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Secvențe reportericești de In scrutinul electoral
deșfășurat duminică

l)E\ A : . AM Cl xH’AN’IT MVLT ÎNAINTE DE
La cele 39 secții de vo

tare din Deva, alegătorii 
s-au prezentat in număr 
mare Încă de la primele 
ore ale dimineții de du
minică. In jurul orei 8 și 
noi am stat la rînd minu
te bune la secția nr. 29 
din Gojdu. Am văzut ti
neri și vîrstnici prezen- 
tindu-se la urne, familii 
întregi, chiar și cu ne- 
poți-ii frumos, ne-am zis. 
Cetățenii își îndeplinesc 
un drept constituțional 
de cea mai mare răs
pundere. Asemenea as
pecte am surprins și la 
multe alte secții.

— La secția nr. 29, al 
cărei președinte sint, chiar

din momentul deschide
rii s-au prezentat zeci și 
zeci de alegători — ne 
spunea dl Emil Buzaș. To
tul decurge în ordine, a- 
legătorii au verificat în
scrierea pe liste din vre
me, nu avem situații deo
sebite.

Am stat de vorbă cu 
mulți cetățeni. Și înain
te și după ce-și exercita
seră dreptul la vot. Din 
spusele domnilor Mircea 
Valea, Minu Onofrei, loan 
Jurca, Elena Sucigan, Ma
ria Crișan, Vasile Mihăi- 
lescu etc., am reținut că 
au cumpănit bine înain
te de a pune ștampila pe 
buletinele de vot. Atît

X l’l NE ȘTA.MI’IL \...“ 
la candidații de primari, 
cit și la consilieri. Este 
un lucru firesc, un gest 
de răspundere civică, ce
tățenească : în fruntea 
obștii, la conducerea De
vei trebuie să fie aleși 
cei mai buni gospodari, 
oameni care să asigure 
municipiului reședință de 
județ o dezvoltare și o 
creștere în toate dome
niile : economic, social, 
cultural, edilitar-gospodă- 
resc. Sâ avem credință 
că așa va fi. Numără
toarea buletinelor va sta
bili.

GIL I. NEGRIA

(Continuare în pag. o 2-a)

volarc nr. 18 alegătorii s-au prezentai la urne <le InDeva. 
iW-lo <>ro

Si la secția de 
ale dimineții.
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Mai moderato, contabile!
Am văzut structura cos- 

turlbrr la taxele comune 
■ au fri.t percepute în lu

na dc embrie a anului tre
cut. de 1 • locatarii uneia 
dintre cele opt asociații 
ciic funcțg'neaz.â in cartie
rul Orașul Nou din Călan. 
Se ridica cel puțin două 
. mne de întrebare in le- 
g (tură cu această structură. 
Dar i.it-o cum arată la 
cheltuielile pe persoane : 
’■• 4 li-i g'-nt-ru apă rece, 

<>.'“! lei pentru gunoi, 4.7. 
Ici canalizarea menajeră, 
4 15 lei apa caldă. 17,20 Ici 
indemnizațiile personalului 
de la a'oci.iție, 0,20 lei 
cheltuieli gospodărești ți 
l''.eâ lei pentru gazul la bu
cătărie. Ce observăm la 
prima vedere ? Pentru ser- 
vieii d-.' gospodărie romii- 
n.-.'.i - apă rece, apă cal
da. ' )n gunoi, — organi- 
' torul de prestație perce-

.■ In total 39.95 lei dc 
• ersoana Personalul aso- 

atici. respectiv adminis- 
' torul și femeile cu 

-• e s an încheiat conven
ții (da<ă . or fi încheiat)

pentru curățenie la părțile 
dc folosință comună, înca
sează indemnizații care se 
cifrează la 17—20 lei pe 
persoană. La prima vedere, 
cifrele nu spun marc lu
cru. împărțind însă popu
lația cartierului d.- 8 400 
persoane la opt asociații, 
revin în medie 1 100 per
soane pc asociație, care 
contribuie la plăti indem
nizațiilor respective cu su
ma totală dc 18 920 dc Ici, 
adică 2,2 salarii minime pc 
economie, la nivelul sala
riului indexat de Guvern, 
de la 1 ianuarie 1992. Să 
nu se uite însă că c,tc 
vorba dc indemnizații, nu 
dc salarii. Și este nefiresc 
ca acest clement de calcul 
să reprezinte aproape 50 la 
sută din valoarea însu
mată a altor patru elemen
te dc cost, însemnind pres
tații care presupun sala
rii, consumuri materiale și 
consumuri energetice. I)ar 
lasă că nici furnizorul dc 
apă nu rămine dator. La 
tarifele aprobate de l’re- 
f ' tura Județului, pentru

*•»•»•»•••*•

unitățile dc gospodărie co
munala, la apa potabiiă, in 
urmă doar cu citeva zile 
(vechile tarife fiind mult 
mai mici), rezultă că fie
care locatar dintr-o aso
ciație a cartierului O.N. 
Călan a consumat 130 de 
1 de apă zilnic, ceea ce lo
cuitorii Colanului mărturi
sesc cu mina pe inimă că 
a fost imposibil să se în- 
timplc, așa cum li s-a fă
cut lor această prestație în 
luna decembrie. Mai mode
rato, deci, contabile, cind 
încarci contul debitor al 
locatarului !

ION ( 10(1 El

0 Ă/l l.Tt dl HI. Din part a 
pa turli .ludoțului Hunedoara 
am primit o adr ă prin care sc 
ruliu mulțumiri Societății „Multi- 
prima" S.ll.L Deva pentru impor
tanta donație dc carte din Im
port oferită in clor de copii șco
lari din j'trplii! nodru. Ne frac 
plă> ere vi :ie: m;ăm a ■•menea 
' ■di f 7 i

0 CAPI \TIDl Iteri 'a de 
cultură, in for mare ,i afinii „f'a- 
ieil:le“ ri l'i'rat î-( anul al d<ă- 
l a de o. fb Condusă dc

riilorn1 !■ Aboli»;.. iii, nublba-

ANUL IV
NR. 553 
MARȚI, 

11 FEBRUARIE 
1992

4 PAGINI • 10 LEI

Oaspeți dragi 
la Rapoltu Mare

Rapoltu Mare a primit, 
recent, vizita dlui Pierre 
Hycrnard, viceprimar al 
comunei Acneaus din fran
ța. Dl Pierre — un om 
foarte simpatic, în vîrstă 
de 62 de ani — ne-a vorbit 
cu patos despre legăturile 
tot mai strinse dintre loca
litatea pc care o reprezintă, 
o comună cu 4 600 de lo
cuitori, situată în nord-ves- 
tul Franței, aproape de Ca
nalul Minecii — și Rapol
tu Marc. Vizita dumnealui 
este cea de a treia prezență 
a reprezentanților localită
ții Acneaus pc pămînt ro

v* A A ************** A* ********-*****. *.*_^***

UM4 PS Zî
X r. ti ■,.« pun m.ii mult foc in poeziile aces-

•’ ' '• «tul. mlnbj poetul pe redactorul revis
te

— Invers, dragul meu ! ripostă redactorul.

