
pus In vară pîatra^do^temelie a unei ca
ilele ecumenic® destinată oficierii slujbe
lor religioase pentru bolnavi, rudele şi 
credincioşii din afară .; acordării de asis
tentă religioasă bolnavilor; oficierii tai
nei botezului pentru copiii abandonaţi sau 
bolnavi gravi şi nebotezaţi. Capela va a- 
sigura, în acelaşi timp, cadrul corespun
zător reculegerii bolnavilor.

în materialul documentar înaintat re
dacţiei, -semnat de dna Maria Costea, di
rector economic al Spitalului municipal 
Hunedoara şi dl Ştefan Foriş, preşedinte
le Filialei Hunedoara a Asociaţiei Inter
naţionale de binefacere „Caritas", eu se
diul în Italia, se menţionează că acest lă
caş de cult este proprietatea spitalului 
iar bisericile din localitate îl pot folosi In 
mod egal pe baza unul program stabilit 
de comun acord şi aprobat de consiliul 
de administraţie al spitalului. Acum, fun
daţia lăcaşului este terminată. Urmează 
restul lucrărilor. _ /

La construirea şi folosirea Capelei ecu
menice participă următoarele biserici din 
Hunedoara : ortodoxă, 5 romano-catolică, 
greco-catolică (unită), reformată şi evan
ghelică, cultul baptist. Aceste, instituţii

contribuie atât prin mijloace financiare 
proprii cât -şi prin donaţii din partea bi
sericilor surori din ţară şi străinătate, a 
instituţiilor şi altor persoane fizice şi ju
ridice. Depunerile în acest scop nobil se 
pot face direct la Banca Comercială Ro
mână, Sucursala Hunedoara. cont t 
45393011 ; la casieria spitalului ; la orga
nizaţia de binefacere „Caritas" de pe lân
gă Parohia romano-catolică din Hunedoa
ra (str. Revoluţiei, nr. 5) şi la biserici.

Emoţionant pasajul din finalul docu
mentarului înaintat redacţiei : „Fie ca în 
unitate de conştiinţă să ne dăm mâna ca 
fraţii, fie ca această instituţie marcată de 
suferinţă să devină o cetate a încrederii 
în vindecarea trupului prin înţelepciunea 
şi dăruirea medicilor şi a întregului per
sonal ce veghează pentru vindecarea su
fletului prin puterea Tatălui şi a Fiului 
şi a Duhului Sfânt, cu rugăciunile şi a- 
jutorul Preacuratei Fecioare Maria".

Ne exprimăm şi noi convingerea că a- 
cest lăcaş de cult din incinta Spitalului 
municipal Hunedoara, unica in ţară, se 
vâ termina în cel -mai scurt tip*) posi
bil, prin grija şi donaţiile credincioşilor, 
a persoanelor juridice — societăţi comer
ciale, instituţii. MINEL TI >I)£A
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Patul fui Procust
MOTTO: „Persoanele care vor încerca să gă

sească o .Justificare acestei povestiri vor fi date 
în judecată ; persoanele care vor încerca să I- 
dentifice o morală In cuprinsul ei vor fi sur
ghiunite ; persoanele care vor încerca să-l gă
sească vreo intrigă anume, vor fi împuşcate"

MAEK TVVAIN

Ne-a rămas din antichi- rele pentru ca să încapă 
tatea greacă o mică -îs- în pat. Theseu îl trânti 
torioară plină de tâlc. Se pe Procust în pat, care 
zice că Theseu, eroul a- fireşte era prea mic pen- 
tenian, în peregrinările sa- tru un uriaş ca el, şi îl 
le prin Atica, ajunge la ucise cum făcuse şi nele- 
sălâşul unui tâlhar su- gruitul cu atâţia drumeţi, 
pranumit Procust. Acesta Trăim într-o societate 
avea an’ pat, în care îi îh convulsie, eare-şi cau- 
silea să se culce pe cei ,tă adevăratul loc sub soa- 
eare-i cădeau îa mână. rt. Sunt abateri, pentru 
Dacă nefericitul era seundribă •fiecare vrea bine pen- 
Procust îl întindea până ANGELICA FLOARI 
ce picioarele îi atingeau Călan
marginea patului. Dacă — ■ ------ -----
era înalt, îi reteza picioa*- (Continuare te pag. a 2-a)

PRIMARUL 
COMUNEI 
BRANIŞCA 

A FOST DEMIS 
Prin Hotărârea Guvernu

lui nr. 457/8 septembrie 
19%, s-a dispus demiterea 
domnului Constantin Nistor 
din funcţia de primar al 
comunei Brănişca.

Prin aceeaşi hotărâre s-a 
stabilit data de 11 noiem
brie 1992, pentru desfăşura
rea alegerii noului piltttar 
al gomunei.

A lW b NATIV 
Şt NAIVITATEA 

dupA a» de ai«

ba 60 de ani, Neşzâteâ 
Bcla din Brad a «Juna să 
se facă de minime. Şl în
că bine ţe tot, na oricum. 
Ce a fi avut dânsei îa cap 
când a oferit spre vânza
re 55 gram® de dur nativ, 
nu prea ştim. Cert este că 
a găsit an naiv să pttnă Jos 
un milion de ici. Trezi» 
nu a ţinut pentru că tacri- 
’tori ai formaţiunii de com
batere a corupţiei şi con
trabandei l-a surprins in 
flagrant.

Evident, aurul şi banii 
s-au confiscat, stabilindu- 
se ulterior că aurul a fost 
sustras în urmă eu 20 de 
ani pe vremea când Me- 
szaros «su şeful sectorului 
minier Musariu al E.M. 
Barza.

La ceva, probabil, tot 
s-o Iii gândit fostul şef de 
sector. Anume că auriri 
fiind furat pe vremea co
muniştilor, acum se putea 
considera f iifchuţ, pentru 
că n subminat sistemul. 
Gîemă. glumă, dar «-ar fi 
maro lucru m  aurim şl pe 
arik. potdna «X «o poartă 
în sta* de s*l.

V. NEAGU

* —(N. Cu sinceritate, despre starea tehnică a
de incăizire

— Stimate dle Dumitru 
Sava, în calitatea dv. de 
dtredtor tehnic" al ft.A. 
Activitatea" Orăştie. vă 
dăm postbifrtatea să vor
biţi despre stadiul pregăti
rilor de Iarnă; ie speranţe 
le daţi locuitorilor din a- 
partamentelo oraşului in 
privinţa funcţionării insta- 
teţtffer de încălzire?

■ Tot ceea ce înseamnă 
tefabţii de distribuţie «unt 
în cea mai mare parte in
tr-un grad av»nsat de u-

zură. Aceasta datorită unei 
perioade îndelungate în 
care, din lipsă de fonduri, 
nu s-au putut efectua ia 
timpul scadent reparaţiile 
curente şi capitale. Din 
această cauză, pierderile de 
agent termic J înregistrate 
sunt relativ mari. Cunos
când situaţia, consiliul de 
administraţie şi cadrele teh
nice ale regiei şi-au în
dreptat atenţia spre rezol
varea punctelor celor mai 
slabe din reţele şt însta-

o

Desen de CONSTANTIN GAVKÎLA

•— Ceruri, sojftl meu 

— Ai noroc, tu! Al

« un Miger. 

meu mai trăieşte

laţii de producere a agen
tului termic; începând ea 
1991, cea mai mare parte 
din fonduri a fost dirijată 
pentru efectuarea repara-? 
fiilor capitale şi a moder
nizărilor. Instalaţiile şi tl- 
tilaieîe energetice care ne- 
casftă reparaţii capitale şl 
curente sunt însă foarte 
multe, astfel încât vom 
avea nevoie de timp optim 
necesar, cât şl de fonduri. 
Estimăm că până te I9#§—• 
!#S6 să realizăm aducerea 
acestor instalaţii ia o «Hrib 
tehnică corespunzătoare.

