
S-au adunat moții, intr-o duminică, pentru 
că așa i-a îndemnat sufletul. S-au adunat* 
spre a-și uni eforturile de mai bine intr-o 
societate culturală. Nu una ca atîtea altele 
apărute de doi ani încoace, ci una cu obiec
tive precise și curajoase, pentru că ei au vă
zut lumina zilei in munți, pe locurile unde 
ți-a purtat paști Avram îancu, omul care 
și-a închinat viața luptei pentru libertate 
ți demnitatea națiunii române, a pămintului 
românesc al Transilvaniei. S-au adunat mo- 
ții trăitori tn Deva și împrejurimi, cum, cu 
diva timp tn urmă, s-an adunat cei din Za- 
rand, pentru a constitui Societatea Gultwral- 
Patriotică ,Avram îancu", ca filiali Vocală 
a societății naționale at același nume,

li știam pe moți oameni dîrji, tari
stînca, cu mare respect pentru dreptate, eu 
dragoste și inimi deschisă către semenii lor, 
pentru tot ce respiră românește. Nu bănuiam 
însă că stat attt de uniți tn gtnduri și-n 
simțiri, că sînt capabili să se dăruiască cu 
patimă, fără însă să le lipsească luciditatea 
în momentele de cumpănă ale unei idei înăl
țătoare. Dacă am fi cu toții așa. ar fi fan
tastic. Ar fi, mai ales, posibil, acum, să pu-

hem umărul laolaltă pentru ridicarea acestei 
țări spre a au mai fl hulită de zmU și de 
alții, ci «fntem un popor venit de aiurea, 
fără demnitate, leneș ți laș... Pentru moți, 
spiritul lui Horea și al lui Îancu a răzbit din 
generație in generație, tnnobiUndu-ie ființa

SAOUNĂ MOJII a

„lăsămintul* Gratulai Munților, după etern 
spunea acad. Ștefan Pasau, tntirindu-le con
vingerea că vor izbîndi ta încercarea între
prinsă spre binele națiunii române.

I-am revăzut in acea duminicii, animați de 
un entuziasm fără egal, ftmdind filiala Deva 
a Societății Naționale Gultural-Patriotier. 
,(Avram Iancu“, o insulă de luciditate într-Un 
ocean attt de frămintat de valuri cum este 
societatea noastră acum, contribuind cu bani 
la asigurarea perenității ei, pe domnii — ce fru-

mot sună acest cvutat ta astfel de tmpre- 
jwrărl — profesori Ioan Sicoe, Ioachim te* 
zăr, Petru Cor, GUgor Hașa, Don Matieș, 
Maria Razba, părintele Nicolae Gherman, ing. 
Ovidiu Hogea, economistul Nicolae Jurca, 
avocatul Constantin Preda, procurorul Ni- 
eoiae Petnsț, ziariștii Etviu Broica, Comei 
Poenar, colonelul (r) Gheorghe Tomeses și 
atîția tdții.

Noi, moța, nu sînt&n legați la ochi, spu
nea tranșant președintele Societății Naționa
le ^Avram îancu", dt coaf. untv. dr. loan 
Teodor Stan, ne dăm seama ce se tatfonpM 
îs această țară, om statem priviți tu lume, 
ae acțiuni se întreprind tnțpotriva noastră. 
4B trabsfe «8 fim uniți, văgHenți, pentru a 
păstra și apăra „VititaăntaF tancului. Țara 
noastră trebuie să tămină ana peste veacuri, 
integră. Vrem, de asemenea, ca moții, ținu
tul tor din Apuseni și de pe unde ar mai 
# răsptndtțt să-ți păstreze datinile ți tradi
țiile, cultura m&enacă, să-i ajutăm să rămî- 
nă ta tacurile tar sub însemnele ideilor tai 
Avram îancu. Sperăm să ne ajute Dumne
zeu ta tot ce întreprindem!
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Investițiile - la semafor
Una dintre realizările 

cele mai importanta ale 
locuitorilor din Hațeg, în 
ultimii ani, este introduce
rea gazului metan — ne 
spune cu vădită satisfacție 
dl ing. Ioan Gabroveanu, 
viceprimarul orașului. In 
noiembrie am racordat 
blocurile 32 și 48, iar în 
această lună este rîndul 
blocului 20 G (cu 20 de 
garsoniere), cu care vom 
încheia operațiunea la 
blocuri. Nu vor putea fi 
racordate la gaz metan, 
din cauza deficiențelor de 
proiectare, blocurile A 3, 
0 1 și 6 B.