«****••••< ***** »•*««*****•***-. **********

mânesc. Dc data aceasta, 
viceprimarul a adus medi
camente, cărți, rechizite 
școlare ș.a, trimise de lo
cuitorii satului francez, la 
inițiativa primăriei.

Interesant de remarcat 
este felul cum s-au stabilit 
relațiile între Acneaus și 
Rapoltu Mare. faptul îl 
are drept inițiator pe dl 
Ovidiu Zbora, arhitect, ple
cat in 1990 din țară, șl care 
lucrează intr-o localitate 
vecină cu comuna din care 
a venit domnul Pierre. Du
pă revoluția română din 
decembrie 1989, consiliul 
primăriei din Acneaus a 
Îiotărît .să nășească- o co
mună din România. Patro
nul firmei unde lucrează 
dl Ovidiu Zbora locuiește 
în comuna Acneaus, fiind 
consilier al primăriei de 
aici. Patronul l-a rugat pe 
O.Z. să desemneze o loca
litate rurală din România.

TK XI \N BONDOR

(Continuare in pag. a :t-a)

■ FNGI.EZII SlNT FI- 
I.XNTROPL Marca Britanic 
va profita dc cele 6 luni 
cit va fi la președinția Co
munității Europene, pentru 
a ajuta noile guverne de
mocratice din Centrul și 
Estul Europei, in consoli
darea reformelor și chiar 
aderarea la l’ia.'a ^omti- 
nă. Ministrul britanic de 
externe, Douglas Hurd, a 
declarat că țara sa speră 
ca Polonia, ( cho-Slovacia 
și Ungaria să devină mem
bre cu drepturi depline ale 
Comunității Europene îna
inte dc sfirșitul deceniu
lui. A mai menționat că 
este pasibilă admiterea 
Austriei, Finlandei și Sue
diei ni anul 1996.

■ TANCURI (NE... PE
TROLIERE) 1*E MARE. Un 
vapor avînd la bord 12 tan
curi T-72, fabricate in 
Celio-SIovacia. despre care 
se crede că sint destinate 
Siriei, a acostat, ieri, in
tr-un port danez și este in 
așteptarea unui permis <le 
export eliberat de autori
tățile daneze. Sc presupune 
că încărcătura reprezintă o 
parte a acordului încheiat 
intre Praga și l)ama<" a- 
nul trecut, care * ;ede 
un export dc 250 dc tan
curi T-72. X asul a fost în
cărcat simbătă. in portul 
pohhicz Szczecin.

ția consacră, in ultimul său nu
măr, spații însemnate poetului 
național Mihai l'.mincscu, filozo
fului Petre Tulea, corespondenței 
tul A /■ Haconsliu va directorul 
revistei .Cariatide", poeziilor sem
nale de. Carmen Dcnirn, I cp 
liutnaru, tradui erilor din lirica 
iugoslavă. Sint prezente in co
loanele publica/iei al doilea epi
sod al Dosarelor /{evoluției" la 
Hunedoara, „Enigmele magice ale 
Iu mii mm .ti »•" sa. (\l ii i.

0 PltOGHAME. i;,A(..cr 
Ih va a încheiat operațiunea di’ 
inventariere a rețelelor tehnlco- 
edllilare (dc distribuție a apel dc 
fi rmofii arc) si a celorlalte dotări' 
■nre nere.ilă reparații curente 
■au capitale I» curlhtl acestui 
an. Se intui mc in prezent pro

grame de reparații și... se caută 
sursele de finanțare a acestei 
acțiuni dc. la rare locatarii aș
teaptă mal mult o „operație, dc 
înfrumusețare". (I.C.).

0 PENTltll SPITAL. Aso
ciația pentru construirea Spita
lului de copii „Prof. Ion Țurca- 
nu" din Timișoara fuce. apel la 
cei care doresc să contribuie cu 
subscripții in bani să depună su
mele pc care le au disponibile 
In acest scop, utlllzind contul 
nr -Hi IHi 8C> 02 deschis Io Ii. A S, A. 
Timișoara bdul Loga, nr 35. 
(N. T ).

0 „IKH ACT". I'.de numele 
unei noi societăți comerciale în
ființată de curînd la Hațeg, care 
are drept scop colectarea, pre

lucrarea, desfacerea laptelui șl 
a produselor lactate. Noua socie
tate face abonamente cu consu
matorii, tn baza cărora laptele 
se. rezervă pînă ia orele 11. Pen
tru rezervare se achită doi lei de 
fiecare litru, sumă ce sc plătește 
la întocmirea abonamentului. 
Plata laptelui sc face. în Tnnmen- 
tul ridicării lut, prețul fiind de 
10 lei litrul, față de 10 lei cil 
costă pe piața neorganizată. Des
facerea sc face prin chioșcul pro
priu situat In piața de alimente 
a orașului. (N. S.).

■ FALIMENTUL ÎN 
UNG XRIA. Legea falimen
tului. intrată in vigoare 
<le la 1 ianuarie, va forța 
multe companii din Unga
ria să se înregistreze pin 
tru stare dc faliment, dacă 
nu-și plătesc datoriile in 
termen de 90 dc zile. ( liiar 
înainte dc apariția legii, 
numărul iazurilor de fali
ment, la Budapesta, s-a du
blat in fiecare an, incepînd 
cu 1988. Anul trecut, numai 
la Budapesta s-au înregis
trat 1 280 dc falimente.

■ ȘOM X.IUl. 1. \ NEMȚI. 
Șomajul in fosta Germanie 
de X'est a crescut ușor m 
luna ianuarie, față de de
cembrie, ajungînd la 1.88 
de milioane de persoane, 
față dc 1.7.) de milioane. 
In luna precedentă. Nive
lul actual al șomajului, ex
primai in procente, repre
zintă 7 la sulă din forța 
de muncă.
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SECVENȚE REPORTERICEȘTI DE Lft SCRUTINUL
ELECTORAL DESFĂȘURAT DUMINICn

HUNEDOARA : DEPLINA LIBERTATE
A EXPRIMĂRII OPȚIUNILOR, DAR VOTAREA

PUTEA I I M XI BINE ORGANIZATA
La M-eția nr. 38 din mu

nicipiul Hunedoara stăm 
de vorbă cu Marian Cer- 
năianu, mecanic auto la 
I.C.S.M., care tocmai ie
șea din cabina de vot.

— Am venit de acasă cu 
gindul clar pe cine să vo
tez, așa că operația tn 
sine — votul — a durat 
puțin — ne-a spus inter
locutorul.

Aproximativ la fel ne-a 
vorbit și dl ing. Oliviu To- 
pliceanu de la laminorul 
bluming al societății „Side
rurgica", adăugind ■

— Domnule, actul de as
tăzi are mare importanță 
pentru România, intrucît 
sînt primele alegeri cu 
adevărat libere, după atî- 
tea decenii de totalitarism.

In municipiul Hunedoara 
am intilnit insă și citcva 
aspecte ce nu au favorizat 
buna desfășurare a votă
rii. Iată-le, relevate de 
dnii Petru Todea și Pe
tru Covaciu, președinții 
secțiilor nr. 38 și 26 : •
un mare număr de oa

Hunedoara. Deplină libertate fn exprimarea opțiunilor.

