
■j mm 11
' * * - " ’•* ' r - '  ,' ;* - '** -%&'■ ;̂ r-4-¥>V̂-?¥%.- $ &?§ 210 ani de Ia Răscoala ţărănească condusă de 

Horea, Cloşca şi Crişan

Au luptat pentru cauza 
naţională devenind nemuritori
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Titrând astfel un articol 
la rubrica destinată consi
liilor locale' nu am avut 
in vedere nici un moment 
culoarea politică a consilie
rilor brădeni, ci cu totul 
altfel de culoare.

Dintre cei 19 consilieri 
dare alcătuiesc Consiliul 
local Brad, potrivit ultimei 
declarări de apartenenţă, 
3 aparţin P.D.S.R., —*»'
1 _■ P.U.N.R., 5 — P.D. 
(F.S.N.), 1— P.N.T.C.D., 2 
— P.N;L., 1 — P.A.C., 1 — 
P.D.A.R., 1 — M.E.R. şi 4 
independenţi. Să distingă 
cine vrea aici o culoare 
politică predominantă.

concesionat, pe baza unei 
hotărâri a consiliului, gra
tuit beneficiarului.

Aprovizionarea cu butelii 
de gaze lichefiate în oraş 
se poticnea adesea în in
terese ■ mărunte şi egoiste. 
Consiliul a hotărât uri mod 
foarte practic de distribui
re, prin care nimeni nu 
mai are posibilitatea să
facă speculă eu acest pro
dus. Mai .mult decât atât, 
centrul de aprovizionare şi 
distribuire a buteliilor a- 
flându-se la Brad, Consi
liul iocal şi-a asumat răs
punderea distribuirii lor şi 
pe comunele din zonă, după
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CULOARE LOCALA

„La noi hotărârile nu 
se’adoptă de pe.poziţii pc- 
litice, ci de pe poziţia in
tereselor oraşului" — avea 
să ne răspundă la una din 
întrebările cu această tentă , 
domnul inginer Nicolae ’ 
Moga — primarul oraşului.' 
„Aceasta — ă continuat 

j  'domnia sa — se datorează 
poate şi faptului că prima
rul — principalul iniţiator 
de proieeţe de hotărâri — 
deşi b candidat* pe lista 

i Partidului Republican, este • 
! imiepehdeht".v ^

Nici dacă-i grupezi pe 
consilieri în_ cei ai coaliţiei 
guvernamentale şi cei' ai I? 
opoziţiei, nu poţi să tragi 
concluzii cu centrul de 
greutate pe vreuna din 
părţile baricadei. Pentru 
că pur şl simplu consiliul 
local este o uriitate de de
cizie şi de acţiune. Aceasta 
şi încă alte elemente alcă
tuiesc „culoarea locală" a 
Consiliului local Brad.

.Hotărârile ‘pe care le a- 
doptă acest consiliu, acţi- 

. unile sale, deciziile pe care 
le emite primarul sunt le
gate intrinsec de proble
mele concrete ale oraşului..

Oraşul nu are, din mo
tive financiare, un plan ur
banistic general, Dar ceea 
ce se construieşte — căci 
şe construieşte totuşi — 
nu -putea fr lăsat la voia 
întâmplării. Una dintre ho
tărârile adoptate de actuala 
legislatură a avut ca o- 
biect aprobarea unui plan 
urbanistic de detaliu pentru 
zona centrală a oraşului.

Consiliul a Obţinut fon
duri pentru construcţia u- 
nei şcoli cu 24 de săli da 
clasă. Trebuia- amplasată 
într-o zonă centrală. Tere
nul de construcţie a, fost

blocuri, locuinţe individu
ale, agenţi economici.

Ga în toate localităţile, 
primarul este sprijinit în 
înfăptuirea hotărârilor con
siliului de un viceprimar. 
Cum vede dl. ing. Mihai 
Costina rolul său de vice- 
primar? „După părerea 
mea, viceprimarul este ad
ministratorul localităţii.. In 
lumina acestei cerinţe îmi 
orientez eu activitatea ca 
viceprimar. Din acest punct 
de vedere Legea 69/1994, a 
administraţiei ‘publice lo
cale, are lacune. Funcţia 
aceasta este doar amintită 
în lege. Nu i se prevăd 

' nici uri fel de atribuţii con- 
■ crete". - ; '.c- c.

‘ Despre carenţele cadrului 
•jjiridic în eare-'şi- '• desfă
şoară activitatea adminis
traţia publică locală ne-a 
vorbit şi domnul primar.
‘r „Se simte •*- zice dom
nia sa --ş i la nivelul ora
şelor nevoia unei delegaţii 
permanente pe care eu o 
yăd alcătuită din primar şi 
preşedinţii comisiilor 
specialitate. Despre consi
lieri legea precizează doar 
că „răspund solidar pen
tru activitatea consiliului şi 
pentru hotărârile acestuia. 
De asemenea, fiecare răs
punde pentru propria acti
vitate desfăşurată în exer
citarea mandatului". Cam 
sumar. Se deduce de aici 
că rolul lor se rezumă doar 
Ia adoptarea hotărârilor, dar 
nu poate să fie* numai a- 
cesta. Alegătorii l-au în
vestit pe fiecare consilier 
cu încredere pentru a le 

■; rezolva problemele. Ga să 
compensăm această carenţă, 

. noi am împuternicit con
silierii să constate acte 
contravenţionale şi să a- 
plice sancţiuni".

Iată o experienţă din 
cafe ni se pare că se poate 
învăţa câte ceva.

ION CIOCLEI

• Au trecut 297 de 
zile din an; au mai ră
mas 68;

•  ZIUA ARMATEI 
ROMANE;

• 1839. ' S-a născut 
chimistul român -NICO
LAE TECLU (m. 1916);

•  1992. S-a născut
istoricul literar DIMI- 
TRIE POPOVIC1 . (m.
1952);

• 1937. S-a născut, la 
Goşuleni, scriitorul hu- 
nedorean, CORNET.IU 
RADULESCU.
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S-au împlinit 210 ani 
de la Răscoala ţărănească 
condusă de Horea, Cloşca 
şi Crişan. Ampla ridicare 
ia luptă a început In ju
deţul nostru. Aici au avut 
loc evenimente cruciale : 
la Curechiu s-a aprins 
flacăra răscoalei; la De
va a fost dat Ultimatumul 
lui Horea nobililor refu
giaţi în cetate; la Mihâi- 
leni s-au desfăşurat ulti
mele evenimente. Prin 
simpozionul organizat, 
timp de două zile, la 
Deva şi Brad, de către 
Prefectură şi Consiliul 
Judeţean Hunedoara, In
spectoratul judeţean pen
tru Cultură, Muzeul CivL 
lizaţiei Dacice şi Romane, 
Despărţământul Astrei, 
primăriile din Brad şi 
Ribiţa, s-a adus un oma
giu pentru cei care s-au 
jertfit în numele cauzei 
naţionale â românilor de 
la 1784. Manifestarea a 
purtat genericul „Cultură 
şi civilizaţie în Transil
vania secolelor XVII—
xix".;;

în deschiderea simpo
zionului a luat cuvântul 
dl. prof. Ioan Sicoe, con
silier şef al Inspectoratu
lui Judeţean pentru Cul
tură, un om deosebit prin 
deschiderea manifestată

faţă de evenimentele isto
rice legate de judeţ, faţă 
de viaţa culturală de an
samblu a judeţului Hune
doara. A adus un cald sa
lut participanţilor la sim
pozion — istorici, alţi 
oameni^de cultură — dl. 
ing. Georgel Răican, pre
fectul judeţului Hune
doara.

Au prezentat comunicări 
dnii: Remus Câmpeanu 
(Institutul de Istorie Cluj- 
Napoca), Ion Frăţilă — 
directorul Filialei Jude
ţene a Arhivelor Statului, 
dr. Cornel Lungu (Mu
zeul Brukenthal Sibiu), 
dr. Gelu Neamţu (Insti
tutul de Istorie Cluj-Na- 
poca), Mihai Cerghedean 
(Filiala Judeţeană a Ar
hivelor Statului), prof. 
Ioachim Lazăr (Muzeul 
Civilizaţiei-Dacice şi Ro
mane Deva).

