
•  550 de ani de la prima atestare docu
mentară ;

•  200 de ani de la sfinţirea bisericii;
' #  Inmânarea primelor titluri de proprie

tate.
Bunul .Dumnezeu le-a că, oficiată de un sobor de 

dăruit oamenilor din sa- preoţi ce l-ă avut in frun- 
tul Hărţăgani, comuna te pe dl Petru Zorza, prd- 
Băiţa, duminică, 17 oc- tro p u l parohiei din Brad. 
tombrîe a.c., o zi splendi- La festivităţi a participat 

dă pentru a-şi sărbători <fl' Victor Işfan, directorul 
două aniversări de amplă general al Prefecturii, nu- 
semnificaţie istorică : im- meroşi alţi invitaţi de ia 
plinirea a 530 de ani de organele judeţene, in  ca
ia primă atestare docu- drul slujbei, protopopul 
montară a  localităţii ş i.a  Patru Zorza şi i p ru tu l 
800 de ani de la sfinţirea Petre Poipa au evocat is- 
bisericii din sat. Festivi- (oricui localităţii, atesta- 
tSţlle, organizate de un TBAIAN BONDOR, 
colectiv condu» de dl Foto PA VEL LAŞA
Joachim Gherman, au în-' ........... —iT- ......... -  ...-
ceput cu slujba la bfeeri- (Continuare In pag. a 2-a)

la  biserica sfinţită ca două secole în « n a i  *-a 
saţ bogată a  localităţii şi a  ertod oxiamiui

Monumentul închinat eroilor, înălţat in 1935. *

>iPe copii să ai grijă ca nele tinere am scris şi o 
de lumina ochilor" este Una vom mai face, 
din poveţele pe care bă- Acum dorim să poposim 
trăirii o dau tinerilor pă- asupra altui aspect şi a- 
rinţi. Despre necesitatea a- nume asupra lipsei de să- 
plicării acestei poveţe nu praveghere a celor mici, 
îrtcape discuţie. Şi totuşi a lipsei de afecţiune f i  
atâţia tineri, mame in spe- sprijin moral pentru «pi 
rial, nu le poartă grija mai mari, carenţe carf-i 
necesară micuţilor lor. Ca transformă pe mulţi din 
să nu tnai vorbim de cele copii sănătoşi în pacienţi, 
care-i abandonează, aduefin- Cum ? Prin intoxicări, accl- 
du-i pe lume nu pentru dentale la cei miri, caTe 
că ar mai fi obligate, ci din înghit tot felul de substanţe 
inconştienţă sau din cine ia care ajung, sau volup- 
ştie ce calcul meschin (vân- tare, cu medicamente, mhl 
zare în străinătate, vftnarea aies la fete de J4—15 ani. 
Unu! posibil soţ sau a unei Dna dr. Ruxandra Ctepee, 
pensii alimentare). şefa secţiei pediatrie a.Spt-
- In articolul de faţă nu olului judeţean preciza, re
ne vom ocupa însă de fer dor la ultima categorie 
copiii ̂ abandonaţi, deşi nu ®e. mtoxicaţu, că sunt cp- 
cu mult timp în urmă Sec- P« 9 »  »nstabiktăţi . ta com- 
ţîa de pediatrie a Şpitalu- portament, provenind, de 
1̂ 1 Judeţean Deva avea 13» obicei, din familii d.ezca*- 
devenind din unitate' «pi- somnifere sgu
talicească una de ocrotire a tranchilizante pe care şi âe 
acestor minori. Despre ei, ^  i*pspn ta pnnel- 
despre demersurile necesare rezervele părinţi tor
asigurării şi pentru aceşti rau direct din farmaqli, 
nefericiţi a urnii statut de după dertaraţnle Ior. Jp fee 
fiinţă Umană cu identitate, Pen BOm I T
cat şi despre degradarea r-
dragbstei de mamă la u- (Continuare lo pag. » boi)

•  Stadiu avansat la recoltări *  Semănatul grâului — 
încheiat până la 25 octombrie •  Sămânţa de calitate asi
gură sporirea recoltei cu peste 39 ia sută •  Folosirea în
grăşămintelor chimice.

Prelitârid deatueliorarea 
vrerhfi. în ţiîtimeie zile *-a 
iritebşţficat/ ritmul la re-
coltărt şi la semănat. Po
trivit datelor primite de la 
camerele agricole, până la 
jumătatea acestei luni po
rumbul a fost strâns de pe 
mai "mult de 65 la sută din 
suprafaţa cuitivată, cartofii 
de pe 98 la sută lar^siecla 
de zahăr de pe aproape 50 
la sută.

Cu privire la însămânţări, 
dl. ing. Iustin Vasiu, di
rectorul general al Direcţiei 
judeţene pentru agricultură 
şi alimentaţie, ne-a spus că 
sunt cultivate peste 10500 
ha cu grite, realizările re- 
presţeniâad aproape jumă
tate «ţin suprafaţa progra
mată. Întrucât s-a îmbună
tăţit situaţia aprovizionării 
cu motorină şi există sufi
ciente forţe şi mijloace me- (Continuare In pag. a 2-a)

■  Intrând In ooteţol carat, porcul se su
pără : Ce, astea sânt condiţii de viată ? Undi 
«unt noroaiele de » ia tă?  î

canice, este de aştegitat ca 
tasămân ţările să fie: incite-, 
late până la  '2Sii«etembrie, 
astfel asigurându-se con
diţii bune pentru obţinerea 
unor producţii mai mari 
în anul viitor.

Deoarece pe seama folo
sirii unor seminţe de cali
tate. verificate şi tratate 
corespunzător, *e realizează 
sporuri de recoltă d e  *1 
puţin 30 la sută, este bine
ca toţi proprietarii de pă
mânt să ţină seama de a- 
cest considerent Deşi pre
ţurile la seminţe par ridi
cate. cheltuiala «  justifică 
dacă se ţine seama de fap
tul că plusul de recoltă

NtCOLAF TlKDOS .

Convenţia Democratică 
din România, B ilim  Ju
deţului Hunedoara, în c«la- 
borare cu partide social de
mocrate, creştin-democaate 
şi ecologice din Olanda şi

minar cu tema „Comunica- ; bunele relaţii dintre Ro
nţ. publicitate gi relaţii mânia şi Olanda, dintre to- 
puyiice”. în deschiderea se- euitorii acestor două ţări 
«■faiHUii S - desfăşurat o cu tradiţie de prietenie, de 
conferinţă de presă la ca- bună .colaborare, de Intra
re  au participat ziarişti de jutorare.

i e  c i v i c ominorii
mân, autorul unei mie
re vaste, de peste *4®  

J volume, compusă din 
- «chiţe, nuvele, povtertiri, 

romane, poezii, pagini 
' Siemorfelfetice, piese - de 
( ţeatru, articol», confe- 

-aduceri. Princi- 
: palei* sale opere: jHa- 

nul Aneuţei“ (1928), „Ze- 
dia cancerului sau vre
mea Ducăi-Vodă“ (1929), 
.Baltagul" (1930), „Crean- 

j ga de  ster" (1933), „Fra
ţii Jderi" (3 voi. 1935— 

■ 1942), .Ostrovul lupi
lor» (1941), „Nicoarfi Pot- 

< coavă“ (1952) şa,
•  1643. S-a născut, la 

Caransebeş, MIHAIT, 
HAI.ICL poet român, 
rector al Colegiului re
format din Orăştie. An
tonii unei ode scrise în 

4 româneşte şi presupus 
i autor âi primului dic- 
J ţionar bilingv, cu iim- 
\ ba de bază românească: 
i  „Dicţionarium Vaiachi- 
? co-Latinum“ („Anony- 
J mus Caramebesiensis'j. 
t •  395 de ani de la vic- 
1 teria oştilor lui , Mifaai 
1 Viteazul In bătălia de la 
4 ŞeLimbăr, împotriva ar-
.* mol/d ini -A Dnihnvif

la presa locală şi m itrală, 
scrisă ţi vorbită. Oaspeţii 

anrfezi au - răspuns .Ia. în
trebările puse de ziarişti, 

tal cu seam ăpe pare.' sis
temului democratic din ţara 
dumnealor. Dialogul sincer 
care s-a purtat mai bine 
de două ' ore a evidenţiat

Belgia şi împreună cu 
Fundaţia „Friedrkh E- 
bert“ din Germania şi cu 
Comunitatea Europeană au 
organizat îrt judeţul nostru 
semlnarii de educaţie , ci
vică.