BRETEA ROMÂNA ; PARTICIPARE

NUMEROASA LA \OT
I^a Bretea Română — 

una dintre comunele mari 
ale județului — am stat 
de vorbă cu dl loan Pil, 
președintele secției de vo
tare din satul de reședin
ță a localității.

— Votarea — cum ve
deți — se desfășoară 
cursiv, în ordine și liniște 
— ne-a spus interlocutorul. 
Oamenii vin cu buletinele 
de identitate șr-și exprimă 
opțiunile în deplină liber
tate.

— Bretea Română cuprin
de 13 sate, unele aflate la 
mare distanță, de aceea

BRAD: UN VOT PENTRU PROSPERITATEA
NOASTRĂ

9 februarie 1992 — o zi 
cu semnificație deosebită 
în istoria urbei — Brad. 
Tot atiția aspiranți (nouă) 
și-au depus candidatura 
pentru fotoliul de prim 
gospodar a) orașului. 10 .309 
alegători, din 14 286 înscriși 
In liste, la care s-a ală
turat unitatea militară din 
localitate, s au prezentat la 
umc.

meni nu erau înscriși în 
listele electorale , • a fost 
săracă informarea oame
nilor cu privire la locul 
unde să se prezinte la vot;
• secțiile de vot au fost 
parcă organizate în pripă, 
multe n-au avut nici mă
car arborat steagul 'ării;
• urnele erau urite — o 
ladă de lemn oarecare ; • 
în multe secții era mai 
frig ca afară (la Buituri 
de pildă), așa că cei din 
comisie au înghețat pur și 
simplu.

Aceste aspecte și altele 
au determinat-o pe dna 
Antoaneta Zapotinschi, pre
ședinta circumscripției e- 
lectorale municipale, sâ ne 
declare :

— Primăria nu s-a ocu
pat cum trebuie de organi
zarea votării. Alegerile lo
cale se organizează o dată 
la patru ani și sint un e- 
veniment major in viața 
țării. De aceea meritau mai 
multă atenție.

TIHI.1N IJOMJOR

au fost amenajate secții de 
votare în satul de reședin
ță, în Bretea Strei ți în 
Ocolișul Mare — ne-a spus 
dl procuror Petru Rusu, 
președintele circumscripției 
electorale. In plus, pentru 
a oferi tuturor oamenilor 
posibilitatea să participe 
Ia scrutin, prin grija pri
măriei s-au asigurat mij
loace de transport care fac 
curse regulate între sate. 
Ca urmare, pînă acum — 
r'ntcm deja la prinz — nu 
votat mai mult de jumă
tate dintre cetățeni.

TH. BONDOR

Prezcnțl în zonă, am re
ținut clteva dintre gîndu- 
rilc celor care s-au pre
zentat la urne, precum și 
ceea ce după opinia dum
nealor ar trebui să stea tn 
permanență pe agenda vii
torului primar.

• Lucia ți Dan Răchită : 
Am venit la vot ca să ale
gem pe cel mai bun, care 
să rezolve multele pro

bleme pe care le ridică 
astăzi orașul: curățenie, 
sprijin micilor întreprinză
tori, combaterea actelor de 
speculă, corupție, a fapte
lor antisociale, rezolvarea 
problemelor privind locuin
țele pentru tinerii recent 
căsătoriți. • Dl Nicolae 
Ivanenco : Cu speranța că 
va fi mai bine în oraș și 
în țară. Orașul trebuie 
mai bine gospodărit. Bute
liile sînt încă o problemă 
care trebuie grabnic re
zolvată. Demararea lucră
rilor la Școala Generală 
Nr. 2 Brad nu trebuie o- 
misă. • Dl Cornel Ștefan; 
Mai mult interes pentru 
curățenia și ordinea din 
oraș. O atenție mai mare 
actualelor clădiri de locuit 
din Brad. Un sprijin ac
tului de cultură, precum 
și petrecerea timpului li
ber al locuitorilor orașu
lui. • Dna Margareta Sto- 
ian : Prioritar — curățenia 
orașului, aprovizionarea cu 
butelii, amenajarea spita
lului, a unui ștrand. Vii
torul primar al orașului 
să facă ceva pentru orașul 
Brad. Ușa primăriei să 
fie deschisă pentru orice 
problemă de interes obștesc.

I.a secția de volarc nr. 10 
< ălan a venit să voteze ți 
I. Ilrădeanii. Nu era însă 
trecut pe listele electorale 
fi nici nu n votai...

• Mariana și Marcel Oan- 
cea: Ar fi multe de
spus, toate sînt importante: 
copiii mici nu beneficiază 
de abonamente pentru lap
te, amenajarea unui punct 
farmaceutic peste Luncoi, 
igienizarea orașului, alt
ceva decît birturi. • De 
la Curcchi am reținut prin 
domnii Petru Chilean ți 
Aurel Fodor : Aproviziona
rea ritmică cu pîine ți 
butelii, rezolvarea proble
melor de transport, clarifi
carea situației pădurilor, 
De la jumătatea anului 
1991 s-au eliberat titlurile 
de proprietate, dar faptic 
nu s-a făcut nimic. • Dom
nul Furdui Avram din 
Crișcior: Să fie interes 
mai mare pentru gospodă
rirea comunei, finalizarea 
problemelor legate de Le
gea fondului funciar, o a- 
provizionare mai serioasă a 
zonei, c Din Gurabarza, 
dl Iosif Colcr propune pen
tru agenda noului primar 
al localității Crișcior : a- 
menajarea pieței din Gura
barza, clarificarea situației 
care rezidă din Legea fon
dului funciar, a pădurilor 
cit și a drumurilor.

Din discuția cu cîțiva 
alegători am mai reținut 
pentru viitorul primar al 
orașului Brad un fapt sem
nificativ : primarul nu tre
buie să facă prea multă 
politică, ci să se ocupe de 
gospodărirea mai bună a 
localității.

CORNEL POENAR

HAȚEG. UN ELECTORAT IIOTĂRÎT
Fstc ora 12,30. iar la 

secția de votare nr. 3 Ha
țeg s-au prezentat 45 la 
sută din cei 1 762 de ale
gători. Din cele spuse de 
dl Florea Chircu. președin
tele secției de votare, pro
bleme deosebite nu sînt 
aici. Treaba merge însă 
mai greoi, intrucît la comi
sie nu s-a prezentat re
prezentantul Mișcării Eco- 
logistc. Jn sală sînt și cîți
va candidați înscriși pc 
buletinele de vot. Din 
discuțiile cu aceștia reiese 
faptul că la Hațeg există 
un electorat hotărit. care 
știe cu cine optează. Nu
mai corectitudine să fie, 
în rest, toate bune.