Simpozionul a continuat 
apoi pe secţiuni, prilej de 
abordare a unor impor
tante aspecte legate de 
răscoala de la 1784, de 
cultura şi civilizaţia din 
Transilvania specifice se
colelor x v n —xix.

In ziuă a treia, saţul 
Crişan găzduieşte acţiuni 
în ciclul „Omagiu lui Cri- 
san“.
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Aspect din timpul desfăşurării simpozionului dedicat împlinirii a 210 ani 
de la Răscoala ţărănească condusă de Ilorea, Cloşca şi Crişan.
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aceleaşi reguli ale ; unei 
distribuiri echitabile. Şi 
nimeni din zonă nu a re
clamat până acum că s-ar 
trage foc pe turta brădepi-

O altă hotărâre a avut 
ca obiect licitarea pieţei 
de alimente ă târgului şi a 
hanului pieţei, hotărâre 
pcin care se urmăreşte, 
între altele, ca singura ca
pacitate hotelieră din ofaş 
să se poată bucură de con
tribuţia «Prii investitor, 
căre să-l rîgiee Ia condiţiile 
de -confort ce permit cla- 
sificareâ -lui bilt-js'Scă. ■.

Următoarea şedinţă a 
consiliului îşi propune să 
adopte o hotărâre privitoare 
Ia elaborarea unor norma
tive locale de repartizare, a 
costurilor energetice pen
tru termoficare, în condi
ţiile lipsei aparaturii de 
măsură pe consumatori - -
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#  Medic stomatolog exlrag cu anestezie 
rădăcini pătrate.
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0  Sfinţire. De la Petru Balşa, 
veteran de război din satul Ţă- 
răţel, Brad, am aflat că recent aici 
s-a sfinţit o placă comemorativă 
cu numele a 21 de eroi din sat, 

' căzuţi pe front în al doilea răz
boi mondial. Placa a fost reali
zată la „Marmosim" Simeria, prin 
contribuţia sătenilor din localitate. 
Sfinţirea a fost urmată de un 
parastas în memoria* celor ple
caţi îri veşnicie, (V.N.) .

0  întâlnire cu iubitorii muzicii
de jazi. Casă de Cultură Hune
doara şi Clubul de jazz „Dan 
Mândriiă" organizează azi, 25 
octombrie, ora 19, O întâlnire cu 
iubitorii muzicii de jazz din lo
calitate. La întâlnire nu va lipsi 
muzicologul, criticul şi compozi
torul Florian Lungu, redactor de 
specialitate la Televiziunea Ro
mână. (MJB.)

0  Spectacol folcloric. Scena 
Căminului cultural din Hărţăgani 
a fost gazda unui spectacol fol
cloric de succes prezentat de- an
samblul de cântece şi dansuri 
„Ardeleana" din Hunedoara, Ta

raful, condus de Adrian Zselnean, 
formaţia de dansuri pregătită de 
Petrică Prunean, soliştii Sigis- 
mund Muntean, Ica Pop, Vale- 
rica Câşlariu ş.â. au încântat 
publicul’ eu evoluţiile lor. (M.B.)

0  Cercuri. La Casa de Cultură 
din Haţeg s-au deschis mai multe 
cercuri de pregătire: croitorie, 
stenodactilografie, contabilitate, 
"dans modern şi de societate, lim
ba germană. Cursanţii, în număr 
mare, sunt mai cu seamă din 
rândurile tinerilor. (N.S.)

0  Emisiune radiodifuzată. Du
minică, de la Sala „Astra" din 
Orăstie s-a realizat o".'transmişi-

e în direct pe postul de Radio 
Bucureşti. Juriul spectacolului 
concurs de muzică uşoară şf de 
interpretare artistică pentru ‘ e- 
levi a urmărit evoluţii în cadrul 
spectacolului „Şi eu voi fi o 
stea" organizat de Asociaţia ar
tistică pentru copii „Speranţele 
Orăştiei" şi Şcoala Generală Nr. 
1 din localitate. (I.V.)
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Am pornit prin maga

zine din Deva în căuta
rea unor produse alimen
tare care au lipsit în ul
timul timp din aprovizio
nare, cât şi pentru a ve
dea cu ce sortimente de 
mărfuri de sezon sunt 
întâmpinaţi cumpărătorii. 
Nu în ultimul rând felul 
în cane sunt primiţi.

S.C. „Complex Corn.** 
S.R.L. Deva (alimentara 
situată peste drum de 
Liceul ,,Decebal“). Prima 
impresie: abundenţă şi 
diversitate de mezeluri şi 
brânzeturi, de dulciuri,- 
băuturi, răcoritoare, alte 
produse alimentare.

— -Există totuşi Şi măr
furi care vă lipsesc?

— Da, răspunde dna 
Maria Haldea, gestionar. 
Tocmai am terminat făina 
şi este plecată maşina la 
S.C. „Retezat" S.A. (fosta 
ICRA). după făină Ilî 
nula. S-a terminat şi sa
rea, pentru că s-a cum
părat cu sacul. Aceste 
goluri de marfă sunt doar 
temporare.

— Aveţi şi produse greu 
vandMMM

— Nu. Pentru că ţi
nem mult la calitate, 
chiar dacă aceasta pre
supune i«—15 lei in plus 
te ,*«» De meze
lurile le aducem de la 
iSâlOfitlk, fiind superioare 
oahtâţiv altora.

S-T, vMas4t»*rv:' Deva. 
fi-a deschis doar de trei 

Şbagâ raMăn*
_. -"âm tm**, m  
admirat fot linişte- produ
sele dufeferi,

st Neam n e a b
«M cm  nu
stere ttepwte**
«tel ptMH cft mi. avea 
taisi; ■

E*1

„Miniş CooP" Deva,
unitate aparţinând „Fe- 
deralcoop", are tot profil 
alimentar. Deşi funcţio
nează intr-un spaţiu re
strâns, magazinul este 
bine aprovizionat. ' Din 
modul in care prezintă şi 
recomandă produsele, dna 
Maria lehim, gestionară, 
se vede experienţa celor 
35 de ani de comerţ.

„Lux Coop“ oferă în 
principal clienţilor . îm
brăcăminte şi încălţă
minte. „Realizările bune 
sunt ţie măsura preocu
pării pentru aprovizio

s-a nimerit să intrăm în 
patiserie tocmai într-o zi 
în care pregătirile nu e- 
rau la nivelul cu care ii 
obişnuiseră pe clienţi.

„Casa Vacanţei". De la 
intrare ne-a întâmpinat 
dna Constantina Felecan, 
dirijându-ne spre raionul 
de încălţăminte, pentru a 
ne arăta noutăţile de se
zon —> elegante botine de 
„Guban". La observaţia 
noastră că nu toţi comer
cianţii manifestă atenţii 
cuvenită cumpărătorilor, 
dna CT. considera că cei 
tineri ar avea multe de

Au apărut o m ulţim e de magazine, şi de 
m ărfuri noi
Dacă aştepţi să fii în trebat „Ce doriţi?"... 
Nu-i suficient să-ţi deschizi un butic, pentru 
a f i  bun comerciant

nare cu articolele căutate" 
— aprecia dna Violeta 
Fîoruţa.

Patiseria „Liliacul", din
strada Libertăţii. Cum era 
ora prânzului, ar fi fost 
binevenită o pizza ori un 
pate cald. Din păcate, 
clienţilor fi se ofereau 
mai multe sortimente de 
bere, ciocolată, băuturi 
alcoolice, răcoritoare şi 
vodcă „CeaUşcscU". Ni 
s-a explicat că, deoarece 
în _ timpul sezonului esti
val lucrătoarele nu şi-au 
elfeltesl .teigt
dintre ele 11 Imt acum. 
De at-ica de %$*
tiserte şe pregătesc .d>.- 
te tura de dv -a n in i.

vewfe» testa o ore şi
tatrofcăn ! lenţi despre
amabilitatea şi corectitu
dinea ..mM ăiad. Află 
sesizat regretut celor eu

învăţat de la vechii co- 
nerc anţ

MJR. este numele Ur- 
măforului magazin In care 
am intrat.