Duminică, 17 octombrie 
a.c., a avut loc primul se-

Urmâtoral seminar, ce se 
va desfăşura in zilele de 83 
şi 34 octombrie a.c., va te* 
vea tem a; .Dezvoltarea p  
extinderea democraţiei".

Oaspeţii vor împărtăşi 
din experienţa Olandei in 
dezvoltarea democratică. 
Vom reveni, (GhJLN.)

artistice au evoluat cefe de dans 
modem, rapp şi break dance, 
precum şl apreciaţi solişti de 
muzică uşoară. (M.B.)

O  PĂGUBESC, DAR NU DES
PĂGUBESC. Aceasta este o si
tuaţie provocată de EJML. Co- 
randa-Certej unor cultivatori de 
grâu din comuna Hârău. După 
ce le-au compromis în primăvară 
o  suprafaţă de pe care se puteau 
obţine hi jur de 10 tone boabe, 
din cauza ne întreţinerii cursului 
pârâului ce trece prin vecinătatea 
terenufed respectiv, acum con- 
ducerea E.M. se spală pe mâini 
şi nu recunoaşte paguba produsă 
Se poate oare ca unul să fie cu 
foloasele şi altul cu ponoasele ? 
(N.T.)

ziariştii francezi s-a m  întâlnit, 
la Deva, cu reprezentanţi ai 
presei scrise şl audiovizualului 
din judeţ, la un dialog interesant 
despre realităţile Franţei şi ale: 
României, implicit ale judeţului 
Hunedoara, despre mnss-media 
din cele două ţări. (D.G.)

O  BALURţLF BOBOCILOR 
REVIN IN ACTUALITATE. Vi
neri seafa, discoteca Casei de 
cultură din Deva a găzduit „Ba
lul bobocilor", organizat de către 
clasele a XH-a afe Grupului Şco
lar Energetic. Evenimentul mult 
aşteptat s-a constituit într-o 
reuşită culturală, In «are emoţia 
primilor paşi de Urni s-a îm
pletit eu amintirile d e  odinioară 
ale claselor terminate. Momentul 
de vârf al serii l-a reprezentat

alegerea „Miss boboc ’93“, câş
tigătoare fiind: eleva Andreea 
Ioana Măcinicfi. (C.P.)

© ALă MENTE in valoare de 
53000 lei a donat S.C. „Aeotna" 
S.A. Deva Filialei de Cruce Roşie 
a judeţului. Acestea s-au dis
tribuit asistaţilor de la  Cantina 
de ajutor social Devâ, în cadrul 
acţiunii de ajutorare a Im*. <VJL)

©  SPECTACOL DE VARIE- 
TAŢI. Clubul „Siderurgîstul" din 
Hunedoara a  organizat un 
spectacol de varietăţi la  care a  
participat, în premieră, un grup 
de sportivi ai Clubului de cul
turism, din localitate, înfiinţat 
cu puţin timp în urmă, sportivi 
ce se pregătesc pentru un amplu 
concurs naţional Ca formaţii

0  DIALOG DE PRESA FRAN
ŢA — ROMANIA. O echipă de 
treitiiteri lucrători de televiziune 
din Franţa s-a aflat timp de câteva 
zile te judeţul Hunedoara unde 
a realizat un film documentar 
comandat de Adunarea Regiunilor 
Europei, din , care face parte şi- 
judeţul nostru. Filmul va fi pre
zentat la Reuniunea ARE din 
luna decembrie a.c., de la Bar
celona, scopul lui fiind acela de 
a prezenta imaginea cât mai 
reală a regtiinil noastre şi de a 
convinge ca alegerea sa in ARE 
a fost - inspirată. Sâmbătă,
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Măsuri privind reglementarea 
circulaţiei şi parcarea autovehiculelor

Flori şi recunoştinţă pentru înaintaşi.

Duminică,
(Urmare din pag. 1)

tă în 1443 conform „Dic
ţionarului localităţilor din 
Transilvania", editat de 
Coriolan Şuciu, precum şi 
istoria bisericii din sat, 
înălţată acum 200 de ani 
pe locul unei biserici mult 
mai vechi. La înălţarea 
sfântului lăcaş au lucrat 
meşteri ai lui Horea şi 
acesta este unicat, atât 
prin arhitectură cât şi 
prin construcţia turnului. 
Biserica a avut un rol de 
mare importanţă în orga
nizarea participării oa
menilor de pe aceste lo
curi 1 la marea răscoală a 
lui Horea, Cloşca şi Cri- 
şan şi la celelalte eveni- 

' mente de pe aceste me
leaguri. „Istoria este în 
noi — ublinia P.S. Zor- 
za — şi e ducem cu noi".

După slujba de la bise
rică, la monumentul din 
centrul salului a avut loc 
un parastas întru pomeni
rea şi cm*ţirea eroilor lo
calităţii căzuţi în primul 
ş l în al doilea război mon
dial, Monumentul, 1 înăl
ţat în 1936, are înscrise 
pe frontispiciu versurile:

„Atotputernice părinte/ 
AI zărilor albastre/ -Ţine 
la loc de cinste/ Eroii ţă
rii noastre". S-au depus 
coroane de flori din par
tea Prefecturii, a consiliu
lui comunal şi a satului. 
Copiii de la şcoală au cân
tat Imnul eroilor. In pre
dica ţinută cu acest pri
lej, P.S. Zorza a subli
niat : „Ţara noastră are 
multe piscuri. Pe vârful 
acestora stau eroii neamu
lui. Dumnezeu să-i aibă 
în grija sa, iar noi să-i 
pomenim în veeii vecilor". 
Monumentul atestă faptul 
că satul Hărţăgani a dat 
ţării, în primul şi în al 
doilea război mondial, 57 
de eroi carehu căzut pen
tru cauza patriei, pentru 
demnitatea şi onoarea ei. 
Momentul a marcat o pro
fundă emoţie pentru î- 
naintaşii acestor locuri 
care au dat suprema jert
f ă  întru existenţa şi dăi
nuirea neamului.