Situație asemănătoare in- 
tilniin și la secția de vo
tare nr. 1. Din cei aproxi
mativ 2 000 de alegători, 
la urne s-au prezentat pinâ 
la prinz jumătate. „Avem 
destul de multe cazuri în 
care cetățenii nu sînt în
scriși pc listele electorale

CALAN. CONTRASTE
La Că] in am vizitat două 

.secții de votare. Deși apro
piate ca distanță, am sesi
zat între ele serioase con
traste. Un punct comun 
totuși le leagă, șl pe care 
vrem să-l menționăm de 
la început: superficialita
tea cu care au fost întoc
mite listele electorale. Șl 
acum despre contraste. La 
secția de votare nr. 11, dl 
Constantin Achimcț, pre
ședintele secției, ne spune 
că probleme deosebite nu

Hațeg. Votarea s-a desfășurat fluent, în ordine.

< ălan. Cu toate neregulile înregistrate, cetățenii 
au participat in număr mare la vot.

loto PAVEL LAZA
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— ne spune dl Mihai Po
pa, președintele secției de 
votare. Fină la această 
oră (13 — n.n.) pe lis.e.e 
anexe avem trecuți 38 de 
oameni". Și în această sec
ție se simte că cetățenii își 
cunosc bine opțiunile.

De la dl procuror Iosif 
Pop, președintele circum
scripției electorale nr. 7 
Hațeg aflăm că întreaga 
activitate se desfășoară în 
bune condiții. Se apre
ciază o bună prezență la 
urne. Există anumite sus
piciuni între Convenția De
mocratică și Frontul Sal
vării Naționale. S-a primit 
chiar o contestație din 
partea convenției cu privi
re la spațiul rezervat pe 
buletinele de vot. (Mai mare 
la F-S.N., decît la CD ). 
S-a considerat a fi însă 
nefondată, întrucît pro
blema este pur tehnică, de 
tipografie, și nu o inten
ție politică.

V. NEAGU

sfnt. Este ora 11, Iar din 
1 521 de cetățeni înscriși 
pc liste, s-au prezentat la 
vot cu puțin peste 200. Oa
menii au început să vină 
încă de la ora 6, numai 
că... Numai că, o parte 
dintre ol, cum vin. tot așa 
pleacă. Fără să voteze, a- 
dică. Dc ce? Pentru că 
mi sint trecuți pc listele 
electorale I Sint unele ca
zuri mal mult decît biza
re. O femele vine să vo
teze dar constată că pe 

listă este trecut soțul de
cedat de cîțiva ani. iar ea 
nu. Nici nu i se dă posi
bilitatea să voteze. Vin ti
neri care votează pentru 
prima dată, dar o parte 
dintre ei nu-șj pot expri
ma opțiunea din aceeași 
cauză. Tiberiu Fazakaș, 
bunăoară, vine de la o altă 
secție de votare. Deși lo
cuiește cu mama sa la a- 
ceeași adresă, nu este tre
cut pe liste nici acolo, nici 
aici, doar mama sa.

I. Brădeanu își poartă 
cu greu bătrînețile pînă la 
secția de votare. Locuieș
te de vreo 15 ani prin a 
propierc. dar pc listele c- 
lectorale nu-i trecut. Nici 
el nu votează. O anumit 
explicație primim de la 
președintele secției de vo
tare : „Nu am primit nici 
o listă anexă cu cei caro 
nu sînt trecuți pe listele 
electorale".

Asemenea liste nu s-au 
primit nici la secția de vo
tare nr. 10, dar aici oa
menii votează. De ce ? „Noi 
i-am trecut pe liste anexe 
pe toți cei de pe raza sec
ției. Sînt multe cazuri, 
dar c dreptul omului să 
voteze. Dc ce să i-1 |u„m ?" 
— subliniază Tiberiu Min 
drescu, președintele sec
ției. ( arc dintre cei doi 
președinți are dreptate, vă 
lăsăm pe dumneavoastră 
să apreciați.

VALENTIN NIAGț
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Gimnastele, cu gîndul la marile întreceri ale anului
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Zi de zi, în sala de gimnastică de la 
petalele Cetății devene, unde s-au plămă
dit atitea viitoare campioane europene, 
mondiale sau olimpice, activitatea de pre
gătire pentru examenele de anvergură ale 
acestui an cunoaște noi valențe. Este vor
ba despre prezența, aici, a lotului de gim
nastică ce cuprinde pe talentatele Cristina 
Bontaț, Lavinia Miloșovici (adevărate ste
le ale gimnasticii românești), Mirela Paș- 
ca. Sanda Iiădărean, Camelia Mîndricel, 
Alina Lazăr, Izabela Lăcătuș, Eugenia Po
pa, Gabriela Agache, Gina Gogeanu, Da
niela Mărunducă. ce se antrenează cu in
tensitate crescută, în vederea participării, 
in acest an, la Campionatul Mondial Indi
vidual de Gimnastică Feminină, de la 
Paris. între 12—19 aprilie (organizat pen
tru prima oară in această formulă), la 
care Cristina Bontaș și Lavinia Miloșo
vici sint calificate direct în finală, la 
aparatele ce au obținut medaliile de aur 
la mondialele din 1991, iar celelalte gim. 
naște participă la un concurs de califica
re. Intre 23—24 mai, la Nantes, vor avea 
loc Campionatele Europene ; și după o 
lună (25 iulie — 2 august) se va desfă
șura Olimpiada, la Barcelona. In afara 
acestor confruntări de amploare, între 24 
—26 aprilie, la Ploiești, vor avea loc Cam
pionatele Internaționale ale României, la 
gimnastică, unde participă și Deva, cu o 
echipă completă.

Sub coordonarea antrenorului emerit, 
prof. Octavian Belu, colectivul format din 
prof. Leana Sima, antrenorii Ion Pop și 
Mihai Săndulescu, coregraful Monica Bu- 
ru, asistent medical Dorina Barabaș, lu
crează de zor pentru a se însuși temei
nic fiecare element al exercițiului stabi
lit în program. „Dat fiind programul foar
te încărcat din acest an, importanța cam
pionatelor și a olimpiadei în stabilirea ie
rarhiei mondiale și europene în gimnasti
ca feminină, am schimbat structura de 
pregătire a lotului, cintărind cît putem de 
exact fazele de antrenament pentru ca 
intrarea în formă sportivă să fie pe la

Jumătatea lunii aprilie și, ce c im
portant, să o păstrăm pînă la jumă
tatea lunii august — ne declara prof. 
Octavian Belu. Iată, că apare și în gim
nastică necesitatea pregătirii pentru un 
circuit mai larg de concursuri, ca la te
nis, cînd trebuie asigurată o mare capa
citate de efort, pe o perioadă îndelun
gată, adaptarea rapidă la schimbarea fu
selor orare și alimentația corespunzătoa
re a sportivelor. Se muncește mult (și spe
răm că va fi cu folos), pentru prezenta
rea unei reprezentative omogene, cu o 
idee bine cristalizată de a susține eficient 
cete două „vîrfuri" ale gimnasticii româ
nești, Cristina Bontaș și Lavinia Milo
șovici.