— Cftţ costă t) sndaffrii 
artificiali? .

— Nu sunt de vânzare 
— * \  «h răspunsul. %,%m 
aşteptam b4 fim Întrebate 
ce orim, dar nu s-a în
tâmplat aşa, dialogul s-a 
încheiat aici. Apto&pe ca 
te îrttrebi: oare şi celelalte 
articole — foarte diverse 
de altfel —i sunt expuse 
doar ţM',* v v r. -*■

j m f s m  M i h -  
i  i  -step oază teir- 

«n, sgnpt c*»
mai

o?*# aer « ţi  de vorbă eft 
,m*.*mm*mm**&<)*m**m,+m**iim-'*i* -

■ mm*-- mai d tereiite.de 
' M oare cree?** © am

bianţă de intitottbte. Dar 
infiltraţiile de apă din 

««»**■•>*■..........

terasă deteriorează tava
nul. Marfa — electrice, 
co metice, in ă,i irninte, 
tricotaje, covoare ş.a. — 
este adusă direct de la 
furnizor. Aşa se şi ex
plică preţurile ceva mai 
rezonabile.
„Magazinul tineretului".
Am intrat pe uşa din a- 
propierea barului „Uni
on". Marfă multă —■ 
clienţi puţini, fn spatele 
tejghelelor (situate până 
la raionul de tricotaje 
copii) — nici o vânză
toare. Dacă nu cumva
s-au amestecat printre 
clienţi, lipsa uniformei 
făcând imposibilă identi
ficarea lor. Oricum, ml- 
nute in şir, m
De-a întrebat <# efcsrtăm
Câţiv i posibili «Jtecţ:
discutau: „Oare cran este 
asigurată securitatea măr
fii expuse In asemenea 
Condiţii?"

Am dorit să ne înche
iem lr> *m i  opttobt rai
dul şl te Intrat
la fiSfefe. Şe'r%:'ţs*m fade- 
ţioneazâ într-un spaţiu si» 
«unt «a perierei m&gstfr 
aritei cunoscut suî> «u 
mele „Romarfa*. Patroa
na — dna Angela Şerb 
*- aparţine acelei cate- 
$mîl efe eomezetenţi sac* 
ştie să-şi prezinte îm ţtă  
ţ ,  prin â b u ^m  şi h**
aăvoinţâ, te il%0jă0a&. #1 
nu Ieşi i magazin fără 
cumpărături.

DMm ţ&krt
fea să tragă concluzii, ţmtf: 
nu numai lor, ci şi celor 
cate direct mi 
şti -jNd vimVL, net*mhal 
câ deviza „Clientul nas» 
tru, stăpânul t  * 
valabilă şi te economia de 
piaţă.

uşi»?* m
: VSOWCAItOlICAM '

Ihi serios potent! cultval- 
artistic care poate fi valorificat

Comuna Băiţa a avut în
totdeauna un potenţial cul- 
ţural-artistic remarcabil 
cenxtat şi pus în valoare 
de intelectuali remarcatei! 
(învăţători, nedici profe
sori) Obiceiuri c* * < t.«., 
elfetece* şl ţarine' '' moţeşti 
erau valorificate scenic de 
ansamblul folcloric „Cu. 
nuna grâului", de grupul 
vocal din Hărţăgani (aici 
funcţionând multă vreme 
şi o formaţie de- teatru 
în care jucau mulţi dintre 
oamenii satului), tar iful 
soliştii, formaţia de dan
suri populare, grupul vo
cal din Bălţa, dubaşii din 
Crăciuneşti şa. Du^i eve- 
ide^nttee 4m ’89 doar la 
Uărţâgai» «wi f^strat

anssmblulai f&rim 
de „C2ununa grâului* fsrin 
grija invăţătorului Viorel 
Demian şi <&, directoarei ie 
cămin- Maria Betea. a  u- 
nor oameni dăruiţi din sat.

După cum ne spu
nea dl. primar Claudiu 
Bsdz, consiU td local a ac
ţionat pentru refacerea 
zei E ̂ i>ţrilde a instituţiUer 
de cultură de pe raza w> 
manei, pmim eeţm )**» 
it» mai >,« ing-mm

oilteral dm «şt
ire?. 4 t enhumk « fm* 
gtevM şi m ţm t Mmtm* 
wmted ca ia primăvară 
•%* m  lari, «şwteţji 
rioere. Bcparaţil ăau  - a-
isettîsi M Citata* ftMte- 
rat din Hărţăgani; i i  Gfe 
nel a fost schimbată duşu- 
mmm, -mm- zugrăvit, 
riorul şi exteriorul. La Or- 
mindea, iw * cum ev *«&■!- 
nea aae&şi mt«i*9ow«^ 
sala mare tetdă acdM de  ̂
cent, iar terasa a fost a* 
coperită. Urmează să se 
efedflbwa % 0 5 -
ciuneşti. P#în grija sa, 

asigură combusti
bil lemnos pentru câmlriele

culturale şi şcolile de pe 
sate.

Tot prin grija Primăriei, 
căminul cultural de centru 
are de câteva luni un di
rector cu delegaţie în per
soana dnei Maria Iacob. 
Până acum, prin grija dân
sei, căminul de centru a 
fost gazda pen r~t discote i 
organizate de tir* a  *'U c 
paratura lor, iar la sărbă
torile religioase au loc- ba
luri, nedei. Cele mai fru
moase şi mai multe baluri 
se desfăşoară la KărţâganL 
Şi, un caz fericit, spre 
deosebire de alte comune 
unde aparatele de proiecţie 
au fost ridicate de cine
matografie, la Băiţa, Hăr
ţăgani, Că inel rulează fil
me pţ:. 16 mm, de două ori 
i»e săptămână. -

La întrebarea noastră 
se încearcă n  *-ti> «*»• 

comunei la potenţialul cul- 
artistic d» âUă.dâMt 

dna' Maria Iacob ne-a a- 
sigurat de reluarea sui 
tjitttf- a,ulm vri-r.se a i«.S* 
vltăţii formaţiei de dan» 
r« i p&puMrs. pentru /,«** 

ts L.
cuwascutui fimmpmf Tites 
A%itânrnt»,. La 
pe lângă respecUdJS Jin- 
ssmblu folcloric se va in- 
«4i % pe âeetwţte 'A* ee*** 
«u.. e r e  * paiHtepst 
hi *as Umivm U Ti,
m  i» Vf&^imsţU pe 
*»ţis «!» deăNSşi. starea 
dorinţă /-ass*â>'e reK’î&Kî- 
zarea tarafului şi a forma- 
ţiei do dansuri din 'real- 
tatoa centru de comună if 
ţvjixc ai" ,e \  ** e*
vsntualitatea |n  care ac
tualul director de cămin 
cultural cu delegaţie va 
f. ‘ si de Inspectoratul 
Judeţean omîr* Culttnâ, 
bineînţeles respefctându-se 
cele legalei
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C e  u ş o r  s f u r i  iwt t o a w t o t
Că S.G. „Siderurgica" 

S.A. Hunedoara este o 
firmă foarte mare, nu-i o 
noutate. Că de la 'o  firmă 
mare se poate 'fura in stil 
mare, nicţ asta nu ar fi o 
noutate. în multe locuri, 
asta este chiar realitate. O 
anume noutate la „Side
rurgica" ar f! însă străda
niile lucrătorilor Biroukd 
de poliţie platformă de a 
stăvili valul de furturi de 
tot felul din unitate. Nu- 
tnărul mare de asemenea 
cazuri găsite de noi prin 
dosarele poliţiei ori parche- 
telor relevă acest lucru. 
Din acestea, vă veţi con
vinge că, Intr-adevăr, s-a 
forat şi se fură nepermis 
de mult. Atât cei ce lu- 
crează - in ' interior, dar şl 
străini de firmă. Orice, 
bani să . iasă!