Nu vrem să îngrijoram 
locuitorii oraşului, de aceri) 
fi informlrm-ci te M i sriM 
efectuat o mare .priite 
reparaţii, te mod 
la instalaţiile de produseră

 ̂Discuţie realizată do - 
ESTERA «SNA

(Continuare In pag. a 8-aJ

0  „TOAMNA MUZICALA H0- 
NEDOREANA". Azi, 21 septem
brie a.c„ debutează la Hunedoa
ra o manifestare de tradiţie şi 
prestigiu — „Toamna muzicală 
hurtedoreană". Cu aeest prilej,
va avea tec recitalul extraordi
nar de vioară susţinut de maes
trul Ştefan Ruha. Un concert si
milar va susţine cunoscutul vio
lonist in 22 septembrie «c, îa 
Deva (Palatul Culturii). în ca
drul festivalului va mal susţine 
două concerte la Chitară Clasi
că solistul Alexandra Ctsţescu 
{Timişoara) — 23 septembrie Îs

Hunedoara şl 24 septembrie te 
Deva s^ala jJrică a* Casei de cul
tură). <MJ3.) 1

o  APRECIERI. Dacă altă da
tă semnalam slaba calitate a me
zelurilor ,rie Deva", am avut *1- 
lele acestea prilejul să consem
năm şi altfel de păreri. „Prepa
ratele pe care le aducem de la 
Deva sunt de foarte bună cali
tate şi apreciate de cumpărători" 
— spunea dna Costea Domnlea, 
de lâ Alimentara nr. I din Sfed. 
Am reţinut cu bucurie aprecierea, 
•dar şi cu speranţa că vor rămâ
ne tot aşa. Insă la preţuri mai 
raîcâ. ffţ£L)

Q DE LA S.C. „CHIŞUL" S.A. 
BRAD. în rana centrală* a ora

şului. pe belul Republicii, la par
terul blocului 2, . s-a deschis de 
curând un magazin alimentar, în- 
tfcr-un spaţiu disponibilizat din 
magazinul „Electrice". Datorită 
aprovizionării cu produs® ali
mentare, tot timpul proaspete, 
deci solicitării lui maxime, so
cietatea a adoptat programul ser
virii astfel încât populaţia să-şi 
•poată face cumpărături, inclusiv 
sâmbăta şi duminica dimineaţa 
<£.S.)

O  APARIŢIE EDITORIALA 
„Miresmele câmpului" este titlul 
noului volum de poezie semnat 
de VXadtair pop Mărcanu. Cu
noscutul scriitor vine la o nouă 
întâlnire eu cititorii săi apropiaţi 
şi fidel! — copiii, aducând crea
ţii de o mare sensibilitate şi de

licateţe. Felicitări dle Pop şi ia 
p; nouă carte de poezie adevărată 
pentru cel mici la câre, sinceri 
să fim, puţini scriitori se mai 
gândese acum! <M.B.)

© CREDEM CA VA INTERE
SEAZĂ. Cărţile lui Vintilă Cor
bul sunt apreciate de cititori. De 
aceea semnalăm apariţia, la Li
brăria Gheorghe Lazâr Deva. a 
romanului „Dinastia Sunderiand 
Beauclair". voi. I—III. Această 
apariţie a fost precedată de „Pă
sări de pradă", care de fapt con
tinuă acţiunea din „Dinastia 
Sunderiand Beauclair". (V.R.)



Intr-o luni, pe la sfârşi
tul lui august, un subofiţer 
de poliţie în civil aştepta 
lâ staţia de benzină de la 
Sântuhalm la rând pentru 
alimentare. Poliţist fiind, 
şi cu ochiul format în ur
mărirea răufăcătorilor, nu 
l-a scăpat faptul că dintr-o 
Dacia galbenă cu numărul 
de circulaţie 1 HD 7157 ci
neva descărca de zor ca
nistre cu motorină pe care 
le comercializa pe loc ca 
şi cum tatăl său ar fi avut 
sonde Şi rafinărie în curtea 
casei. Cel ce se îndeletnicea 
cu aşa ceva la staţia de 
benzină sau profită de fap
tul că nu este motorină la 
pompă şi atunci umple a- 
cest gol în marele avantaj 
al propriului buzunar, a- 
dică pe româneşte spus 
face speculă cu motorină, 
sau o oferă la un preţ mai 
mic şi atunci nu-ţi ră
mâne decât să crezi că 
şi-a procurat-o pe căi o- 
culte, că filantropie nu 
face, astă e sigur.

Cam astfel ă raţionat şi 
subofiţerul în cauză atunci 
când a afirmat cu voce 
tare„Ă ştia ’ nu se mai 
astâmpără odată cu specula 
asta neruşinată ?" Bineîn
ţeles îl cunoştea bine pe 
comerciantul de ocazie cu 
produse ce alcătuiesc mo
nopol de stat. Dar corner- 
sântul pe numele său Şte
fan Grec, din Deva, l-a 
auzit.

',,A venit, relatează cu

obidă subofiţerul, s-a. pro- 
ţăpit în faţa mea, m-a prins 
de cravată şi m-a ridicat 
de la pământ. Ce vrei bă, 
tablagiule ? Vrei să te fac 
locotenent, căpitan sau ce 
vrei să te fac ? Mă duc 
Ia... (şi scandalagiul a 
rostit numele unui ofiţer 
superior din comanda Po
liţiei judeţene) şi te scot 
din poljtie, băi tablagiule!"

s-au luai declaraţii, s-au 
făcut constatări, s-au în
registrat imagini. Conclu
ziile celor care au făcut 
cercetarea ? Nu am fost 
ultragiat, scandalagiul nu 
a comercializat motorină, 
nu se poate dovedi că a 
condus maşina în stare de 
ebrietate".
Sigur că nu se poate, atunci 

când nu vrei să produci

„ C O L E G IA L IT A T E “

„Umilit şi bruscat în acest 
fel, am scos legitimaţia de 

. poliţist şi am arătat-p ce
lor din jur, invitându-i 
totodată să vadă ce fel de 
marfă comercializa acolo 
domnul Grec, Am intrat a- 
pbi în clădirea staţiei să 
telefonez la serviciul cir
culaţie al poliţiei sau la 
poliţia municipală să Ie 
solicit, concursul. Zurba
giul întărâtat şi stimulat 
de alcool — respiraţia mi- 
rosindu-1 puternic a bă
utură —' m-a izbit ca pe 
un bolovan de pereţii de 
sticlă „ ai cabinei staţiei, 
proiectându-mă pur şi 
simplu prin geam. Pe acest 
fond a sosit la faţa locului 
şi un echipaj al Poliţiei.

dovezi. Vasăzică o bri
gadă a poliţiei vine la fa
ţa locului, vede că subofi
ţerul nu fabulează, ascultă 
mărturii, ia declaraţii, toa
te în concordanţă cu cele 
declarate de reclamat, dar 
în concluzie...

Ne-am interesat la servi
ciul de profil al Poliţiei de 
acest dosar de cercetare. 
Ni s-a răspuns sec că a fost 
înaintat Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Deva. 
L-am urmărit şi acolo. In 
numele secretului care pro
tejează cercetările penale 
în curs de desfăşurare, nu 
l-am putut vedea pentru 
documentare. Ni s-a spus 
însă că într-adevăr Poliţia 
l-a înaintat Parchetului cu 
propunerea de neîncepere a

PATUL LUI PROCUST
(Urmare din pag. 1)

tru sine, iar unii, şi nu 
puţini, vor chiar şi bine
le altora. Şi soarele, în 
ciuda petelor săle ,ne în
călzeşte pe toţi deopotri
vă.

Şi, totuşi, este democra
ţie. Iar în grădina ei se 
pot vedea nu numai flori 
frumoase, dar şi buruieni 
scârboase. Buruiana co
rupţiei este viguroasă.

' Creşte zi după zi, săp
tămână după săptămână. 
O mai clatină uneori a- 
dieri timide, dar tulpina

ei rezistă şi greu va pu
tea fi ruptă. Unii dintre 
noi se simt în aceste vre
muri ca peştele în apă. 
De ce să nu înjuri pe 
cine vrei, de ce să nu 
furi, dacă poţi, din ave
rea statului ? Doar şi 
Flaubert spunea, în al său 
„Dicţionar de idei primi
te de-a gata", că : „a face 
fraude, când e vorba de . 
averea statului, nu-i o În
şelătorie, ci o dovadă de 
inteligenţă şi de indepen
denţă politică". Să pui in
teresul public, pe un fel 
de „pat al lui Procust" 
şi să tai din el 1elii care

să-ţi acopere interesul 
personal, este, .deci, o do
vadă de înţelepciune ?

