
— 400 lei/kg; varza 400, 
vinetele 600—700, gogoşa* 
rii 800, morcovii 500 —

700, pătrunjelul 800, cea
pa 1200, usturoiul 3000, 
miezul de nucă 5000, mie
rea de albine 3009,..Nu lip-, 
seau fructele: mere cu 800 
— 1000 lei/kg şi prune cu 
400 lei; dar erau din a- 
bundenţă: banane, cu 1800 
— 2000 lei/kg, grepfruturi, 
lămâi şi kiwi. : Un întreg 
sector al pieţei este. desti
nat florilor, însă cele mai 
frumoase' crizanteme cos
tau 700 lei firul.

Am intrat la adminis
traţia pieţei pentru a în
trebă dacă toţi cei care. 
vând au carnete de pro- - 
ducător. ‘ Domnişoara Mi- 
haela Vlad, contabilă, a 
precizat că în fiecare di
mineaţă poliţia face un 
control pentru a elimina 
specula. Prin staţia . de

O

una p e  z i-
— A cui voinţă biruie într-o căsnicie 
— întotdeauna a celuilalt.

radioficare se anunţă la 
începutul fiecărei zile o- 
bligativitatea prezentării 

. carnetului de producător, 
a autorizaţiei' de la punc
tul de control alimentar, 
interdicţia de a vinde ciu
perci sau peşte (de către 

. pescarii amatori). Taxa- 
- rea locurilor la mese şi a- 
tribuirea de cântare se fac 
pe baza carnetului de pro
ducător şi după prezenta
rea la punctul de control 
a celor care vând produ
se de origine animală.

Ca bună cunoscătoare a 
ceea ce se petrece în piaţa 
Devei, dna Maria Căinanţ, 
taxatoare, ne spunea că 
„de ani de zile sunt cam 
aceleaşi persoane". Cu pro
duse lactate vin oameni 
din jurul Devei. Dar mulţi 
alţi producători caută pia
ţa Devei, venind tocmai 
din Arad, Olt, Dolj sau 
Vâlcea, motivând că lu- 
mea-i cinstită, nu se fură, 
nu sunt atâţia ţigani şi au 
şi un hotel la dispoziţie. 
Aceleaşi păreri le aveau

ESTERA SÎNA, 
VIORICA ROMAN

J

Au trecut 304 zile din \ 
an ; au mai rămas I
61: )*

•  Z i u a  morţilor; j
•  Sărbătoarea Naţională!

I a Algeriei; »
i •  1599 — Mihai Vitea-J 
' zul intră în Alba Iu- - 
! ha ’ !
| •  1-13 nov. 1835 — A -' 
j pare „Gazeta Teatru-' 
> lui Naţional", sub ! 
| conducerea lui I. II. ţ 
i Rădulescu; I
! •  1836. S-a născut I.
I G. SBIREA (m. 1916), 

filolog şi folclorist 
1 rom ân;

1908. S-a născut scrii 
torul DUMITRU AL 
MAŞ:
1924. A murit, la De' 
va, OSZKAR MAI- 
LAND (n. 1858), fol 
clorist maghiar, cule 
gător de folclor ro 
mânesc ;

i»
I
I

i-î*
I

_ 4

l:i
1962. A fost lansată 
de Rusia, pentru pri
ma oară, o rachetă 
cosmică în direcţia 
planetei Marte.
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cenii de activitate fără 
reproş , şi le-au urat să
nătate, viaţă lungă şi îm
plinirea tuturor gându
rilor de bine. (Tr. B.).

•  „CUVÂNTUL LI
BER" EA CERTEJU DE 
SUS. începând cu data 
de 1 noiembrie a.c.‘, zia
rul „Cuvântul liber" se 
află în vânzare la Ca
feneaua „Univers" din 
Gerteju de Sus, patron 
dl Gavrilă Simion. Dăm 
curs, în felul acesta, do
rinţei unui mare număr 
de localnici de a găsi 
ziarul nostru şi la vânza
rea cu bucata, încă de 
la primele ore ale dimi
neţii, (M. B.).

•  ÎNALTA CINSTIRE. 
Sâmbătă, 29 octombrie 
a.c., au avut loc, în or
ganizarea sindicatelor li
bere şi independente de 
la Depoul de locomotive 
şi C.T. 4, o suită de ma
nifestări, consacrate unui 
număr de 40 de oameni, 
care au ieşit la pensie de 
la calea ferată. Cu acest 
prilej, conducerea de
poului, liderii celor două 
sindicate, invitaţii pre
zenţi le-au mulţumit ce
lor ce şi-au închis căr
ţile de muncă după de-

(Continuare în pag. a 2-a)
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ţerului stării civile. Un 
da pentru casă nouă, pen
tru viaţă şi fericire. Ce
lei de a 22-a familii ti
nere i-au pus temelie 
Daniel Nicolae Danciu şi 
Sabina Maria Cazan. Tu
turor să le -fie mereu a- 
lături împlinirile, ferici
rea. (GII. I. N.).

•  NEAGRA. Cu sigu
ranţă că pentru Leontin 
Geuţă, din Petroşani, trea
ba îi mai mult neagră 
decât albă. De ce ? A 
fost surprins de poliţie 
practicând jocul „Alba- 
Neagra". 100 000 de lei 
amendă şi 43 000 de lei 
confiscaţi pentru băiatul.
(V. N ),

•  AZI ŞI MÂINE FOT
BAL , pe micul ecran. 
Astă-seară, începând cu 
ora 21,15 se .va trans
mite în direct parti
da retur Eintracht Frank- 
furt — Rapid, din Cupa 
UEFA, iar mâine seară, 
ia ora 21,30, din Ghen-

' eea se televizează me
ciul Steaua — Benfic.i 
Lisabona din Liga Cam
pionilor. (S.C.).

•  CASA DE PIATRA. 
Mână în mână, inimă 
lângă inimă, 22 de pe
rechi de tineri din sa. 
tele comunei Gerteju de 
Sus au rostit anul a- 
cesta, îmbujoraţi de e- 
moţie, „Da“ în faţa ofi-

PREŞEDINTELE Şl MINERII
Promisiunea mai veche 

a dlui preşedinte Ion 
Iliescu de a le face o vi
zită minerilor din Valea 
Jiului s-a materializat la 
data de 20 octombrie, 
când şeful statului a par
ticipat la simpozionul 
„Prezent şi viitor în ac
tivitatea eeonomico-so- 
cială a Văii Jiului", or
ganizat la Petroşani de 
către Asociaţia Profesio
nală „Salvăm Valea Jiu
lui". Preşedintele a fo
losit prilejul şi pentru a 
vizita câteva localităţi 
m i n i e r  e, pentru a 
vedea cum trăiesc şi cum 
muncesc minerii şi, ală
turi de ei, toţi locuitorii 
acestui mare bazin carbo
nifer al ţării.