Nedelcu Rostaş a venit 
la Hunedoara tocmai .!*- - * 
Cuza-Plac, judeţul Sălaj. 
Nu cu gânduri curate, deşi 
Ia 21 de ani ar fi putut 
*mr< - cinstit S-a apucat 
de furat !> Lamirsoml 
de sârmă II s-a ales eu 
bucşe din bronz in valoare 
ie  265 000 de lei, pe care 
le-a valorificat la o unitate 
privată de colectare a de
şeurilor.

Deşi in oraş locuia fără 
forme legale, Constantin 
ifihai mai „lucra" câte 
deva pe la combinat. Pen

tru el „activitatea" a du
rat destul de mult. Din 
1993 şi până în prezent a 
furat 1175 kg de cupru, 
630 kg de bronz şi 18 kg 
de alamă. Făcuse aproape 
milionul când poliţiştii l-au 
oprit. Pe toate le-a predat 
la S.C. „Bleahu — Prodex" 
S.R.L. Hunedoara. Aşa 
este, unii pierd, alţii câş
tigă, nu?

Valoarea cablului din cu
pru pe care NleU Creţu, 
de 17 ani, şi Iacob Bu- 
dianu, de 20 de ani, îl fu
raseră Inir*© noapte, ţ-a 
ridicat la 720 QOO de le i! 
Degeaba însă, nu ău avut 

■ part», de el. Nicolae Tâ- 
ţăruş a trebuit să fie a- 
restat pentru a da soco- 

- teală pentru cele mai bine 
de două tone de deşeuri 
metalice neferoase forate.

. Adunase şi el vreo 800 #0® 
de lei pe ele, plus sala
riile pe care i le-a plătit 
firma păgubită.

Şi aciua, o adevărată 
bandă: Dumitru Sima,' me
canic, loan Lazftr, electri
cian, VirgB Cftmpeanu, lă
cătuş, Pandrie Urda, aţe» 
Iar, Constantin Dobrin, o», 
ţelar si Victor Oltean, me
canic. în perioada lui V3 
şl cea trecută din acest 
an el au forat de la feeui 
de muncă aproape trei tettt 
de deşeuri neârroste. 0  
acestea au luat drumul că

tre firma S.C. „Bleahu — 
Prodex" S.R.L. Hunedoara.

Nici sudorul Dorel Jurca 
nu a-a lăsat mai prejos. 
Dimpotrivă. Lucrătorii Bi
roului de poliţie platformă 
i-au documentat că în a- 
ceeaşi perioadă a sustras 
deşeuri din bronz, cupru şi 
aluminiu în valoare de 
1 150 000 de lei. Banii i-a 
băgat in buzunarul pro
priu! Ttot cu iţn roi «  ş] 
mai bine s-« ales şi llhâ- 
i«|W .AleşiiSirsţr Novac. ■ Pe 
ce? Pe bronzul, cupeul şl 
aluminiul furate de te O» 
ţelăria electrică II, Vedeţi 
ce uşor şe adună' milioa
nele? Da, dar când vine 
vremea socotelilor...

Vom încheia aceste rân
duri m  an exemplu e*»k 
sperăm, ne va feri de in
terpretări greşite, potrivit 
cărora am avea- ceva ; rit 
sideFUîgiştil hurtedoreni - Au 
mai fost asemenea tente 
şi nu le dorim câtuşi de 
puţin. Aşadar, Nicu Creţu 
şi Iacob Budianu, pe care 
i-am amintit pe te începtt- 
tul utireiului, împreună 
rit Oeidfo Luca, sunt şi 
autorii mai multor furturi 
«te pfose din bronz- şi cu
pru noi nouţe ! Ştiţi ce va
loare au avut acestea? Pe
tra milioane şi jumttete de 
Irit Ce ziceţi de treaba 
aste?

VALENTIN NEAGU

La Gelmar, comuna Geoaglu, se lucrează la finalizarea noului pod din 
beton, peste răul Mureş. Foto PAVăL LABA

Se caută o mână de gospodar
In prag de iarnă am 

irf*-* monumentala (fzbR 
din Brad aşa cum m i  
cunoşteam. Faţada dtar 
spre şosea ar fi trebuit 
de umilă vtrene prime
nită. Arată Urât. Tot In 
zona dinspre şosea sunt 
multe gropi cu apă, tot 
soiul de. materiale * îm
prăştiate... —

Ne îndreptăm spre tete 
de aşteptare clasa a U-a. 
Uşa n-are clanţă, dar «re 
geamuri sparte, ochiuri 
de gros lipsă. Înăuntru 
soba de teracotă este 
spartă, pe «te bănci tot 
felul de hârtii.

foaie nu sunt clanţe, nu 
se pot foriiide. La .alte. 
fol am vâzut rianţe, dar 

, frate;, defecte.

i n  g a r a  d i n  b r a d

Lângă sediul poliţiei 
®F se afiă intrarea ■ te 
pivniţă, la subsolul clă
dirii. Fără uşă, aşa c i se 
poate... ateiira tene mi- 
aerte din interior.

tea căţiva {»$ re afla 
i t e d  r e te /ă t !  peren 
încărcaţi de umezeaîS, ,im 
greşim dacă spunem al

nu-i departe ziua când 
se va dărâma. Cum arată 
pe dinăuntru ce să mai 
zicem.

-Toate cefe văzute am 
fi vrut să le discutăm cu 
cineva răspunzător . de 
actuala stare de lucruri. 
Nu am avut cu «ăne. Uşa 
deasupra cărria seria „Şef 
staţie" era teete&ă. Cât 
am zăbovit noi nu ~$*a 
descuiat. Am plecat gân
dind u-ne că sunt pfeeaţî 
în căutaite unsă. abtiei 
de gospodar. B it» m  fi 
s-o găsească şi .are puni 
te tttabă. Cftt uud re 
pede...

Gh. I. NNGBBA 'I . Nici la uşile de la te- greşim dacă spunem ol Gh. I. NEGI
« y r p« *i»rej ore*ra» i |ilp *mm**m**m m',mHtmmtmm, mm
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DIVIZIA NAŢIONALA

Steaua a ajuns 
pe locul doi

Nici o surpriză în etapa trecută 
din Divizia Naţională, gazdele ad- 
judecându-şi victoria cu excepţia a 
două partide încheiate la egalitate: 
la Baia Mare, echipa de pe litoral, 
F.C. Constanţa, a obţinut pe merit 
un punct la F.C. Maramureş — In 
timp ce la Braşov, formaţia de sub 
Tămpa obţine şi ea... a câta remiză 
cu Binamcv de mulţi primită cu 
zâmbetul pe buze?

Aşa cum remarcam şi în cronicile 
anterioare, Steaua îşi continuă ur
cuşul încet, dar sigur. După o primă 
repriză mai slabă, în meciul cu O- 
ţelul, în partea a doua a reuşit să 
egaleze, dar şi să majoreze scorul 
la 5—1, ceea ce a făcut să devanseze 
la golaveraj pe Rapid şi să ocupe 
acul doi in clasament D< acum 

militarii urmează însă să dove
dească dacă pot accede la primul 
loc. In etapa a Xl-a vor da faţă cu 

ia? etapa a -v*‘t >* ca... 
-F.C. Naţional,

In afara acestor trei formaţii ee 
■mamiiĂmm actualmente pentru pri
mele 3 locuri, nu se poate face 
abstracţie nie» de alte câteva echipe 
că sunt angajate în lupta ; pentru 
©CWârva «atu loc In prima pane 
â tfcsamenttflui — Gloria, jfijC. Ar. 
t *ş, Din; >r,,. Ku mai puţin aprinsă 
este şi bătălia ce se Bă- pentru pă
răsirea locurilor atât de periculoase 
ale retrogradării. Se pare că U.T.Ă. 
a clacat, îi va fi foarte greu să pre
da* altcuiva |sfttema mşi». In 
schimb, 6--? echipe — Intre care 
Oţelul Oalâţi, fo rtu l Sind, M«-< 
troputere şi F.C. Braşov fac mereu 
schimburi de locuri.

