
încheierea lucrărilor celei de a lll-a  

Conferinţe Naţionale a Uniunii 

V a tra  Românească"/ /
în zilele de 10 şi 11 

septembrie a.c., la Deva s-au 
desfăşurat lucrările celei c'e 
a IlI-a Conferinţe Naţionale 
a Uniunii „Vatra Româ
nească”. Conferinţa a ana* 
lizat Raportul asupra acti
vităţii desfăşurate, Progra
mul de activitate pentru 
viitor, a adus modificări 
Statutului organizaţiei şi 
a ales noile organe de con
ducere ale acesteia — Con, 
sil iul Naţional Director şi 
Consiliul Naţional de Co
ordonare. Pe marginea pro

blemelor înscrise Pe ordi
nea de zi, la dezbateri au 
luat parte un mare număr 
de delegaţi şi invitaţi care 
au subliniat necesitatea in
tensificării activităţii a- 
cesteia, uniunii, pentru u* 
nirea eforturilor tuturor 
celor ce simt şi gândesc 
româneşte, pentru păstrarea 
independenţei, suveranităţii 
şi integrităţii ţării, pentru 
combaterea şi anihilarea 
tendinţelor de subminare a 
acestora.

în a doua zi a lucrărilor,

Conferinţa Naţională l-a 
reales pe dr. Zeno Opriş 
în funcţia de preşedinte al 
Uniunii „Vatra Românească" 
şi a adoptat o Chemare 
către- Ţară şi un Apel că
tre toţi românii din Ro-“ 
mânia şi din afara graniţe
lor ei pentru unirea efor
turilor în vederea salvării 
şi devenirii ţării. In ziarul 
nostru de mâine vom reveni 
cu relatări mal ample asu, 
pra desfăşurării lucrărilor 
conferinţei (Tr.B.)

Aspect din timpul desfăşurării Conferinţei Naţionale 
mânească". Foto

a Uniunii „Vatra Ro. 
: PAVEL LAZA
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■* • * Mâine se deschide noul an şcolar J

Corpul didactic • conştient * 
de importan a menirii sale

Interviu cu dl. GIIEORGllf! CANDEA. inspector 
general al Inspectoratului Şcolar Judeţean
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— Credeţi că Învăţămân
tul românesc poate, totuşi, 
intra pe un. făgaş de nor- 
malitate, avându-se în ve
dere greutăţile prin -care 
trece ţara?

— Desigur, răspunsul es
te afirmativ. Nu trebuie să 
omitem Insă faptul eă în
văţământul, fiind un seg
ment âl unei societăţi a- 
flate în faţa unor mari 
greutăţi» resimte • şi el din 
plin acest lucru. Cu toate 
acestea putem spune că

faţă de alte sectoare «te 
activitate, în învăţământ a* 
avut loc un număr foarte- 
mic de conflicte de mun
că Şi asta, In primul rând, 
datorită corpului didactic, 
conştient de importanţa me_ 
nirii sale şi care a înţeles, 
că. In ciuda -tuturor greu*, 
tăţilor, instrucţia ţi educa
ţia tinerilor nu trebuie să» 

Interviu consemnat de 
MINEL BODEA

(Continuare in pag. a 2-a)

AVRAM IANCU IN
O  FAIMA LEGENDARĂ

Revenim în fiecare an, la mij
locul lui septembrie, în ţinutul 
de legendă al Ţării Moţilor cu 
bucurie ţi  emoţie în suflet, th- 

ţ fioraţi de falnica personalitate a 
lui Avram Iancu, spre a-i cinsti 
memoria, curajul, frumuseţea 
spirituală şi fizică, fantastica sa 
a*dere în numele libertăţii şi ne
atârnării acestor meleaguri, a 
tuturor românilor. Avram Iancu 
rămâne un mare erou al neamu. 

; iui. Încă de la o vârstă fragedă, 
în sufletul său s-a clădit o dra
goste fără margini pentru pă
mântul din interiorul arcului car
patin presărat cu atâtea jertfe, 
atât de dorit, adesea cotropit, 
pentru locuitorii săi mult timp 
umiliţi şi batjocoriţi. El a intrat 
luminat de aureola învingătorului 
în Panth eonul celor mai cunos
cute, personalităţi istorice a cărui 
faimă a devenit, în timpul vieţii 
sale, «tor mai ales după trecerea în 
eternitate, legendară. Acestei per
sonalităţi de excepţie i-a fost 
închinat sâmbătă la Brad un sim
pozion ştiinţific omagial ta care 
au participat cu comunicări a«

predaţi cercetători ai istoriei na
ţionale din Ciuj-Napoca, Bucu
reşti, Sibiu, Arad, Caransebeş, 
Abrud, Deva. Manifestarea a fost 
organizată de Inspectoratul Ju. 
deţean pentru Cultură, Muzeul 
Judeţean Hunedoara — Deva, So
cietatea Culturală „Avram Iancu" 
din România, Uniunea Naţională 
„Vatra Românească” şi a trezit 
un interes deosebit In rândul 
profesorilor de istorie din judeţ, 
al unui numeros public local 

Despr® personalitatea Crăişoru- 
lui a vorbit academicianul Şte
fan Paseu, patriarhul In viaţă al 
istoriei noastr* naţionale, omul
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seamăn care o degajă 7  .. ..
de seam* ce *m  mâmm Pm •fu
rioşii noştri Înaintaşi. O comuni-

I fără

MINEL BODEA

(Conţinearc tn 2-a)

la  ţtbco, tn Pantheonul neamu’ui
Duminică, la Ţebea, a plouat 

mult şi Înfrigurat. Aceasta dez- 
,lănţuire a cerului ne trimitea cu 
gândul la lacrimile ochilor sau 
cele din sufletul miilor de ro
mâni care s-au tocumâtat să 
vină aici spre a-1 comemora pe 
..vram Iancu, spre a-l cinsti me
moria de luptător pentru dreptu
rile româneşti, de Înaintaş cu 
care fiinţa noastră naţională :e 
mândreşte şl se va mândri In 
veci Ei, românii, veneau-veneau 
mereu la Ţebea cu autobuse, cu 
trenul cu maşini mici Nu se 
sflau să fluture steagurite trico
lore, nu se sflau să poarte pe

şl ale
Societăţii „Avram Iancu". A fost 
o revărsare rmaeemultâ de rim- 
pm românească. Ce-i stâna pe - 
aeekl oameni să se bacţire te-

. S  M **«»* *gj
ovaţioneze pe -Gheorghe Punar, 
după ca acesta depusese o co
roană de flori la mormântul e- 
rouhii ? Apropierea faţă de ©-

mul care acum luptă ca fiinţa 
naţională să rămână una şi in
divizibilă. Gândul ne ducea ia 
cuvintele lancului care îşi îm
bărbăta oştirea: „Fraţilor, sun
tem mulţi ca cucuruzii brazilor, 
suntem- mulţi şi tari pentru că 
alături de ne* este Dumnezeu". 
Şi oamenii îl adorau şi d cinsteau, 
îl urmau pentru că a spus clar 
asupritorilor: „Noi suntem oa
menii păcii dar ne-am ridicat să 
înlăturăm nedreptatea, asuprirea, 
să ne apărăm libertatea".