In mod necesar, vizita a 
fost minuţios pregătită, 
cu trasee dinainte stabi
lite, cu echipaje de pa
ză şi protecţie, cu tot 
ceea ce implica o vizită a 
unui şef de stat în lo
calităţi ale ţării (şi asta 
nu numai în România). 
Preşedintele Ion Iliescu a 
fost primit cu simpatie 
de către mineri, a discu
tat deschis şi lejer cu ei 
— cu cei adevăraţi, nu

rerilor înăbuşite ale mi
nerilor Văii Jiului, pre
şedintele Ion Iliescu a 
coborât în subteran, a- 
poi, în sala de aptei a 
avut o discuţie îndelun
gată cu minerii din 
schimbul II, care, ce-i 
drept, au venit la şut 
sau au fost chemaţi cu 
două ore mai devreme 
(respectiv la ora 16, ur
mând să intre în mină la 
ora 18). par, ca mar
tori oculari la evenimen
tele de la .Lupeni de 
acum 17 ani — când Ni
colae Ceauşescu a trebuit 
să-şi întrerupă concediul 
de la Neptun şi să vină 
urgent la Lupeni pentru a 
sta de vorbă cu mine
rii revoltaţi şi a-1 eli
bera din sechestrul de 
la poştă pe primul mi
nistru de atunci şi şeful 
Partidului Socialist al 
Muncii de azi, Ilie Ver- 
deţ — ca şi la prezenţa 
preşedintelui Ion Iliescu 
în Valea Jiului, trebuie 
s-o spunem, în numele 
adevărului, că vizita şe
fului statului din octom
brie 1994 a fost bine 
primită, fără incidente de 
vreun fel.

I

OBSERVATOR

şi cu şoferii şi ofiţerii 
SPP îmbrăcaţi în haine 
de miner (practică mai 
veche, dar dezagreabilă 
şi inutilă), mai ales că 
oamenii l-au înconjurat 
cu respect, i-au vorbit 
cu sinceritate, l-au invi
tat să mai vină în mijlo
cul lor. Sunt constatări 
autentice, întrucât ne-am 
aflat foarte aproape de 
înaltul oaspete. Şi chiar 
dacă unora nu le plac 
ochii preşedintelui, dacă 
unii nu-i apreejază zâm
betul ori nu-i mistuie 
discursurile, prea lungi şi 
pe alocuri siropoase, nu 
avem dreptul — ca oa
meni care scriem pentru 
istorie — să denaturăm 
adevărul, să ironizăm 
organizarea şi desfăşu
rarea vizitei, să-l luăm 
la refec pe şeful statu
lui pentru că i-a ţinut 
toată ziua nemâncaţi pe 
cei din escortă, că a 
dispus ca la întâlnirile cu 
minerii să fie prezenţi 
doar cei „cuminţi", să-l 
bănuim de sentimente 
ostile faţă de Miron 
Cozma (chiar faţă de 
Miron Cozma?!).

La mina Paroşeni, a- 
colo. unde, în anul 1977, 
a izbucnit scânteia dti-

Estc adevărat că Mi
ron- Cozma n-a ieşit prea 
mult la rampă, deşi a 
discutat cu dl Ion Iliescu, 
şi la Petroşani şi la mi
na Paroşeni ; este ade
vărat că, pe traseul său 
de la Lonea la Urîcani, 
maşina prezidenţială a 
mai dat şi în gropi, că 
astea-s drumurile; este 
adevărat că vizita a fost 
densă, că timpul n-a peT- 
mis nimănui până pe la 
ora 18 să stea la m asă; 
şi mai—este adevărat 
— după cum am văzut 
şi am aflat de la mili
tari cu înalte funcţii — 
că forţa motorizată şi fi
zică de protecţie a fost 
supradimensionată la zo
rele sosirii şefului sta
tului în Petroşani, dar 
şi-a diminuat potenţialul 
în orele următoare, se
sizând calmul şi liniştea 
minunaţilor oameni ai 
Văii Jiului.

Sunt adevăruri incon
testabile şi trebuie spu
se. Insă nu este corect 
ca ele să fie puse în 
umbră, să fie interpre
tate bolnăvicios, cu par- 
şivism, indiferent ce 
interese ne fac să mâ- 
nuim condeiul.

DUMITRU GHEONEA

I

I

Preşedintele Ion Iliescu a fost primit la 
| Uricani cu .pâine, sare şi ţuică. Foto PA VEL LAZA•—•— •—•—•—•—• — •-_•
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„Cântecul adâncului"-remarcabil
In aplauzele entuziaste 

ale unei săli arhipline s-a 
încheiat duminică noap
tea cea de-a XXII-a edi
ţie a Festivalului — con
curs de muzică uşoară 
..Cântecul adâncului". Şi 
în acest an -festivalul a 
fost organizat de Liga sin
dicatelor miniere Valea 
Jiului şi Casa de Cultură 
a Sindicatelor fdin Petro
şani. Li s-au adăugat, în 
calitate de producător, 
binecunoscuta firmă din 
Capitală, SOEMMA INTER
NAŢIONAL S.R.L. şi, in 
calitate de sponsori, sin
dicatele minerilor de la 
E.M. Livezeni, E.M. Dâlja, 
E.M. Petrila, E.M. Live
zeni ş.a.

Timp de două zile, ju
riul prezidat de mereu 
tânărul solist şi compozi
tor Mihai Constantinescu, 
din care au făcut parte, 
între alţii, domnul Tltus 
Andrei, redactor al Radio

difuziunii Române, compo
zitorul Eugen Mihăescu,
prezentatorul şi comenta
torul de muzică uşoară 
Octavian Ursulescu, ală
turi de alţi specialişti şi 
reprezentanţi ai producă
torului, firma SOEMMA 
INTERNAŢIONAL, şi spon
sorilor, a ascultat 21 de 
concurenţi — tineri inter
preţi de muzică uşoară, 
reprezentând municipiul 
Bucureşti şi judeţele Gorj, 
Mureş, Argeş şi Hunedoa
ra, între ei aflându-se şi 
reprezentanţii Văii Jiului. 
Ritm, tinereţe, repertoriu 
dificil, ales din literatura 
muzicală românească şi 
străină — iată coordona
tele acestui festival care a 
polarizat atenţia Văii Jiu
lui. Sş spunem însă că 
Trofeul „Lampa de aur", 
care încununează pe cel 
mai valoros interpret, a 
fost cucerit de Radu Pâ' 
vel, din Deva, recompen

sat şi cu un premiu de 
500 000 de lei. Intre lau
reaţi se află, de asemenea, 
Florin Mureşan, tot din 
Deva, cu premiul al doi
lea, însoţit de un „dar" de 
250 000 lei. Vasile Ma
rian, din Lupeni, menţiu
ne, acordată de SOEMMA 
INTERNATIONAL şi Clau- 
"dia Doris Duşa, care a 
concurat pentru Bucureşti, 
dar care este originară 
din Hunedoara, studiile 
liceale absolvindu-le la 
Petroşani, şi care a primit 
tot o menţiune, ambii 
concurenţi primind 150 000 
lei. Li s-au adăugat Alice 

, Bursuc, din Bucureşti, 
premiul I şi 350 000 lei şi 
Nicoleta Zosmer, tot din 
Bucureşti, cu premiul al 
treilea şi 200 000 lei. Pre
cum este de observat, cu 
uşurinţă, „şcoala" din De
va a fost la un excelent 
nivel. Nu acelaşi lucru 
se poate spune despre re

prezentanţii Văii Jiului, 
care au evoluat sub po
sibilităţi. O situaţie' care 
ridică semne de întrebare 
în faţa celor ce conduc 
destinele aşezămintelor de 
cultură din Vale şi care 
dăinuie, din păcate, de 
mai bine de. 4—5 ani.