Rezultatele «apei: Gloria Bistriţi 
— Inter 3—1; F.C. Atgeţ — Rapid 
1—0; F.C. Maramureş — Farul 1—1; 
F.C. Naţional — Eleetrejmtbre $•*$>- 
Ceahlăul — U.T.A. 4-1; „U“ Clpj- 
N. — Petrolul 2—1; Steaua — Oţe
lul 5—1; Univ. Craiova — Sportul 
3—6; F.G. Braşov — Dinamo f —6.

CLASAMENTUL

viitoare: Rapid — F.G. Ma- 
ranm«|§î U,J,A — Ol Bistriţa; *n 
ter — F.C*. Argeş; ElectrcpRere — 
Ceahlăul; Sparţi*! - F.C. Naţional; 
Farul—Steaua; Petrolul — F.C. Bra
şov; t-p m  . W  ChijAtDinamo 
—- Uoiv. Craiova.
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D I V I Z I A E li  F.C. Bihor -  F.C. Corvinul 0-1 (0-0)

I

Trei puncte- de „aur“ cucerite de Corvinul 
pe terenul uneia din principalele contracan
didate în lupta pentru promovare, F.C. Bihorl 
La Oradea, hunedorenii au reuşit să se im
pună în faţa unei echipe de „calibru", desfă
şurând pe terenul de joc o partitură tehnico- 
tactică, bine pusă la punct de conducerea teh
nică. Din aşezarea pe gazon s-a văzut clar că 
intenţia era aceea de ă nu primi gol, cu cinci 
fundaşi de meserie, eu < Zâne -la- închidere, cu 
Mitrică retras, F.C. Corvinul a mizat pe defen. 
sivă, fără a  neglija arma bine folosită de Ga* 
bor, Mitrică, Costăchescu, Hegy, care a pro
dus panică în nenumărate rânduri printre: a- 
părătorii orădeni. Bihorenii încearcă să-şi im
pună jocul căutând să-l angajeze cu mingi pe 
sus, pe masivul Negrău, dar centrările sunt 
respinse cu siguranţă de apărătorii hunedo- 
reni. Până la sfârşitul primei reprize am mai 
notat şutul lui Mitrică de la 20 "de* m peste 
transversală, din tnin. 35.

După pauză, la 2 minute de la reluare, a- 
vea să se înscrie unicul gol al meciului. Era 
In min. 47, când în urma unui nou contraatac 
hunedorenii beneficiază de cel de-al patrulea

DIVIZIA A 1
Rezigtatele etapei: Callatis — Poiana 6. 

1—0; Cetatea Tg. Neamţ — ROcar 3—0; Dacia 
Piteşti — Bucovina Suc. 4—0; F.C. Vâlcea — 
Steaua Mz. 5—3; Faur — C.F.R. Galaţi 4—•; 
FI. Moroni — Seiena Bc. 0—2; Portul C-ţa — 
Acord Focşani 6—1; Met. Ptopeni — Gl. Bu-. 
Zău 2—0; Unirea Br. — Poli Iaşi 1—0.

corner. Execută Gabor şi nemarcat, Tetileanu J 
trimite cu capul în plasa porţii: 0—1. Gazdele ) 
încearcă să refacă terenul, dar nu reuşesc. I 
Oaspeţii profită de degringolada bihorenilor } 
lansând prin Gabor contraatacuri periculoase, * 
unul dintre acesta fiind aproape de finalizare, ţ 
dar Bardac şi apoi Costăchescu ratează. Hu- k 
nedorenii simt că nu pot pierde şi în min. 81 ?
sunt la un pas de 2—0. Ultimele 10 minute a- ţ 
parţin orădenilor, care forţează pe toate li- ( 
niile egala rea. Ei ratează două mari ocazii / 
prin aceiaşi Negrău. Meciul- se încheie cu vie- : 
toria meritată a oaspeţilor. \

Spectatorii bihoreni au aplaudat la scenă i 
deschisă evoluţia echipei hunedorene. Pro- 7 
şedinţele clubului Corvinul, Ion Petcu, remarca 1 
ambiţia cu care au luptat corviniştii, modul 1 
în care conducerea tehnică a reuşit să pregă- 
tească acest dificil meci. Partida a fost bine 
condusă de arbitrul Adrian Porumboiu (Vaslui).

F.C Corvinul: Ps m Sterean, Hait aer, Crâ 
ciun, TetUeanu, Bardac, Zanc, Gabor (67 Ma- 
jearu), Mitrică, Costăchescu, Hegy (’79 Ciorea).

i s

ION BADIN

i1I
i 1. F,G. Naţional 9 7 0 2 24-12 21 . m
| 2 . Steaua 6 r 3 1 ia  % m I
i 3. Rapid 9 6 9 3 14-8 18 ■

f|- 4.' Gl. Bistriţa 9 3 *1 3 19-16 16 1
l 5. F.C, Argeş 9 Ş 1 3 13-14 16 ■m.
1 6. Dinamo 9 4 2 3 19-15 14 1
| 7. Ceahlăul 9 4 2 3 17-15 14 ■

t
1 8. Farul 9 4 2 3 13-14 H I| 9 Petrolul . 9 -4 ' 1 A 16-13 13 i1 >&, lai'?- 9 ;4' 1 :■* 16-15 13 1t U. U. Craiova 9 3 3 3 12-11 12 ■

m  F£ Mmmu 9 2 4 3 8- 9 10 1
13. „U“ Chij-N. 9 3 î 5 10-14 10 i14 fc'v.’t'S 9 3 • 6 9-14 9 1

l 15. F*C. Braşov 9 2 3 4 6-13 9 i
[ 16-17. Oţelul 9 2 2 5 14-21 8 1
r  ■ ijîoE&î-' 9 2 2 5 4-H 8 I

18- U.T.A. 9 1 2 6 7-19 5 1

.< LASAbffiNTUL
1. Seiena Bc, 11 7 I
2. Bucovina Suc. 10 7 I
3. Un. Brăila 10 .6 1
4. Poli Iaşi 10 5 3
.6: Met. Plopeni 16 6 6
& Dacia Piteşti 10 5 2
7. Cetatea Tg. N. 10 5 2
8. Poiana C. 10 B 1
9. C.FJR. Galaţi i i  5 1

10. CS. FaUr 10 4 2
11. Steaua Mizil l i  4 1
|2. F.C, Vâlcea 10 4 1
13. Portul C-ţa 10 4 0
14. A.S* Rqcar 10 4 0
15. Acord Focşani 10 3 1
16. Flacăra .Moroni 18 2 3
ţ7. Glopia Buzău 10 3 §
18. Callatis Mg. 10 0 1

1 21— 8 23
2 15—10 22
3 25— 7 19
2 15— 9 IO 
4-15—14 18 -
3 24—13 17
3 19—16 17
4 16—14 16 
4 14—15 16
4 17—1
5 18—15 13
5 13—15 13
6 19—18 12 
e 14—21 12
6 14—25 10 
5 11—16 9
7 7—17 9
9 6...34 - 1

1. Poli Timişoara 18 8 I I 28— 9 as
2. Tractorul Bv. K> -.5 3 2 15— 7 M
?. Metrom t>/. 10 6 0 4 tă~~ i  U
4 Corv i,£ 10 5 2 ■* 28—11 17
5. F.C. Bihor 10 5 1 4 16—11 16
6. C.R.R. Timişoara 10 4 4 2 13— 9 16
7. Gloria Reşiţa 10 5 1 A 9—14 16
8. Gaz Metan 10 4 3 3 14— 8 15
9. Jiul Petroşani 16 5 0 5 15—16 15

10, A*S-A- Tg/ M. iB 4 3 3 12—15 15
1! Jiul Craiova 10 4 2 4 16—12 14
! î I.C • M Bv i i 4 1 5 9— 7 13
13. Unirea A.I. 10 3 3 4 #>. je t;
}% Unirea Bej 16 3: ■*: e 11—16 10
15. C.S.M. Reşiţa Hi 2 -4 4 5—14 lo
16. C.F.R. <auj-N. 10 2 2 5 7—16 9
17. Phoenix B.M. 16 2 3 5 4—18 9
18. Armătura Z. 1« t. 3 t 7—29 3

Etapa viitoare: Rocar — F.C. Vâlcea; Bu
covina —- Cetatea: Poiana — Dacia Piteşti: 
St-' »ua Mz - C.P.R Galaţi; ta  Buzău — O 
Moroni; Seiena — Callatis; Un. Brăila — Faur: 
Poli Iaşi — Portul; Acord — Met. Plopeni..