Dar adevărata demo
craţie nu se va naşte ain 
băltoace cu noroi, chiar 
dacă nici nu se va putea 
ivi vreodată ca o Venus 
ieşind din spuma mării. 
Este timpul să ne oprim 
egoismul — bolovan, ros- 
togolindu-se pe panta lui 
Sisif, până nu va creşte 
într-atât ca să ne stri
vească, Suntem oameni, 
să dăriiim, nu să luăm de 
la oameni. Dăruind mai 
mult, vom primi mai 
mult.

urmăririi penale pentru 
infracţiunea de speculă cu 
produse petroliere şi con
ducerea unui autovehicul 
sub influenţa băuturii ca
re „nu s-au putut dovedi", 
şi cu declinarea compe
tenţei către parchet pen
tru infracţiunea de ultraj. 
Un amănunt: pentru a în
lătura orice bănuială sau 

. acuze ulterioare că s-ar 
fi aflat sub influenţa bău
turii, subofiţerul s-â supus 
la cererea sa recoltării de 
probe biologice. Colegii săi 
care au întreprins cerce
tările la faţa locului nu au 
găsit necesar să-i ceară, a- 
eelaşi lucru celui acuzat că 
a făcut ceea ce făcuse, sub 
influenţa băuturii. Dacă as
ta nu s-a vrut, nu s-a fă
cut. De ce să se mai încer
ce a se dovedi specula cu 
motorină sau provenienţa 
motorinei ?

„Indifewnt de cercetări
le poliţiei, ne asigură dl 
IOAN MOCA, procuror 
şef al Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Deva, 
pentru infracţiunea de ul
traj cazul căzând in com
petenţa noastră, vom între
prinde cercetări proprii".

Ciudat acest caz, foarte 
ciudat. Pentru modul cum 
a fost el cercetat in pri
mă instanţă, ne permitem 
să sesizăm pe această, cale 
pe domnul general George 
Ioan Dănescu — ministrul 
de interne.

ION CIOCLEI

FURAT ŞI 

ABANDONAT

i i

Romei Fleancu este e- 
lev la Liceul auto din 
Deva.. Pentru a-şi în
cerca îndemânarea în- 

J tr-ale conducerii, nu a 
1 găsit altceva mai bun 
j de făcut decât să fure

!un autoturism. Noroc că 
a fost observat înainte de

!a face vreun accident, 
pentru că nu avea per
mis de conducere. (V.N.) |

(Urmare din pag. i)

şi distribuire a agentului 
termic.

— Vă rugăm să concre
tizaţi.
— Putem afirma că toate 

punctele din reţele, care au 
constituit probleme în anii 
anteriori, âu fost rezolvate. 
S-au schimbat reţele ter
mice In străzile Pricazului 
şi Mureşului. . Au fost în
locuite în totalitate 13 ca
zane în centralele termice. 
Din punct de vedere al 
instalaţiilor din patrimo
niul nostru, încălzirea şi

ficienţa funcţionării unor 
instalaţii de încălzire inte
rioare, la care nu s-a făcut 
nici cea mai mică pregătire.

— Care sunt preocupă
rile dv. în direcţia conto- 
rizării consumurilor ener
getice?

— In acest moment este 
asigurată contorizarea apei 
calde menajere la nivel de 
tronson de distribuţie şi 
continuăm cu contorizarea 
apei potabile la nivelul 
scărilor de bloc. Estimăm 
că această contorizare se 
va face în proporţie de 
20—25 la sută din imobile

Cu sinceritate, despre
a

de încălzire
asigurarea apei calde în se
zonul rece care urmează 
vor fi mult îmbunătăţite 
faţă de anii anteriori. A- 
celaşi lucru putem să-l 
afirmăm şi în privinţa a- 
sigurării apei potabile.

— In situaţia că din cele 
- 4000 de apartamente ale
oraşului, 95 la sută au de
venit proprietate personală, 
care este sarcina deţinăto
rului de locuinţă în pri
vinţa întreţinerii instala
ţiilor sanitare.' şi de încăl
zire ?

— Practic, instalaţiile a- 
ferente apartamentelor cum
părate au devenit şi ele 
proprietate particulară, ast
fel că sarcina de întreţinere 
şi ţeparaţii la limita blo
cului este a proprietarului. 
Cunoscând că starea tehnică 
a acestor instalaţii este în 
mare parte scăzută, am o- 
ferit celor zece asociaţii 
de locatari serviciile noas
tre, încă din luna februa
rie a.c. Asociaţiile n-au ac

ceptat însă preţurile. Ele n-au
fost dintre cele mai mici, 
dar sunt sub plafonul me
diu al preţurilor practicate 
în judeţ. Odată cu neac- 
ceptarea lor, relaţia privind 
reparaţiile în blocuri a în
cetat. Noi garantăm asigur 
rarea agentului termic lâ 

• calitatea corespunzătoare, 
însă nu putem garanta e-

până Ia sfârşitul lui ’93 
şi se va finaliza în 1995. 
Nu s-a contorizat agentul 
termic datorită lipsei a- 
paraturii autohtone spe
cifice. Întreaga acţiune de 
contorizare presupune asi
gurarea unor fonduri im
portante de- investiţii. A- 
ceasta ar trebui să consti
tuie efectiv problema fac
torilor locali şi centrali de 
conducere Şi administraţie.

— Ce aţi dori să comu
nicaţi beneficiarilor dv?

— Noi, ca firmă cu me
seriaşi pricepuţi, cu cadre 
tehnice bune, rie străduim 
să facem servicii de cali
tate, să colaborăm cu aso
ciaţiile de locatari. în pre
zent, întâmpinăm greutăţi 
deosebite în ceea ce pri
veşte încasările pentru ser
viciile prestate. Este ade
vărat că beneficiarii noştri 
cu debitele cele mai mari 
sunt agenţii economici cu 
capital de stat sau privat, 
înregistrăm însă debite şi 
de la asociaţii şi ne între
băm : dacă acum, când 
cheltuielile de întreţinere 
pe timpul verii nu au a- 
tins cote prea mari, cum 
ne vom recupera contrava
loarea prestaţiilor la iarnă? 
Ii rugăm pe beneficiarii 
noştri să trateze problema 
datoriilor cu mai multă 
răspundere.

Mai puţin cunoscută în judeţ imediat 
după desprinderea de fosta Cooperativă 
„Moţul" cooperativa meşteşugărească 
uHorea“ din Brad, str. Avram Iancu, nr. 
30, a reuşit să se facă remarcată în ul
timul timp atât în ţară; cât şi în străi
nătate, prin crearea şi desfacerea de mo
dele noi, în pas cu cerinţele şi exigen
ţele vremii, de calitate ireproşabilă, cât 
şi pentru respectarea termenului con
tractual.

Dnii SABINI ŞTEFANI, preşedinte 
şi JAN GUIŢA, contabil şef, sunt buni 
cunoscători ai activităţii fiecărei _ secţii 
în parte, receptivi la toate solicitările, 
buni parteneri de afaceri cu firme din 
ţară şi străinătate. Intr-un cuvânt, se
riozitatea care-i caracterizează şi-a pus 
amprenta pe tot ceea ce înseamnă pro
duse ale cooperativei. A ţine la presti
giul unităţii pe care o conduc este pen
tru dumnealor sinonim cu dorinţa ca 
emblema „Horea" să fie căutată, în ţa
ră şi peste fruntariile ei, pentru calitate 
ireproşabilă, competitivitate, fiabilitate.

De la o lună la alta, în registrul de 
realizări al firmei se observă o ascen
denţă. rtu datorată creşterii preţurilor, 
ci datorată creşterii producţiei fizice. „In 
august *- aprecia dl Ştefani — realizările 
au crescut faţă de martie cu 23 milioane 
lei".