In continuare, oamenii 
din sat s-au adunat ia 
căminul cultural unde a 
avut loc o adunare come
morativă. în cadrul a- 
cesteia, dl loachim Gher-

man a prezentat expune
rea „550 de ani de lâ pri
ma atestare documentară 
a satului Hărţăgani". Dom
nia sa a reliefat istoria 
bogată în evenimente a 
acestor meleaguri, pre
zentând rezultatele cer
cetărilor sale la Bibliote
ca Academiei din Cluj- 
Napoca şi la Arhivele Sta
tului din Deva. Apoi, pri
marul comunei, dl Claudiu 
Bulz, a înmânat primele 
certificate de proprietate 
asupra pădurii, în confor- ' 
mitate cu Legea fondului 
funciar. Un număr de 
cjrca 100 de oameni au 
intrat In posesia actelor 
ce lg atestă proprietatea 
asupra pădurii. Cu acest 
prilej s-a rostit în fieca
re caz „s-o foloseşti să
nătos", ceea ce semnifică 
reintrarea în drepturile pe 
care oamenii acestor lo
curi le-auvavut asupra pă- 

. durii de-a lungul istoriei. 
Seara, Ansamblul „Sil- 
vana" al Casei de cultu
ră Deva a prezentat un 
program artistic care a 
încheiat o foarte frumoa
să zi de toamnă, dăruită - 
de bunul Dumnezeu oa
menilor dm Hărţăgani 
pentru a-şi cinsti două. e- 
venimente ce marchează 
istoria localităţii.

Prin hotărârea nr. 62/ 
1993 a Consiliului local al 
municipiului Deva, privind 
unele măsuri pentru regle
mentarea circulaţiei şi par
carea autovehiculelor, gos
podărirea şi protecţia unor 
bunuri din domeniul pu
blic şi privat al municipiu
lui Deva se prevede :

•  Este interzisă rularea 
sau parcarea autovehicule
lor de orice fel, inclusiv a 
celor care aprovizionează 
cu mărfuri agenţii econo
mici, pe zonele şi spaţiile 
verzi, pe trotuare şi . alei 
publice, care nu sunt des
tinate traficului rutier.

•  Se interzice efectuarea 
schimbului de ulei sau spă
larea autovehiculelor pe ca
rosabilul drumurilor, alei
lor, în parcări, spaţii şi zo
ne verzi sau în alte locuri 
publice. % f‘"
- •  Deteriorarea mobilie
rului urban (bare, placaje,

trotuare, borduri, coşuri 
de gunoi, panouri de afişe) 
ca şi ruperea, tăierea sau

D E V A

distrugerea, în orice mod, 
a florilor, arbuştilor, arbo
rilor, peluzelor şi a altor 
amenajări publice, precum 
şl lăsarea liberă a anima
lelor şi păşuriatul de către 
acestea în zonele verzi, par
curi sau grădini publice, 
conştituie contravenţie, da
că nu întrunesc elementele 
unei infracţiuni şi se sanc
ţionează potrivit prezentei
hciăfâri. " Ev 

•  Depozitarea pe trotua
re, străzi sau zone verzi a 
materialelor de construc
ţie de natură a stânjeni cir
culaţia ori depozitarea a- 
eestora fără aprobarea ser
viciului public de speciali

tate al consiliului şi fără 
plata taxei cuvenite, pre
cum şi blocarea în orice 
mod, a căilor de acces, este 
interzisă.

•  Nerespectarea preve
derilor art. 1—4 din prezen
ta hotărâre se sancţionează, 
potrivit art. 3 din Legea nr. 
61/1991, cu amendă de la 
3000 la 30 000 lei.

•  Persoanele care au să
vârşit faptele prevăzute la 
a r t  1—4 vbr fi obligate şi 
la suportarea cheltuielilor 
de reamenajare sau la pla
ta contravalorii bunurilor 
distruse sau deteriorate;

•  Dispoziţiile prezefitei 
hotărâri se completează în 
mod corespunzător cu pre
vederile Legii nr. 32/1968, 
privind stabilirea şi sanc
ţionarea contravenţiilor.

•  Hotărârea nr. 32/1993, 
privind unele măsuri pen
tru reglementarea circula
ţiei în municipiul Deva, se 
abrogă.

Copiii satului âu adus un vibrant omagiu eroilor localităţii.

(Urmare din pag- 1)

datorat acestui factor este, 
de peste 10 ori mal mare. 
Având în vedere că noîle 
preţuri ce se vor practica 
In anul viitor la grâu vor 
fi suficient de mart pentru 
a asigura un profit de 
250 000 — 300 000 iei la ha, 
este indicat ca in această 
toamnă să fie cuitfvşte su
prafeţe cât mai mari, cul
tura respectivă fiind a- 
proape integral mecanizată.

De reţinut oă, referitor la 
plantele premergătoare ţa 
ţe indicat ca grâul fie

PULSUL
AGRICULTURII

însămânţat in special dupfi 
plante prăşitoare — po
rumb, cartofi, floarea soa
relui, evitând pe cât posi
bil cultivarea Iul după grâu 
chiar şi in primul an. Cât 
priveşte nprnta de sămân
ţă, în funcţie de indicii ca
litativi, este bine să se a- 
slgure cel puţin 600 boabe 
germinaţiile la mp, ceea

ce înseamnă 240—300 kg la 
ha^

Privitor la fertilizări, ac
centul se va pune pe folo
sirea îngrăşămintelor chi
mii» cu azot şi fosfor, în 
cantitate de 300 kg com
plexe la ha. Dacă nu sunt 
asigurate acum îngrăşă- 
mintele respective, acestea 
se vor aplica la desprimă- 
vărare, fără a fi afectat;' 
producţia. Reflectând şi 
chibzuind temeinic, pro
prietarii de pământ pot â- 
cum să decidă dacă in  a- 
nul viitor vom. avea sau nu 
pâine mai multă şi mal 
ieftină.

(FER k

(Urmare din pag. 1)

legere la cei mari cu care 
intră în conflict Pe motive 
le învăţătură sau sentimen
tale.

Dar existau în secţie, la 
lata discuţiei noastre şi 
ntoxicaţii cu ciuperci. A- 
îul acesta intoxicaţiile cu 
:iupercj au făcut adevărate 
■avagii nu numai în jude- 
ul nostru. Ultimul val de 
ntoxicări ţine din luna 
eptembrie, de când prin 
ecţia deveană au trecut 10 
opii cu probleme de ‘ a- 
»astă natură. Din decla- 
aţiile lor şi ale părinţilor, 
ntoxicaţiile nu proveneau 
!jn surse colective, ciuper- 
ile fiind culese şi consu

mate, mai ales prăjite, de 
membri ai familiei. Culmea 
e  că cei ce 'le-au  cules 
pretind că fac distincţie în
tre ciupercile comestibile şi 
cele otrăvitoare. Explicaţia 
ar putea fi că în anii plo- 
ioşi, care sunt şi bogaţi în 
ciuperci, apa ar duce sporii 
otrăviţi şi pe cele comesti
bile. Dar, dincolo de ex
plicaţii, trebuie reţinut că 
riscul otrăvirii este foarte 
mare, că nu merită să mori 
pentru a-ţi satisface o poftă 
gastronomică. .

