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tantul centrului de presă 
al Ministerului .Apărării al 
federației Ruse, intr-o 
convorbire cu coresponden
tul Agenției ITAR-TASS, 
a calificat drept ,.o născo
cire grosolană" dispoziția 
dată de ministrul apărării 
al Rusiei, l'avcl Graciov, 
difuzată de Moldova Preș. 
Ooi'umcntul respectiv pre
vede să (ie comple'ate din 
rezervele pentru mobiliza
re toate unitățile militare 
ale Armatei a 1 l-a. dislo
cate pe teritoriul Trans- 
nistriei. să fie aduse in 
stare de pregătire deplină 
de luptă toate unitățile 
mililare și să fir debloca
te toate unitățile* militare, 
pentru a face posibilă de
plasarea tehnicii ele luotă. 
După cum i s-a comunicat 
Corespondentului agenției 
ir\R-T\SS. la centrul de 
presă n| Ministerului Apă
rării al Rusiei, generalul 
Pavel Gi aciov nu a dat 
nici <> dispoziție in acest 
seirs.

Printr-un comentariu al 
agenției Moldova Preș se 
spune- că această reacție* 
oficială a Ministerului \- 
părării al Rusiei, precum 
și evoluțiile* din ultimele 
ore. atestă fără nici un 
dubiu că agresiunea Arma
tei a 1 l-a constituie o ac
țiune- planificată elin timp, 
coordona'ă perfect CU ma- 
rionetele- de- la Tiraspol și 
declanșată la ordinul ex
pres a> conducerii milita
re- a Rusiei. (» dovadă o 
constituie, in primul rinei, 
intervalul extrem ele scurt, 
ele* citeva orc. dintre* de
clara ia ultimativă a Con
siliului Militar al Armatei 
a 1 l-a și desfășurare-a e- 
fe-c-tivclor acesteia pe- ali
niamentul Nistrului. In al 
doilea rinei. cele 20 de* 
blindate- și tancuri, ca și 
lunurile- de* mare* calibru 
care- au fost aninla^ate pe 
pozițiile- se paratiștilor, nil 
au fost canturaT cu for
ța. cum afirma generalul 
Nerfcacev, fț pur și simplu 
transmise unor combatant! 
cu pregătire specială și 
structurați pe echipaje- din 
timp. Ace st lucru este- c- 
videntiaf si ele- punctul 3 
elin ordinul emis ele Gra
țios. care de- lupt prevede 
deblocarea unităților mili
tare. eu tle-minare-a ă'lor 
ele- acces spre c|e-. Mai 
mult elecil atit. mobiliza
rea re-re-rvistilor eu spe-cia- 
lit.'i’i te-hnie e- elin Tiraspol, 
confirmi definirii acest 
fant. precum și acela că 
Igeer s,n)jri,OVi (;1 sj gem 
ralul Ni tkace-v. acționează 
in deplină conformi'atc eu 
ordinul finis de- la Mosco- 
i a.

t oate- aceste ,-e conduc la 
o singură concluzie- : ordi
nul emis de- Ministe rul A- 
părării al Rusiei privind

Apărarea p.etniniuliii rus1" 
elin Transnistria este un 
document existent in rc.'i- 
lil.ite și constituie o con
secință a decizie i politice 
lu.de de* conducerea I ede 
rației Ruse* privind crea
rea unui stat — cap de 
pod spre I ciropa. pe teri
toriul Re publicii Moldova. 
I ste prima decizie- de* a- 
c est fe l a Moscovei, după 
prăbușirea lui Gorbaciov 
și acest lucru reclama o 
reacție imediată și energi
că a Occidentului, care mai 
crede intr-o Rusie demo
crată și nec-xpansionistu. 
apreciază >n inclieiere a- 
gențla Moldova-I’rcs.
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Manifestările populației 

românești determină dis
pariția calmului prefă
cut al guvernului, locul 
lui fiind luat de o agita
ție prevestitoare a unor 
măsuri drastice pentru 
primăvara anului 1894. 
Acestea s-au concretizat 
in încercări de corupere 
și intimidare a fruntași
lor politici români, ur
mate de altele de ordin 
administrativ, judiciar și 
politic. Pe această linie 
se urmărea etatizarea ad
ministrației județene în 
timpul cel mai scurt, in
troducerea cenzurii pre
ventive pentru ziarele 
nemaghiare, înăsprirea 
pedepselor pentru agita
țiile „antipatriotice", des
ființarea legii naționalită
ților. modificarea legilor 
școlare, numirea corpului 
profesoral la școlile con
fesionale, introducerea 
unui control „patriotic" 
mai sever in școlile con
fesionale, aprobarea de 
către Ministerul Cultelor 
a numirii profesorilor la 
institutele teologice, mă
suri energice represive 
împotriva preoților agi
tatori. suspendarea drep
tului de asociere și în
trunire. Zadarnice au

fost aceste eforturi. Prin 
ele se obțin doar rezul
tate aparent lipsite de 
trăinicie, întrucît cauze
le care au generat miș
carea nu numai că nu

tuația era apreciată a fi 
mai gravă, se situează 
cea din jurul Orăștlei. 
Rapoartele prefecților a- 
rătau că la procesul Me
morandumului vor parti

stejarii, stau neînfrînți, 
„codrul vîjîie" încrcdln- 
țindu-i că nu vor fl 
lăsațî singuri.

Drumul memorandiști- 
lor de la Sibiu la Cluj

Românii hunedoreni în sprijinul
Memorandumului din 1892 (III)

au fost înlăturate, dar 
nici măcar atenuate.

înainte cu două luni de 
începerea procesului me- 
morandiștiîor, agitațiile, 
frămîntările și mișcările 
au cunoscut o deosebită 
intensitate pe pămîntul 
transilvănean, dincolo de 
Carpați precum și în 
străinătate. înspăimin ța
țe, autoritățile recurg la 
tot felul de măsuri, u- 
nele mai nechibzuite ca 
altele. Spre a întîmpina 
mișcările românilor, care 
le aminteau pe cele din 
1848—1849. se face apel 
la sprijinul armatei. 
Printre zonele unde si

cipa un mare număr de 
țărani, că românii vor 
să pregătească „inculpați- 
lor** un drum triumfa).

Zadarnice au fost toate 
măsurile luate. Nume
roasele mișcări de pro
test de la sfirșitul lunii 
aprilie și începutul lu
nii mai, împotriva poli
ticii agresive a guverne
lor maghiare, au dovedit 
fără putință de tăgada 
că „poporul csjc cu condu
cătorii". Pretutindeni po
porul ii asigura pe rnemo- 
randiști, comparați cu 
„falnici stejari", că lovi
turile ce li se dau lor sini 
simțite de „întregul co
dru" și că. în timp ce ei

a fost o adevărată cate 
triumfală. în toate gări
le, mulțimea de oameni 
și-a întâmpinat conducă
torii cu flori și cîntecc 
naționale de îmbărbătare, 
din care nu lipsea „Dc - 
teaptâ-te române !",

După cum relata cores
pondentul „Gazetei Tran
silvaniei", în ziua de 7 
mai, orașul C'luj, unde 
s-a desfășurat procesul 
Memorandumului, avea o 
înfățișare neobișnuită. .De 
ieri. Clujul și-a schimbat 
fața — aprecia sus- 
numitul corespondent a 
doua zi, 8 mai. Cu toate 
trenurile și pe toate in
trările Clujului veneau

românii din toate păr
țile țării, cetc-cete. A- 
proape toate satele Tran
silvaniei sînt reprezenta
te astăzi la Cluj — Ba
natul — Timișoara. Cri- 
șana. Maramureșul, Să
lajul. Valea Bistriței, 
Munții Apuseni, cu un 
cuvint toate colțurile lo
cuite de români și-a.u 
trimis reprezentanți la 
C'luj".