Duminică, la Ţebea, ploua cu 
o ploaie rece. Dar era sărbătoare. 
Cimitirul, prin grija militarilor, 
era presărat cu marmură albă de 
Vaşcău. Mormintele eroilor, ale 
tribunilor Siraion Groza si Ton 
Buteanu căpătau viaţă prin cren
gile de brad aşezate cu pioşenie, 
prin coroanele de cetină ridicate 
pe cruci Gorunii lui Horea şi ai 
lui Avram Iancu erau împoda, 
biţi cu eşarfe tricolore. Intr-un

MINEI, BODEA 

(Continuare in pag. •  2e)

Moment comemorativ la Panthconul neamului de la Ţebea. Foto: PA VEL LAZA

» Mulţumiri, adresate fi 
| de dl prefect î.
J Dl prefect, ing. Gcor- |j 
I gel Răican, adresează 
» mulţumiri tuturor celorI 
I care ş-au interesat de J 
"starea sănătăţii sale. Pe 
I această cale îi informăm |. 
ţ că evoluţia tratamentului!;
I este bună. Ieri s-a dc-şf 

plasat la Bucureşti pen-J; 
J tru investigaţii iar după |  
I recuperare fşl va relua *
* locul de muncă, |

Noutăţi la Universitatea 
Tehnică Petroşani

La Universitatea Tehnică 
Petroşani s-au creat, tn 
această toamnă, noi posi
bilităţi de continuare a stu
diilor pentru subingineri. 
Pentru anul agentei: 
1993/1994, te Facultatea de 
Maşini şt '

seri.
format doamna Lucia 
Szaraa, secretar şef al fa
cultăţii — se fac la 11 
septembrie, iar fn cazul 
In care solicitările vor de
păşi, numărul locurilor, sa 
va da, la 19 septembrie, an. 
test-grilă din cunoştinţele 
de specialitate.

Şi la Facultatea de Mina 
s-au creat posibilităţi de 
continuare a studiilor ta. 
mai multe specializări — 
ne-a comunicat dna Birft. 
Etelka, secretar şef al fa
cultăţii La specializarea 
exploatări miniere, curs urii, 
serale,'s-au prevăzut 1 0  

locuri, la exploatări rni-r 
niere — 5 locuri (tot»
cursuri serale), iar pentru 
anul III topografie minieră 
— 5 locuri, cursuri de zi 
Şi aici înscrierile se fac 
până la 17 septembrie, ora. 
15, iar admiterea va fi sus
ţinută la 22 septembrie. La 
decanatul Facultăţii 
Mine sunt afişate date su
plimentare privind disci
plinele şi orarul. (L.L.)



AVRAM IANCU IN CONŞTIINŢA NAŢIONALA" i

O  FAIMA LEGENDARA
(Urmare din pag. I)

care s-a bucurat de interes 
a fost cea a conf. univ. dr. Ioan 
Teodor Stan (Cluj-Napoca) despre 
(„Actualitatea ideilor lui Avram 
Iancu"), cercetătorul care a pus 
bazele Societăţii Culturale „A- 
vram Iancu". Dr. Gelu Neamţu 
(Cluj-Napoca). a prezentat lu
crarea „Avram Iancu — tempera
ment revoluţionar", dr. Teodor 
Pavel (Cluj-Napoca) „Avram 
Iancu — eroul legendar", iar
prof. Emil Burlacu „Avram Iancu, 
prezenţă în opera eminesciană". 
Lucrările în plen ale simpozionu
lui au fost întregite de documen

tata lucrarp a cercetătorului de- 
vean Ioachim Lazăr, purtând ge
nericul „Funeraliile lui Avram 
Iancu şi frica autorităţilor ma
ghiare de amploarea mişcării na- 

' ţionale româneşti". în după- 
amiaza aceleiaşi zile, lucrările 
simpozionului au continuat pe 
două secţiuni, având ca mode
ratori pe prof. Ioan Frăţilă, A- 
dela Herban (Secţiunea I) şi O- 
vidiu Popescu, Mihai David 
(Secţiunea a Il-a). S-a vorbit mult 
despre activitatea Iui Avram 
Iancu, despre eroii Revoluţiei de 
la 1848—’49, despre necesitatea 
apărării ideilor şi demnităţii lui 
Avram Iancu.

j io Ţebea, în Pantheonul neamului
I

(Urmare din pag. 1)

I
astfel de cadru s-a desfăşurat 
slujba de pomenire a eroilor, o- 
ficiată de Un sobor de preoţi, â- 
vându-i în frunte pe Prea Sfin.

ţiile Lor — episcop Timotei Se- 
viciu şi episcop vicar Emilian 
Arădeanul. Corul Catedralei Or
todoxe din Hunedoara, condus 
de prof. Marin Dârvă, a dat re
plicile. A urmat depunerea unu)

număr impresionant de coroane 
de flori la mormântul lui Avram 
Iancu din partea preşedintelui 
României, dl. Ion Iliescu, Parla
mentului, Guvernului, Societăţii 
„Avram Iancu", Uniunii j,Vatra 
Românească", Ministerului Apă. 
rării Naţionale, Prefecturii şi 
Consiliului Judeţean Hunedoara, 
Inspectoratului Judeţean pentru 
Cultură, Inspectoratului Şcolar 
Judeţean, Asociaţiei Internaţio
nale socio-culturale „Amiciţia" 
din Baia de Criş, a prefecturilor, 
primăriilor, formaţiunilor politice, 
agenţilor economici din nume
roase judeţe ale ţării.

Erau prezenţi la solemnitate 
domnii: Adrian Năstase, pre
şedintele Camerei -Deputaţilor, 
parlamentari/ Niculae Spiroiu, 
ministrul Apărării Naţionale, Li- 
viu Maior, 'ministrul Invăţămân. 
tului, Viorel Hrebenciuc, secreta
rul general al Guvernului, Vic
tor Opalschi, consilier preziden
ţial. O companie de onoare, al
cătuită din vânători de munte, a 
prezentat onorul.

In cuvinte emoţionante au e- 
vocat personalitatea eroului na_ 
ţional Avram Iancu dnii Adrian 
Năstase, Liviu Maior, Zeno O- 
priş, acad. Ştefan Pascu. O parte 
din public ar fi dorit să vor
bească şi dnii Corneliu Vădim 
Tudor şi Adrian Păunescu, dar 
aceştia au replicat că au fost îm
piedicaţi să vorbească.

în încheierea manifestărilor de 
la Ţebea a avut loc un splendid 
spectacol artistic organizat de 
Inspectoratul Judeţean pentru 
Cultură Hunedoara, Centrul Ju
deţean al creaţiei populare, U- 
niunea „Vatra Românească", So.
cietatea „Avram Iancu", Consi
liul Judeţean Hunedoara şi Tele
viziunea Română. Pe scena ame
najată în aer liber, având în 
fundal drapele ’ tricolore, înca
drate în arcuri de cetină de mari
dimensiuni, au. evoluat cunoscuţi' 
solişti de muzică populară, an
sambluri folclorice, orchestre de 
muzică populară, tulnicărese din 
judeţul nostru şi din alte câteva 
judeţe transilvănene.

i Se depun corqane de flori la mormântul lui .4- 
| vram Iancu.