Cei mai puţin grav into
xicaţi nu rămân cu urmări 
pentru sănătate pe termen 
lung. Dar riscul imediat 
este foarte mare, lupta pen
tru viaţă şi mai ales pen

tru restabilire durează. Din 
cei 3 copii cu astfel de in
toxicaţii, unul, din Orăştie, 
era încă foarte grav în 13 
octombrie. Dar chiar şi 
pentru cei în afara perico
lului merită să te în trebi: 
de ce ne exPunem copiii 
cu atâta uşurinţă ? De ce 
nu mâncăm doar ciuperci ob
ţinute în eiupercării, proas
pete sau conseryate ? E drept 
că sunt scumpe. Dar nu-i mai 
puţin adevărat că viaţa 
unei fiinţe omeneşti e ne
preţuită şi de neînlocuit. 
De ea, de viaţă, trebuie să 
ne preocupăm în primul 
rând. Mai ales de viaţa şi 
de sănătatea copiilor, care 
sunt incapabili' s-o facă 
singuri. __ ___. ■......
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v DIVIZIA NAŢIONALA "

Prima înfrângere 
a Stelei I

Aşteptată cu viu interes, lui, scor neînregistrat pâ- |  
partida dintre . Universi- nă acum în actualul cam- * 
tatea Craiova şi Steaua a pionat din prima divizie |  
dat satisfacţie Craiovei, a ţării. Din nou Parul a J 
suporterilor echipei stu- cedat două puncte pe te- |  
denţeşti. Militarii — mai ren propriu şi, iată, a I 
ales cei care au făcut par- început să piardă contac- î 
te din naţională,' aureo- tul cu primele două cla- | 
lată cu un frumos succes sate. Din etapa a Vl-a, aca-» 
asupra Belgiei — au pă- să a realizat doar un punct |  
şit pe stadionul din Bă- (cu UTA) şi acum le-a ce-« 
nie mult prea încrezători dat pe ambele la Inter I 
în forţele lor. Ce a fost Sibiu. ‘
s-a văzut. Abia după 3— S-a regrupat „plutonul" j 
0 steliştii au revenit cât în subsolul clasamentului. J 
de cât cu picioarele pe Electroputere, Oţelul Ga- • 
pământ. Dar era târziu, laţi şi Ceahlăul P. Neamţ |  
In schimb, studenţii s-au se află pe ultimele trei î 
prezentat şi la acest joc locuri, dar nu mai puţin |  
bine motivaţi, excelând de şase echipe se află doar * 
din nou Craioveanu şi cu un punct în faţa ulti- |  
câţiva dintre coechipierii, melor clasate. Printre, a - , 
lui. O vicţorie clară, pe cestea se numără şi echi- J 
deplin meritată, care dă pe cu pretenţii (neono-J 
speranţe oltenilor în cursa rate până acum) cum » 
europeană, dar şi în evo- su n t: Dinamo, Rapid, „U“ I 
luţia lor în campionatul Cluj, Poli. Timişoara. Lup- J 
intern.; ta va fi aspră în subsolul |

Ar fi de remarcat, şi clasamentului, în timp ce J 
prima victorie a Ceahlău- în frunte,' Universitatea |  
lui P.-Neamţ pe teren pro- Craiova şi Steaua se pare J 
priu în acest campionat, că se vor distanţa de c e - | 
dar şi înfrângerea la scor lelalte ce s-au aflat în * 
(6—0), suferită de Gloria cursă pentru primele lo -I 
Bistriţa în faţa Progresu- curi. ! ;

REZULTATELE ETAPEI: Poli. Timişoara — |  
Electroputere 2—0; Ceahlăul P.N. — Dacia Brăila * 
4-*-2 ; „U“ CLuj — Dinamo 1—1 ; U.T.A. — Sportul î  
Stud. 2—0; Farul — Inter Sibiu 2—3 ; Univ. Cra- I 
iova — Steaua 3—1; Progresul — Gloria Bistriţa J 
6—6 ; Rapid — F.C. Braşov 2—1 ; Petrolul — Oţelul |

O VICTORIE c e  c o n f ir m a ASCENDENTA
HUNEDORENILOR

Corvinul-Armătura Zalău 2-0
Contrar aşteptărilor, pre

zentând o formaţie cu câţi
va titulari absenţi din di
ferite cauze — accidentări, 
cartonaşe galbene — prin
tre care, piese de bază (Bor- 
deanu, Ilie Bardac, Che- 
zan), Corvjnul a început 
partida cu mult aplomb, 
fără nici un „studiu" al ad
versarului. Am asistat Ia uri 
joc viu disputat, cel mai 
bun al hunedorenilor la 
Brad. Cu un „mijloc" ine
dit — Rus, Mitrică şi O* 
prea (cel mai bun de pe te
ren) —, cu UngHsceanu, Pă
curar şi Dăscălescu în fa
ţă, gazdele atacă susţinut,

•  DIVIZIA A 1
REZULTATELE ETAPEI: Constr.

— Portul C-ţa 1—1; A.S.A. Tg. M. 
ROCAR Auto Buc. 2—0;  Gloria Buzău — 
Callatis Mg. 1—3 ; F.C. Selena — Gloria 
C.F.R. Galaţi 3—1; Faur Buc. — Metalul 
Plopeni 4—2 ; Steaua Mz. — Poli. Iaşi 
1—0 ; Acord Focşani — Flacăra Morenî 
—2 ; F.C. Argeş — Chimia Hm, V. 2 
Foresta- Fălticeni — Bucovina Suceava 
3—2.

CLASAMENTUL

creând faze gustate de pu
blicul spectator. Oaspeţii au 
dorit neapărat un punct şi 
trebuie să recunoaştem că 
au opus o rezistenţă dârză 
din primul şi până în ulti
mul minut de joc. Şi da
că Corvinul a început să 
dea semne vizibile de îm
bunătăţire la 'mijloc şi în 
faţă, neapărat trebuie să 
subliniem cu plăcere că 
acest deziderat a putut fi 
obţinut prin schimbarea în 
bine a liniei defensive. Au 
fost eliminate gafele, a cres
cut siguranţa în joc, de ă- 
părare. Tetileanu a purtat 
pe drept banderola de că- 
•

pitan, în lipsa lui Bordea- 
nu, a revenit lângă el, pro
miţător, Haidiner, iar fun
daşii laterali Bozga şi Far- 
tuşnic nu se mai laşă aşa 
uşor păcăliţi. Sperăm să 

• confirme şi în viitor.
Aşa cum subliniam mai 

sus, Corvinul a fost bun şi 
a obţinut victoria, mingea 
trecând de multe ori de 
puţin pe lângă sau lovind 
barele porţii apărate : ; de' 
Ţăranu. In min. 23, Oprea, 
pe partea stângă; la peste 
20 de metri de poartă, şu- 
tează din voie, în stânga 
portarului. Tot el, în min. 
89, execută magistral o lo
vitură liberă de Ia 16 m 
şi măreşte scorul la 2—0.