Ewnx- viitoare: Jiul Petroş -  Metrom; U- 
nirva A i -  Jiul O r i i Gaz M — Poli 
Timiş.; Gl. Reşiţa — C.F.R. Cluj-N.; C.F.R. 
Timiş. — F.C. Bihor;-Corvinul — Unirea Dej; 
A.S.A. Tg. M. — Phoenix: I.C.I.M. — C.Ş.M 
Reşiţa; Tractorul — Armătura.

IIII

Rezultatele etapei: Jiul Petrila — Min.
Bărbâtepi 2—1; Haber Haţeg — Min.
Certej 1—2; Metalul Crişcior — C.F.R.
Slmeria 3—0; Minerul Ghelari — Mine
rul Livezeni \d—O;-.- Min. Aninoasa —
Favior Orăştie 6—9; Constr. Httned. —

^ r ^ ^ u — 2̂ v i c t c » i a r c ă i a n  — e E t e c îă  M u r e ş u l  D e v a — A . S . A .  A u r u l  B r a d  1-2
Orăştie 2—1; Min. Teliuc — Min. Şt.
Vulcan 2—0.

D I V I Z I A 1 C j

Pe stadionul „Cetate*1

CLASAMENTUL •

>9U|ţnLTA'EELE CONCURSULUI
****m*mr

p & * m *tmmuE im
€ > « *W«n<m I—2 -
Bbţifjji li » «*. Padova 4—1

1—2

1
*
2

BBtatf
ttapoii — Bud
Pansa — Beggiana

TarlnP
Atalanta — Pweara 
Casap — Aaeoaa 
Coaenza— ‘ Ossena 
Lecee — PalepiHa

Food de câştiguri: 166184471 iei. ,

3—»
2—1
*HI.
t - ’O
3—6
1—3
6—9
’fsaf.

I
1

»

t
a
•
a

1. Min. Certej |2 12 6 0 45̂ -11 36
2. Min- Aninoasa 12 10 0 2 26— 7 30
3. Aurul Brad 12 9 • 3 33—12 27
4. Constructorul 12 7 1 6 37—19 21
5. Min. Ş t V. 12 7- 0 5 26—19 21
«- Mirt. Bărbăt. 12 6 2 4 25—18 20
7. Vict. Gălan 12 6 1 5 20—13 19
a Mureşul Deva 12 6 1 5 23—19 19
9, Dada Or&ştle 12 6 0 .« 23—20 Hi

10. Min. CBidari .. 12 5 2 5 27—21 17
11. Jiul Petrila 12 4 3 5 28—18 15
12. Met. Crişcior 12 5 6 7 23—33 15
13. Min. Livezeni 12 4 2 6 18—21 14
14. E.G.C.L. Câlan 12 4 6 g 20—46 12
15. Haber Haţeg 12 3 1 8 20—38 10
16. Favior Orăştie 12 3 1 8 15—34 10
17, Min. Teliuc 12 2 2 8 7—41 8
18. CF*R. Si». 12 1 1 10 9—35 4

Etapa vRteare: Fâvior Orăştie —
E.G.C.b. Câlan; Min. Livezeni — Min. 
Aninoasa; Min. Gertej — Min. Gbelari: 
Min — Met. Crişcior G.F.R
Rimeria — Haber Haţeg; VietoHa CMan 
— Constr. Hd.; Dao|a Orăştie — Minerul 
Teliuc; Min <Şt. Vulcan — Mureşul De- 
vau AS *. Auttil Bsrtă - 3tsl

Joc deosebit de disputa, 
între o echipă deveanâ de 
certă pâr^ectivă, eu mulţi 
jucător! thteri şî care pro
mit in viitor şi echipa 
oaspete mai cu experienţă, 
matură şt ; -agmatică ţp 
joc, cu obiectiv de cla
sare în locurile I—III.

După o primă . repriză 
echilibrată şî încheia# du 
#-0, in care am remarcat ca 
periculoase trei lovituri 
libere de la cea. 30 m, 
executate foarte bine de 
deveanul loan Bădoi şi 

\<> t *" ' a, por
tarul brădean, dar şi ra
tările oaspeţilor, în partea 
a doua a jocului, pe fon
dul de dominare al gaz
delor, brâdaati, pe un 
contraatac deschid scorul 
in min. 50 prin Petri ş<jr,_ 
iar Mureşul egalează In 
mm. 57 prin juniorul Q- 
parlescu, pentru ca în 
final. în min. 84, oasooţii

să înscrie golul victoriei, 
prin jucătorul Adam.
Un meci frumos, apreciat: 

de spectatori.
S-au remarcat Răducă- 
nescu, Bădoi, Nacu, Ma- 
cavei şi Oparlescu de la 
Mureşul Deva, iar de la 
oaspeţi, Petrişor, Adam, 
Almăşan şi Mihăilă, în- 
tr-un joc arbitrat bine de 
o brigadă din Hunedoara, 
formată din C-tin Dâ- 
nilâ la centru, ajutat la 
cele dmiă tipii de Vasite 
Pintilei şi Cornel Pop.

Mureşul Deva: Selmeşi. 
Butnaru, Răducăpescu, 
CSrstoiu, Bădoi, Maioavei, 
Nacu, Gîţ (Sava), Lila, Li
tera (Oparlescu), Mureşan

A&A. Awul Brad: Şi- 
mon, Gomoi, Almăşan, 
Poîverea, - Adam, -Mag, 
Ctostar, Nan, Mihăilă, Or 
beanu (Verdes), Petrişor 

' MfRCEA StRTtr.
Deva

I V I Z I A

V
DIVIZIA A 2 \

Rezultatele etapei: Unirea Dej — Gaz Me- J 
tan 2—0; Jiul Craiova •— Jiul Petroşani 2—0; | 
Poli Timişoara — Unirea A.I. 3—0; Metrom 4 
Bv. — GL Reşiţa 1—0; Fhoenix B-M- — C.F.R. J 
Cluj-N. 1—•; F.C. Bihor — Corvinul 0—I; j 
CS.M. Reşiţa — Tractorul Bv. tt—0; Armătura t 
Z. — C.FH. Timiş. Q—1; AS.A. Tg. M. — j
I.C.I.M. Bv. 1—0. {

CI ASAMWTUL 1

Vega Deva — 
Minerul Metru 0-2
De rezultatul acestui 

meci se legau speranţele 
revenirii formaţiei Vega la 
cunoscuta formă a fotbaliş
tilor ce compun această 
echipă de la Deva şi Ca
ransebeş. Nu s-ar putea 
spune că echipa — indife
rent de compoziţia şâ — 
nu joacă bine în câmp. Dar 
din păcate, evoluţia jucă
torilor este sterilă, inefi.

* cientă. Dacă jocul „merge* 
până în marginea caretăui 
echipei adverse, odată a* 
junsă aici, parcă s-ar afla 
în faţa unui zid. Unii ju
cători, de la care se aş* 
teaptă foarte mult, după 
Valoarea lor, par a fi ieşiţi 
din formă. înaintarea nu 
dă gol iar apărarea, dar 
mai ales portarii gafeazâ, 
şi aşa s-au tot pierdui 
puncte şi acasă.