CERINŢE PESTE CAPACITATE
Meseriaşii de la cele două secţii de 

mobilă din Brad şi Baia de Criş execu
tă mobilier atât pentru fondul pieţei cât 
şi la comandă. Camerele combinate şi 
de tineret „Cristina", „Nicoleta", „Mag- 
da“. „Ramona", biblioteca „Rodica”, di
ferite alte obiecte utile — scăunele, cu
iere, măsuţe, fotolii — sunt foarte soll-

COOPERATIVA MEŞTEŞUGĂREASCĂ „HOREA" BRAD

Competitivitate, seriozitate, prestigiu
citate. Ele pot fi găsite atât în secţii cât 
şi la centrele de prezentare ale coope
rativei din Brad, Deva şi Petrila. Mo
bilierul se bucură de foarte mult suc
ces, cerinţele fiind mult peste capaci
tatea de producţie.

COLABORARE AVANTAJOASA . 
DE AMBELE PĂRŢI

Secţiile de încălţăminte, două la număr, 
situate în Brad — pe str. Vânătorilor, 
nr. 5 şi, respectiv, pe strada Cuza Vodă
— sunt profilate pe producţia de încăl
ţăminte de serie. Se execută aici bo
canci de protecţie în şapte variante, co
mandaţi de diferiţi agenţi economici.

Comenzile individuale pentru popula
ţie se fac prin centrele cooperativei — 
din Deva (str. A. Mureşanu) şi din Brad
— unde sunt prezentate în aceste zile 
colecţiile de încălţăminte pentru toam- 
nă-iarnă. Datorită aplicării noilor tehno
logii şi asigurării de materiale de cali
tate din Timişoara, Cluj şi Paşcan^ în
călţămintea realizată aici este practică, 
uşoară, modernă.

O noutate. In colaborare cu firma ro- 
mâno-italiană „2.R.M." Timişoara, '  se 
produc la Brad feţe de încălţăminte so
licitate pentru aspect şi comoditate. Co
laborarea s-a dovedit avantajoasă pen-, 
tru ambii parteneri de afaceri, permi
ţând cooperativei angajarea a 20 de per
soane care rămăseseră în şomaj.

HĂRNICIE, EXPERIENŢA
24 de croitorese formează micul co

lectiv al secţiei confecţii — serie, cu 
sediul în Gurabarza. Cu îndemânarea ce 
le caracterizează, după o experienţă a- 
cumulată în ani, meseriaşele de aici e- 
xecută obiecte vestimentare pentru co
pii, femei şi bărbaţi, ca şi echipamente

• de protecţie (şalopete şi veste). In au
gust a.c., a fost expediat de aici, în I- 
talia, primul lot de cămăşi bărbăteşti. 
In prezent se execută două noi modele 
de ĉămăşi, de bărbaţi şi femei, pentru 
firnfa „Ernpi" din Veneţia. Alte modele 
de cămăşi bărbăteşti au fost trimise pen
tru prospectarea pieţei la Padova, pe 
adresa firmei „Center Box",

ADAPTĂRI — PROSPECTĂRI
Se încăarcă totul şi la secţia broderie 

pentru eficienţă şi, bineînţeles, câştiguri 
mai bune. Şapte noi modele de feţe de 
masă şi şorţuri au fost trimise pentru 
prospectare în Italia, pe aceeaşi adresă, 
şi se aşteaptă comenzi.

SOLICITĂRI MAXIME
Pe strada Avram Iancu din Brad, sub

• patronajul aceleiaşi cooperative, func
ţionează secţia auto-moto. Şi nu oricum, 
ci cu rezultate bune. Dotată cu apara
tură şi piese de schimb de toate feluri
le, serviciile acestui atelier sunt solici
tate de clienţi din oraş, dar şi din di
ferite alte localităţi.

)
Solicitate pentru promptitudinea ser- l 

viciilor, pentru prestaţii de calitate sunt 1 
şi secţiile spălătorie-curăţătorie chimică, 1 
tapiţărie şi argăsitorie din Brad ca şi  ̂
reparaţii încălţăminte din Vaţa de Jos.

PREZENŢA LA 
„EXPO TRANSILVANIA"

DIN CLUJ-NAPOCA
Cooperativa „Horea" a fost prezentă 

la expoziţia organizată la Cluj-Napoca, 
în perioada 9—15 septembrie a.c., cu 
obiecte de mobilier, cu -încălţăminte şi 

'confecţii. Aprecierile de care s-au bu
curat produsele meşteşugarilor brădeni 
se concretizează în comenzile încheiate 
cu diferite societăţi comerciale. In pre
zent se pregătesc noi loturi de mărfuri
— inclusiv broderii — ce vor fi pre
zentate într-o nouă expoziţie, organizată 
în acelaşi oraş de Centrul de afaceri 
„Transilvania".

CREAŢIE, FANTEZIE, BUN GUST
Paleta de modele existentă în prezent 

numără 12 tipuri de mobilier, peste 60 
modele de încălţăminte şi 10 de obiecte 
decorative brodate. Ele poartă amprenta 
gândirii, fanteziei şi talentului membri
lor colectivului de creaţie al coopera
tivei, format din şefi de secţii, maiştri, 
tehnicieni, creatori de modele. Este vor
ba despre dnii Gheorghe Popa, Traian 

.Cioară, Ioan Stanciu, Ana Timandi, Ma
rfa David, Dorel Niţă, Florea Filip care, 
în dorinţa de a menţine colaborarea cu 
actualii parteneri, dar şi de a câştiga noi 
pieţe de desfacere, în ţară şi străinătate
— sporesc zilnic zestrea de util şi fru
mos, prin noi creaţii.

Reportai publicitar realizat de 
ESTERA SANA
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Surprize la Craiova !

Şi i
Categoric, surprizele fur- cat-o pe locul 4 în cla-1 

nizate de Sportul Stu- sarnent. în Giuleşti un* 
denţesc la Craiova şi UTA nou semi-eşec al rapidiş- > 
la Cluj au animat cea tilor. Deşi n-au câştigat,! 
de-a VI-a etapă a Cam- suporterii i-au aplaudat * 
pionatului Diviziei Naţio- pe gazde pentru dăruirea | 
nale de fotbal, ca de altfel în joc, iertându-le rată- « 
şi egalurile dintre Rapid rile la poarta oaspeţilor. I
— Dacia Brăila şi Pro- Dinamo n-a reuşit decât J
greşul Dinamo. In Bănie, un egal cu Progresul. In j 
oltenii au fost surprinşi schimb dinamoviştii şi-au I 
de colegii lor din Bucu- dat din nou în petic, la I 
reşti, cărora, înainte de o fază când au. marcat un | 
începerea partidei' nu le gol (la scorul de 1—1), dar j 
dădea- nimeni nici o şan- aşa cum s-a dovedit la J 
să. Dar, Ceauşilă .s-a aflat TV, din ofsaid, arbitrul * 
din'nou intr-o formă bu- de tuşă a fost îmbrâncit I 
nă şi a înscris două go- 'şi alergat în huiduielile J 
luri în poarta lui Lung. publicului. Să vedem, ce j 
Mare dezamăgire şi la va spune federaţia. • 
Cluj. Se pare că după în fruntea clasamentu-! 
toate discuţiile avute cu lui a trecut Farul ‘şi este ! 
conducerea clubului, di urmată, la două puncte J 
sensiunile interne conţi- diferenţă, de Universita- t 
nuă. Profitând de slăbi- ţea Craiova .şi Steaua. Şi I 
ciunile studenţilor, „bă- schimbul de locuri va I 
trâna doamnă11 şi-a ad- cpntinua în ‘etapele ur- | 
judecat victoria ce a ur- mătoare. »

REZULTATELE ETAPEI : Poli. Timişoara — j 
Inter Sibiu 2—1 ; „U“ Cluj — U.T.A. 1—2 ; Farul I
— Ceahlăul 2—0 ; Univ. Craiova — Sportul Studen- «
ţese 1—2 ; Progresul — Dinamo 1—1 ; Rapid — I 
Dacia Brăila 0—0 ; Petrolul — Electroputere 1—0 ; J 
Oţelul Galaţi — Steaua 0—1 ; Gloria Bistriţa — > 
F.C. Braşov 2—1. *