în majoritatea localită
ților transilvănene au a- 
vut loc entuziaste și c 
moționante manifestat ii 
dc simpatie, de solidari
tate. îmbărbătare și nă
dejde pentru împlinirea 
dreptății. Numeroase tc 
leg rame și scrisori d<
solidaritate, întărite d
zeci, sute și mii do sem
nături, ale locuitorilor d ■ 
pe străbunele meleaguri 
hunedorene. încredințau 
pe „inculpați" că ci sînt 
cu trup și suflet în sim
țăminte, în ginduri și 
aspirații alături de ei 
Prin ele vesteau lumi 
că Memorandumul, este 
al întregului popor ro
mân. că izbînda drept! 
Iii nu c***e departe 

(Va urmai
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Unde ne petrecem concediul ?
— C'me optează pentru 
Tvtciile noastre ponte be

neficia de bilete pentru o- 
dihnă și tratament integra
le ori de sejururi n ai 
scurte in toate cele 18 sta
țiuni ale sindicatelor, dar 
și in altele cu care Din *•- 
ția Economică a Caselor 
dc Odihnă i Tratament a 
Sindicatelor București coo
perează — a precizat dl 
Nicolae Rad. șeful Agen
ției d< turism „Sindaco"' 
litinedoar i—Deva.

— Cyncn-t, cui vindeți 
bilete șj în ce condiții ?

— Membrilor de sindi- 
î at. tuturor salariaților din 
unitățile dc stat sau cu 
capital privat, pensionari 
lor. oricăror persoane 
particulare care ne solici
tă serviciile și ni le plă 
tesc. Ni se pot adresa, prin 
comenzi ferme. ori prin 
cereri, grupuri de persoa
ne — prin sindicate 
dar și cetățeni individuali.

— Ce avantaje au cei 
■ are cumpăra bilete dc o- 
dilină și tratament d< l;i 
„Sindâ •'■'* D va ?

— Saiariații din imită 
țilc bugriarf-, dc citemphi.

bcncfii ia/.,*î di reduceri a- 
le prețurilor biletelor, in 
raport cu salariul tarif ir 
de încadrare, diferențele 
de costuri fiind suporta* •

Luiiieii 
trebuie 
sa știe

d< Mini-tcrul Muncii și 
Protecției Sociale. Dc as< ■ 
menea, celor care europă- 
ră bilete de la noi le asi 
gtirăui și transportul foar
te convenabil pe calea fi 
rată. Menționez și faptul 
că, pe lingă bilete întregi 
dă odihnă și tratament, o 
ferim celor interesați și

sejururi mai scurte, după 
cum le permite punga, iar 
la flecare sfioșii de săpla- 
mină, la solicitarea unor 
grupuri, efectuăm excursii 
in țara,și în străinătate, la 
prețuri destul dc accesibi
le.

— .Și citi va prețuri ale 
biletelor dc odihna și tra
tament

— O zi intr-o stațiune 
balneoclimaterica (masa, 
tratament, cazare confort 
I) costă 790 di-- lei, Iar o 
vacanță dl 10 zile la ma
rc. in jur de 13 II 000 dc 
Ici. Poate nu sini prețuri 
chiar ]a indemina oricui 
insa revin md ieftin de 
cit oferă alto agenții de tu 
risin Și inca i va : bile
tele pentru stațiunile dc 
pc litoral le punem in vin 
zare incepind cu sfiptami 
na viitoare, cu o seric din 
10 iunie.

A adar. Idiote pentru o- 
clihnâ și tratament ar fi. 
bunăvoința la „Sindaco" 
Deva este, dc conocdii sim
țim cu toții nevoia, doar 
bani ne inaj trebuie...

Dl Ml I 1(1 GIII ONi: A

Trei minori - paisprezece s jargeri
• l.a 11 ani — II sp 

nica, zilele preferate dc 
lielor sc ridică la un sfert 
din Bazar — principalii 
părinților și urmările accs

Mult au a . ut dc furca 
polițiștii municipiului Dc 
va cu cei Arai infractori 
minori. Spunem acest lucru 
întrucît in perioada iulie 
1991 — aprilie l’1!)? băieții 
au dat paisprezece lovituri. 
Sa recunoaștem, perfor
manța nu este dc ici, dc 
colo. Mai ales ca unui din
tre cei trei autori arc chiar 
I I ani. El se numește Sam
son Cristian si este elev

argerj • Simbăla și dllini- 
Iiiciu" • Valoarea pagii- 
dc milion dc Ici ■ Țiganii 

beneficiari • Indiferența 
Icia.

in cl a Vll-a la Școala 
Generala Nr. 2. Dar nic 
ceilalți nu sînt ou mult 
mai batrini. Io m Dospin 
arc lă ani. dar nici o 
ocupație, iar Adrian l lo- 
rin lonaș arc l(> ani și wt< 
elev in anul II ia Școal: 
Profesională l'CEC’OM A 
rad. Ne putem da lesn*

A AI.I NTIN NT. AGI
(Continuare in pag. a 2.a)

ff/ța pe /Y
— Vechie. dumneata cu ce te ocupi rn 

timpul liber
— Arasâ sau la servicin'.’...

FLASH!
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I 177,"'. In cadrul Itibllutceil ()- 
rășcncst.l Simbria s-a des lil.t c.r- 
pozițta dc carte „Tatul despre 
âniila! M Siut eipu - studii, eo 

luate semnate de cunoscute per- 
sonalltHțt niedii ale române1, ti, ca
re aduc în atnnlia publicului di- 
'er.'c molrtdll și modul lor tio 
mnnifeslari', < lini pol Jl nrcyc- 
nltc, cum se poalt pâslra, in <h> 
neral o storc de silriiifati* bunii 
f M II )

0 ASOCIA l l 1 citesc \ro- 
Itll.Olt DE ANIM Al I. ,Ș7 p’-

SAltl, l'lliala llrad, a renii in 
sprijinul nu mbri/or săi, dl Iri- 
buind pe bază de comandă, con
tra co t la un preț dc mimai 
H lel/loi, tari|c pentru marășa- 
rca animalelor. Dtimnii infl. loan 
.-Irram și Matei (can, prlntr-o 
hună colaborare eu furnizorul 
(Moara din Demn au adus pinii 
acum 30 tone de tarile. Drudenii 
apreciată efortul și strădania ce
lor cure le i.’in în sprijin (AI..I.I 

0 llKiCOOl'. l.a llațep s-a 
dcșclti. un nou mația .in lip Hip- 
coop, aparținin / cooperativei de 
consum. Situat la parterul Ido
lului 2 llucura, din strada 'l'udor 
i'ladlmlresCu, prin modei na Hili’* 
tale c comercializează articole 
dc menaj și uz camiic, imbriiiâ- 
minte, încălțăminte, Imuturi. ți- 
țlări. țl'.S )

;.............................. -~wr "

0 I I l;r Dl I l.Ottl. De eind 
ru economia de piață unii liqani 
și-au descoperit vocația dc 
aricu/tori", vinzind scmin|c, h 
<iume floil șl alb produse, fura 
a puica face insă dovada proi e- 
nlenței acestora, zîcum, in actua
litate. este furtul și i înzarca flo
rilor. Simbăta șl duminica am 
văzut in Deva arupurl de copil 
(le țhiani, care, in repetate rin- 
duri dadeau tircoale zonelor o- 
rașului unde se. pâsesc flori, a- 
poi plecau (U brațcă* pline. Din 
aceasta „foaia" le.*, sute și mii 
dc lei la piață, Iar copiii in cau
za intață cum să devină lio(i a- 
derărați. Cine-i oprește oare din 
această „loara" periculoasă 
(A.'t I

0 ATENȚIE 1 1 Tltl( UIMI- 
7 V Circumscripția sanitar-vcle-

rinară de conlrol al alimenleloi 
din llațep este dotata cu apara
tura modernă pentru ('fertuarea 
controlului cărnii provenite di 
ta iiospodariile populației contrra 
care face in mod absolut ura- 
Inii. Dar mulți dintre cei iar, 
taie’ porci uita a prezinte prob, 
ia control. Doar IdO de uf'tațciii 
s-au prezentat cu produ c, din 
( i*l /ieste 7 Oăll care au tăiat porci 
in ultima crcmi*. .-Aii fost dcpl ■ 
late trei cazuri de In hineza I 
tenlie ' ( V S.)