Un sobor de preoţi oficiază slujba religioasă comemorativă-
Foto : PAVEL LAZA

Pe scena din apropierea mormântului „Crăişorului munţilor" — Avram Iancu, se desfăşoară spectacolul omagial.

S u b  b o lta  
d e  lum ina

a  gorunilor
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Ani poposit la Ţebea . 
în ajunul tulburătoarei 
comemorări, cu sufletul I 
răscolit de acest spaţiu i 
mioritic, unde moţul s-a ■ 
înfrăţit pentru vecie cu ' 
istoria. Sentimentul de | 
linişte pe care ţi-l dă , 
acest Pantheon al mar- ' 
tirilor luptei pentru li- ! 
bertate şi neatârnare s-a j 
adâncit în calmul înec. 
puţului de toamnă. O ' 
linişte nefirească pen- ( 
tru râvna cu care oame- < 
nii făceau ultimele pre
gătiri. Meşteri de la ' 
S.C. „Condor" Deva, mu
zeografi, militari lucrau, ( 
sub boltirea de lumină a 
gorunilor, refăcând alei, i 
îngrijind morminte, îm , 
prospătând prin curăţe. 
nie întregul spaţiu. „Noi, I 
cei de la S.C. „Condor“ | 
— ne spune mozaicarul 
Voicu Negru — am fă- j 
cut, după cum se vede, . 
scliviseală la trepte pre
cum şi rosturile aleilor I 
Avem mulţumirea de a ( 
fi muncit cu dragă i- 
nimă“. Venit să urmă- 1 
rească mersul lucrărilor, \ 
dl. general Petre Teacă 
comandantul Comanda. ' 
mentului militar al ju- l 
deţului Hunedoara, pre-, 
cizează : „Munca ostaşi- ■ 
lor noştri a început tn I 
zona Munţilor Apuseni 
încă din iunie, când La  ̂
Cheia — Dupăpiatră am 1 
sărbătorit biruinţa mo- J 
ţilor de Ta 1849, asupra ' 
invadatorilor maghiari | 
conduşi de Hâtvany, a i 
continuat la Deva şi ] 
Brad cu prilejul recente- I 
lor simpozioane şi s.a 1 
finalizat aici, la locul j 
sfânt ăl Ţebii. tn toate ' 
aceste manifestări au fost | 
implicaţi ostaşii şi ca- i 
drele unităţii de vână- ] 
tori de munte din Brad \ 
ce poartă numele ero- 1 
ului naţional Avram ] 
Iancu. In fiecare an, ' 
ostaşii lucrează cu vreă- ţ 
nicie şi se îngrijesc cu 1 
sfinţenie de acest pant- j 
heon■ al neamului. E ' 
bine să se ştie că ei I 
aici depun jurământul j 
faţă dc ţară şi că uni- 1 
tatea fa^e parte din Ar- | 
mata de Transilvania al i 
cărei comandant este per- . 
manent preocupat de \ 
instruirea şi educarea I 
ostaşilor ’ din această j 
mare unitate operativă". ] 

In ajun de tulbură- ( 
toare comemorare, _ la i 
Ţebea, sub boltirea ' de J 
lumină a gorunilor, oa. ' 
meni dc suflet au pus 1 
suflet în râvna de pre- • 
gătire a momentului. 1

LUCIA LICIU I

Corpul didactic ■ conştient de importanţa menirii sale
(Urmare din pag. 1)

fie abandonată. Sperăm, 
de asemenea, că prin noua 
grilă propusă spre a adu
ce salariile din învăţământ 
la nivelul mediu pe econo
mie, vom consemna şi în
ceputul aprecierii muncii 
pamenilor de la catedră.

— Care este de fapt sta
rea învăţământului hune- 
dorean ?

— Dacă raportăm siste
mul de învăţământ hune- 
dorean, reţeaua unităţi
lor şcolare, baza didacti-
co-materială şi, mai ales, 
calitatea procesului instruc- 
tiv-educativ realizat de «e- 
le 5081 cadre didactice ca. 
lificate şi doar 187 necali
ficate, la alte judeţe, pu
tem să fim satisfăcuţi. Re

ţeaua învăţământului , ge
neral obligatoriu este for
mată din'414 unităţi şi-i 
cuprinde pe toţi elevii, de 
regulă în program de di
mineaţă, iar în mediul ru
ral, în localităţile ' înde
părtate avem peste 70 de 
unităţi ce. funcţionează chiar 
cu efective de 4—12 elevi. 
Vom deschide noul an şco
lar în 36 de licee cu pro
filuri adaptate solicitări
lor socio-profesionale ale 
etapei de tranziţie, 22
de şcoli profesionale, 9 
şcoli complementare, 12
şcoli postliceale şi 10 şcoli 
de maiştri. într-un cuvânt, 
reţeaua şcolară, cât şi echi
pele educaţionale pot rea
liza un învăţământ de ea- 
litate. Dacă ne raportăm 
însă la ceea ce trebuie tă

cut, ‘recunoaştem ‘ că este 
loc de mai bine, fiindcă, 
iată, la această dată nu am 
reuşit să igienizăm şi să 
estetizăm toate unităţile 
şcolare, să finalizăm in
vestiţiile cu termene sca
dente până acum, să dotăm 
şcolile cu mijloace de în
văţământ'modeme, în pri
mul rând, cu calculatoare, 
mijloace audio-vizuale etc. 
Recunosc, cu părerP de rău, 
că unele săli de clasă sunt 
doar adăpost contra intem
periilor şi nu mediu edu- 
cogen optim. Se înţelege, 
deci, că aceste disfuncţio- 
nalităţi sunt generate de 
lipsa banilor, a fondurilor 
minime pe care le primim, 
şi care ne asigură, de fapt, 
doar o stare de existenţă, 
fără a avea o perspectivă

imediată de reviriment.
— Sunteţi de părere Că 

în şcoală trebuie să se pu
nă accentul implicit pe e- 
ducaţie, nu numai pe la
tura informativă?

— Răspunsul este afirma, 
tiv. Reforma învăţământu
lui de care se vorbeşte tot 
mai insistent în ultimul 
timp presupune schimbări 
structurale prin care siste
mul de învăţământ să co
respundă finalităţilor edu
caţiei democratice. Astfel, 
in afara unei instrucţii de 
bază pentru toţi cetăţenii, 
printr-un învăţământ des. 
chis si flexibil, capabil să 
răspundă intereselor, apti
tudinilor şi aspiraţiilor ce
lor mai diverse, formării r- 
ndr competenţe profesiona
le, a deprinderilor de ma.

nagement, a comportamen
tului economic, ţi atitudini 
lor şi relaţiilor sociale so
licitate de economia de
piaţă, trebuie să se pună
accent pe cunoaştere şi
acţiune pentru desăvârşirea 
culturală şi morală, pentru 
reflecţie şi critică socială, 
pentru adaptare la continua 
schimbare.