înconjurate de grija, cu adevărat pă
rintească. gimnastele primesc tot sprijinul 
din partea conducerii liceului, a directoru
lui său, dl Mihai Bănulescu. schimbîn- 
du-sc mult în bine ți cointeresarea mi
cilor gimnaste, sprijin în care vin și spon
sorii ..Adidas", „Longin" și poale și alții 
din țară. Așteptăm, cu deosebit interes, 
competițiile din acest an și avem depli
nă încredere în adorabilele noastre sporti
ve și în cei care le pregătesc cu profe
sionalism și devotament. (S. C.)

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 
DIN 9 FEBRUARIE

A sco li — Genoa 2
Atalanta — Lazio 1
Loggia — Fiorentina X
Milan — Juventus X
I’arma — Napoli 1
Roma — < agliari X
Sampdoria — Bari X
Torino — Crcmoncsc 1
Verona —- Internazionale 1
Casertana — Ancona X
Cesena — Pescara 2
Modena —- Lecce 1
Taranto -— Udinese X
Fond dc cîștiguri: 25 000 612 lei.

Su'ragiile jocului tehnic,
Cit ii regretăm acum pe 

foștii jucători al Corvinu- 
lul, din perioada de glorie 
a hunedorcnllor ! Ne bucu
ră insă că Andone, Klein, 
Mateuț, Rednic, Petcu și 
Gabor ne duc mai departe 
faima, in țări cu tradiție 
in fotbal. Ioan Andone, 
după o activitate de excep
ție la Corvinul și Dinamo, 
a jucat un an in Spania, 
după care a încheiat un 
contract pe doi ani cu S.C. 
Heerenvcen, dtn liga a 
doua a campionatului olan
dez. In 'curta vacanță de 
Crăciun, cind a venit aca

să, l-am întrebat de ce s-a 
oprit la această echipă ?

— La S. C. lleerenveen 
m-a chemat cu insistența 
prietenul meu, Cămătaru. 
Vă reamintesc că înainte de 
a pleca in Spania, ne-a so
licitat (pe mine și pe Klein) 
Aston Villa. Mița n-a vrut 
să meargă ți am renunțat 
șl eu. Mi-am găsit insă o 
echipă un club, așa cum 
mi-am dorit : o atmosferă 
propice de a juca fotbal, 
cu spectatori ce iubesc cu 
pasiune acest sport, iar 
organizarea clubului este

IOTBAL
LA GURA SOBEI

aproape fără cusur, subli
niind că jucătorul angajat 
are o singură, dar majoră 
obligativitate, să joace fot
bal. Avem condiții cores
punzătoare pentru antrena
ment, nu se fac deloc can
tonamente, flecare jucător 
iți organizează timpul li
ber cum dorește. Totul ți
ne de tine; vrei să joci — 
te antrenezi cum se cuvine, 
duci o viață sportivă. Dară 
nu — rămii pe dinafară cu 
toate urmările ce decurg.

— Am înțeles că împreu
nă cu Cămătaru ați fost 
foarte bine primiți de echi
pă, de suporteri.

— Așa este.’ Publicului, 
ca oriunde, li place jocul 
de mare angajament fizic 
(ce se practică In Olanda), 
dar cine nu savurează fot
balul tehnic, comblnatlv, pe 
care noi, latinii, 11 știm 
bine ? Cămătaru este gol- 
oeterul echipei iar eu (fără 
r.ă mă credeți llpșif, de. mo
de tie c .te 'jpTMerc.a coe
chipieri^ î « '.perlata-

combinaliv
rilor) sint „stilpul* apără
rii și cind îmi iese faza de 
atac, dau ți gol. Venirea 
noastră la lleerenveen a 
făcut ca la partidele de a- 
casă să se umplă stadionul; 
se vede ți In clasament — 
sintem pe primul loc și este 
posibil să promovăm în 
prima divizie.

— In teren, ești un ade
vărat luptător, dirz, care 
nu iartă nimic. In afara 
cîmpulul de joc, estl insă 
o fire prietenoasă, volubilă, 
cu foarte mulți prieteni.

— Eu pe teren îmi fac 
datoria, dar nu cu răutate. 
Dovadă că sint un bun prie
ten și cu foști adversari 
dirccțl ți cu toți coechi
pierii. Jiagi, Sabău, mulți 
alții de la echipa spaniolă 
„Elche", la care am jucat 
în Spania, mă caută și a- 
cum la telefon, îmi scriu. 
Este o marc mulțumire su
fletească pentru mine ți 
pentru soția mea, Simona, 
ți mat ttrziu cred că va fi 
mtndru de mine șl Mihnea, 
fiul meu, care are numai 
trei ant.

— Ce părere al despre 
Corvinul, al mal dori să 
ajuți echipa ce tc-a con
sacrat ?

— Urmăresc cu cea mal 
mare atenție evoluția Cor- 
vinulut. Tatăl meu nu lip
sește de la nici un meci, 
șl-ml transmite fiecare re
zultat, multe amănunte 
despre jucători, cum merge 
echipa. Pentru mine, ca 
și pentru Klein, Petcu, Ga
bor sau pentru oricare, alt 
hunedorean nu există do
rință mai arzătoare decît 
aceea de a fi alaiuri de 
Corvinul. Cum ? O să ve
dem după crpirarca con- 
tra<dului„

SABIN CERIÎU

La sfîrșitul săp- 
tămînii trecute, ■ 
fotbaliștii de la | 

Corvinul s-au reîntors, ■ 
după o săptămînă de 
pregătiri în Ungaria, 
unde s-au antrenat a- 
tît în sală cît și în aer 
liber, realizînd o vic
torie și o înfrîngerc cu 
două divizionare B. 
Sigur, nu se pune pro
blema punctelor, cu
plul de antrenori cu 
Robert Cosmoc la ti
monă, ajutat de Virgil 
Stoica .și Florică Văe- 
tuș, fiind preocupat de 
cristalizarea ideilor 
tactice, perfecționarea 
pregătirii fizice a ju
cătorilor și intrarea în I 
formă maximă din pri- I 
ina zi a campionatu
lui.

După cum s-a anun
țat, întîlnirea lotului 
a avut loc la 14 ianua
rie a.c. După vizita 
medicală și cîteva șe
dințe de pregătire, la 
Hunedoara, întregul lot I 
s-a deplasat pe Valea I 
Prahovei pentru 12 zi-

Ce face 
Corvinul ?

le destinate „încărcă
rii bateriilor” în ac
rul ozonat al munți
lor, la Bușteni. Din 
păcate, cel puțin pînă 
acum, nu s-au efectuat 
nici un fel de transfe
rări pentru a se în-1 
țări echipa. Se știe, ■ 
nici Corvinul nu stă I 
pe roze cu finanțele și J 
fără bani (mulți) nu I 
poți să aduci jucători.! 
Așa că vrînd-ncvrînd, I 
actualul lot al Corvi- ! 
nului trebuie să pună I 
osul la treabă. Chiar J 
de la începutul pregă- | 
tirilor au lipsit Bar- ■ 
dac și Ulcșan. Primul | 
a revenit la echipă, dar 
al doilea este plecat, 
se parc. Ia Oradea. Du
pă cum ni s-a decla
rat la conducerea clu
bului, Hanganu cu toa- 
te zvonurile care cir- j 
culă (care sc află cu» 
lotul național în Grc-| 
cla) nu pleacă nică-1 
ieri, rămîne la Hune-1 
doara ți este decis să I 
revină la forma card 
l-a consacrat. •

Așadar, conducerile! 
clubului și ale echipei I 
n-au altă soluție deci' I 
să dea în continuare I 
credit tinerei generații. I 
talentelor cc se ivesc I 
în propria pepinieră I 
Și este îmbucurători 
faptul că tinărul An-1 
done, încercat în a- 
ceastă perioadă pe 
postul de atacant cen
tral, dă speranțe bune 
antrenorilor. Este de 
notat că întreaga cehi 
pă răspunde cerințe
lor Impuse de antre 
nori, care caută să 
valorifice superior po
sibilitățile fizice .și 
tactice ale fiecărui ju
cător.