Nu putem încheia aces
te rânduri fără a sublinia 
strălucirea pe care au 
dat-o festivalului recita
lurile muzicale şi umoris
tice susţinute de Mihai 
Constantinescu,' Anastasia 
Lazariuc, Gheorghe Gheor- 
ghi, Aurelian Temişan, 
Anca Ţurcaşiu, Jean Palier, 
Romică Ţociu, Cornel Pa- 
lade, Adrian Enache. In
vitaţii au onorat festivalul, 
evoluţiile lor fiind la un 
înalt nivel calitativ. O lec
ţie de bun gust, îndelung 
aplaudată de spectatori.

Prof. HORATTU 
ADEXANDRESCU, 

membru gl juriului

Libertatea cuvântului — grav pusă tn pericol I
(Urmare din pag. I)

ehiar de acuză la adresa 
unor membri ai acestuia.

Nu vem intra In amă
nunte, dar câteva chesti- 

: uni se impun a fi spuse: 
•  Situaţia precară ă  presei 
din România se datorează 
şl lipsei unităţii ei •  în
treprinderile de presă «unt 
supuse unor presiuni fis

cale, indirect împiedicate 
«A se consolideze, care duc 
le o şuhrezire a lor. Din 
aceste motive, libertatea cu
vântului şi a presei sunt 
şrav puse In pericol. •  Şi 
poziţia juridică a ziaristului 
în România este una din
tre cele mai ingrate •  Este 
nevoie de adoptarea unor 
acte normative, de recu
noaştere de către Paria-

Protecţia consumatorilor - 

respectată eu sfinţenie

Convorbire cu dl dr. MIHAIL- RUDEANU, 
directorul Oficiului Judeţean pentru 

Protecţia Consumatorilor

— Instituţia pe care o 
conduceţi, nu fiinţează de 
prea multă, vreme. Cum 
menirea et este una de

■ ntara însemnătate, vă soli
cităm să precizaţi, stimate 
dle director, câteva din
tre acţiunile întreprinse în 

- teritoriu, fu numele aces
tui nobil scop do a Prote- 

' ja masa de consumatori.
— Fac precizarea că ac

tivitatea noastră este una 
continuă. In vizorul inspec
ţiilor şl controalelor a» a- 
Qâ mal cu seamă agen
ţii economici care produc 
şi desfac către populaţie 
mărfuri şi produse de larg

, consum, prestează servi
cii, execută alte lucrări 
şi operaţii de care cetăţea
nul are trebuinţă zilnică. 
Numai in perioada 10 — 
21 octombrie a.c., au fost 
controlaţi 11 agenţi eco
nomici, dintre cei cu mare 
pondere in asigurarea 
populaţiei cu produse agro- 
alimentare de strictă ne
cesitate. Este vorba de S.G. 
„Tat“ SNC Orăştle, S.0. 
„Ivi" Companls Prod S.R.b. 
Deva, S. C. „Complex" 
6om S.R.L. Deva, S. O. 
„Oniv" Radu S.CJ3. Orăş- 
tie, S. e. „Consumcoopi, 
Haţeg, S.Q. „A rbip A.V. 
Simeria, Secţia brutărie 
din Dobra, S.C. „Eurdpan" 
Haţeg, S.G. „Ulpia" S. A 
Deva. Deficienţele con
statate au fost foarte mul

te, unele deosebit de gra 
ve, adevărate atentate la 
sănătatea consumatorilor. 
Au fost stopate la vreme.

— Prin urmare...
— „.amenzile aplicate au 

fost între 25 000 — 100 600 
lei, după gravitatea fapte
lor constatate. Unor agenţi 
economici U s-a oprit tem
porar sau definitiv drep
tul de fabricare şi comer
cializare a unor produse 
—• pâine, ulei rafinat de 
floarea soarelui, rahat din 
fructe, vodcă rusească, 
băuturi răcoritoare, bu
dincă din import, făină 
albă, came de oaie şi al
tele. -

— Se mai repetă vechea 
şi cunoscuta p lac i: „Vine 
controlul, constată,’ amen
dează, pleacă. Scoatem noi 
pârleala*.

— Gel care mai gân
desc şi procedează aşa se 
expun cu bună ştiinţă u- 
nui mare risc. Iresponsa
bilitatea lor este mai mult 
decât periculoasă penţru 
sănătatea consumatorilor. 
Nu ameninţăm pe nimeni, 
dar le reamintim că pro
tecţia consumatorilor, sub 
formele ei cele mai di
verse, se cere respectată 
cu sfinţenie. Cine o neso
coteşte este supus rigorilor 
ei aspre, dar drepte.

Convorbire consemnată de 
GH. I. NEGREA

ment a Codului Deontolo
gic al ziaristului şi promo
varea cu efect de lege a 
Contractului colectiv de 
muncă. Acest lucru va con
stitui un temeinic statut ju
ridic al ziaristului In Ro
mânia 9 A apărut un fe
nomen nou în presă: une
le publicaţii folosesc „la 
negru" munca tinerilor, fă
ră, a oferi garanţia unui 
contract de muncă. (Şi aici 
discuţiile au fost contra
dictoriii. •  Noul statut a- 
doptat de congres (chiar 
cu limitele lui) poate con
stitui un instrument bun 
de lucru pentru perioada 
ce urmează.

Desigur, multe s-ar pu
tea spune despre un ase. 
menea moment din activi
tatea unei părţi a jurna
liştilor. Noi vom încheia 
însă aici spunând că fci 
noul Comitet Director al 
Consiliului Naţional pre
domină reprezentanţi din 
presa • din afara Bucureş- 
tiulul. (Până la acest con
gres, majoritatea o  deţi
neau cei din presa centra
lă din Capitală).

Ca preşedinte al Comi
tetului Director al Socie
tăţii Ziariştilor din Româ
nia a fost alea dl Come- 
Hus Popa de la „Gazeta 
de Transilvania" Braşov.

.‘.o.*.1

TRASEU RENTABIL
Cu c&tva timp in urmă, S.C CRIŞBUS Brad a. 

suspendat traseul la Rişcutiţa, pe motiv că este ne-J 
rentabil, obligând copiii care veneau la Brad la şcoa-j 
lă să parcurgă pe jos cei 15 km care despart localHă-i 
ţile. La sesizarea Consiliului local Bala do Criş, pri-J 
mar Horea Romeo Fărcaş, cât şl a părinţilor copil- J 
lor şl a navetiştilor, Coloana din Brad a IJTLPDevai 
a redeschis acest traseu. Se efectuează două curse! 
zilnic. Iar in zilele de joi se mal introduce o dublurftj 
cu plecări din Brad la orele 6,20 şl 14,20, iar înapo-i 
ierea din Rlşculiţa la orele 7 şl 15. Astfel, Coloana! 
din Brad —, cum ne spunea dl primar —, a fost; 
foarte receptivă. De asemenea, plecările maşinii 
pe traseu se desfăşoară cu regularitate —, motiv! 
pentru care, acum, doar un autobuz articulat mai) 
poate face fată solicitărilor zilnice ale călătorilor.’ 
(Aii. J.). .

S  I S T A  R  E
Un control efectuat re

cent în unităţi prestatoa
re de servirii, ramura au
to, unităţi aparţinătoare 
&C. „Alph Tur" S A L  
Deva, respectiv, S.C. „Gan- 
sumcoop" Hafeg, s-au con
statat nereguli asemănă
toare ; Ia primirea — pre
darea autoturismelor în 
reparaţii şi după efectua

rea acestora nu se elibe
rează nici un document — 
bon de lucru, notă de 
comandă , tariful aferent 
lucrărilor, termen de ga
ranţie etc. Măsuri : s-a 
oprit temporar prestarea 
serviciilor până la regle
mentarea deficienţelor, iar 
amenzile au fost ustură
toare. (GH. I. N.).