— Ce probleme urgente 
frământă Inspectoratul Şco
lar Judeţean?

— Am încercat şl am
reuşit să rezolvăm aproape 
In totalitate cea mai pre
santă problemă cu care ne 
confruntăm la fiecare în
ceput de an şcolar, cea a 
asigurării cu cadre pentru 
toate unităţile din judeţ. 
Ne preocupă îndeaproape

şi suntem în aşteptarea 
semnalelor din teritoriu re
feritor la asigurarea cu 
manuale şcolare pentru toţi 
elevii De asemenea, ur
mărim, finalizarea unor c- 
biective., de investiţii care 
au termen de dare în 
funcţiune în acest an.

Dincolo de aspecte referi
toare la asigurarea- bazei 
didactico-materiale ’avem în 
vedere reorganizarea siste
mului inspecţiei şcolare, 
care trebuie să devină mai 
promptă şi mai eficientă, 
îmbunătăţirea sistemului in 
formaţional şi de documen
tare al cadrelor didactice, 
creşterea numărului de în
văţători şi profesori la 
cursurile de perfecţionare, 
ca şi studierea unor po
sibilităţi de reorganizare a 
unităţilor şcolare mici în 
centre şcolare mai mari, 
bine dotate si asigurate cu 
cadre didactice calificate.
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————.—-——~ -—-----—-———— Prima victorie în actualul campionat

DIVIZIA NAŢIONALĂ

0 etapă pe „trei sferturi"
Amânând cele două me

ciuri ale echipelor Steaua 
şi Dinamo, din etapa a 
V-a, tocmai în 24 noiem
brie a.c, (!), F.Rr.F. face tot 
ce poate pentru a dimî. 
nua interesul pentru buna 
desfăşurare a campionatu
lui naţional.

In etapa de sâmbătă şt 
duminică, Electroputere — 
la prima 'sa victorie — a 
reaUzat scorul etapei, pri- 
cinuindu-i mari necazuri 
excraioveanului Aurică
Beldeanu, antrenorul prin
cipal al găiăţenilor. I.au

„făcut-o" oltenii. Lejeră 
victoria Daciei Brăila în 
faţa Progresului. Doamne, 
ce s-cr mai fi supărat dl 
prof. lonescu... Victorii 
preţioase ale rapidiştilor 
şi ale Farului care, iată, 
ţine aproape de Univ. 
Craiova, ocupantele pri
melor două locuri. Stu
denţii olteni au reuşit tn 
ultimul minut de joc la 
Sibiu să egaleze şi să se 
instaleze pe locul 1. Şi 
au şanse să-l mai păs
treze.

REZULTATELE ETAPEI : Dacia Brăila — Pro- 
i greşul 4—0; Dinamo -— Petrolul (amânat); Eleetropu- 
J tere — Oţelul Galaţi 5—1; Ceahlăul — „U“ Cluj 1—1; 
ţ U.T.A. — Poli. Timişoara 1—0; Inter Sibiu — Univ. 
l Craiova 2—2; Sportul Stud. — Rapid 0—1; F.C. Bra- 
j şov — Farul 0—1; Steaua — Gloria Reşiţa (amânat).

Corvinul-Metrom 2-0 Divizia A
Un joc greu, câştigat în sfârşit 

de hunedorenr în actualul campionat 
în care, să recunoaştem, mâi multe 
echipe au început rău, „timorate" 
de slăbiciunile financiare  ̂ ale clu
burilor-ce s-au regăsit în’ imposibi
litatea întăririi loturilor cu fotba
lişti de valoare. In acest meci hu- 
nedorenii n-âu repetat jocul bun des
făşurat în compania maramureşeni, 
lor, dar pierduţi în schimb au obţi. 
nut victoria după o partidă viu 
disputată, hunedorenii tranşând dis 
pută aprigă, în favoarea lor. Ne 
place să credem că se va folosi a- 
eeastâ victorie în aşezarea firească 
a lucrurilor, a formaţiei, a recupe

rării lui Ungureanu care, alături de 
Bordeanu, Mitrică & comppny va 
reuşi să finalizeze multe ocazii ce
şi le, creează Corvinul lâ poarta ad
versarilor.

Spre deosebire de meciurile an
terioare de la Brad, cu echipe pu
ternice (F.C. Bihor, F.C. Maramureş), 
Corvinul a început partida cu Me- 
trom Braşov mai greu. Din fericire, 
în poarta Corvinului a reapărut To- 

. niţă, antrenorul secund al hunedo- 
renilor, fotbalistul de mult ataşat de 
echipa siderurgiştilor şi din nou, ca 
de atâtea ori, s-a dovedit a fi im
batabil, dând acea siguranţă apă
rării, întregii echipe, intervenind

salvator îrf câteva momente hotă
râtoare ale jocului. întreaga echipă, 
în prim plan cu Ioniţă, Bordeanu, 

,> Nţitrică, Tetileânu, Chezan, Bardacş 
a luptat exemplar pentru obţinerea 
celor două puncte. Dacă începutul 
a fost mai anevoios, treptat, hune
dorenii devin tot mai periculoşi în, 
atac şi pe fondul unor numeroase 
ratări, Bordeanu (min. 24) şi Mitrică 
(min. 44) aduc bucurie. în - rândurile 
inimoşilor susţinători hunedoreni şl 
deci victoria cu 2—0. -A arbitrat P 
Herghelegiu — Bocşa:

Corvinul: Ioniţă, Fartusnic, Bozga 
(Oprea), Crueeru, Tetileariu, Chezarr, 
Costăchescu, Bordeanu, Păcurar (Dăs- 
călescu), Bardac, Mitrică.

CLASAMENTUI, î- ».
1. Univ. Craiova 5 4 1 0 15— 4
2. F.C. Farul 5 4 1 0 8— 1
3. Steaua 4 3 1 0 6— 0
4. F.C. Inter 5 2 2 1 5— 4
5-6. Progresul Buc. : .5 3 0 : 2 5— 6

U.T.A. 5 3 0 2 6— 7
7-8. „U“ Cluj 5 2 1 2 8—8

Dacia Brăila 5 2 1 2 5— 5
9. Petrolul 4 1 2 1 3— 2

10. Gloria Bistriţa 4 2 0 . 2 4— 4
11. F.C. Braşov 5 1 2 2 1— 2
12. Rapid. 5 2 0 3 4— 5
13. Oţelul Galaţi 5 ' 2 6 '*■ 3 6— 8
14. Dinamo 1 1 1 2 5
15. Sportul Stud. 5 1 • 1 3 4— 7
16. Ceahlăul P.N. 5 1 1 3 3— 9
17. Electroputere 5 1 0 4. 5— 6
18. Poli. Timişoara 5 1 0 4 5—11

ETAPA VIITOARE : Poli. Timişoara — Inter ; 
„U‘‘ Cluj — U.T.A.; Farul — Ceahlăul; Univ. Craiova 
— Sportul; Progresul — Dinamo; Rapid — Dacia 
Brăila; Petrolul — Electroputere; Oţelul — Steaua; 
Gloria Bistriţa — F.C. Braşov.
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DIVIZIA A l •
REZULTATELE ETAPEI : Autobuzul Buc. — A- 

cord Focşani 1—3; Callatis Mg. • — Foresta Fălticeni
3— 1; Portul C-ţa — C.S.M. Bucovina 1—1; A.S.A. Tg. 
M. — Gloria Buzăy 0—1; Selena Bacău — Constr. Iaşi
4— 2; Metalul Plopeni — Steaua Mz. 1—0; Gl. C.F.R. 
Galaţi — F.C. Argeş 2—4; Chimia Rm. V. — Faur 
Buc. 2—:0; Poli Iaşi — Flacăra Moreni 5—0.