FLASH!
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Un spațiu de liniște 
și căldură umană

l’ij.i’.e greșesc, clar tn-a 
aprins m ultima vreme 
in sentiment ciudat și a- 
wme ca -i m.icx, — adică 
.-•nemția care ne va urma 
— este mai rrult ori mai 
puțin neglijată. Și nu ne- 
■părat din punct de vede
re material. Ci moral. Se 
fac atitea lucruri frumoa
se In grădinițe și in că
minele de copii 1 Cine, in 
afara educatorilor și pă
rinților, le ia în seamă ? 
Poate de aceea ne-am „au- 
toinvitat» intr-o zi la Gră
dinița cu program prelun
git nr. 3 Petroșani, car
terul Carpați.

I-am găsit pe băieței și 
pe fetițe la „clase", cu 
■ducătoarele lor, cinele 
Schwaitzer Iulia și Nadia 
Catrinescu. cu dna Renata 
Rebegea, directoarea uni
tății. O grupă chita, alta 
asculta o poveste și a tre
ia învăța jucindu-se. „Par 
o j’oacă exercițiile grafice 
dar In fond ele sînt acti
vități pregătite cu sîrg- — 
apunea dna Nadia C., iar 
dna Iulia Schwaitzer a- 
daugă, după ce-1 „pedepsi
se" pe Daniel să cin te sin
gur : „Dacă nu iubești co
piii, nu ai nici răbdare cu 
■i și nici satisfacții**. Este 
un mare adevăr al pro
fesiei. Pentru că din iubi
re v ine răbdarea și din 
răbdare satisfacția. O sus
țin cu argumente și cele
lalte educatoare cit și dna 
profesoară Angela Cherciu 
de la clubul copiilor, care-i 
insațu pe -pii cîntece în 

DIRECȚII DE POSTĂ HUNEDOARA

cu sediul in Deva, str. Libertății, nr. 2,
Anunță licitarăți, in condițiile legii, a unor 

spații disponibile situate in Orăștie, bloc 115 
parter și Orâștie-gară.

Solicitanții, persoane fizice și juridice, se 
pot adresa unității piuă in preziua licitării, 
care va avea loc la data de joi, 28 mai 1992, 
ora 10, la sediul oficiului poștal Orăștie.

Relații suplimentaro la telefon 95604227.
(«05) I

• VBB MMM M^B B^^B B^MI ^^^B ^^^B IHBI ^MB ^BBB ^BBB BMB

\inzarea acțiunilor nominative in cadrul 
județului Hunedoara se realizează prin Banca 
Agricolă — S.A., Sucursala Hunedoara—Deva,

fax 11896, telex 72260, telefon 13596, bdul Dc- 
cebal, bloc B, municipiul DEVA, filialele Ca
lau, Hațeg, Orăștie și Agenția Ilia.

limba franceză, avînd sa
tisfacția unei pronunții 
foarte corecte a învățăcei
lor.

...Un spațiu jolij-i de lu
mină și căldură, la propriu 
și la figurat. Nu putem 
să nu observăm curățenia 
încăperilor. „Covoarele, fe
țele de masă, lenjeria sînt 
lună tot timpul. Și aceas
ta se datorează îngrijitoa
rei Gabriela Bill și spă- 
lătoresei Maria Maftei — 
spunea directoarea grădi
niței. Sufletistă și pricepu
tă in a pregăti o mîncarc 
gustoasă și consistentă este 
bucătăreasa Magda Sele". 
Dar mici ori mai mari 
probleme există și aici, ca 
oriunde. Se intimpină greu
tăți în privința aprovizio
nării cu griș, zahăr, orez. 
Depozitul se află departe 
și mijloc de trinspor* 1 nu 
există, administratoarea fi
ind pusă în situația „să 
hămălească", după cum ne 
spunea cu amărăciune. 
„Sint probleme pe care nu 
le putem depăși ; nimeni 
nu face concesie pentru noi 
spre a ne da o mașină... 
în rest, avem prioritate Ia 
toate" — Intervine dna R. 
Rebegea. Poate timpul va 
„rezolva- și această pro
blemă.

seama cam ce fel de școa
lă făceau băieții. Părinții 
n-au bănuit oare nimic ? 
Greu de presupus, dar a- 
supra acestui aspect vom 
reveni.

Zilele preferate de ac
țiune erau sîmbăta și du
minica, după lăsarea în
tunericului. Furau tot ce 
e pica la indemină. De 

la coaforul „Arta Modei", 
— uscătoare de păr, apa
rat de radio, bani — total 
17 000 de lei. Birourile 
BENEI, nu fost prădate In 
două rînduri, telefoanele 

i calculatoare le furate de 
del \ dorind circa 30 000 
lei. Radlocasetofon, țigări, 
i-mnă de mestecat, sucuri

i ciocolată au furat de la 
.P.iticar Minon- S.R.L. 
Din alte locuri au furat 
•ricouri, pulovere, rujuri

i iorapi de damă... Nu 
.•rau prea pretențioși bă
ieții, nu 7 De altfel, cu 
vizita lor au fost „onora
te- și Circumscripția ve
terinară din piața Deva, 
Liceul .Dacehal" și Școala

...Am părăsit grădinița 
cu convingerea și bucuria 
mărturisită că, cel puțin 
aici, in pofida unor greu
tăți. copiii sînt înconjurați 
cu grijă și iubire.

ESTl.lt V SIN \

PRIN TOATE SUCURSALELE SAL

* Bar.ca cea mal so^cltata Ce fnî.epnniaioil: pajl’cu’a^ ; a «pc'i! run'OruI 
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Trei minori - paisprezece spargeri
(Urmare din pag. 1) Normală, Uniunea Jude

țeană a Handicapaților, U- 
niunea întreprinzătorilor 
Particulari... Și uite așa, 
tîlharii au adunat bunuri 
in valoare de mal bine de 
250 000 de lei.

Principalii beneficiari nu 
vor fi ei, cl țiganii din 
piața municipiului. Și a- 
ceasta întrucît cele mal 
multe lucruri le vindeau 
acestora, la prețuri mult 
mai mici decît valoarea. 
Puțin probabil ca e| (țiga
nii) să nu-și fi dat seama 
de unde vin aceste bunuri, 
dar ce contează, bani să 
insă 1 Cum, de altfel, pu
țin probabil să nu f' bă
nuit nimic barmanul de 
la Restaurantul „Radius" 
care, doar cu 4 500 de lei, 
a cumpărat de la hoți trei 
telefoane din import ți un 
calculator. Și aceasta, în 
condițiile in care, doar un 
singur telefon valorează 
mult mai mult I De fapt, 
se poate spune că hoții au 
fost încurajați do acești 
amatori de chilipiruri ca
re, în loc să anunțe poli
tia, s-nu făcut că... plouă.

Dar părinții cc-au făcut ? 

Oare ci să nu fi știut ni
mic de ceea ce se întfrn- 
plă cu copiii lor 7 Consta
tările poliției relevă o rea
litate dureroasă. Anume 
că, o parte din bunurile fu
rate au fost duse acasă, 
părinții le-au văzut, dar 
au acceptat varianta o- 
draslelor, cum că ar fi 
fost găsite 1 Păi bine, oa
meni buni, pe ce garduri 
ați văzut telefoane de im
port, calculatoare sau alte 
bunuri 7 Să presupunem că 
acest lucru se poate în- 
timpla o dată, de două ori, 
dar „acțiunea" băieților a 
durat aproape un an de 
zile I In aceste condiții, 
comentariile sînt, credem, 
de prisos.