AJUTOARE PENTRU 

S IN IS T R A Ţ II BASARABENI
De la Prefectura ju

deţului ... Hunedoara am 
primit o listă cu firmele 
care au donat materiale 
de construcţii şi bani 
pentru sinistraţii din lo
calitatea Străşeni, raio
nul Străşeni, Republica 
Moldova. Agenţii econo
mici hunedoreni care au 
expediat ajutoare uma
nitare su n t: S.C. Casial 
S.A. Deva — Chişcăda- 
ga (25 t  ciment, 22 ţ  
var), S-C. Marmosim S.A. 
Simeria (50 t  praf de 
marmură), şi S.C. Side
rurgica' S.A. Hunedoara 
(105 t oţel beton). A- 
ceste materiale au plecat 
spre destinatarii lor în 
27 oct., din Staţia Sime
ria.

La ajutorarea popu
laţiei sinistrate au contri
buit cu importante sume 
da bani (paste 5 milioa
ne lei in total) diverşi 
agenţi economici hunedo- 
rtn i. Dintre aceştia me
rită sm intiţi: SG. Chi
mica S.A. Orăştie (cu

1500 000 lei), S.C. Cetate 
Ş.A, Deva, S.C. Agrosim 
S.A. Simeria şi S.C. Spi
cul S.A. Petroşani (cu 
câte 500 mii lei fiecare), 
S.C. Mureşul S.A. Şoi- 
muş (cu 250 mii lei), S.C. 
Agromicia S.A. Veţel (cu 
200 mii lei), S.G. Unicom 
Bretea Română, S.C. Du, 
mitrache S.R.L. Bretea 
Română şi S.C. Petrescu 
S.R.L. Bretea Română (cu 
câte 15 mii le! fiecare) 
şi S.C. Vera Corn S.RU. 
Călan (cu 1# mii lei).

De asemenea, popu
laţiei sinistrate i-au fost 
trimise 3000 kg produse 
din came, oferite de fir
mele S.C. Avicola S.A. 
Mintia, S.G. Decebal S.A. 
Deva şi S.C. Devacom 
S.A. Mintia. Merită a- 
preciat gestul de solidari
tate umană dovedit de 
firmele hunedorene faţă 
de fraţii noştri de din
colo de Prut. Sperăm ca 
ajutoarele să ajungă ope
rativ la cei care au ne
voie de ele. (V. R.).

| "  Apă tratată

I S.C. Haber a solicitat 
şi a obţinut de la 

&A.G.C.L. Deva apro
bare pentru a folosi 
în toate procesele teh
nologice, inclusiv la 
fabricare, apă tratată 
din staţia de la Şîntă-

măria-Orlea. Că vom |  
bea o bere de Haţeg ■  
mai bună decât lihoar- |  
ca ce ne-a fost oferită ■  
până acum, e de pre- I  
supus. Că o vom bea I 
mai scumpă, asta este > 
mai sigur. Apa trata- 1 
t i ,  în raport cu cea J 
naturală, costă. (I. C.). l

De-ale drumarilor
Despre degradarea şo

selei judeţene Crişcior 
— Bucureşci — Curechiu, 
am tras semnalul de a- 
larmă astă-vară, când 
asfaltul era moale şi 
timpul prielnic repara
ţiilor. Reeepţionându-1 cu 
întârziere, drumarii de 
la Secţia din Brad, în 
cursul săptămânii, tre
cute, înfruntând şi cele

minus 2 grade C cât a- 
răta mercurul termome- 
trului, au trecut... la lu
cru pentru tratarea co
vorului asfaltic. Gropile 
au fost tratate cu emul
sie de bitum, apoi au fost 
umplute cu balast. Balast 
care a fost scos şi arun
cat în afara carosabilu
lui de prima maşină care 
a trecu t Ne 'întrebăm 
oare are cineva interes 
să arunce banii pe apa 
sâmbetei de a ales ano
timpul rece pentru re
paraţii ? (AU. 3.).
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Producători corecţi, produse verificate
(Urmare din pag. t)

despre piaţa deveană şi 
dnii Vasile Haureş şi Vio- 
rel Petraşug, din Rădăuţi, 
care erau încântaţi de co. 
rectitudinea oamenilor de 
aici, faţă de Oraşe ca 
Bucureşti sau Timişoara, 
unde trebuie să-ţi păzeşti 
cu străşnicie marfa.

Din partea Poliţiei mu
nicipiului Deva, era de 
serviciu dl plt. Octavian 
Florea. După verificările 
efectuate, a constatat că 
toţi cei care desfăceau măr
furi afişaseră preţurile şi 
posedau documentele ne
cesare, nefiind pus în si
tuaţia să dea vreo amen
dă. L-am întrebat dacă 
nu sunt reclamaţii de fur
turi. „Ba da. mai sunt ca
zuri. Din păcate se da

torează neatenţiei celor 
păgubiţi şi nu Întotdeauna 
ceilalţi cooperează, in 
sensul că refuză să facă 
declaraţii". La intrarea din 
bdul Decebal, adesea eşti 
acostat de tineri care-ţi 
oferă valută. Am vrut să 
ştim părerea unui poli
ţist despre acest aspect 
„In tura mea n-o să-i în-, 
tâlniţi". E drept, atunci 
nu i-am întâlnit. , 

Grija pentru sănătatea 
noastră, în condiţiile în 
care preţurile sunt şi ele 
piperate, ne determină să 
ne uităm atent la cei 
care vând. Dar nu fle
care cumpărător are po
sibilitatea verificării pro
duselor > şi nici garanţia 
cumpărării unor alimente 
care să nu-i pericliteze 
sănătatea. Sarcina acestor

verificări revine Circum
scripţiei sanitar-veterinare 
pentru controlul produse
lor de origine animală. 
Dna dr. Felicia Negrilă ne 
informa că cei care desfac 
lactate, ouă şi miere tre
buie să aibă carnet de să
nătate al persoanei care 
vinde, cât şi al efective
lor de la care se valorifică 
produsele. Pentru punctul 
de tăiere came, din piaţă, 
producătorii prezintă cer
tificatul sanitar-veterinar 
al animalelor şi adeve
rinţă de propietate de la 
primărie. Aici se repetă 
examenul de trichineloză şi 
abia apoi carnea se pune 
în vânzare. Există o evi
denţă clară a producători
lor, cărora anul trecut 
li s-au aplicat 14# de 
amenzi. Insă valoarea ri

dicată de acum a amen
zilor — între 500 000 — 
1 000 000 lei — a eliminat 
orice falsificări ori pre
zentarea in piaţă a unor 
produse provenite de la 
animale bolnave.

Din punct de vedere al 
corectitudinii, problemele 
sunt minore, piaţa având 
în general faima de a fi 
una dintre cele mai se
rioase. Este părerea ce
lor care-i verifică pe pro
ducători, dar şi a produ
cătorilor despre cei care 
vin aici să cumpere. Se 
veghează permanent ca a- 
tât carnea, cât şi celelal
te produse animaliere să 
nu prezinte pericol pentru 
cei care le consumă, dar 
şi pentru efectuarea şi 
întreţinerea, oră de oră, a 
curăţeniei generale.