CLASAMENTUL
1. Chimia Rm., V_
2. Metalul Plopeni
3. Poli. laşi
4. F.C. Argeş »

4
4'
3 !
3
3

9— 1 
9— 1 

12—  2 
9— 5 

10— 9

9 
B 

. 7

7
6. Acord . Focşani .5 3 0 2 13— 4 6
7. Steaua Mizil 5 2 2 . 1 4— 2 6
8. Selena Bacău 5 3 o : : 2 8— 9 6
9. Gloria Buzău 5 2 i 2 6— 4 . 5

10. Faur Buc. 5 2 l 2 4— 8 5
11-1.2. Gl. C.F.R. Galaţi 5 2 0 3 12—18 4

Flacăra Moreni. 5 2 0 3 6—12 4
13. F.C. Bucovina 5 1 2 2 10—15 4
14* A.S.A. Tg. Mureş 5 1 1 3 3— 5 - 3
15. Portul C-ţa 5 0 3 2 2— 5 3
16. Constr. Iaşi 5 1 1 3 4—10 ‘ 3
17. Foresta Fălticeni 5 1 0 4 4— 8 - 2
18. Autobuzul Buc. 5 0 1 4 3—10 1

ETAPA VIITOARE : Constr. Iaşi Met. Plo
peni; Gl. Buzău — Selena; Faur — A.S.A. Tg. Mureş; 

; Steaua Mz. — C.F.R. Galaţi; Acord — Callatis; F.O. 
Argeş — Autobuzul;-Foresta— Portul; Bucovina — 
Poli. Iaşi; Flacăra M. — Chimia Rm. V.

•  DIVIZIA A 2 •
• REZULTATELE ETAPEI; Armătura Z. — F.G.-- 

Bihor 0—2; C.F.R. Timişoara — Unirea A.I. 1—3; Pho  ̂
enix B-ld: —...Jiul Petroşani 1—0;. Corvinul — ,Meţrom(- 
Bv. 2—0; Gaz Metan — C.S.M. Reşiţa .1—2; Tractorul 
Bv. — F.C. Maramureş 2—0; Metalul Bocşa — Jiuj. 
Craiova” 1—1; I.C.l.M. Bv. — C.F.R. Cluj 1—1; Gloria 
Reşiţa — F.C. Drobeta 5—2.

» - CLASAMENTUL
1 Gloria Reşiţa
2. Tractorul Bv.
3. F.C. Maramureş
4. Unirea A.I„ ,
5. C.S.M. Reşiţa
6. C.F.R. Cluj'
7. F.C. Bihor
8. I.C.l.M. Bv.
9. Gaz Metan

10. F.C. Drobeta
11. Jiul Petroşani
12. Phoenix B.M.
13. Metalul Bocşa
14. Jiul Craiova 
15-17. Metrom Bv.

C.F.R. Tim.
Armătura Z.

18. F.C. Corvinul
ETAPA VIITOARE : C.S.M. Reşiţa — Tractorul*-- - 

Metrom — Gaz Metan; C.F.R. Cluj — Corvinul; F.0Ş'jj 
Maramureş — Met. Bocşa; F.C. Bihor — C.F.R. Timiş.ţ 
Jiul Crâiova — Armătura; Unirea A.I. ^  PhoenixŞ 
Jiul Petroşani — Gloria Reşiţa; F.C. Drobeta —A 
I.C.l.M. Bv. v

5 3 2 0 13— 4
5 4. 0 1 8— 3
5 3 1 1 13—. 7
5 3 V 1 ■o 1 10— 5
5: 3 1 1 9— 7
5 2 2 1 : 9~ 9
5. 2 1 2 9— 4
5 1 3 1 6— 5
5' 2 1 2 8— 8
5 2 1 2 c 6— 8
5 2 0 3 8— 5
5 2 0 3 5— 7
5 1 2 . 2 .3—14
5 1 1 3 6— 9
5 1 :c- 1 3 3— 7
5 1 ” 1 3 2— 6
5 1 ' l 3 7—11
5 1 1 3 5—11

+ DIVIZIA C

Mureşul Deva 

se desprinde...
’ Şi la Căţan, -în compania 

Victoriei, Mureşul Deva a 
confirmat valoarea, înce
putul bun din acest cam
pionatobţinând o preţi
oasă victorie ce i-a permis 
să se instaleze pe primul 
loc, cu un excelent gola
veraj 18—1. Echipele mi
nerilor din Certej, Bărbă- 
teni şi Ghelari se menţin 
în apropierea liderului, înşă 
'opinăm că va fi foarte 
greu să-l mai detroneze.

Etapa a IV.a a fost, în 
general, a gazdelor. Cu 
excepţia victoriei devenilor 
la Călan, mai reţinem e- 
galurile obţinute de Minerul 
Ştiinţa Vulcan (la Ghe
lari) şi Cerna Cristur (la 
Teliuc). Intr-o situaţie deo
sebită se află Victoria Că
lan şi C.F.R. Stmeria, e. 
chipe cu tradiţie în fotbalul 
hunedorean şi care acum 
se află pe ultimele locuri 
în clasament, fiecare cu 
câte 3 înfrângeri din 4 
meciuri! E doar începutul 
campionatului, însă situa
ţia celor două formaţii tre
buie să dea serios de gân
dit conducerilor celor două 
cluburi, antrenorilor dar şi 
jucătorilor.

Pagină realizată de 
SABIN CERBU

Gazdele au dominat, dar au ratat mult

Minerul Teliuo - 
C e rn a  C ristu r 0 -0
Vremea rece, cu o ploaie persistentă, a 

făcut ca numărul spectatorilor prezenţi la 
acest meci să nu ajungă la 100‘de oameni 
în tribună. Sub imperativul adjudecă' ii 
celor două puncte, foarte preţioase pentru 
locul lor în clasament, gazdele (antrenor 
principal Nieolae Constantini, inimos, strâns 
lega; de echipa sa) au atacat cu insistenţă 
din primele minute de joe,* punând la 
grea încercare apărarea oaspeţilor. însă, 
în jocul ambelor formaţii, terenul îmbibat 
cu apă şi în unele părţi cu bălţi şi-a spus 
din plin cuvântul în desfăşurarea - ostili
tăţilor din teren, mingea oprindu-se dese- ■ 
ori în apă. derutând pe jucători. în aceste 
condiţii; apărarea oaspeţilor a, destrămat 
atac după atac al gazdelor. -V ; ' ■

Şi aşa, timpul se scurgea, iar Timofte; 
Cărare, Mora, Kallai şi alţi coechipieri se 
întreceau în ratări. Oaspeţii se organizează 
tot mai strâns în apărare şi, de câte ori 
aveau ocazia ,iniţiau atacuri la poarta lui 
Culcea, fără a o pune însă in pericol, ac. 
ţiunile lor îneheindu-se de regulă în 
preajma careului de 16 m.