Dar cum în Hațeg sînt 
și foarte multe case, în 
care locuiesc oameni har
nici, consiliul local a ini
țiat măsuri de introducere 
a gazului metan și la gos
podăriile populației. Se 
lucrează la proiectul con
ductei pentru trei străzi, 
a cărei construcție va în
cepe în curînd. Aceste lu
crări au fost finanțate de 
la bugetul local, ca șl a-

coperirea pieței de ali
mente a orașului, ca și pu
nerea în funcțiune a celor 
două bazine de apă pota
bilă, cu capacitatea de cite 
200 mc, ea și introducerea 
apei potabile pe strada Vii
lor, ca și plombarea și 
marcarea unor străzi, ca și 
alte lucrări, deoarece, ta a- 
cest an, orașul Hațeg nu a 
primit nici un leu pentru ac
tivitatea de investiții. Mai 
mult, din cauza disputelor 
de la R.A.G.0JB. Deva ta 
privința propriei subordo
nări și a coordonării unor 
subunități din județ, la 
Hațeg nu au putut fi ter
minate lucrările de racor
dare Ia rețelele de termo- 
ficare a blocurilor 30 
Bucura, S 1 șl 17 B, care 
vor intra în iarnă fără 
încălzire.

. — Iha drept vorbind, a- 
bia zilele trecute ni s-au 
repartizat de Ia județ pa-

S-a înființat recent (So- 
mlsia Județeană de diag
nosticare și triaj pentru 
handicapați! minori. A- 
ceastă comisie este abili
tată să elibereze certifica
tele medicale pe baza că
rora se poate beneficia de 
drepturile acordata prin 
lege.

Gomîsia funcționează ta 
cabinetul ~de pediatrie al 
Policlinicii Deva, marțea

In atenția 
handicapaților 

minori

4

MARȚI, 8 
DECEMBRIE 

1992 
pagini • 15 lei

vvuvwuwwww
• în urma controlului 

efectuat ia 8.9. Tibimpen 
Som S.R.B. Deva s-au con
statat fapte de natură a a- 
fecta interesele consumato
rilor, unele produse ofe
rite spre vlnzare neavtad 
certificate de calitate ta 
conformitate cu Ordonanța 
Guvernului nr. 21/Î992. Ba 
urmare, s-a dispus oprirea 
temporară a comercializării 
acestora, precum și sanc
ționarea cu amendă (intre 
50 și 500 de mii de lei) a 
dlui Tiberiu Constantinescti 
(administrator — asociat 
unic).

o S-a dispus oprirea de 
la comercializare a unor 
produse in valoare de 9700 
de mii de lei (obiecte de 
trribrăcăminte și Încălță
minte), realizate de S.G. 
„Gorvin" S.A- Hunedoara, 
Cooperativa „Arta Modei" 
Deva și firma „Namoura 
Arabani" SRL, cerîndu-se 
completarea informațiilor 
privind calitatea mărfuri
lor respective și sortarea 
produselor necorespunză
toare. Asemănător s-a pro
cedat și în - cazul S.C. 
„Favior" Orăștie . și S.C 
„Univers" S.A. Deva.

OFICIUL JUDEȚEAN

(Continuare în pag. a 3-a]

DUMITRU GIIEONEA

— Mitică, te duci Ia întnormînfarea se
tului ?

— Nu, dragă, lucrez azi. Gunoșfi deviza 
mea : întii munca, pe urmă plăcerile.