CUVÂNTUL LIBER
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Divizia Naţională

Fără m odificări
de substanţă tn clasament

Cea de-a zecea etapă sament. Un punct preţios 
din Divizia Naţională s-a a obţinut şi Ceahlăul — 
încheiat cu 2 victorii ale o adevărată revelaţie a 
oaspeţilor, 4 victorii ale primei părţi a campiona- 
gazdeior, iar trei partide tului — în faţa fotbaliş- 
s-au terminat la egalitate, tilor de la Electroputere 
Sunt de consemnat vie- pe care proprii suporteri 
toriile obţinute de Steaua abia au recunoscut,-o ega
la Farul Constanţa şi U- lând în min. 88! .

niversitatea Craiova la Di- Mare vânzoleală şi în \ 
namo Bucureşti — un a- subsolul clasamentului. î 
devărat balon de oxigen Când puţini se aşteptau, i 
pentru studenţii din Bă- bătrâna doamnă din Arad J 
nie care se află pe dru- a reuşit o frumoasă (şi 
mul revenirii. învingând preţioasă) victorie în me- 
în Giuleşti cu 3-1 pe F.C. ciul său cu Gloria Bis- 
Mâramureş, Rapidul ţine triţa şi iată se află Ia 
cadenţa în plutonul pri- un punct-două de a preda 
melor trei clasate şi are lanterna roşie. F.C. Bra- 
un moral buh pentru par- şov. Sportul şi Oţelul, cu 
tida de azi în Cupa UEFA, opinteli, cu chin şi vai, 
cu Eintracht Frankfurt. abia izbutesc să adune 
F.C. Naţional n-a izbutit câte un punct, 
să învingă in Regie pe Aşteptăm cu mare in- 
Sportul şi s-a ales doar teres etapa viitoare care 
cu un punct, atât cât a va avea loc sâmbătă, 5 
fost necesar să-şl păs- noiembrie, în care se în- 
treze primul loc în cla- tâlnesc Steaua — Rapid ! i

I

REZULTATELE ETAPEI : Rapid — F.C. Ma
ramureş 3—1; \J.T.A. — Gloria Bistriţa 2—0; Inter
— F.C. Argeş 2—0; Electroputere — Ceahlăul 1—1; 
Sportul Stud. — F.C. Naţional 1—1; Farul — 
Steaua 0—1; Petrolul — F.C. Braşov 2—4»; Otelul
— „U“ Cluj 0—0; Dinamo — Univ. Craiova 0—1.

CLASAMENTUL
J. F,C. Naţional 10 7 1 2 25—13 22
2 . steaua io 6 3 1 20— 6 21

■ 3. Rapid . i* 7 0 3 17— 9 21
4. Petrolul 10 5 1 4 18—13 16
5. Inter Sibiu 10 5 1 4 18—15 16
8, Gloria Bistriţa 10 5 1 4 19—18 16
7. F. C. Argeş 10 5 1 4 13—16 16
8. Ceahlăul P. N. io 4 3 3 18—16 15
9. Univ. Craiova 10 4 3 3 18-11 15

10. Dinamo 10 4 2 4 19—16 14
11. Farul C-ţa 10 4 2 4 13—15 14
12. ^U“ Cluj-N. 10 . 3 2 5 10—14 11
13. F.C. Maramureş 10 9 4 4 9—12 10
14. Electroputere 10 3 1 6 10—15 10
15. Oţelul Galaţi 10 2 3 5 14—21 9 <
16. Sportul Stud. 10 2 3 5 5—12 9,
17. F.C. Braşov 10 2 3 5 6—15 9
18. U.T. Arad 10 2 2 6 9—19 8 1

~  ETAPA VIITOARE : Gl. Bistriţa — Electropu
tere; F. C. Argeş — U.TÂ.; VAX Maramureş — 
Inter ; Ceahlăul — F.C. Naţional; „U“ Cluj — (
Farul; Steaua — Rapid; Dinamo — Sportul: Univ. 
Craiova — Petrolul; F.C. Braşov — Oţelul.

D IV IZ IA
După o partida agreabilă, palpitantă

COR VINUL — UNIREA D i) 3-1

I

l

Mulţi dintre suporterii şi simpatizanţii Corvi- 
nUlui au fost tentaţi să creadă (mai ales după fru
mosul succes de la Oradea) că pentru hunedoreni, 
întâlnirea cu Unirea Dej, ce ocupă un loc de neinvi- 

■ diat în clasament, este o formalitate, că victoria rfa 
* gata asigurată. Puţini ştiau, sau puteau lua în con

siderare, că echipa adversă este pregătită de fostul 
jucător şi antrenor secund (Manea) al profesorului 
R. Vlad, iar unii jucători, i-au fost elevi antreno
rului hunedorean. Ei bine, nevoia de puncte, dar 
şi dorinţa de a dovedi profesionalismul, Manea, 
care ştia bine meşteşugul-maestrului său, şi-a pre
gătit în amănunt, cu multă ambiţie, riposta ce tre
buia să o dea Corvinului. Şi trebuie să recunoaş
tem (a făcut-o şi R. Vlad la obişnuita sa conferin
ţă de presă) că o bună perioadă de timp, favoriza
tă şi de lipsa de concentrare în fazele decisive, hu- 
nedorenii au avut, printre alte ocazii, în prima re" 
priză, 2 bare, lipsa mobilităţii în unele faze de atac 
şl de construcţie a jocului — oaspeţii au reuşit să 
păstreze imaculată tabela de marcaj, până în min. 
61, când Tetileanu face dreptate pe teren, încunu
nând numeroasele faze de poartă create d.e Corvi- 
nul şi ratate pe rând de coechipierii săi. El în 
scrie la o lovitură de colţ, executată de experimen
tatul Gabor, plasând lovitura cu capul în colţul

lung al porţii lui Ceclan: 1—1. Ca de obieei, golul 
dă un mare avânt hunedorenilor, eare punctează 
încă de două ori prin Costăchescu (’69), şi Mitrică 
(74), din lovitură liberă de la 11 m.

Pe fondul unei relansări a gazdelor (Halostă a 
trebuit să părăsească terenul după înlocuirile efec
tuate, fiind accidentat), dar şi a puterii de reve
nire a oaspeţilor în atac, aceştia au reuşit reduce
rea scorului cu şapte minute înaintea încheierii 
partidei, prin Sime.

A arbitrat cu scăpări o brigadă condusă de I. 
Mironaş.

Au evoluat formaţiile : Corvinul: Popa, Cră
ciun, Zanc, Sterean (’38 — Tetileanu), Halostă, Bar. 
dac, Costăchescu, Gabor, Şuvagău, Hegy (Ciorea), 
Mitrică. Unirea D ej: Ceclan, Tirchineci, Bota, 
Nae, Estinca, Farcaş, Bratu, Muceâ (Sime), Sălăgean. 
Manea (Albu), Pîrvu.

Urmează derby-ul etapei a XlI-a, sâmbătă, 5 no
iembrie, la Timişoara, Poli — Corvinul, la care 
clubul organizează o excursie, pentru suporterii hu
nedoreni. Antrenorul principal R. Vlad, împreună 
cu medicul echipei, are de recuperat însă pentru a- 
cest meci nu mai_ puţin de 3 jucători, Bordeianu, - 
Sterean si Halostă. Vom reveni în Avancronica 
fotbalistică de vineri. SABIN CERBU ,

REZULTATELE ETAPEI : Rocar — 
F. G. Vâlcea 2—1; Bucovina — Cetatea 
Tg. N. 3—0 ; Poiana C. — Dacia Pi
teşti 3—2 ; Steaua Mz. — C.F.R. Galaţi 
1—0; Gl. Buzău — FI. Moreni 3—0; Se- 
lena Bc. — Callatis Mg. 7—1; Unirea

Plopeni 3—1.