A arbitrat bine brigada 
L. Măierean din Braşov la 
centru, T. Doroi şi D. Mi- 
claşina, la linie. Corvinul: 
Covaciu, Fartuşnic, Bozga, 
Haidiner, Tetileanu, Rus, 

Ungureanu (Şumudică), Dăs
călescu (Costăchescu),

Iaşi

eni 2
2 -b ;

% CLASAMENTUL I
1 1. Univ. Craiova 10 6 3 1 25—13 15 î
ft 2. Steaua •• » 6 2 1 15— 3 14 §
1 3. Farul C-ţa 10 5 2 3 14—10 12»
%- 4  U.T. Arad 9 5 2 2 12—10 12»
1 5. Inter Sibiu 9 4 3 2 12—10 l l l
% 6. Gloria Bistriţa '9 : 5 1.3 12—14
1 7. Progresul 5 0 5 15^-12 W f1 8. Sportul Stud. ■'"f:-10':: 4 2 4 13—12 io ;%
1 9. Petrolul 9 4 2 3 10— 9 101
1 10. F.C. Braşov 10 3 2 5 9—ia 8>
% - ii 11. Dinamo 9 3 2 4 12—14 81
| 12. Dacia Brăila 10 2 4 4 9—11 s :
% 13. „U- Cluj-Napoca io 2 4 4 13^-15 « j
| !4--l£$idK . 10 3 2 5 7—10 8 *V% 15. Poli. Timişoara ... 10 4 0 6 12—21 8 iI 16. Electroputere ... Sr 10 3 1 6 9-i-ll 71
1 17. Oţelul Galaţi 10 3 1 6 9—16 7 Î
| 18. Ceahlăul P.N. 10 2 3 5 9—16 f i1 , ETAPA VIITOARE, 23—24 octombrie : Dacia «% — U.T.A.; Dinamo — Ceahlăul; Electroputere -
1 „U“ Cluj ; Sportul — Inter; F.C. Braşov — Univ.»
* Craiova ; Steaua — Poli. Timişoara ; Petrolul — F a-|

L r u l ; Oţelul — Progresul; Gloria — Rapid.

7 2 1 
5 3 2 
4 4 2

1. F.C. Argeş 10
2. Steaua Mizil 10
3. Acord Focşani 10
4. Chimia Bm. V. 10
5. Callatis Mg, ‘ CIO
6. Metalul Plopeni 10
7. Flâeăra Mereni 10
8. Faur Buc. . 10
9. Poli Iaşi 10

10. Selena Bacău 10
11. Bucovina Suv. 10
12. Constr. Iaşi 10
13. A&A. Tg. M. 10
14. Gloria Buzău 10
15. Foresta Fălticeţu. 10
K. Fortul C-ţa 10
17. Gl. C.F.R. Gl.' 10
18. ROCAR Buc. . 10

ETAPA VIITOARE: ROCAR Buc.
Selena; Callatis — ASA, Tg. M  ; Portul 
— Gl. Buzău ; GL C.F.R. Gal. — Met. 
Plopeni; Chimia — Steaua Mz.-; Poli. 

' Iaşi — Constr. Iaş i ; Foresta —  Faur ; Bu
covina — Acord ; Fi. Moreni — F.C. Ar
geş- i-Sr.

22— 6 16 
11— 6 13 
21—11 12 

5 2 3 16—11 12 
5 2 3 18—16 12 
5 1 4  14— 9 11 
5 1 4  17—18 ÎL 
5 1 4  15—16 11 
4 2 4 17— 6 10 
4 2 4 15—J6  10. 
4 2 4 16-22-10, 
4 2 4 10—16 10 
4 1 5 13—14 9
3 2 5 10—13
4 0 6 11—18 
1 5 4 9—11 
3 0 7 17—30 
1 2 7 6—19

.. Pă
curar, Oprea, Nelu Mitrică. 
(S.C.)

•  DIVIZIA A 2 •
REZULTATELE ETAPEI: C.S.M. Reşi

ţa — Phoenix 1—0 ; Corvinul — Armătu
ra Z. 2—0 ; Metrom Bv. — C.F.R. Timi
şoara 1—1; Gaz Metan — Met. Bocşa 1— 
0'; C.F.R. Cluj-Napoca — Tractorul Bv. 
1—0 ; F.C. Maramureş — Gloria Reşiţa 3 
—2 ; F.C. Bihor — Drobeta Tr. S. 1—1; 
Jiul Craiova — I.C.I.M Bv. 2—3; Unirea 
A.I. — Jjul Petroşani 2—1.

CLASAMENTUL
1. Unirea A.I.
2. F.C. Maramureş
3. CjS.M. Reşiţa
4. Gloria Reşiţa
5. Tractorul Bv.
6. I.C.I.M. Bv.
7. ejP.R. Cluj
8. F.C. Drobeta
9. Gaz Metan

10. Jiiil Petroşani
11. F.C. Bihor
12. Jiul Craiova
13. Corvinul 
14 Metrom Bv.
15. C.FJL Timiş.
16. Armătura Z.
17. Phoenix B.M.
18. Metalul Bocşa 

ETAPA VIITOARE

10 r  2 1 22— 9 16 
10 7 1 2 32—17 15 
10 7 1 2 17—10 15* 
10 4 4 2 19—10 12 
10 6 0 3 14— 9 12 
10 4  3 3 15—12 11 
10 4 3 3 12—11 11 
10 4 2 4 14—15 10 
10 4 2 410—13 10 
10 4 1 5 16—11 9 4 
10 3 3 4 13—10 9 
10 4 1 5  1 |—15 9 
10, 4 1 510—14 9 
10 3 2 5 10—14 8 
10 2 3 5 8—14 7 
10 3 1 6 11—20 7 
10 3 0 7 10—19 6 
10 1 2 7 7—27 4 
^Armătura — Gaz 

— Cbrvinul; Phoe-.M etan; C.F.R. Timiş, 
nix — Metrom ; Met. Bocşa — Tractorul'; 
I.C.I.M. — F.C. Maramureş ; Gloria Re
şiţa; — C.S.M. Reşiţa ; Unirea — C.F.R. 
C luj; Jiul Petroşani — F.C. Bihor ; F.C. 
Drobeta — Jiul Craiova. . -

SUFLETEŞTII

HUNEDORENI

Necăjiţi de decizia dată 
de federaţie după meciul 
din returul campionatului 
trecut, cu F.C. Bihor, su
păraţi tare pe „arbitrajul“ 
dlui Crădunescu la acel joc, 
după altele în care s-a mai 
dat îh petic la Hunedoara, 
suporterii n-au avut încolră 
şi au luat drumul f spre 
Brad. Sâmbăta, când Cor
vinul trebuia să joace „a* 
casă", la Brad, mulţi- ti
neri, dar şi mai vârstnici, 
lăsând la o parte treburile, 
datoriile familiale, se pre
zentau la autobuze — puse 
la dispoziţie prin grija con
ducerii clubului şi a S.0. 
Siderurgica S.A: Fie că 9 
fost arşiţă, ploaie sau mai 
rece, sufletiştii hunedoreni, 
renumita lor galerie ti 
fost la post. Bine condusă 
de neobositul lor dirijat, 
Nelu Humriu, Martin, 2% 
Tiliban, Nicu, Ghiţă şi 
aşa, peste 200 de huhedo- 
reni au fost lângă băieţii 
din echipă când le-a fost 
mai greu! ţ

In 29 octombrie se implic 
nesc 6 luni de când federa
ţia a hotărât suspendare<* 
terenului de la Hunedoarei 
Deci, în 30 oetoinbrie Cor» 
vimâL. trebuie să-şi dispute 
AÎ?ASA, ta HunedqarOi 
^partida cu Phoenix Baia 
Mare .

Sigur, mai sunt probleme 
de echipă cotai-

~ petiitvăr,- de categorie- su* 
periaturi, nu se poate forma 
decât în timp. ■ ->

Am întrebat pe câţiva din
tre oamenii de fotbal ' din 
conducerea Aurului Brodi 
ce au reţinut mai mult dfii 
„stHul“-  conducerii FA3. 

Corvinul ? Răspunsul a fo şti 
unitatea conducerii, prezen
ţa aproape ,in  corpore“ Ut 
fiecare partidă de la Braă, 

calmitatea şi fair-play-ul do
vedite. Nici în momejitetă 
grele ale primelor etapă 
după suspendare nu şi-a® 
pierdut capul,, au adus li
niştea in sânul , echipei şi 
se pare că rezultatele: nU 
vor întârzia să apară- Aşa 
să .fie ! Dar, atenţiei 1 ■- Mai 
sunt multe de 4ăeut...