Bine ar fi ca măcar a- 
eum să se tragă ceva în
vățăminte, deși... Deși nu 
este lipsit fie interes faptul 
că fratele iul Samson este 
arestat pentru viol și tîl- 
hăric, că Samson și Dcs- 
pin aveau dosare la poli
ție. Oricum, din cele re
latate în rîndurilo de față 
ar nvea mulți de învățat. 
Indiferent dacă sînt părinți 
sau copii.
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FUNDAȚIA "PRO AVIAȚIA" HUNEDOARA

\ ,i invit.un s.i participați la mi

tingul aviatic organizat de Fundația 

„PRO AVIAȚIA" Hunedoara, in 

data do 31 mai 1992, pe stadionul 

„Constructorul" — Hunedoara, cu 

începere de la ora 10.

P R O G II A M :

• demonstrație aeromodele

• lansare racbetomodclc

• lansarea de parașiitiști Ia locul 
demonstrației (din partea Aero
clubului României)

• lansare de baloane de cauciuc 
umflate cu gaz

• C.f.C. Filiala Hunedoara

• lansare de baloane < ti aer cald 
(aerostate)

• muzica și propagandă
• diverse persoane fizice și juridi

ce vor desface produse de con
sum.

SPONSORI :

— Biserica Ortodoxă Boitori

— I.C.S.H. — S.A.

— I’rest. Com. IMiviam — S.R.I;.

— ATIT — Ml.DA ANI) — 7

— Clubul Sportiv „Constructorul" 
Hunedoara

— Organizația de tineret ÎORI'M 
22 T Hunedoara.

ESTl.lt
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„REVA" Simeria 
ia „semafor" ?

I)acă meciul ar fi început in repriza a doua...

Corvinul - Dacia Brăila 1-1
Deși a început bine re

priza I. Corvinul n-a rcu- 
, ;t să facă un joc care să 
pună în pericol real poar
ta oaspeților in prima par
te a jocului. Doar in mi
nutele 3 și 23, Dobrc. și 
Ilcidiner au acut ocazii 
clare de a înscrie. In mi
nutul 44, la o fază de atac 
a oaspeților loniță nu 
mai poate interveni și Ilci- 
diner atinge mingea eu 
mina. Cartonaș roșu și lo- 

itură de la 11 m pe ca
re o transformă Maieu, 
0—1.

REZIT ȚAȚELE ETAPEI din 21 mai: Sportul Stud. 
— F.C. Brașov 2—I ; F.C. Corvinul — Dacia Brăila 1—1 ; 
1 Ploiești — Rapid 0—0 ; Dinamo — A.S.A. Electro- 
mureș 2—0 ; E.C. Bacău — Oțelul Galați 1—0 ; Electro- 
putere — Gloria Bistrița 2—I ; l.C. Inter Sibiu — F.C. 
Argeș 2—1 : Poli. Timișoara — Univ. Craiova 0—I) ; l .C. 

Farul — Steaua II—5.
I I ASAMENTUL

1. Dinamo 29 19 10 9 66—18 18
2. Steaua 29 18 7 1 51—21 13
3. Univ. Craiova 29 It 11 7 30—19 33
1. F.C. Ploiești 29 13 6 10 33—12 32
5. Electroputere (v, 29 12 7 UI 31—35 31
6. Poli. Timișoara 28 12 7 9 31—28 31
7. Rapid 29 11 8 10 28—31 30
8. Oțelul Galați 29 13 1 12 30—35 30
9. F.C. Brașov 29 11 7 11 17—13 29

10. F.C. Inter Sibiu 27 11 7 9 33—33 29
11. F.C. Farul 29 12 1 13 32—36 28
12. Dacia Brăila 29 10 7 12 30—33 27
13. F.C. Bacău 29 10 <» 13 29—11 26
1 1. Gloria Bistrița 28 UI 5 13 36—31 25
15. Sportul Stud. 29 8 7 11 28—10 23
16. l .C. Argeș 29 7 7 15 33—12 21
17. A.S.A. Electromurcș 29 6 5 18 25—17 17
18. F.C. < orvinul 29 1 7 18 28—58 15

ETAPA VIITOARE: Electroputere — 1 .( . Bacău ;
Oțelul Galați —• Dinamo ; A.S.A. Tg. M. - < orvinul ;
Rapid — Sportul Stud. ; Dacia Brăila — Petrolul; Glo-
ria Bistrița — Uni v. Craiova Steaua — Poli. Tiniișoa-
ra ; F.C. Argeș — Farul ; F. Brașov — Inter Sibiu.

REZI LI M ELE CONCl RSVLl I

PRONOSPORT DIN' 21 MAI
t „roi r- — I . ( R AIOA A 0—0 X
II 1 ARI 1 STEAUA 0—5 2
III ( AGI.LARI LAZIO 0—1 2
IV IOGGIA — MII AN 2—8 2

| V INTER — . (TALANT A O—0 X
•AI N APOI I — GENOA 1—0 1
I A II l’ARM A — FIORENTIN A 1 1 X

A III ROM \ — B ARI 2—0 1
IX SAMPDORI A — < REMONESI- 2—2 X
X TORINO — ASCOI1 5—2 1

j XI A ERON A — JEVENT! S 3—3 X
I XII BRES( I A -- ANCONA 2—0 1
' XIII RI-X.GIANA — PESCARA 1-2 2

Fond de l iștiguri : 25 011812 Iei. 
i

DIVIZIA B1

Rezultatele etapei din 23 mai : Steaua — C.S. Olt 
3)0 2—0 ; Olimpia R.S. — Autobuzul 0—0 ; C.S. Tirgo- 
viște — Fcpa ‘74 2—0 ; Petrolul — Sportul Comaieo 6-0; 
Portul — Unirea Slob. 3—0 ; Flacăra — Gloria Buzău 
1—2 ; Progresul — CaJIatis 1 — 1 ; Unirea Focșani — F.C. 
Caracal 8—2; Faur — Gloria C.F.R. 1 — 1.

CLASAMENTUL

- Olimpia R S. ; Autobuzul — Steaua; Caliatis — U. 
nirea Focșani ; Gloria Buzău — Prog, Buc.

1. Progresul Buc. 30 18 5 7 51—25 41
2. Gloria C.F.R. Gl. 30 16 8 G 53—27 40
3. Autobuzul 30 18 3 9 45—26 39
4. Faur Buc. 30 15 5 10 58—34 35
5. Callatis 30 13 8 9 36—25 34
6. Flacăra Moroni 30 13 7 10 41—29 33
7. C.S. Olt '90 30 15 3 12 45—36 33
8 Gloria Buzău 30 12 8 10 48—28 32
9. Steaua Mizil 30 14 4 12 39—29 32

10. Unirea Slob. 30 13 (> 11 16—42 32
JL Unirea Focșani 30 12 7 11 42-29 31
12. Portul C-ța 30 12 6 12 42—34 30
13. Petrolul Innca 30 11 5 14 37—40 27
11. Olimpia Rm. S. 30 9 7 14 26—43 25
15. C.S. Tirgoviștc 30 10 4 16 28—45 21
lfl Fepa '74 Bîrlml 30 10 3 17 27—53 23
17. F.C. Caracal 30 5 6 19 31—78 16
18. Sp. Comaieo 30 5 3 22 22—96 13

Etapa viitoare (3«) mai): Flacăra — C.S. Olt '90 ; F.C.
Caracal — Faur ; Sport. Comaieo — Portul ; Gloria C.F R.
— Petrolul ; Unirea Slob. -- C.S. Tirgoviștc ; Fcpa '74

Deși in 10 oameni, Cor
vinul avea să facă o re
priză (a doua) mult mai 
bună! Și nu ar fi fost nici 
o surpriză pentru cei pre- 
zenți in tribună dacă Cor
vinul ar fi ciștigat meciul. 
Fiindcă, la numai 10 mi
nute de la reluare, Ste- 
rcanu. o certă valoare 
pentru viitoarea echipă a 
Corvinului, venit în careul 
brăilenilor la o lovitură de 
colț, înscrie cu un șut 
plasat, în stingă portaru
lui Brătianu 1. Ei au fost 
mult mai incisivi, și-au 

creat cîteva atacuri rapi
de, surprinzătoare la poarta 
adversarilor și numai ne
șansa hunedorenilor a fă
cut ca scorul să nu se mai 
modifice pînă la final. E 
drept că și brăilcnii și-au 
apărat cu strășnicie rezul
tatul și c adevărat că și 
ci mai puteau să înscrie, 
cel puf in un gol.