în repriza a Ii-a, gazdele, alternând a- 
tacurile pe ambele laturi ale terenului, îşi 
continuă asalturile Ia poarta adversă, dat 
fără -rezultat pe tabela de mareaj. Unii 
jucători de la gazde cu gândul la victorie 
se precipită şi spre" finalul meciului ra
tează din situaţii foarte bune, doar de la 
câţiva metri de poartă. Mai ales David, 
de la gazde, intră de două-trei ori „tare“ 
la jucătorii oaspeţi şi în min. 36, când 
un fotbalist de la oaspeţi era căzut într-o 
baltă de apă, David profitând că arbitrul 
urmărea altă fază, a călcat cu piciorul 
adversarul i Şi culmea, la sfârşitul jocu
lui, cel ce aducea injurii la adresa arbi
trului era chiar David !

Brigada de arbitri Tiberiu Nistor — Ia

centru — bun în prima repriză, mai. lo- 
lerant în a doua — ,V. Deiac şi S. Me- 
drea la tuşe — au avut o partidă dificilă, 
desfăşurată pe un teren greu. Minerul 
Teliuc : Culcea, Opârlesc, Lăscuş, Deca, 
David, Grozescu, Lăzăreanu, Timofte, Că
rare (Manole), Mora, Kallai. Cerna Cris
tur ; Disculţiu, Hegyi, Klein, Sas, Sava, 
Tiboldi, Rotăraşu, Biriş, Nicuţa (Hurmuz), 
Birbaum (Găină), Zotic.

REZULTATELE ETAPEI: Aurul Brad 
— Min. Bărbăteni 2—X; . Min. Certej — 
Dacia Orăştie 3—î;. Jiul Petrila — Met. 
Crişcior -3—2; Min. Ghelari — Min. Şt 
Vulcan -2—2; Min. Aninoasa —■ -C.F.R. Si- 
meria 5—0; Vict. ’90 Călan — Mureşul 
Deva 0—2; Min. Teliuc — Cerna Cristur- 
0—0; Constructorul Huned. — Haber Ha
ţeg 1—0.

clasamentul
. 1. Mureşul Deva 4 3 1

2. Min. Certej 4 3 0
3. Min. Bărbăteni 4 3 0
4. Min. Ghelari 4 2 2
5. Haber Haţeg 4 2 1
6. Armata A. Brad 4 2 1
7. Min. Aninoasa 4 2 0
8. Min. Şt. V. , 4 1 2
9. Dacia Orăştie 4 1 2

10. Jiul Petrila 4 2 0
11. Constr. Huned. 4 1 1
12. Cerna Cristur 4 X I
13. Met. Crişcior 4 0 2
14. Min. Teliuc 4 0 2
15. ■C.F.R. Simeria 4 X 0
16. Vict. ’90 Călan 4 0 1

0 18— 1 
1 10— 5 
1 7— 3
0 7— 3 6
1 8— 3 
1 1— 6
2 15—12 
1 8— 5

5— 6 
7—14 
2—  6
2— 14 
5— 8 
1— 5
3— 10 
3— 7

FÊ EI - ARBIfRI
tn „peisajul“ fotbalistic J 

din Campionatul judeţean 5 
de fotbal au apărut cui '  
puţini ani în urmă fe- * 
meile-arbitri. La început |  
mulţi spectatori le-au pri. 1 
mit nu numai cu zâm- £ 
bete, ci şi cu glume matf 
mult sau mai puţin vo- J  
alate. Suporterii echipelor\ 
ce activează in Campione- % ' 
tul judeţean au început fe 
însă treptat să privească i 
ca un lucru normal ar
bitrajele prestate de Mag. 
dalena Brânză din Pe
troşani, Daniela Pepenar I 
din Deva (în fotografie), j 
Crtstina Ciulavii, ’Viorica | 
Popa şi Atioara Vl&sceanu. > 
Ceri este că acum, la peste I 
4 ani de la debutul fe- J 
meiior-arbitri, prezenţa tor 
pe teren nu mai produce J: 
nici surprindere, nici i. ţ  i 
lantate, dimpotrivă, seria- *{
zitaţe şi disciplină. jp-j

REZULTATELE CONCURSULUI PRONOSPORT

ETAPA VIITOARE; C.F.R. — Vict. ’90 
Călan; Min. Şt, Vulcan — Min. Aninoasa; 
Jiul Petrila — Min. Ghelari; Min, Băr
băteni — Min. Certej; Haber Haţeg — 
Armata Aurul Brad; Cerna Cristur — 
Constructorul Huned.; Mureşul Deva t* 
Min. Teliuc; Met. Crişcior — Dacia O-
r*ş«<*. .. ....i,;-: ,

. 12 SEPTEMBRIE 1993 . .4;
I Cagliari — Inter -1—0 1
II Cremonesie — Lazio • 1—0 *
III Foggia — Juventus 1—1
IV Milan — Atalanta 2—0
V . Parnia — Genoa S 2—1 «
VI Reggiana — Piacenza 1—1 •X
VII Roma — Napoli 2—3 2
VIII Sampdoria — Lecce 2—1 f
IX Torino — Udinese 1—0 ■
X Cosenza — Florentina 1—1 X
XI Pescara — Brcscia 1—1 X
XII Vencziâ — Pisa 3—2 1
XIII Verona — Padova 2—1 1

Fond de câştiguri : 86 909 117 iei.



J

VANZARI-
CUMPARAR1

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

(921301)
•  Vând chioşc metalic,

deosebit, interior lemn, 5 
mp, tel. 618399. '(921461)

•  Vând piese schimb
VW — Bus, Dacia 1310, 
set motor tip Borgo, cuzi
neţi standard: 2 cauciu
curi 145/15 şi 165/15, tel. 
617374 sau 612822. (9214»)

•  Vând apartament trei 
camere, mobilat sau ne- 
tnobtlat, multiple îmbună-
tăviti, eu posibilităţi de pri
vatizare, zona Bankcoop* 
ului Tel. 623305. (921444)

•  Vând Renault 14, an 
fabricaţie 1983, stare foarte 
bună. Deva, tel. 627927.

(921473)
•  Vând apartament 4

camere, zonă centrală. De
va, tel. 627479. (921517)

•  Vând apartament 2 
camere, tel. 626644. (922460)

•  Vând Volga M 21, Die
sel, te» stare de funcţio
nare cu remorcă. Bălţa, 
ne. 166, tel. IÎI. (921425)

•  Vând casă In Ilia cu
dependinţe. Deva, teL 
622734. (921423)

•  ‘Vând Mercedes 240 O,
Citroen Gx, maşină scris, 
ffet 627145. (921562)

•  De vânzare: casă plus 
anexe, teren (construibil) 
SMaeria, str. Tratian, nr. 96, 
jud. Hunedoara. Informaţii 
Offiştie, str. Viilor, nr. 42, 
Simeria, str. Piaţa Unirii, 
bL 20, Sc. C, ap. 28, et. IV.