D IV IZ IA
PE TEREN PROPRIU. DEVENII NUMAI ÎNVINGĂTORI

Mureşul Deva-Dacia Orăştie 5-0
Primele locuri 

rămân neschimbate
Aşa cum s-a prevăzut, 

primele trei echipe clasate 
şi-au menţinut locurile şi 
după etapa a  IX-a, cu toa
te că Mureşul Deva a câş
tigat detaşat, că Minerul 
Ghelari a obţinut ambele 

. puncte puse în joc şi Mi
nerul Certej a realizat doar 
o remiză la penultima cla
sată, CFR Shneria. S-ar pu
tea însă ca duminica să se 
mai limpezească lucrurile, 
întrucât două dintre cele 
trei fruntaşe — Minerul 
Ghelari şi Mureşul — au 
jocurile în deplasare, şi nu 
oriunde, ci la Bărbăteni şi, 
respectiv. Constructorul Hu
nedoara. fn etapa de dumi
nică, ambiţioasa formaţie 
Minerul Bărbăteni a reuşit 
să-şi adjudece ambele punc
te, c drept, în faţa ultimei 
clasate, dar cu folos pen
tru mineri, pentru a nu 
Pierde contactul cu pluto
nul fruntaş. .Merituoase 
egalurile Aurului la Vul
can, şi Certejului la Sime- 
ria şi ale Haberului Ia Me
talul Crişcior.

Categoric, Mureşul Deva 
nu are adversar pe măsu
ră, acasă. Formaţie robustă, 
tehnică, omogenă, bine aşe
zată in teren. Mureşul îşi 
domină copios adversarii pe 
teren propriu. E bine să 
spunem că şi în acest cam
pionat, la.Deva se joacă 
fotbal curat, fără faulturi 
intenţionate şi intenţii de 
intimidare a adversarului. 
Credem că echipei îi lipseşte 
totuşi mobilizarea, aplom
bul în jocurile din deplasa
re unde, pană acum, echi
pa evoluează destul de re
ţinut

Duminică, în faţa tinerei 
echipe Dacia Orăştie, a ob
ţinut din nou o victorie la 
scor, deşi oaspeţii s-au ţi
nut bine, mai alfes în pri
ma repriză. Gazdele, deşi 
au marcat de cinci ori, au 
ratat alte numeroase ocazii. 
Dintre fâzele frumoase, a- 
preciate de spectatori, le-am 
reţinut pe cele din min. 43, 
când Danciu şi Popa au 
-realizat succesiv trei pase 
de „un-doi“ ce s-au înche
iat, cu un şut pe lângă 
poarta lui Blagu şi „spec
tacolul" din min. 65, în 
care Rădos. Popa şi Be- 
rindei au şutat din interio

rul careului succesiv de 
trei ori la poartă, de două 
ori respingând acelaşi Bla
gu, iar a treia oară min. 
gea a lovit b a ra ! Cele 5 
goluri au fost înscrise de

Rădos, Danciu (3) şi Nea- 
gu. A arbitrat brigada din 
Petroşani (Petre Popa Ia 
centru) şi D. Dudaş, R, Ke- 
csecty la liniei 

Mureşul Deva: Ciobo- 
taru, Gâţ, Vârlan, Stroia, 
Popa, Neagu, Luca (Tăna- 

să), Berindei (Bulgara), Dan
ciu, Rădos, Oacheş. (S.C.) ■><

REZULTATELE ETAPEI C.F.R. Simeria — Min. 
Certej 0—0 ; Min. Şt. Vulcan —■ ASA Aurul Brad 1— 
1 ; Jiul Petrila — Constructorul 2—1 ; Min. Ghelari 
— Min. Teliuc 3—1 ; Min. Aninoasa — Vict. ’90 Călan 
4—2; Cema Cristur — Min. Bărbăteni 1—2; Mureşul 
Deva — Dacia Orăştie 5—0 ; Metalul Crişcior — Ha- 
ber Haţeg 1—1;

-:V CLASAMENTUL

Mulţumiri pentru brădeni !•

La sfârşitul meciu
lui de sâmbătă, dom
nii Mircea Roşculeţ, 
preşedintele de onoare 
al F.C. Corvinul, dar 
şi I. Petcu, D. Nicşa, 
D. Caius, ing. Alic au 
dorit- ca prin interme
diul ziarului „Cuvân
tul liber" să aducă căl
duroase mulţumiri con

ducerii Asociaţiei A.S.A. 
Brad, spectatorilor .bră-

aceloradeni, tuturor 
care prin găzduirea 
meciurilor, susţinerea 
Corvinului şi In mo
mentele sale grele sau 
prin alte gesturi / de' i 

simpatie manifestate fa
ţă de fotbalişti şi su* 
porterii hunedoreni, au 
ajutat pe Corvinul' să 
depăşească mai uşor 
perţoada- de suspendare 
a propriului teren.

1. Mjn. Ghelari
2. Mineral Certej
3. Muşeşul Deva
4. ASA Aurul Brad
5. Constructorul Hd.
6. Minerul Bărbăteni-
7. Minerul Aninoasa'
8. Minerul Şt. Vulcan
9. Haber Haţeg

10. Dacia Orăştie
11. Jiul Petrila
12. Metalul Crişcior
13. Mineral Teliuc 
14 Victoria ’90 Călan
15. C.F.R. Simeria
16. Cema Cristur

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

6 3 0 
6 2 1 
6 1 2
4 3 2
5 1 3  
5 1 3  
5 0 4 
3 3 3 
3 3 3'
3 2 4
4 0 5 
2 3 4 
2 2 5 
1 3  5 
1 2 6 
1 1 7

21— 5 
19—10 
29— 5
22—  10 
15— 8 
15—11 
25—18 
15—11 
12—10 
14—15 
12—29 
10—15 
10—14
9—15
4—22
4—37

15
14
13
11
11
11
10
9
9
8'
8
7
6
5
4
3

ETAPA VIITOARE : Aurul Brad — Jiul Petrila f 
Min. Certej — Min. Şt. Vulcan ; Dacia Orăştie — 
CiF.R. Simeria ; Min. Bărbăteni — Mureşul Deva : Ha
ber Haţeg — Cema Cristur ; Victoria ’90 Călan — 
Metalul Crişcior ; Minerul Teliuc — Min. Aninoasa ; 
Constructorul — Min. Ghelari,

CONCURSUL PRONOSPORT DIN 17 OCT. 1993

I Cagliari ■— Napoli 1—2 2
II Cremonese — Parma 0—0 X

III Foggia —- Milan 1—1 X
IV Inter — Torino (nocturnă) 0—0 X
V Juventus — Atalanta 2—1 1

VI Lazio — Piacenza 1—0 i
VII Lecce — Gcnoa 0—0 X

VIII Reggiana — Udinese 1—1 X
IX Sampdoria — Roma 0—1 2
X Ascoli — Brescia 4—4 X

XI F. Andria — Florentina 9—0 X
XII Padova — Modena 0—0 X

XIII Palermo — Bari ^ 1—0

Fond de câştiguri: 109 085 189 iei.