Cel care doresc să 
vadă primul joc de 
antrenament al Corvi- 
nului pe teren propriu, 
din acest an, în com
pania Politehnicii Ti
mișoara, o pot face 
miercuri, la orele 15. 
Să vedem dacă este 
ceva nou în concepția 
tactică a echipei.

C. SANDU
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FILIALA CASCOM 
HUNEDOARA — DEVA

Str. A. Vlaicu, nr. 1, telefon 16151 
Cumpără spațiu Ia parter de bloc, central, 
apartament parter zonă centrală. Așteptăm 

(121)
sau 
oferte la telefon 16151.

A.P.T.S. DEVA
Organizează concurs pentru ocuparea ur

mătoarelor posturi :
■ 2 posturi paznici pentru Tabăra Școlară 

Căprioara ;
■ 1 post paznic pentru Tabăra Școlară 

Costești;
■ 2 posturi instructor turism.
Concursul va avea loc în data de 9 martie 

1992.
înscrierile sc fac pînă Ia data dc 5 martie 

1992. Pentru posturile de paznici, înscrierea se 
face numai cu avizul scris al organelor de po-

va,

încadrarea sc face conform H.G. 307/1991. 
Relații suplimentare Ia sediul A.P.T.S. De- 

str. A. Saguna, nr. 14, telefon 14448.
(120)

IIRMELE „CORATRANS" S A. DEVA $1 
„AUTOTRANS" CĂLĂTORI FILARET S.A.

BUCUREȘTI 
VĂ PROPUN

Să călătoriți în condiții ideale (rapiditate, 
confort, aer condiționat, preț convenabil^ cu 
autocare IKARUS, pe noul traseu deservit:

DEVA — SIBIU — RM. VÎLCEA — PI-
( TEȘTI — BUCUREȘTI (Gara dc Nord) (
Iln fiecare zi a săptămînii (mai puțin ziua | 

dc simbătă). £

Autocarele noastre pleacă simultan dîn ?
\ Deva și București la orele 21, și ajung la desti-J 
\ nație a doua zi dimineața la orele 7,29. 1
\ REZERVĂRILE dc locuri sc fac Ia Auto- i 
l gara din Deva, telefon 13033. j
i CU NOI ESTE CEL MAI BINE ! (

(83) 1

S.C. COMSER S.R.L.
DISTRIBUITOR AUTORIZAT RANK XEROX '

Preia în service, la cerere, toate aparatele 
XEROX instalate pe raza județelor Hunedoara, 
Alba și Caraș-Severin.

Se asigură materiale consumabile, hîrtie ? 
import format An, A|, A2, A3, A-, hîrtie color, 
transparente, etichete, hîrtie fax, hîrtie calc pe 
fipodimen9iuni variate. ,

Firma cumpără aparatură XEROX, ieșită din \ 
uz, cu 10 la sută din prețul unui anarat XEROX 
nou, achiziționat prin firma COMSER. ț

Solicitările se vor primi pe adresa firmei i 
din Hunedoara, str. Revoluției, nr. 5, telefon ( 
957/12538, interior 132. Fax' 11919. (21) 1

Oaspeți dragi 
la Rapoltu Mare

(Urmare din pag. 1)

Arhitectul este de loc din 
Simcria ți a numit Rapol
tu Marc. Așa că frumoasa 
comună de pc malul drept 
al Mureșului a devenit „fi
na" comunei Acneaus din 
Normandia franceză.

Dl Pierre Hyemard a 
adus șl o invitație pentru 
Rapoltu Mare și anume ca 
un număr de 17 copii de 
vîr.stă școlară să meargă 
în Franța, mai precis în 
Acneaus. pentru 10 zile, să 
vadă cum trăiesc și înva
ță copiii comunei respecti

ve. Plecarea va avea loo
— după cum s-a stabilit
— în 19 februarie și nu ne 
îndoim că cei cc vor merge 
In Franța se vor întoarce 
cu învățăminte prețioase șl 
cu impresii de neuitat.

In finalul acestor rindurl, 
îi urăm dlui Pierre Hyer- 
nard bun venit pe pămln- 
tul românesc, în județul 
Hunedoara, și-l rugăm. în 
numele locuitorilor comu
nei Rapoltu Mare, să trans
mită cetățenilor Acneaus- 
ului mulțumirile cele mal 
fierbinți pentru prietenia 
cc le-o poartă.
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• CU ocazia împlinirii
vîrstei de 50 ani, familia 
îi urează lui Popa Aurel, 
din satul Boz, -La mulți 
ani !“. (503)

• CU ocazia aniversării 
zilei de naștere, dragă 
Romulus, din Valea Brad, 
soția, fiicele, fiul, gine
rele și nepoții Iți urează 
multă sănătate și un căl
duros „La mulți ani

(564)

VÎNZÂRI — 
CUMPĂRĂRI

• VINDEM caroserie Da
cia 1 300, echipată cu uși, 
bord, parbrize, geamuri la
terale cu macarale, faruri 
etc., vizibilă la Dacia-Ser- 
vice Deva. Informații, te
le. „.i 269, 7—15,30.

• VlND autocamion IFA
— tracțiune integrală, an 
fabricație 1986, 30 000 km. 
Deva, telefon 12585.

(452)
• CUMPĂR păpușă cu

cap de porțelan, veche, 
pînă la suma de 20 000 lei. 
Informații, Cluj, telefon 
95/138986. (316)

• VIND bibliotecă, ma- 
s.v Deva, telefon 21509.

(529)
• VlND mașină tricotat

„Dopleta" 180. in stare per
fectă. Telefon 16028, Deva, 
după ora 18. (519)

• VÎND televizor alb-
negru Sirius 122. Deva, te
lefon 18532. (531)

• FIRME de prestigiu 
NEC, PANASONIC, PHI
LIPS. SAMSUNG, TRI
UMPH. ARTECH, MEKO- 
RONIC, într-o largă paletă 
de produse electronice (TV
— color, videouri, combine
radlocasetofoane, telefoa
ne), le puteți găsi și cum
păra, la cele mai avanta
joase prețuri din județ, la 
magazinul nostru din De
va, bdul Decebal, bl. C, 
parter, deschis zilnic între 
orele 9—19, Informații, te
lefon — telefax 956 —
23488. (158)

• VlND urgent Dacia
1310, fabricație 1981, Deva, 
telefon 21139. (531 a)

• MAGAZINUL .Consig
nația ■ din Deva, bdul De- 
cefeal, lingă restaurant 
.Miorița', vinde : televi
zoare Samsung în garan
ție, margarină import Ger

mania, ulei Castrol (motor, 
cutie viteză, inclusiv auto
matic), antigel, covoare plu
șate indigene și din import, 
țigări Assos, Bastos, Mon
te Carlo. (496)

• VÎND un cal și o va
că. Almasu-Sec, nr. 79.