Duminică devenii au a- 
vut de înfruntat un ’ ad
versar puternic, bine mo- 
tivat sâ nu cedeze. 6u 
toate aceste*; Vega putea 
n* in^e Şi ni « ţ este *» 

€,s fotbaiişt i deveni 
^ au dorit victoria 
luptat pentru- a o  oHtjfm 
Deşi de «jers-* mai ,rr*w 
în situaţiiclare dea înscrie, 
totuşi in minutele 6 şi 
gazdele îşi puteau ţ.n c* . 
tiza ascensit ne.» la p.va'ta 
lui Ntţă *l -‘ir,’% miU. 18, 
al -Wi * aspeţn ră betasU* 
dat de ci lovitură ■m m -  
fie \i* cea SS m, «pvwet# 
puternic tejganj şi tpr» 
-i spoarea *- »t ne, m- 
'ft-m m dreapta lai ArST- 
veamt. 4—*. % fost iingtera • 
ocazie dă gol In ptf. 
n a  repriză a oaspeţilor, pa 
care au exploata t-o cu 
promptitudine. !n minţitele 
2~ iş 39 gazdele *.tv f*  
lângă egalare, dar ocazia 
r mimă o K-o*.*'.- "’rţ«
în min. 43, când intră, sin
gur în careu şi trage în 
bară! Poate cu 1—j' Ia 
repriză, altele ar fi fost 
datele reprizei a II-a.

Deşi au lăsat impresia 
că vor marea, devenii nu 
reuşesc, cu toată in^stonţa 
lor, golul nici în partea a 
doua a meciului, în t£ţns| 
ce ei evoluează mai mult 
la voia Întâmplării, oasp*> 
ţii — bine aşezaţi in teren, 
ce şi-au însuşit se vede 
lecţiile antrenorului yă- 
năsescu (fost la Sportul 
Stud.) — au dat o Mină 
ripostă si. mai mult,. în 
min. 73, îşi măresc avan
tajul la 2—0 prin golul 
reuşit de Mincu — la un 
contraatac rapid! Sperăm 
că e timpul ca şi condu
cerea clubului să vadă cum 
se face pregătirea echipei, 
care este părerea- condo- 
cerii tehnice, a fotbaliştilor 
pentru a se stopa „poma
na" ce o fac echipelor 
oaspete - cu puncte foarte 
preţioase, care greu, vor 
mai fi recuperate.

Vega Deva: Rahovearua, 
Partusnic, Ibric, Stan, Popi, 
Neagu, ' Luca, .HalfâfB. 
(Perşa), Tănasă (Moi se), Rfr- 
Ins, Eîek. c

Paqir*'' ‘”i • o,io de 
SABIN CERbU



ANIVERSARI
•  La mulţi ani cu sănă

tate şi fericire părinţilor 
mei dragi şi mulţi ani îna
inte le doreşte fiul lor Adi 
din Bârcea Mica. Vă iu
besc dragi părinţi. ' '  ,

'|i; Pentru • Gogoaşe Mar
gareta din Simeria, la 
mulţi ani din partea soţu
lui şi fiilor Cristian şi O- 
vidiu, cu ocazia aniversării

• Cumpăr Renault 14,
înmatriculat. Relaţii tel. 
718030. (1612)

•  Vând fân. Deva, tele
vizor color, tel. 618606. ’

(91951)

OFERTE 
DE SERVICII

•  Primesc două fete în
gazdă. tel. 611429. (91947)

• Angajăm ospătari şi
ospătăriţe calificaţi, tel. 
623400. (91973)

COMEMORĂRI
• Se împlinesc cinci ani 

de la trecerea in nefiinţă 
a celei cate a fost o- mi
nunată soţie si mamă

ANA TIŢII / v  
Dumnezeu s-o odihnească!

■■■:; (91938)
•  25 octombrie, un an de 

mare durere sufletească de la 
despărţirea de scumpa 
noastră soţie si mamă

ANA WIESLER 
. Soţul şi fiul. (91917)

•  Astăzi se împlinesc cinci 
ani de la dispariţia dra
gului nostru colonel (r)

COST1CA suka 
Flori şi lacrimi pe mormân
tul său. Familia. (91975),

D E C E S E
•  Soţia Minerva şi fiica 

Liana, cu adâncă durere, 
anunţă trecerea fulgeră
toare în lumea tăcerii la 
numai 44 ani a celui care 
a fost

LEUŞOR MEDREA
om de aleasă omenie. Cu
vintele nu pot exprima du
rerea din sufletele tuturor 
celor care te-au cunoscut 
şi te-au stimat pe măsură 
omeniei de care ai dat do
vadă, atât în familie cât şi 
în -societate. (91969)

VÂNZĂRI- 
CUMPĂRARI

•  Cumpăr cuier pom,
metal, tablouri Bidermaier, 
plata deosebită. Relaţii
01 — 6853173, 01 —
6352397, (224)

•  Vând Ford Tranzit, în
matriculat, pentru trans
port marfă, sau persoane, 
telefon 619229. (91895) <

• Vând rulotă, fabrica
ţie Germania, cu încălzi
re. preţ 3 000 DM. Tel.
(520391. (91949)
. •  Vând casă Nojag, 117, 
sau schimb cu apartament 
Deva, tel. 621296, 629844.

(91957)
•  Vând Peugeot J 5 de 

i tonă, în bună stare, mo
tor 1800 cmc, benzină, 70 
GP, an fabricaţie 1984,
100 000 km, preţul 7200 
DM. Orăştie, Unirii, 40.

(91956)
, •  Vând convenabil bas
culantă Saviem 6 tone, 
autospecială, tel. 647407.

: (91953)
. • i Vând tractor U—650, 
plug şi remorcă, iei. 614974.
; ' (91946)
, •  Vând lucerna (nutreţ), 
sfpclă furajeră. Şoimus, nr.
?jS5... , (91944)
r '<* Vând vcăsă’ mane, â- 
nexe, gradină 68 ari, în 
jsatţil Bârsău, ţir. 42, teren 
effăpţl. Informaţii până ia 
i noiembrie la Bârsău, după 
.1 noiembrie, tel. Brăila,
JB59/648581. - - (91942)

... u.rVâpd casetă şi semi- 
fasetă. direcţie ARO, . mo- 

• del nou, " tel. 619526,9—17.
1 ' , (91933)
j ...• Vând pungi plastic-(ţip 
.hiaţpu), foarte rezistenţe,
,5000 '.lei/kg şi- haine import 
jrişsortatc en gros 2714 lei/
Tkg. Tel. 627929. (91893)

•  Cumpăr talon Ford
jFiesta, tel. 064/199158, Cluj, 
ora 10-18. . (91955)
, •  Vând corpuri mobilă,
Deva, Micro 15, bl. . 20, 
ap. 56. (91964)
; • Vând frigider , Arctic,
,240 I şi cârlig rulotă, tel.
'620095. (91960)

•  Vând tablă zinca tă, 
dreaptă 0,45 — 1475 kg, ta
blă zincată cutată 6,75 —
1339 lei/kg, tablă neagră 
cutată decapată 0,8 — 1,6 
— .787 lei/kg. Tel. 627929.

•  Vând casă la Călimă-
neşti şi pianină cu placă 
de bronz. Tel. 623315, după 
ora 16. (90857)

•  Vând apartament 2 
camere, zona OM si teatru.
Tel. 717446. ‘ (1590)

•  Vând casă şi pământ 
în comuna Ghelari, str.
Poiana, 33. (1589)
IfrtV .W .VSV .V.VW J'.SV.'.V .VA V.VA V.V iV rtW W

BBC; 14,30 Post meridian;
16.00 Sport; 16,30 Muzică;!
17.00 Ştiri; 17,10 Mica \ 
publicitate radio; 17,30 ■ 
Lecţia de engleză (Cursul ■ 
11 — original); 17,45 Mu-! 
zică; 18,00 BBC; 19,00 J

•  Familia îndurerată 
anunţă moartea fulge
rătoare a iubitului soţ, 
tată şi bunic • 

LASZLO ZOLŢAN 
(ZOJLI — cofetarul) 
înmormântarea — 

-în 26 octombrie 1994, 
ora 14, de la Capela 
cifnitirului catolic. Nu 
fe vom uita niciodată.!