Pagină realizată de SABIN CERBU



ANIVERSARI

•  La mulţi ani Alin şi 
'Alina, din Soimuş, din par
tea părinţilor. (922539)

VÂNZARI-  
-  C U M P Ă R * *1

•  Vând videoplayer Fu- 
nai nou, telecomandă. De
va tel. 611039, după ora 15.

(922576)
•  Vând Renault 19 Storia 

Diesel, fabricaţie 1993, 7500 
km la bord şi Fiat Croma- 
Turbo Diesel, fabricaţie 
1987, TeL 611430. (922565)

•  Vând casă Hunedoara,
«tr. Romanilor, nr. 24, tel. 
712261. (922566)

•  Vând autoturism BMW
525. stare perfectă. înmatri
culat. preţ negociabil. şî 
frigider Arctic — mijlociu. 
TeL 612463. •

•  Vând urgdnt şi convena-
.bil Fiat 1315 Mirafiori. In
formaţii tel. 095/711432 sau 
095/712628. '  (922547)

•  Vând apartament două
camere OrSştie sau schimb 
«u Deva, 3 camere plus di
ferenţă. Informaţii supli
mentare la tel. 641035 pen
tru Cătăniciu Virgil, între 
« e le  7—15. \  (922510)

•  Vând autobuz Setra, 
gţare perfectă. Informaţii 
foi. 6Î7314, după ora 20.

(922516)
•  Vând urgent aparţa- 

jtnent patru camere. Sime- 
ria. Piaţa Unirii, bl. 21, isc. 
B, ap. 20, preţ negociabil.

(922558)
•  Vând instalaţii sater

|lt, complete, absolut moi. 
Deva tel. 6262®. (922536)

•  Vând urgent garsonie-
rit, confort I, Hunedoara, 
st*1- Cerbului, 7 A/17, tel, 
717435. (922215)

ÎNCHIRIERI.
•  Băiat, caut cameră de

închiriat. Deva; teL €16551, 
•rele 19—22. (922527)

* ^CHIM BKRl 
m  1 OCUINTF 

- •  Schimb apartament 2 
camere Hunedoara, cil si
milar Deva. TeL 715038,

(922220)
•  Schimb casă, grădină,

sat Furcşoara, eh aparta
ment Deva. Informaţii Boz, 
nr. 200, familia Crişan Nt- 
colae. .(922572)

PfEKIFRi
•  Pierdut căţel negru,

mic, str. 1 Decembrie, lân
gă Cooperativa Mureşul De
va. Se oferă recompensă 
m are I Căţelul este bolnav 
Ti se află hi tratament. Vă 
rugăm a telefona la urmă
toarele num ere: €14322,
«3430. 613226. •. €922575)

SERVICII
•  ICE Fd ix  Computer 

SA Bucureşti, Filiala Deva

organizează în dată de 4.
1893, .ortu#.’ £ concura, 

penttru angajarea unui in
giner stagiar, promoţia .1993* 
absolvent al unei facultăţi 
de profil electric (electro
nică. automatică, electro
tehnică). înscrieri şi infor
maţii suplimentare la se
diul filialei din Deva, bdfll 
Decebal, bl. R, parter, tel. 
095/612236 sau 095/617331.

(922549)
•  Eurofriends ’90 organi

zează excursie în Polonia 
în perioada 23—27 octom
brie ’93. Informaţii tel. 
718788. (922219)

•  îngrijesc copil la do
miciliul clientului Hune
doara. teL 715231. (922217)

•  Electro-Service Corn
SRL Deva angajează me
canici şi tinichigii auto, 
vinde Ford Granada _tn- 
matriculat, In stare de func
ţionare. Înfometaţii telefon 
625561, oţele 8—16, 614044, 
orele 18—21. ; ‘

; DECESE

din viaţă a . scumpei soţii 
• profesor- >. •> vrr^'

CORNELIA 1WHQLEA 
mamă şi fiică deosebită. în 
etate de 44 de arii. înhu
marea va aveş loc miercuri, 
20' octombrie. Ora 14.

(922557)
•  Colectivul de cadre di

dactice de la Şcoala Gene
rală Călan este alături de 
familia Miclea la marea 
durere•’a trecerii în nefiin
ţă a profesoarei

CORNELIA MICLEA
(922557)

•  RUgă înălţăm Dom
nului ca să-ţi lumineze 

calea spre veşnicie, dra
gă

CORNELIA
şi să dea putere celor 
dragi să suporte du
rerea. * Odihneşte-te-n 
pace, suflet blând ! Fa
miliile Cerbiceanu, Gre- 
CU, Dopţu. (922557)

•  Soţul Matei, fiul 
Ovidiu, părinţii Sera
fim şi Caroiina. socrii 
Serafim şi Verenica, 
fraţii Iosif şi Maria, 
cumnaţii Ml râd şi Pu- 
şa anunţă ince tarea 
din viaţă a  scumpei lor

MATEI ELENA 
în vârstă de ,50 anL 

înhumarea are loc in 
data de 20 octombrie,' 
ora 13. ia satul Boz.

Dumnezeu s-o odih
nească în pace î

(921347)

•  Familiile Popa s» 
Giura deplâng dispari
ţia fulgerătoare a dra
gei lor verişoare

MATEI ELENA 
Te vom păstra, me

reu vie în amintirea 
noastră) *

PROGRAMUL PLĂŢILOR ÎN CADRUL 

SISTEMULUI DE ÎNTRAJUTORARE

•V I T  A  V I  S
•  marţi, 19 octombrie -  chitanţele nr. 

1101-1175.

•  miercuri, 20 octombrie — chitanţele nr. 
1175-1250.

Plăţile se efectuează ia Hanul „Bu
cura" din Haţeg.

•  Farşiâa îndurerată'-Vi»** 
Ţiunţă. moşrrtea fulgerătoare, 
tntr-un accident de circula
ţie, a celui c ţ a fost

MAftl£ MIMAI CALIN 
în vârstă de 21 de a«i

înmormântarea miercuri, 
20 octombrie, ora 13, de 
la domiciliul de pe strada 
Crişan, nr. 25, din Deva.

DUmnezen să-i odihneas
că în pare i

•  Soţia Valeria, fiul - Io
nel. nora Leamă, eu nepoţii 
Ica şi Neluţu, fiica Marja, 
ginerele Emil eu nepoata 
Daciana anunţă CU adân c ă  

durere- încetarea din viaţă 
a dragului lor

DEMIAN IOAN 
de 68 ani 

din Hărţăgani; 
înmormântarea azi, 19 oc
tombrie, ora 13,30, în Hăr- 
ţăgani. - t

Nu te vom uita niciodată 1 
(921348) -

•  Familia profesor Mi
clea Ovidiu, din Căhm, a-

" nunţă cu durere încetarea

• ; Familia iUg. Do- 
măşneanu Dana şi eo- 

: piii Împreună cu tem.- 
Ing. Coşa, adânc în
dureraţi, mulţumesc tu
turor celor care au 
fost alături de ele în 
momentele grele ale * 
despărţirii <fe cel care 
a  fost soţ, tată şi gi
nere
«Rg. DOMÂŞNRANU 

ZACHI,
decedat la numai 35 
ani, ddpă o lungă 

- şi grea suferinţă.
(922576)

—
•  Coi€gelş de la Di-' 

recţia de poştă Hune
doara îşi alătură tris
teţea lângă cea a co
legei lor '>

VASILICA
g ir e a d a

la pierderea mamei 
dragi. (322577)

•  Iudita — soţie, An- 
gela şi Liliana — fii
ce, Emil — fiu, Zoriţa
— noră, Petrică şi Ga- 
bî — gineri, precum şi 
Adriana şi Alexandra
— nepoate, Bogdan şi 
Mihăiţă — nepoţi a- 
nunţă cu adâncă tris
teţe în suflet înceta
rea din viaţă a celui 
care a fost un minu
nat soţ, tată, socru şi 
bunic -V.'. v  
io a n -t ib e r h j  z a h a
Corpul neînsufleţit se 
află depus la Casa 
Mortuară din str. M. 
Eminescu. înmormân
tarea a re . ioc astăzi, 19 
octombrie 1993, ora 14, 
in Cimitirul Ortodox 
din. str. M. Eminesco. 
Dumnezeu să-l odih
nească în pace i

(922561)

■e - . •  -Cu nemărginită du
rere, Carirta — fiică si 
Ionică Purece — fost 
soţ; anunţă trecerea In 
eternitate a celei care 
g fost

ILEANA VAGAUN
Mulţumim tuturor ce
lor care au fost alături 
de noi la trista despăr
ţire.