(539)
• VlND video player 

nou, preț convenabil. Hu
nedoara, telefon 14702.

(7952)
• VlND Dacia 1310, an

fabricație 1985, și Dacia 
1310, an fabricație 1988, 5 
viteze. C.N. Informații, De
va, telefon 28443. (540)

• VlND Skoda S 100, sta
re foarte bună. Deva, te
lefon 13234. (541)

• VÎND convenabil trac
tor U 445, cu toată gama 
de utilaje necesare agricul
turii. Toate sînt noi. In
formații, Bărăștii-Hațegului, 
nr. 110. (543)

• VlND dormitor „Ma
drigal". Deva, telefon 11845.

(544)
• VlND garnitură deose

bită pentru hol, din fier 
forjat. Deva, telefon 11845.

(544)
• C.A.P. Dincu-Mic vin

de la licitație publică în 
data de 16 februarie 1992, 
orele 11. mijloace fixe ră
mase in unitate. (552)

• VÎND video Univer-
sum, covor persan 3/4 șl 
Citroen Visa, 4 uși. Deva, 
telefon 24659. (547)

• VÎND jocuri conecta- 
bile pe televizor. Informa
ții. Deva, telefon 29580.

(548)
• VÎND cățelușă dog ger

man. Deva, informații, te
lefon 20175. (555)

• VÎND Ford Fiesta,
stare bună, consum redus. 
Deva, telefon 29052. (551)

• VÎND CEC. Dacia
1300. an 1989. Deva, infor
mații. telefon 18757. (549)

• VÎND apartament 2
camere. Informații, Deva, 
Gojdu, Aleea Păcii, bloc 
A 7, ap. 3. (560)

• CUMPĂR autoturism 
Lăstun. Deva, telefon 12190. 
după ora 16.

• VlND televizor alb-
negru Diamant 210 B, nou. 
în garanție. Telefon 15266, 
Deva. (545)

• VlND înscriere auto
turism Dacia 1300, ridica- 
bil imediat. Deva, telefon 
12091. (561)
• VÎND autocamionetă

ARO-320. cu motor Diesel. 
Deva, telefon 18948. (562)

• VÎND O pel Rekord. 
stare bună, preț convena
bil. Deva, telefon 24640.

(563)

• VÎND Dacia 1310, fa
bricație 1985. Preț infor
mativ 530 000. Deva, 29480. 

(7764)

această cale sincere condo
leanțe. (556)

• FIRMA -MAG
NET" vinde televizoa
re color japoneze „A- 
NITECH". Deva, tele
fon 20998, cartier Oi- 
tuz, bloc 3. (538)

SCHIMBURI
DE LOCUINȚE

• OFER autoturism Fiat
125 pentru cedare contract 
apartament sau garsonieră 
proprietate de stat. Deva, 
telefon 19454. (533)

• CAUT urgent garso
nieră sau apartament pen
tru închiriat. Deva, telefon 
14058. (553)

• PREIAU contract pen
tru garsonieră și aparta
ment 2—3 camere. în O- 
răștie. Informații, Orăștie. 
telefon 41104. (558)

• LA 11 februarie 
1992, se împlinește un 
an de cînd soția

EUGENIA RADU, 
mamă și bunică, ne-a 
părăsit pentru totdeau
na. Bunico, eu nepoți
ca ta, Simona, nu te 
voi uita niciodată. Tu 
ai fost foarte bună cu 
mine. (472)

• FAMILIA Drăgoi 
din Simeria mulțumeș
te pe această cale tu
turor prietenilor, ru
delor și vecinilor care 
au fost alături de noi 
la greaua pierdere pri
cinuită de moartea ful
gerătoare a celui care 
a fost un bun bunic, 
tată și soț

ION DRĂGOI,
în vîrstă de 74 ani.

(554)

PREFECTURA JUDEȚULUI HUNEDOARA |
ANUNȚĂ: ț

Propunerile făcute de comisiile comunale, oră- \ 
șenești și municipale, in conformitate cu prevede
rile art. 35 și 37 din Legea nr. 18/1991. privind 
terenul intravilan, se vor afișa la sediul primăriei, I 
pentru ca persoanele interesate să poată consulta ț 
aceste liste. <

Eventualele nemulțumiri în legătură cu propu. , 
nerile de atribuire făcute se vor rezolva de fiecare ț 
comisie, care apoi va înainta documentația la Pre- l 
fectura Județului Hunedoara, spre a se emite de- < 
cizie. persoanelor îndreptățite.

PIERDERI

• PIERDUT geantă 
diplomat, culoare nea
gră, cu cifru, conținînd 
diverse acte comercia
le (lingă bijuteria De
va, b-dul Decebal). 
Găsitorului recompensă 
in valută 200 mărci. 
Informații Deva, tele
fon 19430. (576)

DECESE
• SALARIAȚII de la 

„Agromec" S.Ă. Cîrne.ști 
sînt alături de colega lor 
Carmen la pierderea tată
lui său.

MOCREV EMIL 
fost contabil-șef la aceeași 
unitate.

Sincere condoleanțe !
(380)

J
SOCIETATEA COMERCIALĂ

„DEVIL" S.A. DEVA J

Anunță scoaterea la licitație a unor mijloace ț 
fixe (clădiri, utilaje tehnologice, auxiliare și l 
mijloace de transport). '

Licitația va avea loc în ziua de 18 februarie 
1992, orele 10, la sediul societății. ,

Lista cu mijloacele fixe scoase la licitație 
se află afișată la sediul societății din Deva, fi
liala Simeria și sediul Autobazei Simeria. (122) 1

DE LA DIRECȚIA GENERALA <
A FINANȚELOR

In conformitate cu 
„Normele Metodologice" 
nr. 150 035/16. 01.'92. e- 
mise de Ministerul Econo
miei și Finanțelor, socie
tățile aomerciale înscrise 
in Registrul Comercial 
pînă la data de 31. XII. 
1991 au obligația să de
pună bilanțul la Direcția 
Generală a Finanțelor Pu
blice Deva, serviciul „Bi
lanțuri agențl economici 
și expertiză contabilă", 
între 24 februarie 1992 și 
2 martie 1992.

Formularele de bilanț 
cumpără de la 

D.GT P. Deva sau de la 
administrațiile financiare 
șl circumscripțiile fiscale 
cele mai apropiate, înce- 
plnd cu data de 11 fe
bruarie 1992. Acestea se 
vînd numai in seturi com
plete. care cuprind cinci 
formulare de bilanț și 
unul sau două norme m ■- 
todologice. in funcție de 
forma de proprietate. IJre- 
cizăm că sînt valabile 
numai formularele cum
părate de la D G f P. sau 
de la organele terito
riale ale acesteia.