REZULTATELE ETAPEI : Jiul Pe
troşani — Metrom Bv. 2—1; Unirea A. I 
— Jiul Craiova 1—0; Gaz Metan — 
Poli. Timiş. 0—1; Gl. Reşiţa — C.F.R 
Cluj 5—1; C.F.R. Timişoara — F. G, 
Bihor 2—• ;  Corvinul — Unirea Dej

w w v w w v w w vw w w

REZULTATELE 
CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN 30 OCT. 1994

Focşani ’— Metalul I.C.I.M. Bv. — CSM Reşiţa 1—9; Trac- Barî —
torul Bv. — Armătura 3—0. Genoa 4—1 1

CLASAMENTUL Brescia —
lMENTUL 1. Poli. Timiş. 11 9 1 1 29— 9 28 Florentina 2—4 2
11 8 2 1 28— 9 26 2. Tractorul Bv. 11 6 3 2 18— 7 21 Cagliari —
11 8 12 18—10 25 3. F.C. Corvinul 11 6 2 3 31—12 20 Torino 1—0 1
11 7 1 3 26— 7 22 4, C.F.R Timiş. 11 5 4 2 15— 9 19 Inter —
11 6 3 2 18—11 21 5. GL Reşiţa 11 6 1 4 14—15 19 Reggiana 1—0 I
11 6 1 4 19—16 19 6. Metrom Bv. 11 6 0 5 16— 8 18 Juventus —
11 6 0 5 16—17 18 ' 7. Jiul Petroş. - 11 6 0 5 17—17 18 Milan ■ 1—0 1
11 5 2  4 26—16 17 8. A S.A Tg. M. 11 5 3 3 13—15 18 Lazlo —
11 5 2 4 19—19 17 9. F.C. Bihor 11 5 1 5 16—13 16 Cremonese 1—0 1
11 5 1 5 19—15 16 10. I.C.I.M. Bv. 11 5 1 5 10— 7 16 Padova —
11 5 1 5 14—16 16 11. Gaz Metan 11 4 3 4 -14— 9 15 Foggia 0—0 X

11 5 9 6 12—22 15 12. Unirea A. I. 11 4 3 4 7—10 15 Parma—

1. Selena Bacău
2. Bucovina Sv.
3. Unirea Brăila
4. Poli Iaşi

6. Met. Plopeni
7. Dacia Piteşti
8. Cetatea Tg. N.
9. Steaua Mizil 

19. CJFJt Galaţi
11. Rocar Buc.
12. Faur Buc.
13. F.C. Vâlcea
14. Acord Focşani 11 4 1 6  17—26 13
15. Portul C-ţa 11 4 9 7 21—21
16. Gl. Buzău 11 4 0 7 10—17
17. FI. Moreni 11 2 3 6 11—19
18. Callatis Mg. 11 1 1 9  8—40

ETAPA VIITOARE: Callatis — Gl.
Buzău ; Cetatea — Poiana ; Dacia Riteşti 
— Selena ; F.C. Vâlcea — Bucovina ; 
G.F.R. Galaţi — Rocar; Faur — Steaua 
Mz.; FI. Moreni — Acord ; Portul — 
Un. Brăila ; Met. Plopeni — Poli. Iaşi.

11 4 2 5 16—13 14 
11 4 1 6  14—17 13

12
12
9
4

H  4 2 5 15—13 14 
11 3  1 7  12—19 10

13. Jiul Craiova
14. Unirea Dej
15. C.S:M. Reşiţa l i  2 4 5 5—15 10
16. C.FR. Cluj-N. 11 2 3 6 8—20 9
17. Phoenix B. M. 11 2 3 6 4—19 9
18. Armătura Z. 11 0 3 8 7—32 3
-r ETAPA VIITOARE : Unirea Dej — 
C.F.R. Timiş.; Jiul Cv. — Gaz Metan; 
Poli. Timiş. — F.C. Corvinul; Metrom 
— Unirea A. I.; C.F.R. Cluj — Jiul 
P.; Phoenix — Gl. Reşiţa ; F.C. Bihor — 
Tractorul; CSM Reşiţa — ASA Tg. M .; 
Armătura — I.C.I.M. Bv.

Roma 1—0
Sampdoria — 

Napoli 0 —0
C h ie v o ■

Lecce
Palermo —

Cesena * 
Salernitana 

AsColi
Udinese —

Verona

0—0

0—0

*7*

4—1

Vega Deva - Petrolul Ţicleni 3-1 D IV IZ IA

Iată că de această dată, 
fotbaliştii deveni au adus 
bucuria în tribune^ vie» 
toria aşteptată cu atâta 
nerăbdare de inimoşii su
porteri ce n-au părăsit 
nici un moment echipa, 
cunoscând greutăţile cu 
care s-a confruntat în 
acest început de campio
nat. Deşi jocul nu s-a 
ridicat la un nivel deo
sebit, el a plăcut publi
cului spectator şi mai ales 
i-a satisfăcut rezultatul 
final, care a consfinţit 
victoria gazdelor cu 3—1.

Ca de obicei, gazdele 
atacă susţinut din pri
mul minut al partidei şi 
îşi creează ocazii de a 
înscrie, însă ratările — 
unele incredibile — se 
repetă. în  primul sfert 
devoră iniţiativa a fost 
numai de partea gazde
lor. Şi totuşi cei care 
Înscriu primii «unt» oas
peţii. La un atac al lor, 
mingea ajunge Ia Octa- 
Vian Tunaru, aflat în fa
ţa careului de 16 m şi 
deşi în apropiere se a-

flau doi apărători de
veni, el reuşeşte să şute- 
ze nestingherit şi să-l 
surprindă pe portar : 0—1. 
Şi avea să fie unicul şut 
pe poartă al oaspeţilor în 
prima repriză I 

Fotbaliştii de la Vega 
Deva n-au încotro şi îşi 
reiau atacurile care, ca 
trase la indigo, se repe
tă la poarta lui Poroj- 
nicu, apărătorii trimiţând 
mereu balonul în afara 
terenului de joc. Şi to
tuşi egalarea vine în min. 
23. Atunci, Oacheş este 
găsit bine cu o minge în 
careu şi nu lasă nici o 
speranţă portarului: l-l. 
Devenii beneficiază în 
continuare mereu de 
lovituri de colţ şi deşi 
Neagu, de câteva ori (!), 
Rădos, Bulgara reuşesc 
să se înalţe peste apăra
rea oaspeţilor, loviturile 
lor cu capul trec mereu 
pe lângă sau peste , ba
rele porţii. în  min. 44, 
însă, Danciu, intrat tn 
locul lui Moise, .este 
fsultat în careu şi lovi

tura de pedeapsă de la 
11 m a fost transformată 
imparabil de Rădos: 
2 — 1 .

Cu toate că, după pau
ză, gazdele s-au menţi
nut mereu în atac, n-au 
mai înscris decât o sin
gură dată, prin Luca, în 
min. 56, stabilind scorul 
final de 3—1 în favoa
rea devenilor.