și joia, între orele 10 și 
14. Gei Interesați se vor 
prezenta pe baza unei pla
nificări, făcută de medicul 
specialist pediatru din po
liclinica teritorială. Hoi
narii trebuie să aibă o 
cerere adresată comisiei, 
bilet de trimitere de la me
dicul specialist, eu diag
nosticul actual complet, șl 
documentația medicală pri
vind boala ta cauză de la 
debut sau diagnostic (bi
lete de externare, carnet 
de sănătate). Este obliga
torie prezența bolnavilor 
ta cauză, ta vederea exa
minării lor. (Dr. Lucia Bâ- 
lășescu).

Singurul 
rămine

S-a mai scris și eu alt 
prilej despre spațiul în 
care îșl desfășoară activi
tatea biblioteca din Orăș
tie. O instituție publică ce 
primește zilnio 50—60 de 
localnici dornici de lec
tură. Dar cdhdițiile ta care 
stat primiți aceștia, ta care 
este depozitat fondul de 
carte, mi sînt deloc firești. 
Slădirea unde se află bi
blioteca este una veche, 
pereții sînt cu igrasie. Pen
tru a ajunge ta sala de 
lectură neîncălzită și care, 
acum, nil poate fi numită 
sală de lectură, trebuie să 
treci prin depozitul de 
carte, unde tipăriturile îșî 
găsesc „cum se poate" lo
cul. Singura încăpere în
călzită cit de cit este cea 
de la intrare, unde citito
rul poate avea acces li
ber Ia raft, dar nu are 
unde să citească o publi
cație, un ziar la care in
stituția are abonament. Și 
această stare de fapt se 
menține de ani de zile.

Îmbucurător este faptul 
că primăria orășenească 
nu este refractară Ideii de 
găsire a unui alt spațiu 
pentru bibliotecă. Este lău
dabil, de asemenea, fap
tul că aceeași primărie a- 
Iocă anual sume Importante 
pentru împrospătarea fon
dului de carte existent cu 
noi apariții, acum cînd o 
tipăritură eostă foarte mult 
și etad concurența cu

neajuns 
spațiul
„mtacarea cea de toate zi
lele" oferă cîștig de cauză 
acesteia din urmă. Numai 
în ultimele două luni au 
fost achiziționate aproape 
400 de volume noi, ceea ce 
e un lucru deosebit.

Ar fi o soluție în pri
vința spațiului, fapt cu
noscut de primărie cît și 
de bibliotecă șî de institu
ția care ar putea deveni o 
posibilă gazdă a biblio
tecii : să se repartizeze din 
spațiul casei de cultură trei 
încăperi, avîndu-se în ve
dere că, în ultimul timp, 
s-a mai restrîns și activi
tatea acestei instituții. S-ar 
împărți și cheltuielile de 
întreținere, de gospodărire 
(încălzirea, lumina elec
trică etc.). Gredem că acest 
lucru ar fi o soluție re
zonabilă. S-ar crea astfel 
un complex cultural în 
care ar putea lua naștere 
o colaborare foarte bună 
ta organizarea unor ac
țiuni de. amploare, iar in
stituția să fie deschisă în 
tot cursul zilei. Totul e 
să se ajungă la înțelegere! 
Biblioteca din Orăștie, o- 
raș cu o atît de bogată 
tradiție culturală în do
meniul tipăriturilor, des
chisă de acel monument 
de limbă românească care 
a fost „Palia", merită o 
soartă mai bună, respectiv 
un spațiu ca lumea !

PENTRU PROTECȚIA
CONSUMATORILOR

Constată 
și nu iartă

<■

MlNEL BODEA

O OMENIE. In ziua "de 27 no
iembrie a.c., dna Ferenezi din 
Deva a găsit în vechiul centru 
al Devei (in zona cuprinsă în
tre cinematograful „Patria" și 
magazinul de autoservire) un 
portmoneu conțintad o impor
tantă sumă de bani. Păgubașul 
îl poate găsi la adresa: Ferenezi 
Gheza, Deva, bdul Decebal, bl. 
I, scara B, ap. 35, între orele 18 
—20. ‘Cum la Poliție n-a reclamat 
nimeni pierderea, dl Ferenezi s-a 
prezentat la redacție.