Corvinul mai are de dis
putat .3 partide în depla
sare la zl.S.A. Ty. Mureș, 
Electroputere și Dinamo. 
Pe teren propriu, doar 
două partide: cu Oțelul 
Galați și F.C Bacău. Deci, 
pentru a realiza cel puțin 
20 de puncte Corvinul 
trebuie să obțină 2 victo
rii acasă și să aducă un 
punct de la Tg. Mureș. E 
posibil ? Da. Cu condiția 
ca tinăra formație hunedo- 
reană să dorească victoria 
cu ardoare, așa cum a fă
cut-o in meciurile de aca
să cu Dinamo și Steaua.

CORVINUL: ionlfă, Hei- 
diner, Slereanu, Tetileanu, 
Bozga, Mitrică, Chezan, 
Bordean, Dobre, Ilanganu, 
Marian /Banc).

DACIA : Brătianu L, Bal- 
dovin, Brătianu II, Darie, 
Minciu, Burlcanu, E. Po
pescu, Petrache Lazar (Ba
ciu), Mașcu, Luea.

A arbitrat cu scăpări I. 
Crăciunescu Rm. Vilcea.

SABIN ( ERBU

DIVIZIA B2

Rezultatele etapei din 23 mai U.M.T, — Jiul Cra
iova 0—1 ; Met. Slatina — F.C. Bihor 3—2 ; Met. Bocșa
— Gloria Reșița 1—0 ; Astra — Aris 1—8 ; Gaz Metan
— U.T.A 4—3 ; Chimia Rm. V. — C.F.R. Timiș. 2—0 ; 
F.C. Drobeta — Unirea A.I. 2—0 ; C.S.M. Reșița — Met. 
Cugir 7—0 ; Jiul Petroșani — Șoimii IP.A 1—2.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare (30 mai) : Chimia — Jiul Craiova ;
Met. Cugir — Jiul Petroșani ; Aris — Gaz. Metan ; Șoimii 
I P A. — Astra ; U.T.A. — Met. Bocșa ; Gloria Reșița — 
Met. Slatina ; F.C. Bihor — U.M.T. ; Unirea A.I. — 
C.S.M. Reșița ; C.F.R. Timișoara — Drobeta.

1. U.T. Arad 30 18 5 7 51—24 41
2. C.S.M. Reșița 30 18 4 8 45—22 40
3. Unirea A. lulia 30 19 1 10 56—28 39
4. Jiul Petroșani 30 14 4 12 tO— J4 32
5. C.F.R, Timiș. 30 14 4 12 34—40 32
6. F.C. Bihor’ 30 13 6 11 59—36 31
7. Chimia Rm, A. 30 12 7 11 37—32 31
8. Jiul Craiova .30 12 7 11 36—34 31
9. Metalul Bocșa 30 13 4 13 40—41 30

10. Gaz Metan 30 11 7 12 45—54 29
11. Gloria Reșița 30 11 6 13 41—41 28
12. Met. Slatina 30 10 8 12 40—41 28
13. Met. Cugir 30 13 2 15 32—47 28
14. F.C. Drobeta 30 10 7 13 40—46 27
15. Șoimii I.P..A 30 10 7 13 37—43 27
16. Aris 30 11 5 14 39—50 27
17. U.M.T. 30 9 6 15 33—60 24
18. Astra Arad 30 5 4 21 28-81 14

•Echipă penalizata cu 1 punct.

DIVIZIA B3

Rezultatele etapei din 23 mai . Chimica T-veni — 
Min. Cavnic 3—1 ; C.F.R. Cluj — Poli. Iași 3—0; Olim
pia S.M, — Relonul 6—3 ; Metrom — C.S.M. Suceava 
3-0 ; Electromurcș — I.C.I.M. 0—0; C.S. Acrostar — 
C.S.M. Borzcști 4—0 ; F.C. Maramureș — U. Cluj 1—1 ; 
Ceahlăul — Armătura 3—0 ; Tractorul — Foresta 1—0.

CLASAMENTUL
1.
2.

U. Cluj*
F.C. Maramureș

30
30

22
21

7
5

1
4

70— 7
65—17

49
47

3. Ceahlăul 30 18 5 7 56—27 41
4. Tractorul 30 15 4 11 51—41 34
5. Metrom 30 14 5 11 41—32 33
6. I.C.I.M. 30 14 5 11 42—45 33
7. C.S.M. Suceava 30 13 6 11 37—39 32
8. Poli. Iași 30 11 !) 10 39—32 31
9. Olimpia S.M. .30 13 4 13 38—40 30

10. C.F.R. Cluj 30 12 5 13 52—45 29
11. Armătura 30 10 9 11 18—13 29
12 Foresta 30 12 5 13 35—33 29
13. Chimica T-veni 30 10 6 14 37—48 26
14. Electromurcș 30 10 5 15 36—45 25
15. Min. Cavnic 30 7 (1 17 29—60 20
16. Relonul .30 8 4 18 29—68 20
17. C.S. Acrostar 30 7 4 19 44—69 18
18. C.S.M. Borzcști 30 2 8 20 16—74 12

* Echipă penalizată cu 2 puncte.
Etapa viitoare (30 mat): C.S. Acrostar — Min. Cav

ii le ; Armătura — Tractorul; C.S.M. Suceava — Elcctro- 
mure.ș ; Foresta — Metrom ; I.C.I.M. — Olimpia S.M. ; 
Relonul — C.F.R. Cluj ; Poli. Iași — Chimica T-veni ; 
U. Cluj — Ceahlăul ; C.S.M. Borzcști — F.C, Maramu
reș.

Cadeții 
Mureșului Deva

Notăm cu plăcere evo
luția buna a cadctilor 
Mureșului Deva, pregătiți 
de tinărul, dar inimosul 
antrenor IONEL STAN
CA a acestor minunați 
băieți ce formează o 
echipă de perspectivă. 
După ce a ciștigat sc
ria Valea Mureșului și 
meciul de baraj cu Jiul 
Petroșani, a eliminat în 
primul joc din faza in
terjudețeană pe U.M. 
Timișoara. A urmat o 
partidă da pomină la 
Craiova, unde arbitrul 
Marius Pălărie și-a pus 
„pălăria" pe ochi în re
priza a 11-a și n-a ri- 
dieat-o pină ce cadeții 
de la U, Craiova n-au 
ciștigat cu 1—0. Miinc, 
meci mare la Deva, re
turul ou cadeții craio- 
veni. Fotbaliștii deveni 
doresc calificarea la 
faza pe tară O să-i ve
dem la lucru și pe cei 
remarcați pentru lotul 
național; Constantin Li
tera, Ciprian Luea, 
Claudiu Haiduc, Elek 
Szcmely. Alexandru Bă- 
doi dar și pe colegii lor, 
care vor face din nou 
dovada talentului lor. 
(S. Cerbu).

Ultima perioada de timp 
consemnează o revenire 
„in bine» a situației eco- 
nomico-ftnaneiare a foste
lor întreprinderi mecanice 
de reparații material ru
lant —, constituite azi, în 
societăți comerciale. Dacă 
in iarnă . inghetul” econo
mic cîntărca greu, fiecare 
unitate in parte supravie
țuind de la o lună la alta, 
prin eforturi uneori dispe
rate, in prezent, balanța e- 
conomico-financiară înre
gistrează valori pozitive.