A arbitrat autoritar, 
tot timpul pe fază, la 
centru, Vaier Dan (Nă- 
săud), bine ajutat la cele 
două tuşe de Vasile Po
pa şi Adrian Jlga (am
bii din Bistriţa).

Vega Deva a aliniat 
formaţia: Rahoveanu, Stan, 
Ibric, Bulgara, Popa, 
Neagu, Oachiş (’60 —
Elek), Tănase, Moise (’40 
— Danciu), Rădos, Luca.

Petrolul Ţicleni: Po. 
rojnicu, Stănolu, Burlan, 
Pîrvu, I. Tunaru, Firan, 
iMogoşeanu, Hîrşu, O. 
Tunaru (Gavrilă), D. 
Gheorghe, Andrei.

S. CERBU

ii
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IN TURUL FINALEI 
C.J. DE COPII 

CORVINUL —JIUL 9—0
Pe stadionul Corvinul 

I din Hunedoara s-a des
făşurat jocul tur din ca
drul Finalei campionatu
lui judeţean de fotbal co
pii (născuţi 1980) între 
cele două merituoase câş
tigătoare ale seriilor Va
lea Mureşului şi Valea 
Jiului — CORVINUL HU
NEDOARA — antrenor 
Mircea P&traşcu şi Jiul 
Petroşani — antrenor Nae 
Grecu. La finalul unui 
joc deosebit de plăcut, 
echipa Corvinul, care pe 
acum anunţă lansarea u- 
nor jucători de certă per
spectivă, câştigă cu scorul 
de 9 — 0 prin golurile 
înscrise de Silviu Mateica 
(căpitanul echipei — 5 go
luri), Cristian Muth (2 
goluri), Remus Florea şi 
Erdey Claudiu.

După finală, ce se dis
pută astăzi la Petroşani, 
selecţionata judeţului Hu
nedoara care în perioada 
6—20 noiembrie va par
ticipa la faza interjude
ţeană va întâlni se
lecţionata judeţului ©orj 
în două jocuri tur-retur. 
(M. SÎRBU)

Divizia C - faza judeţeană
REZULTATE : Favior -Qrăştie — E.G.C.L. Călan 

2—0 ; Min. Livezeni — Min. Aninoasa 1—4; Min. 
Certej — Min. Ghelari 6—2; Min. Bârbăteni — 
Met. Crişcior 6—0 ; C.FR. Simeria — Haber Ha. 
ţeg 0—3; Victoria ’90 Călan — Constructorul Hu
nedoara 5—1 ; Dacia Orăştie — Minerul Tel iu - 5—1: 
Min. Şt. Vulcan — Mureşul Deva 6—0; A-S A Au
rul Brad — Jiul Petrila 4—0.

CLASAMENTUL
1. Minerul Certej 13 13 0 0 51—13 39
2. Min. AUlnoasa 13 11 0 2 30— 8 33
3. A.S.A. Aurul Brad 13 10 0 3 37—12 30
4. Min. Şt. Vulcan 13 8 0 5 32—19 24
5. Min. Birbăteni 13 7 2 4 31—18 23
6. Victoria *90 Călan 13 7 1 5 25—14 22
7. Constr. Hunedoara 13 7 0 6 38—24 21
8. Dacia Orăştie 13 7 0 28—20 21
9. Mureşul Deva 13 6 1 6- 23—25 19

10. Mineral Ghelari 13 5 2 6 29—27 17
11. Jiul Petrila 13 4 3 6 28—22 15
12. Metalul Crişcior 13 5 0 8 23—39 15
13. Mineral Livezeni 13 4 2 7 19—25 14
14. Haber Haţeg 13 4 1 8 23—38 13
15. Favior Orăştie 13 4 1 8 17—34 13
16. E.G.CX. Călan 13 4 0 9 20—48 12
17. Mineral Teliuc 13 2 2 9 7—46 8
18. C.F.R. Simeria 13 1 1 11 9—38 4

ETAPA VIITOARE : Favior — Constructorul i 
Jiul Petrila — Min. Şt. Vulcan ; Haber Haţeg — 
Min. Bărbăteni ; Metalul Crişcior — AS.A. Aurul 
Brad ; Min. Ghelari — C.F.R. Simeria-, E.G.C.L, 
Călan — Min. Livezeni; Mureşul Deva — Oacla 
Orăştie : Min. Aninoasa — Min. Certej ; Min, Te- 

liuc -- Vict. '90 Călan. —
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VÂNZĂRI-
CUMPĂRĂRI

' " • s e .  Udubaşa Com 
gRL Deva, str. Eminescu, 
« f . 48 B, tel. 611317, Vin*
8e en gros ţigări Carpaţi 
de Timişoara, preţul ne
gociabil, în funcţie de can
titate. (92033)

•  Vând garsonieră Mi
ere 15, bl. 52, ap. 55, tel. 
826106. (92085) ,

•  Vând apartament 2 
camere, telefon 616189.

. (92067)

•  Vând sau schimb cu 
Timişoara apartament cu 
trei camere, etaj I, în 
Gojdu, tel. Timişoara — 
056-125715, seara.

(92065)

•  Vând porumb pentru
floricele, fier beton, tel. 
617546. (92063)

•  Vând convenabil a- 
partament trei camere, 
Gojdu, etaj I, sau schimb 
cu garsonieră, diferenţă. 
Tel. 61298».

; (92044)

•  Vindem orice piesă 
de schimb pentru maşini 
străine, pe bază de co
mandă, foarte avantajos. 
Oferim de închiriat spaţiu 
comercial, zona piaţa Hu
nedoara. Tel. 613809.
, (92034)

. •  Vând ARO 10/4 şl 
copiator A 4, tel. 625207. 
613351, 621465. T <

(92083)

•  Vând apartament 3 
camere, Deva, bl. E2, ap. 
54, telefon 613564.

• (92095)

•  Vând convenabil casă 
şi livadă- în Hondol, tel. 
626816, după ora 18.

(92093)

•  Vând convenabil ţiglă 
veche, telefon 626816.

(92093)

•  Vând generator cu
rent, telefon 628591.

(92161)

•  Vând apartament 3
camere, etaj 3, Hunedoara. 
Informaţii tel. 724508. ,

(1539)

•  ' Vând urgent şi foarte 
convenabil combină fri
gorifică USA, 1800 1 şi 
maşină de spălat Automa
tic. Telefon 712339.

(1646)

•  Biserica Penticostală 
Nr. 3 Hunedoara, strada 
Batiz, 19/1, tel. 716775, vin
de convenabil ţiglă.

(1647)

•  Vând apartament 3
camere, Micro 5, 12 mi
lioane Iei, Hunedoara, 
Privighetorilor, nr. 3, bloc 
19, ap. 6, tel. 721594.

(1648)

•  Vând apartament 2 
camere, Hunedoara, str. 
Câmpului, nr. 4, ap. 34 
(spate, Flacăra).

(1649)

• .  Vând motor ARO 
.Câmpulung,, butelie auto, 
telefon 714236.

. (1650) ■

•  Vând urgent aparta
ment 4 camere, decoman
date, central. Telefon. 
614275. (0099321)

ÎNCHIRIERI

•  închiriez garsonieră 
în Hunedoara. Relaţii tel. 
723296, după ora 21.

- - ■ "  : : • (ieşi) ■

•  închiriez apartament
3 camere, parter, zona 
gării. Informaţii fhlefon 
614926. (92975)

PIERDERI -  -

•  Pierdut legitimaţie de 
control, nr. 163, pe nume
le Irimip Carmen Maria. 
Se declară nulă.