CLASAMENTUL *|
1 1. Farul Constanţa 6 5 10 10— 1 11 1
% 2. Univ. Craiova 6 4 11 16— 7 9»
1 3. Steaua 5 4 10 7— 0 9II% 4. U.T. Arad 6 4 0 2 8— 8 8 «
1 5. Progresul Buc. 6 3 12 6— 7 7I1 6-8 Gloria Bistriţa 5 3 0 2 6— 5 6!%1 Dacia Brăila 6 2 2 2 5— 4 6i1 Petrolul 5 2 2 1 4— 3 61

9. Inter Sibiu 6 2 2 2 6— 6 6Î
1 io. Rapid 6 2 13 4— 5 5 |
% ' 11. „U“ Cluj 6 2 13 9—10 5 *
1 12. Sportul Studenţesc 6 2 1 3 6—̂ 8 5I1% 13. F.C. Braşov 6 12 3 1— 3
1 14. Oţelul Galaţi 6 2 0 4 6— 9 4»
1 15. Dinamo 5 12 2 3— 6 4!*1 16. Poli. Timişoara 6 2 0 4 7—12 4I1 17. Ceahlăul P.N. 6 1 1 3 3—11 3 1

• 18. Electroputere 6 10 5 5—12 2 J
1 ETAPA VIITOARE: Dacia — Universitatea ; |
% Dinamo — Rapid ; Electro. — Progresul; U.T.A. _ %

Ceahlăul; Inter — „U“ Cluj ; Sportul — Poli. Ti- | 
mişoara ; F.C. Braşov — Oţelul ; Steaua — Petrolul ; • 
Gloria — Farul. I

Mâine, la Bucureşti

Un meci amical România-lsrael
ne următorii jucători: Pru- 
nea, Tene (portari), Kacter, 
S. Cristescu, Prodan, Bră- 
tianu II, Papură, Pârvu, 
Ilie Dumitrescu, Gâlcă, C. 
Pană, R. Niculescu, A. Ilie, 
V. Moldovan, Craioveanu, 
Panduru, Stângă şi M. Po
pa. Întregul lot a intrat de 
luni în cantonament la Şăf- 
tica. Se poate însă ca antre
norul Iordănescu să ope
reze unele modificări în. 
acest lot, dacă între timp 
s-au înregistrat unele ac
cidentări sau unele re- 
marcări deosebite în etapa 
a VI-a din campionat.

Privind cu toată seriozi
tatea întâlnirea reprezen
tativei de fotbal a ţării 
noastre din 13 octombrie 
cu Belgia în cadrul preli
minariilor C.M., mâine, pe 
stadionul Steaua, formaţia 
României dispută un ami
cal cu echipa Israelului. 
Va fi o partidă de pregăti
re în care . selecţionerul 
Anghel Iordănescu a con
vocat doar jucătorii aflaţi 
în cea mai bună formă din 
Campionatul nostru. Aşa 
se face că au fost convo
caţi pentru meciul de mâi-

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN 19 SEPTEMBRIE 1993

I Atalanta — Creraoncse 0—0 X
II Foggia — Cagliari 0—1 2

III Genoa — Napoli 0—0 X
IV Juventus — Reggiana 4—0 1
V Lazio — Inter 0—0 X

VI Milan — Roma 2—0 1
VII Parma —- Torino 3—0 1

VIII Piacenza — Lecce I—0 1
IX Udinese — Sampdoria 0—2 2
X Acireale — Cesena 1—2 2

XI Brescia — Lucchese 2—1 1
XII Padova — Pescara 2—0 1

XIII Ravenna — Cosenza 2—2 X
Fond de câştiguri: 98 089 963 lei.

Intr-o etapă, în bună 
măsură a oaspeţilor, şi nu 
oricum (vedeţi scorurile de 
la Baia Mare şi Alba iulia), 
nu sunt de nebăgat în sea
mă nici rezultatele de e— 
galitate obţinute de Gloria 
Reşiţa-la Jiul Petroşani şi 
C.F.R. Timişoara la F.C. 
Bihor. . 'Oricum ai judeca 
meciurile etapei a VI-a, 
nu poţi să nu remarci că 
nu prea ai unde să subli
mezi constanţa în pregăti
re şi exprimarea în teren 
a unor formaţii care până 
mai ieri se numărau prin
tre echipele vechi, cu renu
me în fotbalul românesc ! 
Greu se pot explica rezul
tatele din ultimii doi ani 
ale unor formaţii, cum sunt 
Corvinul, F.C. Bihor sau 
chiar C.F.R. Timişoara şi . 
altele care mereu o scal
dă intr-un anonimat greu 
de înţeles (!). Nici cel mai

Insatisfacţii ale suporterilor
cunoscător şi pasionat sus
ţinător nu este în stare să 
prevadă evoluţia . favoriţi
lor. Cum poate fi evalua
tă evoluţia hunedorenilor

Bihorului şi-au zis, gata, 
ai noştri şi-au revenit! Nu
mai că, sâmbătă, acasă 
n-au reuşit să treacă de 
CFR Timişoara considera

şi în acest tur, la început 
de campionat, după o com
portare atât de ştearsă în 
anul competiţional trecut, 
după ce toţi s-au aşteptat 
la o schimbare în bine ? 
Dar, tot atâtea insatisfac
ţii trăiesc şi suporterii bi- 
horeni. In etapa trecută, 
F.C. Bihor a învins cu 2— 
0 în deplasare pe Armă
tura Zalău. Şi susţinătorii

tâ a fi cea mai slab pregă
tită echipă în acest înce
put de campionat. Exem
plele ar putea continua. 
Ceea ce ne interesează în
să este'-ca hunedorenii să-şi 
revină, să iasă odată din 
situaţia grea în care au 
intrat de mai mult timp, 
când, pe teren propriu vic
toria e incertă, iar în de-, 
plasare nu se acumulează 
nici un punct.

In etapa trecută, doar 
CFR Timişoara şi Gloria 
Reşiţa au reuşit să obţină 
câte un punct în deplasa
re. Din păcate, unul dintre 
puncte (Gloria Reşiţa) 1-â 
obţinut tot de la o echipă 
hunedoreană, Jiul Petro
şani. Văduvită de nu mai 
puţin 8 jucători, tânăra 
formaţie din Petroşani nu 
reuşeşte să facă, măcar a- 
casă, jocurile bune cu vic
torii la scor, din campio
natul trecut. F.C. Maramu
reş şi Unirea Alba Iulia' 
sunt performerele etapei 
a VI-a, ceea ce le-a adus 
celor două echipe primele 
două locuri în clasament,! 
în schimb, Metalul Bocşa 
are cel mai slab golaverajf. 
„încasând11 nu mai puţin 
de 20 goluri, în şase etape, 
în timp ce a marcat doar 
5 goluri.

•  DIVIZIA A l »
REZULTATELE ETAPEI : Constr. Iaşi — Meta

lul Plopeni 1—0 ; Gl. Buzău — Selena Bacău 1—1; 
Faur Buc. — A.S.A. Tg. M. 3—1 ; Steaua Mizil — 
Gl. C.F.R. Galaţi 4—0; Unirea Focşani — Callatis 
Mangalia 1—1 ; F.C. Argeş — Autobuzul 5—0 ; Fo
resta Fălticeni — Portul C-ţa -1—0 ; C.S.M. Suceava 
— Poli. Iaşi 1—0 ; Flacăra Moreni — Chimia Rm. 
V. 3—0. ,

CLASAMENTUL

•  DfVIZIA A 2 •
REZULTATELE ETAPEI : C.S.M. Reşiţa — Trac

torul Bv. 2—0 ; Metrom Bv. — Gaz Metan 2—0 ; 
C.F.R. Cluj — Corvinul 2—0 ; F.C. Maramureş — 
Metalul Bocşa 6—2 ; F.C. Bihor — C.F.R. Timişoara 
1—1; Jiul Craiova — Armătura Zalău 3—0 ; Unirea 
A.I. — Phoenix B.M. 5—I ; Jiul Petroşani — Gloria 
Reşiţa 1—1 ; F.C. Drobeta — I.C.I.M. Bv. 2—1.