PUBLICE DEVA ț
Nerespectarea normelor J 

emise de Ministerul Eco- | 
nomiei și Finanțelor cu • 
privire la întocmirea, ve- | 
rificarea, certificarea și ' 
depunerea bilanțurilor, | 
constituie contravenție, J 
conform Legii Contabili- i 
tății, art. 38, și se sane- I 
ționează cu amendă de * 
la 5 000 de lei la 20 000 | 
de lei. .

Pentru clarificarea u- | 
nor probleme legate de . 
întocmirea bilanțurilor, i 
persoanele interesate se ’ 
vor adresa organelor te- J 
ritorialc ale DG.F.I’., în- | 
tre orele 10—15, după • 
cum urmează : D.G.F.P. | 
Deva — 13 februarie — • 
21 februarie 1992 ; Admi- j 
nistrația Financiară Hu- I 
nedoara — 13 februarie • 
și 14 februarie 1992 ; A<1- | 
ministrația Financiară Pe- . 
troșani — 18 și 19 fe- | 
bruarie 1992. Circumscrip- J 
ția I iscală Iliad — 13 și > 
14 februarie 1992 ; Cir- I 
cnmscripția I iscală Orăș- J 
tic — 18 și 19 februarie | 
1992 ; < ircuniscripția ‘
f iscală Hațeg — 20 fe- I 
bruarie 1992. «

• PIERDUT legitimație
de serviciu eliberată de 
FAVIOR S.A., pe numele 
Bucea Adrian. O declar 
nulă. (530)

• PIERDUT legitimație
veteran de război nr. 3072, 
pe numele Floria C. loan. 
O declar nulă. (550)

• PIERDUT legitimație 
de serviciu, pe numele 
Vlad Cornelia, eliberată de 
„MF.ROPA" S A. Hunedoa
ra. O declar nulă. (7951)

OFERTE DE SERVICII
• PENITENCIARUL Bîr-

cea Marc—Deva încadrează 
prin concurs doi educatori 
bărbați cu studii medii (li
ceu pedagogic) sau univer
sitare (profesor, psiholog, 
sociolog). Informații la se
diul unității. (504)

• AGENȚIA .,Trans Eu
ropa" Sibiu, str. N. Băl- 
cescu, 41. telefon 924/11296, 
efectuează transport per
soane și mărfuri (lăzi), 
săptăminal, în fiecare zi 
de marți, în Germania. 
Mijlocește obținerea vizei 
(pentru persoanele care au 
invitație) și a asigurării 
medicale. Plata numai în 
lei. la cele mai accesibile 
prețuri. (525)

DIVERSE
• ASOCIAȚIA „Credin

ța adevărată Martorii lui 
Iehova", grupa din Hune
doara, vă invită în fiecare 
duminică să luați parte In 
sala mică a clubului „Slde- 
rurgistul", orele 13, la stu
diile biblice care identifi- 
că -credința adevărată. 
Martorii lui Iehova", ur
mată de cîntări de laudă 
închinate lui Iehova, Dum
nezeu Intrare gratuită.

(527)

COMEMORĂRI
• COEF.GII de la SC. 

„Panicor" S.A. Hunedoara 
sînt alături de Mia Toma 
din Hunedoara, la greaua 
durere pricinuită de dece
sul soțului și-i exprimă pe

• DIN partea fami
liei Aneta soție. Car
men fiică, Jenu ginere, 
Corina și Călin nepoți, 
cu adîncă durere, a- 
nunță decesul dragului 
lor sot. tată și bunic, 

MOCREV EMIL 
în vîrstă de 60 ani. 

înmormintarea — 
azi, 11 februarie 1992, 
ora 14, in orașul Ha
țeg. (380)

• CU adîncă dure
re, Elena, soție, copiii 
Ligia și Horia, nora 
Dana, ginerele Puiu, 
nepoții Dragoș, Angela 
și Andrei anunță înce
tarea fulgerătoare din 
viață, in 9 februarie 
1992, a dragului lor 
preot protopop

LIVTU BOI.DURA 
în vîrstă de 72 de ani 
înmormintarea va a- 
vea loc marți, 11 fe
bruarie 1992, ora 12, la 
Biserica Ortodoxă din 
Brad. (532)

• CU durere in su
flet sîntem alături de 
nașa noastră, la dispa
riția din viață a na
șului

I.IVIU
șl transmitem pe a- 
ceastă cale sincere 
condoleanțe. Finii Ilea
na și Filip. (532)

• MULȚUMIM din 
suflet celor care ne-au 
fost alături și l-au 
condus pe ultimul 
drum, pe dragul nostru

CORNEL CRIȘAN 
din Bacea. Rămîne 
veșnic In inimile noas
tre. Familia. (535)

• UN ultim omagiu, 
din partea Asociației 
Crescătorilor de Albi
ne, filiala Județului 
Hunedoara—Deva, ce
lui care a fost mem
bru în comitetul filia
lei. dr. inginer 
STEI.IAN CASĂVELA

Sincere condoleanțe 
familiei. (567)

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA:

2 700 Deva, sir. 1 Decembrie, .35, 
judelui Hunedoara 

Telefoane: 11275. 12157, 11260 
Telefon Tipografie: 25901 

Fax : 18061

1

BANCA ROMANĂ PENTRU DEZVOLTARE J 

SUCURSALA JUDEȚEANĂ *
HUNEDOARA—DEVA

Angajează, prin concurs : I

9 INFORMATICIAN — cu studii superioare 
și practică în domeniu de minim 5 ani. ț

Cererile se depun la sediul băncii, pînă la \ 
data de 12 februarie a.c., de unde se primesc ' 
și relații privind tematica și data concursului. * 

(123) '
1 --------- -- -------------------------------------------------------- ț

S.C. „APROTERA" S.A. SIMERIA .

(fosta BATMA nr. 20)
Vinde din stoc și pe bază de programare
• toate tipurile de pompe de injecție pen

tru motoare Diesel, inclusiv pentru LDH și moto- 
stivuitoare BALKANCAR ; la liv-jre se recupe
rează pompele de injecție rotative uzate ;

• piese de schimb auto, tractoare, mașini 
agricole, inclusiv pompe de benzină, pompe de 
ulei, pompe de apă și componentele respective 
pentru DACIA, OLTClT, SAVlEM și RABA ;

• acumulatoare auto de 12V—45 Ah, 66Ah, 
88Ah și 180Ah ;

• anvelope pentru DACIA 1300 155x13 și 
165x13, anvelope auto 900x20, anvelope tractor 
14x38.

De asemenea, se oferă un bogat sortiment 
de rulmenți, materiale și utilaje.

Livrarea se face atît agenților economici cît 
și persoanelor particulare.

Pentru livrările en gros adaosurile comer
ciale sînt negociabile.

Relații privind posibilitățile de livrare și pro
gramările se dau la telefoanele 956/60424, 
60966, 61090, 61091. (126)

î

*

*

întreaga răspundere pentru conținutul 
articolelor publicate o poartă 

nutorll acestora.

TIPARUL:
S.G. „Polidava" S.A.

Deva, str. 22 Decembrie 257