(92078)

„Vegas" ; 23,20 Staruri
în concert; 23,45 întâl
niri la miezul nopţii; 
1,00 Videotext publici
tar.

MARTI,
1 NOIEMBRIE

D E V A S

MARTI,
1 NOIEMBRIE

9,00 Emisiunea din sea
ra precedentă (reluare);
14,30 Videotext publici
tar ; 18,00 Deschiderea
emisiunii ; 18,05 Maeştrii 
culturii americane : Al- 
bert Einstein — „Cum 0,00 Vocea Americii; 6,00 
văd eu lumea“ . (ultima BBC ; 6,30 Maraton ma- 
parte); 18,24 Avanpre- tinal ; 9,00 Ş tiri; 9,10
miera filmelor ; 18,26 Mioriţa; 9,30 Englisli „One
Publicitate; 18,28 Cli- to one“ (reluare lecţia
puri muzicale; 18,35 „Râu- 15); 9,45 Morning mu
rite vieţii** •  Documen- sic ; 11,00 Mica publicita- 
tar TV ; 19,00 TELE 7 te radio; 11,30 V.O.A.;
abc •  AS-SHOW. Emi- 13,00 Ştiri ; 13,10 Mica
siune de Cornel Todea; publicitate radio ; 14,00
19,40 Cutia muzicală ABC; BBC ; 14,30 Post meridian; 
20,00 Liber să alegi ; 21,00 16,00 Sport; 17,00 Ştiri : 
întâlnirea de la ora 21,00; 17,1(1 Mica publicitate ra- 
•  Din sumar : Desene dio ; 17,30 English „One
animate •  Ştiri •  Dedi- to one“ (lecţia 16); 17,45 
caţii muzicale •  Publici- Muzică ; 18,00 BBC ; 19,00 
tate •  Documentar în se- Rondul de seară ; 21,00
ria l: Oameni şi apara- BBC ; 21,30 Oglinda su
te : „Circul zborului** fletului* (I); 22,00 Ştiri;
(prima parte); 22,30 TELE 22,10 Oglinda sufletu- 
7 abc •  Film serial: lui (II).
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‘ OFERTE 
DE SERVICII

•  Efectuez transport 1,3 
tone, telefon 616483.

•  Reparaţii şi confecţii 
haine de piele şi blană, 
zilnic, Deva, Livezilor, 4, 
telefon 615825.

(92981)

•  Caut femeie pentru
îngrijit copil, tel. 629292, 
orele 17—20. •

(92090)

•  In fiecare miercuri
seara, excursie în Tur
cia. Informaţii la telefon
611415. (92082)

D E C E S E
•  In ziua de 6 no-

iembrie 1994, ora 10,
la sediul Şcolii Gene- •  Familia îndure-
rale Nr. 2 Viile Noi, rată anunţă încetarea
Deva, va avea loc li- din viaţă după o grea

' citaţia publică pentru si lungă suferinţă a
contractarea execuţiei celui care a fost *
reţelei exterioare de MIRCEA MARGINA
gaz metan în cartierul în vârstă de 52 ani.
Viile Noi. Documen- înmormântarea marţi,
taţia se poate consulta 1 noiembrie, ora 12.
zilnic, între orele 10— Familia.
14, pe Str. Silviu Dra- (92152)
gomir, nr. 16. telefon
616971. ' ' '

(92023)
•  Colectivul S. G.

Elco S.A. Deva anun-
•  S.C. Compact SRL ţă cu profundă du-

Deva (proiectare, arlii- rere încetarea din via-
tectuţă, construcţii) an- ţă a dragului lor co-
gajează inginer con- leg
structor, inginer insta- MIRCEA MARGINA
laţii (începând cu Sincere condolean-
promoţia 1992). Tele- le familiei îndoliate.
fon 054/625207. (92152)

(92083)

S.C. HORTICOLA S.A. DEVA
\

Ferma viticolă Şoimuş vinde zilnic, inclu-j 
siv duminica, între orele 8—18: ţ

#  must — 600 lei/litrul ^

•  tulburel — 660 lei/litrul 

In preţ se include şi TVA.

S.C. „ARCOMB“ S.A. ARAD 

VINDE LA

URMĂTOARELE :

• autobenă RADA 8,5 tone

• autobasculantă SAVIEM

• autocisternă SAVIEM

• alte utilaje specifice

Licitaţia va avea loc în data de 2 no
iembrie 1994 şi se va repeta în fiecăre i 
miercuri.

DE ASEMENEA VINDE :

• 10 000 găini ouătoare ALBO 70

• carne de găină, rasă uşoară, la pre
ţul de 2 000 lei/kg,

• purcei şi tineret porcin"

• furaje combinate, la magazinul din 
incintă.

Informaţii suplimentare la sediul din 
Arad, str. Câmpul Liniştii, nr, 1, telefoa
ne 246827, 246222. (92131)

REZULTATELE TRAGERII 
L O T O  6/49 

DIN 30 OCT. 1994

4, 33, 17, 4^ 13, 39,

N O  R O G

7 1 7 0 3 8 9

*
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R.A.G.C.L. SIMERIA j

,  Anunţă închirierea spaţiului din str.! 
:|P. Unirii, bl. 5, sc. B, parter, prin

\ w

care va avea loc în data de 16 noiem-* 
brie 1994, ora 10, la sediul din Simeria, 

jstr. 1 Decembrie, bl. 103, parter.
Destinaţia spaţiului este de : ‘ sediu ! 

ţ  bancar.
Informaţii suplimentare la sediul uni- 

; tăţii, sau la telefon 660935.
I _ _ _ _ _____ _ , ,

S.C. AGROMEC S.A. LUNCOIU . 
Localitatea Luncoiu de Jos, tel. 650529 

ORGANIZEAZĂ

1

în fiecare joi, ora 12, pentru vânza-j 
[re de tractoare şi maşini agricole. 

Informaţii la telefon 650529.
(92128)

x
V,*.,WA*.YCWC.V.V.,.V.VW.V.V.VAVrtWAW/

ST A M  VI LE
telefonice,

BANCA „DACIA 

FELIX“ S.A. 

D E V A

anunţă vânzarea prin

A URMĂTOARELOR IMOBILE
•  Apartament cu 4 camere, situat în 

Deva, Gojdu, bl. E 6, ap. 7.
Licitaţia va avea loc în ziua de 3 no

iembrie 1994, ora 9, Ia sediul Judecăto
riei Deva, biroul executorilor judecăto
reşti.

•  Casă, curte şi grădină, situate în 
comuna Geoagiu, sat Gelmar, nr. 37.

Licitaţia va avea loc în ziua de 3 no
iembrie 1994, ora 10, la sediul Judecă
toriei Deva, biroul executorilor judecă
toreşti,

•  Casă, curte şi grădină situate în 
comuna Turdaş, sat Spini, nr. 104.

ţ Licitaţia va avea loc în ziua de 3 no
iembrie 1994, ora 10, la sediul Judecăto
riei Deva, biroul executorilor judecăto
reşti.

•  Casă, curte şi grădină situate în 
Pricaz, nr. 56.

Licitaţia va avea loc în ziua de 3 no
iembrie 1994, ora 10, la sediul Judecăto
riei Deva, biroul executorilor judecăto

reşti. |j
_  Informaţii suplimentare la sediul băn

cii din Deva, bduî N. Bălcescn. bl. 34, 
telefon 620796;