Pentru gestul firesc, tn același 
timp încărcat de omenie, oame

nii de bine trimit un gînd fru
mos. familiei Ferenezi. urîndu-i 
sănătate. (E.S.)

O LA DATORIE. Este știut că 
lucrătorii de la călea ferată sînt 
Zi și noapte la datorie. Așa sînt 
șl cei din Stația G.F.R. Vața de 
Jos, unitate condusă de Gheor
ghe loanăș. Argumente: Stația a- 
rată ca o bijuterie, lucrătorii sînt 
prezenți și bine instruiți. La 
transportul călătorilor s-a reali
zat anul acesta un procent* de 
99 la sută, la marfă — 107 la 
sută. Gheorghe Frățilă, loan 
Mlhuț, Szabo Gazner, Florin Riș- 
culîan, MirCea Petrică se numă
ră printre cei mai buni taotă- 
tori. (V.&.j
0 tțVPĂ 43 DE ANI. „Un om

minunat, bun, cinstit, drept’. A- 
șa H cunosc, așa U apreciază co
legii de muncă de la I.M.M.R. 
Simeria, unde a muncit mal 
bine de 42 de ani, din care peste 
25 a fost șef de echipă la lăcă- 
twșerie. Așa 41 cunosc și sătenii 
din Uroi, unde dl Sever Sabău 
are o gospodărie pe cinste. Go- 
legii de muncă i-au urat zilele 
trecute, cînd respectatul om și-a 
închis cartea de muncă, ani 
mulți de viață, în sănătate. (R.H.)
0 SOCIETATEA COMERCIA

LA „Garofița" SRL din Gura- 
barza — Grișdor, patron dom
nul Lazăr Sipoș, a deschis th 
prima fază o umitate de alimen
tație publică, apoi s-a extins cu 
6 langoșerie și o terasă. De cît- 
va timp unitatea s-a modernizat.

esa izîndu-se din nou cu încă o 
încăpere unde găsești produse de 
tip AB0, mult solicitate de cum-- 
părători. Și amabilitatea se men
ține la aceleași repere ca la des
chidere. (Al.J.)

O OMUL SATULUI. La Pri
măria din comuna Vălișoara. dl 
Gheorghe Avram a fost slujbaș 
peste 33 de ani. Un om al satu
lui, în slujba sătenilor. Primar, 
notar, contabil, agent agricol... 
Orice a fost nevoie, numai să
tenii să fie mulțumiți. Soția, dna 
Viorica Avram, a fost învățătoa
rea multor generații de copU din 
satele comunei. După atîția ani 
de trudă au ieșit la pensie. Mun
cesc tn frumoasa gospodărie clă
dită de-a lungul anilor. Sănătate ! 
(Gh.I.N.)

e Neposedînd certificate 
de calitate și garanție; pre
cum și instrucțiuni de fo
losire traduse 'în limba 
română, au fost oprite de 
la comercializare — la 
S.C. „Hermes" S.A. Petro
șani și S.G. „Confarin" 
S.R.L. Orăștie — radiatoare 
electrice, congelatoare și 
frigidere (import din Italia 
și Ungaria), în valoare de 
1973 de mii de- lei.

• La S.C. „Avram îancu" 
S.A. Brad s-a interzis vîn- 
zarea urror cutii cu cafea, 
care nu aveau asigurată 
etanșarea produsului cu 
folie de aluminiu, în ace
lași' timp restituindu-se 
contravaloarea produselor 
cumpărătorului care a se
sizat această abatere de 
la normele legale.

• După verificările de 
la R.A.M.G.C.Ii. Hune
doara s-au stabilit măsuri 
de revizuire a contractu
lui cu asociațiile de loca
tari, de verificare a apara
telor de măsură și control, 
reorganizare a formațiilor 
de investiții și efectuare a 
reparațiilor la rețelele de 
distribuție, totodată apli- 
cîndu-se o amendă de 500 
de mii de lei pentru aba
terile constatate.