•  Cu adâncă durere tei 
suflete, Maria — mamă, 
Ioan şi Andronic Văgăun 
cu familiile din Uricani, au 
condus, luni, 18 octombrie, 
pe ultimul drum pe iubita 
lor fiică, soră, cumnată şi 
mătuşă

ILEANA VAGAUN
plecată fulgerător dintre 
noi, la numai 49 de ani. 
Dumnezeu să odihnească în 
pace sufletul său bun şl 
iubitor. (922555)

S.C.. „P*L*R« CR1SŢINA"
Deva, str. A. Vlaicu, W,

Societatea Comercială 
„Pălării Cristlna“ Deva, 
str. Aurel Vlaicu, nr. 19, 
telefon 613964, angajează 
comisvoîajor, cunoscător 
de limbă bulgară, pentru 

tranzacţii comerciale pe te
ritoriul bulgar.

Cheltuielile de deplasare pe teritoriul 
Bulgariei vor fi decontate in valută 
convertibilă. {922124)

NOU LA APRO-TERÂ

•  Familia Drăgan Florea 
din Călan este -alături de 
familia hficlea la marea 
pierdere suferită prin dis
pariţia prematură, după o 
lungă suferinţă, a celei ca
re a fost i profesoara ? 

CORNELIA m ic l e a
(922557)

•  Sincere condolean
ţe familiei Îndoliate, 
sincere r^ re te  pentru 
pierderea celui care a 
fost

Dr. DUMITRU 
JUJBSCU

* Familia Dr. Mihu Mir- 
cea. (922221)

•  Conducerea Spita
lului Municipal Hune
doara regretă profund 
trecerea te nefiinţă a

Dr. DUMITRU 
JUJEŞCU

şi este alături de fami
lia îndoliată. (322222)

■ . ! ■ —  I. ' i»i—.— ------ ■

•  Sincere condolean
ţe, regrete familiei pen-, 
tru trecerea în nefîin 
ţă a

Dr.BUMFnBU ■ 
JtJJESCU -

media primar 
oftalmolog

Colectivul secţjei of
talmologie, Spiţa! Mu
nicipal Hunedoara.

• - 5^22221)

Colegii de îâ' S.M.N. 
Deva transmit con
doleanţe familiei îndo
liate şi sunt alături de 
Emil ţZaha la greaua 
încercare pricinuită de 
trecerea în nefiinţă a 
tatălui său. (922569)

•  Suntem alături de 
Silica şi Mitică Girea- 
dă la greaua durere 
pricinuită de decesul 
mamei lor şi transmi
tem pe această cale 
sincere condoleanţe fa
miliei teduţgrate, pffo. 
miHa Ghinceţ.

•  Familiile Dinu, Gi-
readă, Comea şi Gro- 
su anunţă încetarea din 
viaţă a dragei lor ma
me. bunici şi străbu
nici • -

r a d a  g o r n e a
înmormântarea azi, 

ora 13, la cimitirul din 
Bej an. Corpul neînsu
fleţit se află depus la 
domiciliul din str. 22 
Decembrie, bl. Dl, ap.
6 (lângă Lido).

Dumnezeu s-o odih
nească în pace !

DISTRIBUITOR UNiC ÎN 
PENTRU FIRMA UNIL 

Pe lâ

•  Un bogat Sortiment de uleiart şi lichid 
, de frână pentru toate tipurik de motoare- Ule- 
|  iuriie sunf produser de Grupul UNIL £ n  BEL- 
VGIA, nnttl dintre eei mal mari producători de 
: lubrîfianţi din EURiC^A. Calitatea şi perfortnan- 
i ţele sunt Ja nivelul celor mai renumite uleiuri,
’ flclfflll'ânil nvnîria4ara« «A «tM mooaiivo J a. iD  AAAasigurând exploatarea pe un parcurs de 10000
km. Preţul de livrare practieat este mult sub 
nivelul preţurilor de pe piaţă Ia uleiuri similare.

#  La cererea unităţilor industriale, se pot 
asigura pe bază de contract orice tipuri de ule
iuri motor, hidraulice, termice, pentru turbine,

' pentru transformatoare electrice, -pentru prelu
crarea metalelor prin asehiere şi sprayuri <de 

i toate tipurile.
•  In ca n l solicitării urmraieinrl spe

ciale care nu se regăsesc în stahdardâM, pe bară 
de specificaţii ale consumatondni, se asiguri 
producerea lor, cu condiţia unei comenzi de 
minim 20 ti»/livrare,

La livrările en gros se practică preţul de 
^minirtator, fără adaos comercial.

...

1 SJC. ,AIEROPA“ S.A. (fost I.T.H.)
* cu sediul în Hunedoara, bdul Traian, nr. 9 

Angajează de urgenţă, cu probă de lucru 
j •  CONFECŢIONERI
! Cererile se depun la sediul societăţii. Rela-
| ţii suplimentare şe pot obţine la biroul perso- 
- nai al societăţii sau Ia telefoane 716592 si 713091. 
| <819)

IUI

1

,CORVINTRANS“ S.A. HUNEDOARA 
Angajează prin'concurs inginer mecanic 

(bărbat), specialitatea AR, promoţia 1993.
înscrieri până în 25. 10. 1993, Ip sediul u- 

nRăţii din Hunedoara, str- Stufit, nr, 2, teL 
(095) 713330, 31, (CEC)

Doriţi o aprovizionare promptă, cu produse 
de calitate superioară, la preţuri rezonabile ? A- 
dresaţi-vă cu Încredere la cunoscuta fifmă

S.C. CRĂCIUN & COMP S.N.C.
COMPLEX ..BACHUS"

Piaţa Unirii, nr. « DEVA

care vă pune la dispoziţie un bogat sorti
ment de produse printre care:

DIN IMPORT (BELGIA) en- gros la  cel mai 
ieftin preţ din ţa ră  — 3000 lei m p plus TVA.

•  MOBILIER pentru sufragerii — biblio
teci, vitrine, colţare. Se pot comanda şi alte 
piese pentru sufragerii.

•  BERE DIN ANGLIA d f calitate extra, 
la cutii de 440 gr.

•  Elină albă (import) Ungaria — 385 Iei 
kg; D paste făinoase (import) — 926 lei kg; •  
gris (import) — 581 lei'feg; •  PEPSI <XMA la 
cutie de 330 gr — 220 lei. La toate aceste pro
duse alimentare se adaugă TVA.
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