(0090307)

•  Familia Glodean 
Emilian şi Irina, pă

rinţi, fratele Nicu, cum
nata Fani, nepoatele 
Roxana şi Nieoleta a- 
nunţă cu adâncă du
rere. încetarea din 
viaţă a scumpului lor 

-EMIL GLODEAN 
(BOBICA)

secerat de o boală ne-: 
cruţătoare la vârsta de 
37 ani. 'Corpul neînsu
fleţit este depus la 
Casa Mortuară Deva, 
iar înmormântarea va 
avea loc la Cimitirul 
Bejan, azi, 25 octom
brie, ora 13. Dumne
zeu să-! odihnească In 
pace! (91971)
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CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA 
CONVOCARE

In temeiul aft. 61, alin. 1 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 69/1991, se convoacă Consiliul jude
ţean Hunedoara, în şedinţă ordinară, la sediul acestuia, 
pentru data de 4 noiembrie 1994, ora 10, cu urmă
toarea ordine de zi: ,

1. Informare privind activitatea desfăşurată de 
Corpul Gardienilor Publici din judeţul Hunedoara, de
la înfiinţarea sa;

2. Informare cu privire la stadiul investiţiilor in 
Valea Jiului;

3. Informare cu privire la participarea la şedinţe 
a consilierilor judeţeni;

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea buge
tului judeţului Hunedoara pe anul 1994:

5. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin lici
taţie a unor bunuri aparţinând Consiliului judeţean 
Hunedoara; ' V-j

6. Proiect de hotărâre privind transferarea docu
mentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, 
precum şi a studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate, 
din evidenţa contabilă a Consiliului judeţean- Hune
doara, in evidenţa contabilă a consiliilor locale pen
tru care au fost întocmite.

CASA DE CULTURA DEVA 
UNIVERSITATEA POPI CARA 

' ) ANUNŢA;
Deschiderea următoarelor cursuri de calificare, 

începând cu data de 1. XI. 1994 :
•  Fochist medic presiune
•  Macaragii — grupele I şi III
•  Laboranţi C.T.
•  Curs intensiv de creaţie vestimentară (croito

rie)
•  Contabilitate pe calculator
•  Operatori cameră video
•  Cosmetică;

SCurs de percuţie, orgă electronică, chitară 
Bucătari

Cursurile de fochişti, macaragii şl laboranţi sunt 
de calificare şi autorizare şi se realizează de Direcţia 
Muncii şi ISCIR Sibiu.

Toâte cursurile sunt abilitate de Ministerul Muncii, 
eliberându-se act valabil pe economia naţională. .

înscrierile se fac la sediul Casei de cultură Deva, 
zifnic, între orele 9—18. Informaţii suplimentare la 
tel. 616882. ,

y.rnmmmmmmmmmm m —   ■ «iiilum j n .  i_ » ; .i liii_ 11 " **

SOCIETATEA COMERCIALĂ CORVINTRANS
S«A.

Cu sediul în Hunedoara, str. Stufit.
Aduce iu cunoştinţa intenţia de m ajorare a 

tarifelor la transportul de m arfă şi călători.

i !

îi
! i

I SUCURSALA JUDEŢEANĂ
j HUNEDOARA—DEVA j

j Anunţă agenţii economici şi persoanele \ 
j fizice de pe raza oraşului Simeria deschi- j 
| derea 1
I AGENŢIEI BANC POST S.A. SIMERIA,{

cu sediul în Simeria, str. 1 Decembrie, j 
I bloc Al, parter, începând cu data de 28. \ 
jX 1994. j

Se pot deschide conturi de către a- j
* nn/ntn 04 <n'/Jă*OA/lW/3 I,economici şi persoane fizice pen- 
| tru efectuarea de operaţiuni bancare. |

ţ | Agenţii economici şi populaţia pot să;

ţ 1î efectueze depuneri în depozite pe 3,

s 
\
\

i

CAMERA DE COMERŢ Şl INDUSTRIE 
A JUDEŢULUI HUNEDOARA — DEVA 

Organizează următoarele cursuri:
.• Curs de „NEGOCIEREA Şl DERU

LAREA. CONTRACTELOR DE COMERŢ 
INTERNAŢIONALîmpreună cu PER- 
COMEX S.A. BUCUREŞTI, la Deva, în 
perioada 31 oct. — 30 nov. 1994, şi la Pe
troşani în perioada 7 nov. — 7 dec. 1994.

•  Curs de INIŢIERE ÎN CONTABI
LITATE (noul sistem) LA DEVA.

Informaţii suplimentare şi înscrieri — 
la sediul C.C.l. Hunedoara — Deva, str. 
1 Decembrie, nr. 35, tel. 612924, 616792, 
fax 618973.

S.C. ALGEX1M 

PETROCOM S.R.L.

V  !

! ! 
I I

i

! luni şi 1 an, cu dobânzi avantajoase. : |
| Efectuează plăţi, alocaţii pentfu copii j 
j de vârstă ' şcolară.

. -•;.'•• i : ': '-y:: "• -. ; r:.'«i'■

S.C. SCORPION S.R.L. I
iV- V

din HUNEDOARA I 

S tr, Constantin Bursan I. V ,; . 7  .A t ';

nr. 1 1

<îkhâr

I

MARŢI, 25. 10. 1994

6,00 BBC; 6,30 Maraton 
matinal; 9,00 Ştiri; 9,10
Muzică populară; 9,30 <?e ,, ., ;
Lecţia de engleză (10 — Thnller, 21,00 BBC; 21,30 J
reluare); 9,45 Morning Oglinda sufletului *- j  
muslc; 11,00 Mica publi- Autodepăşire şi desăvâr- ■ 
citate radio; 12*00 Muzică; Şire: 22,00 Ştiri; 22,10 O-,
13,00 Ştiri; 13,10 Mică glinda sufletului (II); 0,00! 
Publicitate radio; 14,00 V.O.A. Europe. î

W M V A V A V V W A V /W W M W W A ’A 'A ’.V JW .

prin magazinele din:
•  DEVA, str. 22 Decembrie, nr. 67
•  HUNEDOARA, str. Grădinilor, nr.

2 A
- • PETROŞANI, str, 1 Decembrie 1918, 

nr. 100 .
— congelator 210 l — 560 000 lei
— congelator 160 l — 490 000 lei
— congelator 120 l — 400 000 lei , 

— frigider 240J — 390r 000 lei. (90900)

•  tilel; floarea soarelui — import
#  bogat sortiment de coniacuri

#  specialităţi ciocolată
•  fructe import (citrice) şi indigene

Telefon 717439. . (90670) ţ

-  ' -  ■
DIRECŢIA GENERALA A FINANŢELOR PUBLICE j 

ŞI CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT ' 
HUNEDOARA — DEVA -  j

ANUNŢA că revine la anunţul anterior şi orga- * 
nizează

I

în data de 28. 10. 1994, pentru ocuparea posturilor | 
vacante existente la: J

•  D.G.F.P.C.FB.: I
— Inspectori specialitate — studii superioare ec. j
•  CIRCUMSCRIPŢIILE FINANCIARE DIN JlM

DEŢ: |
— Şef birou — studii superioare ec.
— Inspectori sp. — studii superioare ec. |
— Inspector — studii medii ec. ,
— Agent fiscal — studii medii )
— Secretar dactilograf — studii medii »
•  Administraţia financiară Deva: I
— Şef serviciu — studii superioare ec.
Concursul se va organiza Ia D.GŢ.P.C.F.S. IIu-1

nedoara'—'Deva.
Relaţii suplimentare, tematica şi depunerea dosa-1 

relor — la Serviciul „Salarizare, resurse umane şi j 
gestiune** din cadrul Direcţiei generale, până la data |  
de 27. 10. 1994. ' “

I
■ S.C. HORTICOLA S.A.

W: D E V A

Ferma viticolă Şoimuş vinde zilnic, inclu
siv duminica, în tre  prele 8—18:

•  MUST — 600 le i/ litru l

In  p reţ se include ş! TVA.