• O amendă contraven
țională de 50 de mii de 
lei s-a aplicat la firma S.C. 
„Melkart — Bibicu" S.C.S. 
Deva pentru faptul că nu 
s-au prezentat documente 
de atestare la băuturile ră
coritoare din import și la 
produsele zaharoase (în 
valoare de 348 de mii de 
Iei),

a Făina albă neposedind 
certificat de calitate, a 
fost oprită de Ia prepara
rea produselor de patiserie 
la S.G. „Fortuna-bar" S.R.h, 
Deva, dispunîndu-se pre
levarea de probe pentru 
efectuarea analizelor spe
cifice de către un labora
tor autorizat.

* « • • a *.a *•*•*••
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Divizia Națională
PENULTIMA ETAPĂ NU A ADUS 

CLARIFICĂRI
A mai rămas o singură 

etapă de disputat, mier
curi, 9 decembrie, in Di
vizia Națională și, poate 
Steaua va încheia turul 
pe primul loc chiar în 
situația că va fi învinsă 
miercuri și 'dacă Dina
mo învinge la Sportul 
Studențesc, fiind-ă Steaua 
are golaveraj bum Așa 
că, pentru retur, se a- 
nunță o luptă strînsă în
tre cele două formații ca
re, încă de pe acum, și-au 
luat un avantaj conforta
bil față de urmăritoarele 
lor. Luptă mare pentru 
locurile 3—5.

Și în subsol, C.S.M. 
Reșița are „asigurat" ul
timul loc, în timp ce.

pentru evitarea 
lor periculoase, se dă o 
bătălie mai ceva ca în 

fruntea clasamentului. Sirii 
angajate echipe cunoscu
te — F.C. “ - - - -
șov, F.C. 
miercuri, 
tre Farul 
și F.C. Brașov
Ploiești. Se pare că in dis
puta ce se dă pentru e- 
vitarea ultimelor două lo
curi djn clasament, 
ales între F.C. Selena 
cău și C.S.M. Reșița, 
chipe ce au avut cel 
slab start din tur, 
Bacău a reușit să se 
prindă. Cel puțin 
miercuri. Va smulge 
punct la Constanța. ? Vom 
vedea.

Farul, F.C. Bra- 
Bacău... Deci, 
dispute tari • în- 
— F.C. Bacău 

F.C.

mai 
Ba-

e- 
mai 
F.C. 
dos
piri ă 

un

REZULTATELE ETAPEI A XVI A (penultima) : 
Electroputere — Sportul Stud. 1—2 ; Dinamo — Univ. 
Craiova 5—1 ; Oțelul Galați — F.C. Brașov 2—1 ; „U“ 
Cluj — F.C. Farul 2—1 ; F.C. Ploiești — Gloria Bis- \ 
trița. 2—1 ; F.C. Bacău - F.C. Inter 2 ' ~
Buc. — Dacia Brăila 3—0 ; C.S.M. Reșița 
mișoara 1—1; Steaua Rapid 3—0.

CLASAMENTUL
14
12
8
8
9
7
7
7
7
6
4
6
4
4
3
4
4
2

Etapa viitoare (9 decembrie) —
Sportul Stud. — Dinamo; Dacia — C.S.M. Reșița; Poli, ț 
Timiș. — Electroputere; U. Craiova — Steaua; F.C. 
Brașov — F.C. Ploiești; Rapid — Oțelul; Gloria — i 
U. Cluj; Farul — F.C. Selena; Inter — Progresul.

1. Steaua
2. Dinamo
3. U. Craiova
4. Gloria
5. U. Cluj
6. Rapid
7. Sportul Stud.
8. Oțelul
9. Electro.

10. Inter
11. Poli.' Timiș.
12. F.C. Ploiești
13. Dacia
14. Farul
1"5, Progresul
16. F.C. Selena
17. F.C. Brașov
18. C.S.M. Reșița

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

1
3
3
3
1
4
4
4
3
3-
6
1
4
3
5
3
2
3

ultima

IVOR FI MAI MULTI 
SPECTATORI?