„Miracolul" s-a produs 
in urma II.G. nr. 77/15.02. 
1993, în baza căreia și 
I.M.M.R. Simeria s-a trans
format in S.C. ..Reva“ S.A. 
Actuala formulă organiza
torică ii conferă o liber
tate de acțiune mult mai 
mare, fiind eliminate u- 
ncle verigi intermediare 
care, practic, nu-și maț a- 
veau rostul. Verigi în 
plus, oameni în plus, care 
măreau distanța de la fac
torul de decizie la cel de 
execuție. Coborind spre 
sfera producției, un lucru 
îmbucurător îl reprezintă 
acoperirea cu contracte a 
întregului .an, după cum 
opina dl Octavian Budac, 
directorul unității.

Strădaniile'consiliului de 
administrație sini evidente, 
deși multe greutăți derivă 
din „lanțul slăbiciunilor" 
economiei naționale — blo
cajul cconomico-financiar, 
imposibilitatea rambursă
rii Ia termenele scadente 
a contravalorii lucrărilor 
prestate. Dacă S.N.C.F.-ul 
și-a onorat obligațiile fi
nanciare față de întreprin
derea din Simeria — multi 
dintre agenții economici, 
avînd datorii de ordinul 
zecilor de milioane, nu au 
făcut-o.

— Die director, una din
tre problemele de actuali
-*-***■*+♦*♦' ■***•*-*»* + *» ♦ ♦♦♦*♦■»»**

ILIA. Privatizarea in consens
cu cerințele oamenilor

A spune că in Jlia libe
ra inițiativă arc spațiu 
larg de afirmare nu este 
deloc o exagerare. Drept 
argument în acest sens stă 
și faptul că pe raza co
munei funcționează peste 
40 de unități privatizate și 
— ceea ce este, de aseme
nea demn de subliniat — 
majoritatea nu caracter 
productiv sau efectuează 
servicii solicitate de popu
lație, Dl. Alexandru Alba, 
secretarul consiliului local, 
ne spunea :

— Nu noi acordăm au
torizații pentru cei ce vor 
să se privatizeze, dar am 
dat cu operativitate aviz 
favorabil pe toate cererile.

— Spre ce domenii s-au 
orientat posesorii de auto
rizații ?

— în primul rînd spre 
a produce bunuri. Avem 
ateliere de prefabricate 
din beton, confecții meta
lice, brutării ș.a. Apoi, spre 
împlinirea unor solicitări 
ale cetățenilor : reparații 
de utilaje agricole, repa
rații auto, timplărie, pot- 
covării. Au luat ființă și 
echipe de zidari, zugravi 
ș.a.

Cei ce s-nu privatizat, 
in totalitatea lor, respectă 
obiectul autorizațiilor deți
nute, împlinesc cu opera
tivitate comenzile primite, 
efectuează servicii de ca
litate și practică prețuri 
avantajoase. Așa se face 
că cei mai r'ilți dintre 
ci și-au format o clientelă 
ce se lărgește mereu Si 
ceea ce este interesant, fi

tate reprezintă negocicrcâ 
contractului colectiv de 
muncă. în ce -tndiu se a- 
flă ?

— După transformarea 
I.M.M.R.-urilor in societăți 
comerciale, s-a constituit 
Asociația Patronală a uni
tăților de reparații mate
rial rulant, pentru a ne
gocia împreună contractul 
colectiv de muncă. în pre
zent .s-a rămas pe grila 
S.N.C.F.-ului, pînă la sem
narea contractului colectiv 
de muncă în fiecare uni
tate in parte.

— Noul statut al unită
ții va oferă o deschidere 
mult mai marc. Intențio
nați altceva dccit prestări 
in sfera căii ferate ?

— Desigur, avem multe 
in plan pentru viitor. In
tenționăm diversificarea 
producției și spre alte seg- 
men te econom i co-sociaie 
decit cel al căii ferate — 
prestări de servicii către 
populație, mobilă etc. Do 
asemenea, avem in vedere 
reparațiile capitale de Ja 
secțiile din Timișoara și 
sectorul II Simeria, fina
lizarea lucrărilor la linia 
de predare I, o serie do 
activități cu caracter edi- 
litar-gospodâresc.

Așadar, gloduri hune și 
in folosul S.C. „Reva“ S.A. 
Simeria din partea unei 
conduceri tinere, cu am
biții pentru a da oameni
lor de lucru, pentru a lo 
asigura eîștigurilc stabili
te prin normele convențio
nale. Dar dincolo de aces
tea, toți angajații trebuie 
să înțeleagă că programul 
este program și munca 
este muncă. Reușita este 
rezultatul convergent — 
deopotrivă al conducerii 
și al sulariaților,

< ORNE1. I’OENAR

indcă mai multe unități 
au același profil, a inter
venit concurența, ceea ce 
este in beneficiul cetățeni
lor. De pildă, în Ilia func
ționează două brutării pri
vate — una se cheamă 
,,Galatis", cealaltă aparține 
doamnej Ana Domnaru. Ei 
bine, patronii acestora — 
ca și angajații lor, dealt
fel — se străduiesc să Dro- 
ducă o piine mai bună șl 
ieftină, ies cu produsele 
lor și în alte localități ale 
județului, vin și la Deva, 
Există, de asemenea, două 
ateliere de fierărie, con
curența fiind și aici pre
zentă, ceea ce este foarte 
bine. Dc o bună reputație 
se bucură asociațiile fami
liale sau atelierele dom
nilor Ardeleana din Bre
tea Mureșană, Drngomir 
Dănilă din Ilia ș.a., ce au 
o activitate apreciată do 
locuitorii comunei. Un alt 
[apt ce sc cere reliefat 
este că se pun bazele co
laborării cu firme străine 
Astfel <11 Eugen ( hiș a 
purtat tratative eu firmă 
belgiană ,.Nisan", concre
tizate in construirea unul 
atelier pentru efec'uarca 
dc reuarații la mașinile și 
utila lele agricole i nu nu
mai Citind cele de mal 
sus. pare. oare, exagerata 
afirmația că la Ilia libera 
inițiativa arc cimtJ larg 
dc afirmare?! Nu. nici 
pomeneală I Dimpotrivă 1

TRAIAN BOND IR 
Gll. I. NEGRI A
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• \ IND Mercedes 200
L>, an fabric; ție 1980, sta
re perfectă. I ' .-fon 22008. 
după (>ni 17. (38'1.9)

• C \S \ de vinzare, Uroi 
29. Informații Sitneria, te
lefoane 01138. 01381.

(2831)
• \ I X I) apartament două 

'liner', De.v ,. telefon 28687.
(3708)

• C \.l*. Srdciv*a vinde
l<i licitație mijloace fixe 
din dedare, in data de 31 
mai I'1*” și 7 iunie 1992, 
in satai .T?i iva, comuna 
Zam. (3769)

• \ÎM) mașina de sui
te noua, patru ace. Dc- 
v ... telefon 17177. (3770)

• \ I \D mărci, 218 lei. 
Ft: 'alii telefon 956/61110.

(2.711)
• \ 1 X D in- a sufrage-

.0 și dormUie' Brad, str.
i ;• 1 ( 1!'. ap. I'.'. 

(3773)
• IXI) Du , 1310. Do

V D.
1 1

tc '-•!< 'ii ♦»t ij ll. după o-
(377., I

• ! M ) nt c;<4;î g
J- ’n':linîo. mobilat i

• V I X D ]>,e. i arcuri. 
litsiMndliv romi" arc Da-

■ • •-1 tM-'iiob'lalu Deva. str.
H*’ • nr 1" (|. te calea
1 ■ ■ , (3802)

• \I\D -.izor alb-
i pr.-i 'iinvcnabil.