(921510)
•  Vând urgent aparta

ment 2 camere, central, tei 
612752, Intre orele 8—18.

’ (921511)
•  Vând 100 oi, tel. 667161

satt 667231. (921515)
•  Vând urgent aparta

ment 2 camere, Aleea Ji
ului, teL 614553. (921514)

•  Vând Dada 1310, TLX,
an fabricaţie 1988, teL 
62TO02. (921512)

•  Vând Seat Ronda 1.7,
Diesel, stare foarte bună, 
«60 DM. TeL 614319, Intre 
8—13. (921507)

•  Vând tractor U 650, 
imnsformator sudură re-

- fflorcă auto, teL 614720.
(921500)

O Societatea Agricolă 
Strei vinde la licitaţie In 
data de 24. 09. 93 un grajd 
6| 5 motoare electrice.

(921499)
•  Vând loc dg casă eu 

Wâdiflă. gax apa, curent 
opetrlc. materiale construc
ţia, proiect casă, autorizaţie 
<k construcţie. Preţ nego-
vbtt A*r. Crângului, nr. 

•f, tai. 622922, după ora 
|& <92\*m

m Vând teren intravilan 
Călan — 5800 mp şi ţi
glă Informaţii tel. 62182V 
Deva, după orele 20.

(921404)
•• Vând 2880 mp (29 ari) 

şi 7612 mp (76 ari) pă
mânt Bretea Streiului. In
formaţii Deva, tel. 613479.

(921488)
•  Vând garsonieră, con

fort sporit Deva, Libertăţii, 
bl. J, ap. 88. (921489)

•  Vând televizor alb-
.negru „Diamant 2520“ şî 
maşină de cusut Singer, tel. 
612074. (921506)

•  Vând dozator iuc trei 
braţe cU refrigerator bere; 
AHO 320 D carosat, fabri
caţie 1992, agregat frigori
fic nou. TeL 641234.

(921491)
•  Vând combină muzi

cală Lewis, preţ convenabil 
tel. 629480, Deva. (921492)

•  Vând chioşc aluminiu, 
absolut nou, 4 x 4, Oltclt 
franţuzesc 45 000 km, preţ 
convenabil, tel. 095/713661 
(8—12), 095/714316, 19—23.

(920141)
•  Vând mobilă sufrage

rie, stare bună, preţ • con
venabil, tei. 711737. (920148)

•  Vând apartament 3
camere, etaj 4, Micro 5, 
tel. 713009. (920149)

•  Vând videorecorder 
Philips, nou, modei 1943, 
sigilat, informaţii tel. 722971

(920251)
•  Vând VW Golf, Audi 

80, Opel Kad&t, neinmatri- 
culate. Tel. 714770 sau 7.14328

(920154)

•  Vând Olteit Club,- 
11 R, an fabricaţie 1987, 
Opel Ascona B, 1600 
cmc, an fabricaţie 1987, 
stare excepţională. Tel. 
714070 sau 724232 sau 
724251.: (920255)

•  Cumpăr sau închiriez
apartament cu două ca
mere, Deva, exclus Miere 
15. Tel. 624803, Intre orele 
7—9 şi după 22. (921521)

•  Vând dubă, Ford Tran
zit, benzină 1.6, înmatricu. 
lată, 1979, preţ convenabil, 
stare foarte hună. Tel. 
711939. (921520)

•  Vând casă, dependinţe, 
grădină Sânpetru, nr. 111 
(zona Haţeg). (921518)

• Cumpăr doi acumula
tori 159 A, noi sau puţin 
folosiţi, tel. 625139. (921519)

•  Vând Telecolor, preţ
avantajos, Deva, teL 622268, 
după ora l?. (921523)

•  Cumpăr forinţi ll lei, 
Deva, tel. 622883. (921522)

•  Vând apartament 3
camere, cu gaze, cărămidă, 
parchet Orăştie, Pricazului, 
bL 42, ap. 17, tel, 647146 
(orele 18- . (9215»)

•  Vând Dgcia 1310 TX 
break 1989, tel 95/660760.

(«1528)

|  FRE DEVA I
Orgnizcază concurs pentru ocuparea urmă- J

\

|  ÎNCADRARE:
î — conform CCM/1993.
|  INFORMAŢII:
! — Serviciul PPS, tel. 615750, int. 121, 131,»
I 132. !
J — Cererile se primesc până la data de I
I 17. IX. 1993. (731)!

•  Vând Ford Sierra combl, 
fabricaţie 1985, stare ire
proşabilă. Deva, teL 621090, 
după ora 16. (921527)

•  Vând VW Passat, stare 
excepţională „i frigidere cu 
congelator. Informaţii teL 
619351, după ora 17.

(921526)

OFERTE DE 
SERVICII

•  S.C. ALCOMERA, De
va, str. Bejan, nr. 61, an
gajează : dulgheri, zidari, 
barmani, ospătari. Telefon 
621248, 625354, 625431.

(921487)
•  S.C. Popa 6 Co SNG 

Câmpuri Surduc angajea
ză mecanici auto, tinichi
gii auto. vopsitori auto, 
sudor electric şl autogen, 
strungar, categoriile III— 
IV. Informaţii la Câmpuri 
Surduc, teL 121 sau la se
diul Autoservire. («1436)

•  Şcoala „Waldorf* Si-
■meria caută cadre didac
tice calificate, profesori şi 
învăţători, tei vederea per
fecţionării tei pedagogia 
Waldorf, timp de un an, la 
Seminarul „Waldorf" Bu
cureşti Relaţii Ia telefon ' 
660854, 018277. (92143?)

•  Firmă particulară, an
gajez urgent şofer cu auto
turism în stare foarte bună 
sau caut de închiriat auto
turism (de preferat Dacia 
1310). Informaţii la teL 
617231 sau 612263. (921503)

•  Căutăm femeie dus-
adus fetiţă 6 ani ia gră
diniţă. Tel. 618107, după 
orâ 17. (921311)

WAWVVUWVVVWAVW

•  Firma Jonatan 13 
vă oferă locuri de 
muncă în meseriile de 
zidar, dulgher, zugrav, 
îăcă.uş, sudor şi mun
citori necalifieaţi, în 
Italia. Dorim autobio
grafie la adresa Ofi
ciul’poştal Oradea 1 
căsuţa poştală 207.

(921306)

ÎNCHIRIERI
• Căutăm urgent pen

tru închiriat apartament 
2—3 camere cu telefon, gaz 
şi cablu satelit (posibil 
vilă) exclus parter (exclus 
Micro 15). ReL Timişoara, 
teL 096/159009. (921490)
•  închiriez spaţiu 300 mo.

Informaţii tel. 623468, după 
ora 19 (921418)

•  închiriez garsonieră
mobilată, Deva, ultracen
tral, cu plata în valută- 
Tel. 622479. ; (921493)

•  Ofer cameră pentru 2
fete, tel. 613103, Deva.