• Mîine, miercuri, 9 
decembrie a.c., se desfă
șoară partidele de fotbal 
din ultima etapă a turului 
Diviziei Naționale A, de la 
care se transmit relatări, 
la radio. Cap de afiș, în- 
tîlnirea de la Craiova in
tre studenți și militari. (U- 
niversitatea Steaua) și par
tide interesante — pentru 
subsol — se anunță Ia 
Brăila, Constanța și Bra 
șov.

• Atragerea spectatorilor 
la fotbal este una. dintre 
preocupările de căpetenie 
a conducerilor cluburilor și

asociațiilor și o temă de me
ditație pentru retur. La 
„Haber" Hațeg s-a luat mă
sura ca meciurile de a- 
casă să se desfășoare cu 
intrarea gratuită, ceea ce a 
făcut ca în' ultimele etape 
să crească numă'rul- spec 
tatorilor. Și alte echipe au 
hotărît intrarea liberă a 
copiilor. Inițiative lăuda
bile, care atrag spre fot 
bal. Fiindcă intr-un fel 
se joacă in' fața unor tri
bune cu spectatori și cu 
totul altfel cind acestea 
sint goale '

U.T.A., CAMPIOANĂ DE TOAMNA
f>înădeschisă. ttână acum,» 

U.T.A. și Jiul se arată cu | 
principale candidate la.
locul de pe podium la |

sfârșitul campionatului. Un j 
rol important îl va juca | 
și Corvinul, cu condiția I 
luării cuvenitelor mă-', 
șuri la conducerea teh-1 
nică a echipei, întărirea 
lotului jcu 4—5 jucători
din afara clubului și în
tocmirea unui program 
de pregătire la nivelul 
maxim ăl cerințelor din 
fotbalul modern, de per
formanță. Altfel, Corvi
nul nu numai că nu ar 
urca în clasament ,dar ar 
cobori binișor sub echi
pe fără pretențiile Hu
nedoarei.

Asupra comportării 
turul acestui 
Corvinului 
i om reveni.

la Zalău și unu la Jiul 
Craiova).

Cit despre Corvinul, pe 
se mai poate spune nou ? 
Evoluînd pe linia sa me
diocră, din a doua 
mătate a turului, n-a reu
șit să aducă punctul rîv- 
nit de la Unirea Alba 
lulia, ba mai. mult a și 
încasat 4 goliri, fără să 
marcheze nici de această 
dată, ajungînd la 18 go
luri primite, în tirup ce, 
de marcat (mai ales 
deplasare) n-a mai 
un gol din luna octom
brie ! Și la Alba lulia, 
Corvinul -și-a creat ocazii 
de gol, insă n-a reușit să 
concretizeze nimic. F,. 
Marian a avut două oca
zii uriașe. !

campionatul e 
jumătate. Lupta 
primul loc este.

• DIVIZIA A 2
REZULTATELE

S-n încheiat turul Divi
ziei A. în seria a Tl-a se 
află un lider mai puțin 
așteptat pînă in etapa a 
Xl-a, cind U.T.A. a ju
cat la Hunedoara și a ob
ținut ambele puncte. De 
aici _a început relansarea 
arădenilor, adunînd me
reu puncte. Și în locul 
Corvinului și apoi al Jiu
lui care se perindaseră in 
fruntea clasamentului s-a 
instalat în frunte U.T.A., 
o echipă atletică ,masivă, 
cu un joc bine orientgt 

spre poarta adversarilor. A 
înscris goluri, crescînd 
serios și la golaveraj : 35 
—18. Jiul, cu o echipă va
loroasă, a pierdut puncte, 
prețioase in deplasare, în 
timp ce U.T.A. (după re
lansare) a mai adunat și 

.de la unele gazde fxlouă

• DIVIZIA A 1 
REZULTATELE ULTIMEI 

TUR : Chimia Km. V. — 
reni 3—1 ; Gloria Buzău 
Fălticeni 3—1 ; Unirea Slobozia — Por
tul Constanța 0—0 : C.S.M. Suceava — 
Ceahlăul P.N. 1—0 ; Poli. Iași — .A.S.A. 
Tg. Mureș 3—0 ; C.S. Olt ’90 — Unirea 
Focșani 3—1 ; Gloria Galați — F.A.U.R. 
Buc. 0—0 ; Callatis Mangalia — Steaua 
Mizil 1—0 ; Autobuzul Buc. 
Argeș 1—1.