CLASAMENTUL

1. F.C. Argeş 6 4 1 1 14— 5 9
1.
2.

F.C. Maramureş 
Unirea A.I.

6
6

4 1 1 
4 11

19— 9 
15— 6

9
92. Chimia Rm. V. 6 4 1 1 9— 4 9 3. Gloria Reşiţa 6 3 3 0 14— 5 9

3. Metalul Plopeni 6 '4 0 2 9— 2 8 4. C.S.M. Reşiţa 6 4 1 1 11— 7 94. Steaua Mizil 6 3 2 1 8— 2 8 5. Tractorul Bv. 6 4 0 2 8— 5 85. Callatis Mangalia 6 3 2 1 11—10 8 6. C.F.R. Cluj 6 3 2 1 11— 9 86-7 Poli. Iaşi 6 3 1 2 12— 3 7 7. -F.C. Bihor 6 2 2 2 10— 5 6

8.
Acord Focşani 6 3 12 14— 5 7 8. Jiul Petroşani 6 2 13 9— 6 sSelena Bacău 6 3 12 9—10 7 9.. Jiul Craiova 6 2 1 3 9— 9 99. Faur Bucureşti 6 3 12 7— 9 7 10. I.C.I.M. Braşov 6 13 2 7— 7 ap10. Gloria Buzău 6 2 2 2 7— 5 6 11. F.C. Drobeta 6 2 13 8— 911. Bucovina Suceava 6 2 2 2 11—15 6 12—13. Metrom Braşov & 2 13 5— 712. Flacăra Moreni 6 3 0 3 9—12 6 Gaz Metan 6 2 13 8—10 ăr*13. Constr. Iaşi 6 2 13 5—10 5 14. C.F.R. Timişoara ‘ 6 12 3 3— 7 414. Foresta Fălticeni 6 2 0 4 5— 8 4 15. Phoenix B.M. 6 2 0 4 6—12 415. Gl. C.F.R. Galaţi 6 2 0 4 12—22 4 16. Metalul Bocşa 6 12 3 5—20 416. A.S.A*. Tg. Mureş 6 114 4— 8 3 17. Armătura Zalău 6 1 14 7—13 317. Portul Constanţa 6 0 3 3 2— 6 3 18. Corvinul 6 1 14 5—13 3(18. Autobuzul Buc. 6 0 1 5 3—15 1

ETAPA VIITOARE : Autobuzul — Steaua M. ; 
Callatis — F.C. Argeş; Portul — Un.Focşani; Selena 
— A.S.A. Tg. Mureş ; Met. Plopeni — Gl.. Buzău ; Gl. 
C.F.R. — Constructorul; Chimia — C.S.M. Suceava ; 
Poli. Iaşi — Foresta ; FI. Moreni — Faur.

ETAPA VIITOARE : Armătura — F.C. Maramu
reş ; C.F.R. Timiş. — Jiul Craiova ; Phoenix — F.G. 
Bihgr ; Gaz Metan — Corvinul; Tractorul — Metrom ( 
Met. Bocşa — C.S.M. Reşiţa ; I.C.I.M. Bv. — Jiul Pe
troşani ; Gl. Reşiţa — Unirea ; F.C. Drobeta — 
C.F.R. Cluj.

CJ.F.R. Simeria-Victoria Călan 0-0

LUPTA APRIGA
Luptă aprigă mai ales 

pentru primele locuri in 
Clasament.. Echipele mi
nerilor din Ghelari, Cer- 
tej şi Bărbăteni ţin strâns, 
sunt dintre formaţiile ce 
adună puncte şi din de
plasare. Minerul Ghelari 
a obţinut *o victorie la 
scor în faţa Jiului Petri- 
la, iar Minerul Certej a 
realizat un merituos egai 
pe terenul din Bărbăteni 
unde spectatorii prezenţi 
au asistat la o parţidă viu 
disputată, într-un ritm a- 
lert, în deplină sporti
vitate, spre cinstea gaz
delor, dar şi a oaspeţilor. 
Plutonul fruntaş este ur
mărit îndeaproape de Mi
nerul Şt. Vulcan, Haber 
Haţeg, Aurul Brad şi chiar 
Constructorul Hunedoara. 
Victoria la scor în meciul 
cu Cerna Cristur dă oxi
gen constructorilor şi de 
pe acum se anunţă un 
meci de mare atracţie în
tre Constructorul şi Mu
reşul Deva.

Liderul clasamentului 
a învins duminică pe Mi
nerul Teliuc cu 2—0, în
să a ratat cât pentru două 
meciuri! în Subsol nu 
mai puţin de patru echi
pe se zbat pentru a pără
si locurile periculoase ale 
retrogradării. Timp este 
destul.

Pagină realizată dc 
SABIN CERBU

Joc început promiţător de ambele părţi, 
curat, sportiv, dar pe parcurs el a de
monstrat ceea ce arată şi poziţia în cla
sament a celor două echipe — forma sla
bă a celor: mai mulţi dintre componenţi, 
lipsa omogenităţii in special a ceferişti, 
lor, care, deşi şi-au completat lotul cu 
patru jucători de la Deva, resimt lipsa 
jucătorilor plecaţi, dar şi a fostului an
trenor. Ca să nu mai vorbim de absen
ţa sprijinului financiar şi material al 
clubului din partea celor care ar putea 
să-l dea, in special a C.F.R.-ului. Păcat 
că una dintre cele mai vechi echipe de 
fotbal din judeţ, dar şi din ţară, e lă. 
sată acum in voia soartei! Conducerea 
clubului, tânărul antrenor Zoltan Olasz, 
ajutat de Bogdănescu, se străduiesc să 
o scoată la liman cu tânăra formaţie, 
dar e foarte greu să rezolve deplasările 
echipei mai ales în Valea Jiului şi să 
nu mai amintim de restul cheltuielilor 
financiare şi posibilităţile reduse ale sa-

mite un fault şi primeşte al doilea gal
ben şi deci este eliminat. El comite şi 
un gest obscen şi ca urmare este luat 
în purhni in timp ce a intrat în tunel, 
spre vestiare. Fapt regretabil, ce spune 
cepa despre lipsa oamenilor de ordine 
la gazde care nu pot şi nu trebuie să.şi 
facă singure dreptate !

A arbitrat brigada de arbitri din Pe
troşani, ILIE TISMĂNARU la centru. 
Gfl. DIACONESCU şi V. TRIFOI la li
nie.

REZULTATELE ETAPEI : C.F.R. Si- 
meria — Vict. ’90 Călan 0—0 ; Min. Şt. 
Vulcan — Min. Aninoasa 2—0 ; Jiul Pe- 
trila — Min. Ghelari 0—5 ; Min. Bărbă
teni —: Min. Certej 2—2 ; Haber Haţeg
— Aurul Brad 0—0 ; Cerna Cristur *— 
Constr. Hunedoara 0—7; Mureşul Deva
— Min, Teliuc 2—0 ; Met. Crişcior — 
Dacia Orăştie 2—1.