(9214%)
, •  Caut pentru închiriat 

apartament. Informaţii tel. 
714699. (930156)

DECESE

•  Veşnic nemângâiaţi 
şi cu adâncă durere, 
părinţii, soţia şi copiii 
anunţă greaua şi ful- 
gerătoarea dispariţie a 
celui care a fost
ing. BUZAN NICOLAE 

FLORIN
Vei rămâne, veşnic te» 

inimile noastre. în
mormântarea în data 
de 14 septembrie 1993, 
ora 14, de la Casa Mor
tuară. (921505)

•  Cu adâncă durere 
soţia, copilul, nora şi 
nepoatele anunţă în
cetarea din viaţă a 
celui care a fost un 
bun Soţ, tată şi bunic 

mArculescu
NICOLAE

Înmormântarea va 
avea loc la 15 sep
tembrie la Piteşti.

(920256)

•  Cu adâncă durere 
ne despărţim de veci
nul nostru

MARCULESCU
NICOLAE

Familiile Poenar,
Molnar, Oprica. Sun
tem alături de familia 
îndoliată. (920257)

•  Suntem alături de 
familia Buzan la ma
rea durere pricinuită 
de trecerea în nefiinţă 
a celui care a fost co
leg şi prieten 

NICOLAE BUZAN 
Nu te vom uita 

niciodată ! Familia Şte
fan Ioan. (921525)

•  Colegii de muncă 
de la Exploatarea Mi
nieră Ghelari aduc un 
ultim omagiu celui 
care a fost un minunat 
coleg şi prieten 
ing. BUZAN NICOLAE 
şi transmit familiei 
sincere condoleanţe.

(921310)

•  Colegii şi prie
tenii din cadrul Su
cursalei Miniere „Po
iana Ruscă“ deplâng 
inarea pierdere, prici
nuită de încetarea din
viaţă a celui care » 
fost . -
ing. BUZAN NICOLAE 

Condoleanţe fami
liei îndoliate. *(921310)

S.C. MERCUR S.A. BRAD 
JUD. HUNEDOARA

« w I inginer pentru SDEE Petroşani; »
I •  1 inginer pentru SDEE Deva. J
j CONDIŢII: „ j ;
|  — absolvenţi învăţământ superior, promo- ‘ |
* fia 1993 — bărbaţi; |
I — specialitatea electroenergetică; *

— domiciliul în zona pentru care corteu- ( 
rează. j

te'
\

S.C. ENERGOCONSTRUCŢIA S.A» )
BUCUREŞTI S

SUCURSALA DEVA — MINTIA \
cu sediul în str. Şantierului, nr. 1 ţ

Angajează ingineri şi maiştri „Construcţii ( 
/ drumuri şi poduri" cu o vechime în specialita- i 
/ te de cel puţin 5 ani, pentru lucrările de reabi- 1  

| litare a D-N. 7 Lipova — Deva. /
i Informaţii suplimentare Ia telefoane:> 
) 613220,613221 (interior — 14, 18) sau direct la )
* sediul unităţii. |

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ 
A DRUMURILOR — RA DEVA 

str. Dragoş Vodă, nr, 1
Organizează, în ziua de 24.09.i993, ora 9, la 

sediul unităţii, licitaţie pentru vânzarea mijloa
celor fixe rezultate în urma casării.

Listele cu mijloacele fixe propuse pentru 
vânzare pot fi consultate la sediul Direcţiei şi 
la secţiile de drumuri Brad, Păuliş, Hunedoa
ra, Orăştie şi Haţeg. (722)

QUASAR S.R.L. DEVA, 
bdul Decebal, bl. R 

VA OFERĂ :
• Televizoare Megavision 355 000 lei
•  Televizoare Sharp 355 000 lei
•  Televizoare Goldstar 365 000 te»
te Instalaţii de satelit

complete 300—600 000 le»
•  Calculatoare de birou ‘ 71095 leî 
Informaţii suplimentare la telefon 611261.

(921029)

S.C. CASIAL S A. DEVA 
cu sediul în Chişcădaga, str. Principală, nr. 1 

Vinde Ia sediul ei, în program non-stop, de 
luni dimineaţa ora 7, până sâmbătă dimineaţa 
ora 7, ciment şi var pentru construcţii industria, 
le şi civile.

Livrarea auto se face în saci de hârtie sau 
vrac. (732)

S.C. EUROVENUS S.R.L. DEVA 
Angajează urgent fete cu aspect fizic plă

cut, vârsta între 20—30 ani, specializate în me
seriile : ospătar şi cameristă.

Informaţii suplimentare — vila Venus, str. 
Eminescu, nr. 16, tel. 095/612243 şi 095/619507. 

- ’ (723)

SOCIETATEA COMERCIALA „FARES" S.A 
ORAŞTIE

închiriază teren arabil de la persoane-par
ticulare şi societăţi în zona oraşului Orăştie. 
Relaţii suplimentare la sediul fiririei din str. 
Mantelor, nr. 50 Orăştie sau la teL 641940, itU. 
15. * (727)

\
Organizează tn ziua de 1 octombrie 1993,1 

ora 10, la sediid societăţii din strada Cuza î 
Vodă, nr. 3—5, licitaţie pentru închirieri spaţii | 
comerciale;

9 Magazin încălţăminte, Gurabarza.
9 Magazin ’ 67 tricotaje Peste-Luncoi 
Pentru locaţie gestiune:
9 Magazin 92 confecţii Piaţa alimente j 

' Informaţii suplimentare Ia teL 95/650958.J 
înscrierile se fac până in data de 28 sep-j 

tembrie, ora 15,30. «
Taxa de participare de 10 000 lei şi garau-1 

ţîa de participare de 10 la sută din valoare se* 
vor depune la casieria societăţii. |

DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR 
PUBLICE ŞI CONTROLULUI FINANCIAR 

DE STAT — DEVA 
încadrează priţi concurs 
•  absolvenţi de studii economice superi

oare, promoţia 1993.
Concursul va avea loc tn data de 29. 09. 

1993.
Informaţii la tel. 619544, 619560 sau la se

diul Direcţiei din Deva, str. 1 Decembrie, nr- 
30. ' - (734)

ANUNŢ IMPORTANT i 
9 Aparatură âudio-video, electrocasnică 

SAMSUNG
9  MOCHETA import BELGIA — AMERICA 
9  TAPET import America 
9 Cosmetice import GERMANIA 
Toate le găsiţi la magazinul MOCHETA, 

str. Horia, nr. 13, Deva-
Informaţii la tel. 615038. (921044)

Ziar editai de S C. „CUVANTUI LFBFR* S A  J/20'618/1991. Cont 30 70 50 601 B.6. Deva. Deva, 2790, str. I Decembrie. 35. jud. Hunedoara. 
Telefoane : 611275, 612157, 611269, 625904. fax 61806! întreaga răspundere pentru conţinutul artieeleioi publicate o poartă autorii acestora.

Tii <rul executat la S.O. „POLTOAVA" S.A, DEVA