K i. fon ■1656. (JKol)
• 1*11,1 1 V contract a-

pjr; mient doua camere.
Oev tciefon "i'll’.ii, după
l'TL (37!'!')

a I> v.i. te’efoi) 0 1.>6.

• \ I \ D or = nl tractor
V O 'O Dn.i. telelon fO'Jud. 
Tjpa ora 16. (3778)

• \ I X I) in i a tri
toni m< *■ rină. stare
ț •-■*1 Ui D,ia, telefon
l (377'i)

• \ .ii -.-liimb li
r, irtaineni t rei emm re, ui-

•; utral. < ., ai' irtament
— 1 cam' s-,u ’ isa. D ■

X l. tck fon l'.l.’L (37821
• V l\D rulote comer-

. I cliei; Dcv.i. telefon
|K|. 17. dujAi ora 17. (3783)

• (. 1 .M ■ f( casa sau
in ..i ntru, Devei. He 

ai. to! fon 9.<6/61 1 I'
(3711

• 1 D ipv aiient t* i
Ulii Dei •*,r. Z.amfi-

■- u. ( 1. 3, ap.
(3786)

• 1 \D 1 . e < .iramida.
■ .ierioi .. lațuri.

MHlJja Ih V telefon
111" (2,789)

• LXD D , 1 .100 an
f.jsr ' 1*'-

irt-i. t< ■
p. ț 2$uoi i
■l(ui 67 1' 1

(u7“ ’)
• i ,D o -izor color

Ți and D tciefon
|H1.:|. zilni- (37"6)

• \ IXD sa <-u etaj, cu
■ Mu cone ri l la pir-
l<.r. o i Dric tie. Infonnații

Iran: ' ,/llfl '.a sau 95,'
i i.-ti *; ('1793)

• 1 ' Ml’ \B D ' ■ 1 31' .

1110 sau break.. Hunedoa
ra, telefon 11383, după ora 
20. (3447)

• \ IND malaxor, mași
na de tocat carne electri
că, masă carmangerie. Hu
nedoara, Cliizid, 3?.. (3119)

• \ INI) Moskvici 108,
stare bună. Hunedoara, te. 
lefon 16308. (3446)

• VÎND Oltcil Club 
(33 000 km), stare perfecta 
Hunedoara, telefon 12401.

(3113)
• \ tND autobasculanta 

Savicm, 8x 135 de 6,5 tone, 
sau schimb cu autoturism. 
Hunedoara, telefon 1.1496.

(341’)
• \ ÎND televizor color

super, marcă germană, dia
gonală 69 cm, imagine de 
excepție, culori vii. preț 
negociabil. Hunedoara, te
lefon 29219. (3.145)

■ S.G. Mercurean Sltl. 
Orăștie vă oferă b.aituri 
răcoritoare de calitate su
perioară, la prețuri avan
tajoase. (3798)

• VI XD una iapă mur
gă. 6 ani, felmurană și 
nutrii. Crislur. nr. 188. 
zilnic. (3715)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament 
2 camere, etaj IX, cu si
milar parter, zona centrală 
Informați; croitorie băr 
biți Simeria, telefon 60165.

(3781)
• SCHIMB apartament

trei camere, 'I im'șoara, cu 
apartament 2 camere in 
Deva. Relații Deva, tele
fon 13681. (3787)

• SCHIMB garsoniera
confort unu, proprietate, 
cu apartament 2-3 camere 
in Deva, str. Aleea Cri- 
. .-internelor, bloc M2, ap. 
43, sau ofer garsonieră 
proprietate, contra cedare 
contract apartament. Re
lații telefon "1707. după 
ora 17. (3791)

• SCHIMB - urgent a-
partament patru camere, 
confort uii'i, cu apartament 
■’ camere, confort unu. D 
v... telefon '"'186, orele 
17—20. 9- 1" (3800)

ÎNCHIRIERI
• iXCHIRII.Z spațiu 100 

metri pățeați pentru socie
tăți. Mț.-va, Aurel \ laicii. 
III. Informații Cazan Mi
hai, Saliște, nr. 1266. ju
dețul Sibiu, telefon 13 IB.

(,16u 1 *

PIERDERI
• l’JERDt T cartela a- 

limente. cu seria Ol ’.Oă, pe 
numea Botău ( orina, eli
berata do Alimentara nr
I I, Iluni doara (1 declar 
nula (3111)

• PIERDUT legitimați,
di serviciu, eliberată de 
REXI.1 Mintia, pe numele 
Drâ; ancsr-u l’elrii (I do
llar nulă. (3771)

• PIERI >1 I legitimație
de ■ erviciu. j. numele 
Sârbo Rubin, eliberată de 
E. ( Minii.i O di Iar 
nula (3777)

OFERTE 
DE SERVICII

• S.C (’(in(■('!’(Ic l

l’ctrovici angajează gestio
nari, vânzători pentru rulo
tă, barman calificat. Hu
nedoara, 20915. (3448)

• S.C. Intertrans Mila- 
rez SRT, Hunedoara orga
nizează excursii : Ungaria, 
Iugoslavia, Turcia, Infor
mații telefoane 957/17042, 
18773. (2'633)

vid, Avram, nepoatele ft'li- 
haela, Florina, I.orcdana, 
Ana Maria. Dormi în pa
ce, suflet bun !

(3G38)

I
I

ASOCIAȚIA GENERALA A VlNĂTORILOR 
SI PESCARILOR SPORTIAT 

DIN ROMANIA

DIVERSE
• CU autorizația nr.

3534, din 4 februarie 1991, 
eliberata de Prefectura ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă Asociația Familială, 
cu sediul in Hațeg, str. 
T. Vladimircscu, avînd ca 
obiect de activitate con
fecționai artizanat și trico
taje. (2829)

• CĂMINUL Cultural
Zam organizează sîmbătă, 
30 mai 1992, mare bal, in
vitat de onoare I.aza Kne- 
zevici. (3772)

• CHIRIAȘII din 
blocurile fostului 
T.A G.C M. Deva, că
rora nu li s-au primit 
actele pentru cumpă
rarea apartamentelor, 
sint rugați a se intil- 
ni joi, 28 mai 1992, 
ora 18, in blocul 1, 
din strada Eminescu.

_________ (3797) __
• CU autorizația nr. 

6801, din 11 mai 1992, eli
berată de Prefectura ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă Asociația Familiala 
Sâkuța, cu sediul in Dras
tic, reprezentată prin Bor
za loan, avînd ca obiect 
de activitate gogoșerie, pa
tiserie, produse și subpro
duse din carne, băuturi al
coolice, răcoritoare, dul
ciuri in local si ambulant.

(3790)
• CU autorizația nr. 

5007. din 3 iunie 1991, eli
berată de Prefectura ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă Asociația Familiala, 
cu sediul în Orăștie, re
prezentată prin Bunca Cor
nel, avînd ca obiect de 
activitate alimentație pu
blică, comercializare bău
turi alcoolice, cafea, ți
gări, răcoritoare, preparate 
culinare in local.

(3781)

COMEMORĂRI
• SE împlinește un an 

de |a încetarea din viata a 
scumpei noastre

IRIX \ BR \N,
l acrimile din ochi si du
rerea din suflet nu vor în
ceta niciodată. îți vor păs
tra o vie amintire fiul, no
ra sj nepoțica Alexandra.