CLASAMENTUL

H ■

larizării jucătorilor la locurile lor de 1. Mureşul Deva 5 4 1 0 20-.... i 9
muncă. . . . 2. Min. Ghelari 5 3 2 0 12--  3 8

Gazdele au atacat mai mult, dar fără 3. Minerul Certej 5 3 1 1 12--  7 -7
nici un efect pe tabela de marcaj. Aşa 4. Min. Bărbăteni 5 3 1 1 9--  5 7
cum remarcau şi spectatorii prezenţi in 5. Min. Şt. Vulcan 5 2 2 1 10--  5 6
tribună, jocul se leagă foarte greu, cen 6. Haber Haţeg _ * 5 2 2 1 8--  3 6
trările de pe extreme sau pasele direc 7. Aurul Brad - ‘ 5 2 2 1 7--  6 6
te, precise sunt rare de tot la CFR Si. 8. Constr. Hd. 5 2 1 2 9— 6 5
m&ria. Am notat doar două centrări ce 9. Min. Aninoasa 5 2 0 3 15--14 4
au pus în pericol real poarta Victoriei, 10. Dacia Orăştie 5 1 2 2 6--  8 4
în min. 3 când Petric a fost găsit intr-o 11. Met. Crişcior 5 1 2 2 7-— 9 4
poziţie ideală în careu şi şutul puternic 12. Jiul Petriia 5 2 0 3 7--19 4
al,acestuia a lovit bara porţii lui Sava 13. C.F.R. Simeria 5 1 1 3 3--10 3
şi în min. 40, când Petric „pune" o min 14. Cerna Cristur 5 1 1 3 2--21 3
ge ca la carte, dar doi coechipieri sar 15. Vict. ’90 Călan 5 0 2 3 3--  7 2
la cap şi ratează. Elevii lui Alexoi s-au 16. Min. Teliuc 5 0 2 3 1-- 7 2
apărat cu străşnicie şi au reuşit un punct - .ETAPA VIITOARE Aurul Brad —
preţios. Cerna Cristur ; Min. Certej Haber

In minutul 70 Rakocy de la Victoria, 
când fundaşul Tâf respingea mingea cu 
capul, dă in lateral cu mâna, publicul 
reacţionează, arbitrul nu văzuse faza, dar îi 
dă pe drept cartonaş galben. Insă, după 
numai două minute, acelaşi jucător ro.

Haţeg ; Dacia Orăştie — Min. Bărbăteni; 
Min. Ghelari — Metalul Crişcior ; Min. 
Aninoasa — Jiul Petriia ; -Vict. ’90 Că
lan — Min. Şt. Vulcan ; Min. Teliuc — 
C.F.R. Simerîa ; Constructorul Hd. — 
Mureşul Deva.



ANIVERSAU!

i Pentru tine Rădoane 
na Felicia, din Hune- 

. ra, cei dragi îţi doresc, 
ocazia aniversării vâr- 
de 9 ani, „La mulţi 

“ şi numai bucurii,

VANZAR1-
CUMPARARJ

• Vând Dacia 1300, an 
orfcaţie 1976, preţ eon-

3natoii Tel. 616830,
(921316)

•  Vând urgent aparta
ment 2 camere, confort I, 
Gojdu, str. Zamfirescu, bl. 
Q 5, ap- 10, parter înalt, 
preţ 5 500 000, după ora 
16,30. (921674)

• Vând mere neculese în
cantitate mare (4 tone). Te
lefon 619303. (921676)

•  Vând garsonieră De
va, gaze. bloc O 4, sc. 3, 
ap. 7. orele 14—18.

• Vând apartament 2 
camere, Deva, tel. 627577.

(921678)
•  S.C. „Belisima“ . SRL

Constanţa, filiala Dr. P. 
Groza. vinde en-gros mo- 
hair 14 culori, la preţ de 
importator. Informaţii ho
tel Bihorul, nr. 099/230615, 
099/230234. (921673)

•  Vând Trabant 601, A-
leea Romanilor, bl. 16, ap. 
58. A (921672)

•  Vând ieftin role hâr
tie românească pentru ca
sa da marcat şi telex, 651340.

(921671)
o Vând cameră video Hi

tachi. casetă mare, Deva", 
tel. 626022. (921634)

•  CHIMTEX SRL 
Simeria. produce şi li
vrează antigel auto 
concentrat sau diluat La 
cererea clientului. Se 
garantează calitatea. 
Preţ convenabil. in
formaţii la tel. 641295. 
661244. 641569.

(921629)

• Cumpăr avantajos ; pic
turii si sculptură, obiecte 
de ţrgţnt. obiecte decora
tive’ de colecţie (porţelan, 
ce casnică, bronz, sticlă sem
nat®. bijuterii deosebite 
aur; şi argint; scrisori, 
cărţi poştale şi ilustrate

până în 1918. Oferte îh scris 
la căsuţa poştală nr. 95, 
Timişoara, cod 1900 sau te
lefon 096-185619, după ora 
18. (921633)

• Vând motor Diesel ARO, 
remorcă ARO, tel. 667450, 
sau Hondol, nr. 18.

(921650)
•  Vând apartament ul

tracentral, două camere 
Informaţii la nr. 612705.

(921656)

• Vând fân, 6 t, Poieni
le, Mogoş, nr. 100, judeţul 
Alba. Informaţii telefon 
092/414121. ((921670)

• Vând casă şi grădină 
sat Topliţa Certejului, in
formaţii tel. 095/628181.

(921670)

e Vând apartament -trei 
camere sau schimb <31 2
camere, plus diferenţa. Tel. 
625622. (921668)

0 Vând pământ intravi
lan, comuna Gurasada. In
formaţii telefon 660552,

" : (921669)

0  Vând apartament, car
tier Oituz, 4 camere, că
rămidă, lemnărie stejar, 
faianţă, lambrisat. gresie, 
boxă. 2 balcoane închise. 
Preţ 42 000 dolari. Infor
maţii după ora 17, telefon 
621115. (921679)

. 0  Vând sobă teracotă 
Brad, tel. 655094. (921680)

0  Vând apartament 2 
camere. Deva, Al. Indepen
denţei, bloc AR 20. ap. 73 
(zona pieţei), preţ convena
bil. ' (921681)

0  Vând Alfa Romeo, 1490 
cmc, tel. 624204. (921682)

0  Caut teren pentru con
strucţie locuinţă în Sime
ria, oferte primesc zilnic, 
între orele 18—20. la tel. 
660209. 921595/597)

0  Vând casă Brănişca, 
zona gării.. Relaţii telefon 
616533, orele 10—22.

(921090)

0  Vând apartament 2 
camere, stare perfectă. 
Micro 15, tel. 628472. între 
orele 8-—9 şi 18—20.

(921688)

•  Cumpăr apartament cu 
3 sau 4 camere, et 1, sau 
parter, iţi zona împăratul 
Traian. tel. 627486.

0  Vând Dacia 1310 TLX, 
an fabricaţie 1989, Spini, 
nr. 54. (821686)

0  Vând televizoare color 
Funai şi Electron, sigila
te. Orăştie, tei. 642B9L

(921685)

0  Vând apartament 2 
camere, etaj II, decoman
dat, Hunedoara, bdul Da
cia, bl 20 A. ap. 35. In
formaţii zilnic după ora 
16, la telefon 721880.

(921684)

* Cumpăr bloc motor
Dacia 1310, vând bloc mo
tor ARO Câmpulung. Tei. 
618446. (921683)

0  Vând urgent maşină 
îngheţată (Germania). In
formaţii Simeria, telefon 
661595 sau 661082,

(921693)

0  Vând foarte urgent a- 
partamenţ 2 camere. Al. 
Jiului, tel. 620053. (921692)

0  Vând televizor color 
Saba, cu telecomandă şi 
maşină de spălat Automa
tic, de import. Telefon 
718322. . (920282)

0  Vând apartament 3 
camere. Hunedoara, str. G. 
Enescu, bloc 4, ap. 21-

(920287)

0  Vând pătuţ metalic, 
recamier, bufet, aragaz, 
preţ convenabil.Telefon 
713009. (920290)

0  Vând casă, preţ con
venabil, Hunedoara,• Sar- 
mizegetusa, 22 A. (920292)

0  Vând apartament 3 
camere, stare foarte bună. 
Tel. 724252, după ora 18.

(920294’

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

0  Schimb apartament 2 
camere, etaj 1, decomanda
te, proprietate. Deva, Mi
nerului, cu similar Bucu
reşti. Tel. 01/674359.

(921677)

0  Schimb apartament Q- 
răştie. 2 camere, ,cu Deva 
sau Ploieşti. Tel. 628972, 

(921662)

OFERTE DE 
SERVICII

•  Caut eroitorese cu mun
că la domiciliu. Informa
ţii tel. 724383. (920289)

S.C. SARMISMOB SA, 
închiriază zilnic

! AUTOMACARA TIP AMT 12,5 TONE, 
pentru diferite lucrări de îneărcâri-deseăr- 

cări, contracost.
Informaţii suplimentare la telefoanele 

627900—627869. (751)

i S.C. ORÂŞTIETRANS S.A. ORĂŞTIE 
vinde agenţilor economici; 

f •  anvelope 1100/20
#  acumulatori de 45 A pentru Dacia 1300 

mpde în Turcia
( •  acumulatori de 110 A marca SAMSUNG 
! •  acumulatori de 180 A marea SAMSUNG

•  lichid de frână
Mai amintim celor interesaţi că în zilele 

stabilite pentru licitaţii (în fiecare zl de vineri, 
ora 10).