(3788)
• CI adincă durere ti

min' im că azi, 26 mai. se 
împlinesc 1 ani de cind 
iubita noastră manii, soa
cra i bunică,

( IX Dl \ R \ V l .( \, 
din Cainclu de Jos, ne a 
părăsit pentru totdeauna. 
Ii vom plinge moron sufle
tul bun, milos, și dragostea 
de mam i I iicole l 'ora 
lia. Marian.., ginerii Da

• COLECTIVUL de 
cadre didactice de la 
Școala Generală Pe
tros anunță că se îm
plinește un an de la 
decesul celui care a 
fost un bun coleg și 
profesor,
ALEXANDRU V ASII
îi vom păstra o veș

nică amintire. (3731)

• FAMILIILE Guga Cor
nel și Lucretia, Matei, A- 
vrtim și Mariana mulțu
mim tuturor celor care au 
fost alături de noi la co
memorarea a 6 săpkîmini 
de la trecerea în nefiin
ță a scumpei noastre ma
me,

VALERIA IM VI EI.
din Tirnava. (3776)

• AU trecut 6 săptămîni 
de la dispariția regretabilă 
a celui care a fost un mi
nunat soț. tată, socru și 
bunic,

II \KTII A Șl l 1 \N
Recunoștință celor care-i 

dăruiesc o clipa de amin
tire. Dumnezeu să-l o 
(lihnească in pace I 

(2830)
DECESE

• SOR \ și nepoata 
mulțumesc tuturor ce
lor care au fost ală
turi de ele la greaua 
durere pricinuita de 
moartea celui care a 
fost
DORIN OCT IVI\\ 

STOENESȚ U.
(3785)

• CD LEGII de la 
Șantierul 1 Deva sini 
alături de Zimbran 
Petru la greaua j>icr- 
dcrc a mamei sale,

IM \RI \ Z.iiMBR \N
(3795)

• COLECTIVUL Soc. 
Corn. 3 I.P. Internațional 
SI! I Deva transmite sin
cere condoleanțe și in- 
treaga compasiune mamei, 
1 Jorinei și lui Florin, r< 
gretind profund disp.iriția 
prematură a minunatului 
OM care a fost

I I XEȘA’N EI ORIX
(senior)

Dumnezeu sa te odih
ne isca in pace' (310a)

I

I

ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ A VlNĂTORILOR 
ȘI PESC/ARILOR SPORTIVI — HUNEDOARA

COMUNICAT
In baza Statutului A.GA’.P.S. din Româ

nia, art. 29 și a Hotâririi Biroului Executiv al 
A.GA’.P.S. din România, din data de 14 apri
lie 1992, a avut loc in 6 mai 1992 adunarea 
generală a reprezentanților grupelor de vînă- 
toarc (organizatori, ajutori organizatori, gospo
dari și alți membri), care au hotărit. prin vot 
secret, in unanimitate, rămînerea filialei Hu
nedoara in componența A.J.A'.P.S. Hunedoara.

Totodată s-a luat poziție clară împotriva 
așa-zisei asociații independente, 
de A.GA .P.S. din România și, 
de membrii vinători

nerecunoscută 
prin vot, nici 

ai filialei Hunedoara, si 
s-a cerut organelor puterii de stat să urgente
ze rezolvarea abuzurilor făcu e de grupul de 
inițiativă al numitei organizații.

COMITETUL A.J.V.PS.
HUNEDOARA

(«12)

DIRECȚIA SANITARA A ETERINARÂ 
A .IUDEȚULUI HUNEDOARA

cu sediul n> Deva, str.
Anunță organizarea concursului pentru

19 iunie 1992. in vederea ocupării următoarelor 
turi :

22 Decembrie nr. 226.
ziua de 

pos-

1 post chimist pentru Laboratorul Sanitar 
terinar de Diagnostic
1 post medic veterinar epizootolog pentru 
recția Sanitară V cterinară Deva
1 post medic veterinar pentru Circumscr 
Sanitară Veterinară Deva
1 post medic veterinar pentru 
Sanitară V eterinară Brănișca
1 post medic veterinar penli'd 
Sanitară V eterinară Totești
1 post asistent veterinar Circa Control Alimen
te Orăștie.

Relații suplimentare la sediul unității.

Vc-

I»i-

Circumscripția

( ircumscriptia

(611)

SOCIETATEA SIGA1 \

Organizează in DEVA cursuri de formare 
programatori asistenți pe microcalcu-analiști

latoare pe Iti biți compatibile IBM=— PC.
durata cursului este de 10 săptâmini, 
de ore pe calculator, între orele 15—18 
■21, de luni piuă vineri ;

I
■

I
I

I 
I 
I

t
[ 
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b 
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I
I
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-

(

(ti 150
sau 18—:

— înscrierile se pot face piuă la data de 
1 iunie 1992, data la care va începe cursul. 
Se pot înscrie și elevi din (lașa a XH-a. Nu
mărul de locuri este limitat ;

— absolvenților li se asigură diplome-cer- 
tificat eliberate de Ministerul Inv ățămintului 
și de Comisia Națională de Pregătire in Infor
matică.

Informații suplimentare la sediul societății 
din sir. N. Iorga nr .7, sau la telefoanele 15667 
(orele 8—15) și 11067 (orele 15—20). (616)

I

SOCIETATEA COAITOUR I.OWE SRL DIA \

\ iude cu gros și c'n detaillc
• covoare plușate din lină 

la prețuri av anta joase.
Informații la telefon 956/21113. (3221)

din stoc : 
sută la sulă.

CENTRUL DE I R ANSI ( ZII DEA \

l

s.c. „ \grodia ers” s ili.. dea \
I Griul 22 Decembrie. bloc II. telefon 21511 j 

' VINDE PENTRl l’f >1’1 I.AȚIE Șl SOCIETĂȚI 2 

1 COMERCIALE ’
| • INSEC ITC 11)1 — pentru combaterea d umă- I 

(orilor din agricultură la culturile <le car- ■ 
toii, sfeclă, legume.

PRODUSELE NU S(NT TOXICE PENTRl | 
I AI.P.INE, PĂSĂRI. ANIMAI.E, PEȘTE
• ERBICIDI — POSTI-ĂIERGENTE pentru | 

păioase. sfeclă, porumb, tare se aplică pe te- • 
I g< tație. I
1 • Produse pentru combaterea bolilor la pomi • 

fructiferi și viță de vie.
.. ■ Pompe pentru stropit (Anglia) ■

— Toate produsele sint din import.
— Se percepe un adaos comercial de nil i 

| mai 5%. (619)

I II IAI \ DE REȚELE ELECTRICE DEVA \ 
(E.R.I .) j

amință loți abonații casnici tirmâloarclc ;
* conform II.G. din 3I1.IV.(992 privind reducerea ț

subvențiilor la unele produse și servicii. prețul ( 
energiei electrice s-a stabilit la 3.711 lei/k\lh, in- i 
cepmd cu data de II.>A .1992 '. '

• metoda de facturare — unică pe țară — sc (ace L
pe baza unui consuni mediu pe zi al abonatului ', I 
acest consum mediu se înmulțește cu numărul (le ' 
zile pmă m II5A .1992 la tariful de (1,65 lci/KWIi ] 
și cil irumăriiI de zile după II5.V. 1992 la tariful de l 
3,711 lei/kHh. (617) /

t I

Anunță scoaterea la concurs a postului de 
contabil-șef. Condipile de participare sint ur
mătoarele :

• studii superioare economice
• cunoscător al limbii franceze
• cu practica in contabilitate bugetar-sa- 

nitară.
Examenul va avea loc la Timișoara, în ter

men de 30 de zile de la dala publicării.
Relații suplimentare la telefon 950/25205.

(3220) I
I

i
.1/29/618/199|

CouȚ- 397(1-,r.fioi B.C. Devn
' Rl l>,V( I I 1 Șl 1 DMINIS l rația : 
| 2 Z99 Devn. str I Decembrie, 35,

ludcțul Hunedoara 
Idelnnne 11275 12157, 11269

l'clelni, Hpngriiflc : 25904
I l >(\ IH >91

1 [ctivlNTI't I IBLRl ): 
a l—T-V'T' -FGSTiril

lov.wn

I 
TIPARUL: '

S.G. „Policlnva** S.A.
Deva, str. 22 Decembrie 257

hvvvrti
întreaga răspundere pentru conținutul - 

nrtlcolelor publicate n poartă 
autorii acestora. ,

I