S.C ORAŞTIETRANS S.A. ORĂŞTIE 
prezintă pentru vânzare :
® autobuz RD 111 — 1 buc. (750)

•  SC. „Premagran" 
SRL Simeria angajea
ză pentru activităţi 
productive bărbaţi cu 
stagiul militar satis
făcut, vârsta maximă 
26 de ani. Prezentare 
miercuri, 22 septem
brie, ora 14, la sediul 
din str. Bisearia,, nr. 
1. (921595)

0  S.C. Dînex Comimpex 
SRL Hunedoara, str. bdul
Libertăţi ,̂ nr. 11 bis, tel.
728444, angajează vânză
toare. Testarea va avea loc 
miercuri, 22. 09. 1993, ora 
12. (920293)

ÎNCHIRIERI
0  Organizaţia „Medecins 

du Monde” caută de în
chiriat o casă pentru bi
rouri. Deva, tel. 613871.

(92I605)

0  Caut de închiriat ur
gent apartament 2 came
re, preferabil Gojdu. Tel. 
616885. (921318)

. DIVERSE
0  Birou de mijlocire de 

parteneri din Germania 
caută doamne şi domni 
cultivaţi şi serioşi, între 
20—40 ani, pentru cunoştin
ţă sau căsătorie cu doam
ne şi domni din Germania. 
Informaţii tel. 966/15459.

(921537)

COMEMORĂRI
0  Familia îndoliată a- 

nunţă împlinirea unui an 
de la moartea celui care 
a fost un bun soţ- şi tată 

DORIN OLTEAN 
îl vom păstra veşnic în 
inimile noastre. Soţia şi 
copiii. (921675)

DECESE
0  Familia Orvas şi Da- 

mian anunţă cai durere în
cetarea din viaţă a mamei 
şi bunicii lor • v 

DA MI AN DUMITRA
Înmormântam! va avea 

loc azi 21- 09., ora 13, la 
cimitirul Valea Seacă Ha* 
nedoara. în capela căruia 
este depusă, începând de 
luni 20. 09. (920291)
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S.C. INFOMIN S.A. DEVA I*IMembră a Centrului de Afaceri Transilva-, 
nia — Bursa de mărfuri — facilitează tranzacţii} 
de mărfuri industriale şi acro-aRatentare-

Ofertele. cererile de oferte şl orice informaţif |  
privind tranzacţiile se primesc la sediul firmei * 
<Sn strada 22 Decembrie, nr- 37/A, tel. 095—1 
613915. fax 095—614718. |

NU UITAŢI I I
S.C. INFOMIN S.A. DEVA este 

dumneavoastră ideal pentru afaceri.

< \

QUASAR ELECTRO S.R.L. DEVA 
, Bdul Decdhal, b|. R, parter I
Vă oferă: j
•  Televizoare Megavision — 375000 Iei j
•  Televizoare Sharp — 360 000 Iei j
•  Televizoare Goldstar — 390 000 Iei !
•  Instalaţii de satelit complete 300 000— I 

600 000 lei
•  Calculatoare de birou eu bandă — 71 095 \

lei |
•  Fax-uri Panasonic, Sharp, Samsung i
•  Executăm reclame luminoase (921752) j

*

REGIONALA DE CAI FERATE TIMIŞOARAJ 
SECŢIA L 5 DEVA 1

a n u n ţ a  ^
închiderea trecerii la nivel km 454 4- 990, fi
na 200 — intrare In staţia Orăştie (dinspre 
Geoagiu), pentru data de 22 şl 23 septembrie 
1993, zilnic între orele 8 —16.

Accesul la unităţile de peste calea ferată 
se poate face pe Ia halta Geoagiu sau pasaj sta
ţia Simeria.

S.C COM ..ELECTRO-SERVICE** S.R.L, 
str. Pescarilor, bl. 30, ap. 40, 
tel. 622535. telefax. 611679 

REPREZENTANT AL CONSORŢIULUI U.T.L 
(ARGUS)
O F E R Ă : -

•  Proiectare, instalare şi service la sisteme , 
de alarmare ia efracţie şi incendii (avizate de. 
Ministerul de Interne), echipamente de teleco
municaţii, televiziune circuit închis, Instalaţii 
electţice şi automatizări industriale. Echipa
mentele sunt de import, la nivelul standardelor 
ini

♦  Căutăm spaţiu ultracentral (parter) sau 
partener cu spaţiu pentru biroul de reprezen- 1 
.— Oferim chirie sau securitate completă ş i.

Sfii ’
tare 
birotică. (756)

\
1

!

UNIVERSITATEA DE VEST 
4VASILE GQLDIŞ"

A R A D
Organizează, pe data de 25 septembrie 1993,
CONCURS DE ADMITERE pentru învăţă 

mântui superior medical, economic, sportiv.
înscrierea la Rectoratul Universităţii din 

B-dul Revoluţiei, nr. 81, până în data de 24 
septembrie 1993, ora 12.

Informaţii Ia telefon 0966-18093. (760)

S.C. „CETATE1 S.A. DEVA 
Anunţă intenţia de majorare a preţuiţilor 

la specialităţile de panificaţie, începând cu data 
de 1 octombrie 1993, datorită majorării preţu 
lui Ia combustibil, energie şi apă- (921761)

FERMA VITICOLĂ ŞOIMUŞ A S.C, 
HORTICOLA DEVA 

Vinde zilnic, între orele 9—17* struguri 
pentru masă si vin, la preţuri avantajoase*

•  FERMĂ NR. 5 SANTUIIALM vinde me
re pentru borhot.

Informaţii la telefoane 614318 sau 620957#

ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ A VÂNĂTORILOR !
Şl PESCARILOR SPORTIVI HUNEDOARA î 

cu sediul In Deva, str. G, Coşbuc nr. 21
Face cunoscut membrilor săi în legătură cu . 

conflictul avut cu aşa-zisa A.I.V.P.S.-M. din j 
Hunedoara, următorul FAPT conţinut în docu- ( 
mental reprodus mal jos : ţ

R O M A N I  A* I
CURTEA SUTHEMA DE JUSTIŢIE — SECŢTACIVBM*)

CERTIFICAT NR. 564/1993 4
6# certifică prin prezentul că, în dosarid nr, 564/. 

1993 «1 Curţii Supreme de Justiţie — secţia clvâă, 
s-a pronunţat decizia nr. 1961 din 14 septembrie 
1993, prin oare s-a admis recursă! extraordinar de
clarat de procurorul general, s-a casat sentinţa ci
vilă or, 2291, din 28 octombrie 4991, .* Judecătoriei 
Hunedoara, precum şi decizia «ivită nr. 494. din 6 
martie 1992, a Tribunalului Judeţean Hunedoara ţa 
în fond respinge acţiunea Introdusă de Asociaţia In, 
dependentă a Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi Hu
nedoara împotriva pârâtei Asociaţia judeţeană a 
Vânătorilor şl Pescarilor Sportivi Hunedoara.

S-a eliberat prezentul certificat, anulându-se tim-; 
brut legal de 40 lei". (757)

1

SX. COMSER SRL HUNEDOARA 
ca sediul în Hunedoara, b-dul Traian, nr. 49, 
vinde case de marcat Samsung cu TVA, model 
omologat.

Service garanţie şi post garanţie.
Relaţii Ia telefoanele :

095/716551
095/716915
095/716744

Fax: 095/716773

Zio» ediMt de SC . CUVÂNT!'f I IBIS- S a. J'20'618/1091. Cont 30 70 50 601 B.C. Deva. Deva. 2700. str * Decembrie. 35. iutf. 
leietoa 1 1  611275, 612157, 611269, 625901 fax 61006) întreaga răspundere pentru rontlnnttri artiaoftetpr publicate o poartă
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