CLASAMENTUL Al
I.A SFÎRSITUL TURUL 

Ceahlăul P. N, 
FI. Moreni

3. Callatis Mg.
4. Portul C-ța
5. Steaua Mizil
6. Gl. Buzău
7. Unirea F-șani
8. ~ - - - 
9.

10.
11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sigur, 
abia la 
pentru
9

ETAPE
Flacăra

DIN
Mo- 

roresta

ju-

in 
dat

în 
campionat a 
și ,i Jiului

0 ; Progresul i
i — Poli. Ti- J

l1
ț

î 

î

I

1
1
5
5
6
5
5
5
6
7
6
9
8
9
8
9

10
11

46— 9
41— 9
28—21
21 — 14
17—16
22—16
25—22
19—17
13— 13
19— 23
15— 26
24—23
14— 20
20— 33
16— 29
9—25

11—22
14—36

29
27
19
19
19
18
18
18
17
15
14
13
12
11
11
11
10

7
a turului:

REZULTATELE
CONCURSULUI

[Pronosport

DIN 6 DECEMBRIE 1992
1. Steaua — Rapid I
2. Progresul — Dacia I
3. Ancona —• Inter I
4. Brescia — Genoa X
5. Cagliari -- Napoli 1
6. Florentina — Jlive. 1
7. Milan — Udinese X
8. Pescara —- Lazio 2
9. Roma — Parma 1

1

10. Sampdor. — Alalanta 2
11. Torino — Foggia X
12. Ascoli — Leccc X
13. Verona — Bologna 1
Fond de cîștiguri :

68 295 535 lei

•0 ; F.C.

0—0 ; 
Trac-
2-1
4—9 :
Meta-

C.F.R. T-misc-ao
— F.C. Maia

1.
2.

Gl. Galati 
A.S.A. Tg. M.
F.C. Argeș 
Poli. Iași 
Chimia Km. V.
C.S.M. Suceava
FAUR Buc.
Foresta Fălt.
C.S. Olt ’90 

Autobuzul 
Unirea Slob.

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

5
6
6
6

7
6
6
7
6
8
7
7
9
8
9

10
9

•
ULTIMEI ETAPE 

D1N TUR: Unirea A.I. — F.C. Corvinul
1— 0 ; C.F.R. Cluj — I.C.I.M. Bv. 1—0; 
F.C. Drobeta — Metalul Bocșa 
Gloria Reșița — F.C. Bihor 3—0: 
torul Brașov — Melrom Brașov 
Jiul Petroșani — Olimpia S. M. 
Jiul Craiova — U.T. Arad 0—O ;
lurgistul Cugir —
2— 1 ; Armătura Zalău 
mures 1—1.

CLASAMENTUL \2 
l.A SFÎRȘTTUL TURULUI

1. U.T. Arad
2. Jiul Petroșani
3. Mgtrom Bv.
1. F.C. Corvinul
5. Gl. Reșița
6. Unirea A. 1.
7. Met. Bocșa
8. F.C. Maram.
9. Tractorul

10. F.C.- Drobeta
11. I.C.I.M. Bv.
12. Jiul Craiova
13. F.C. Bihor 
11. C.F.R. Cluj
15. C.F.R. Timiș.
16. Qlimpia S. M.
17. Armătura Z.
18. Metal urg. C.

v » mw. • mm « «Mw J «■■■

10
9
8
7
8

2
2
1
4
2

8 2
8 2
7
7
7
7
8
7
6
7
6
7
6

3
3
3
3
1
3
3
1
2
0
2

La care jucători se va opri Corvinul?
Miercuri, la Hunedoara, 

s-a desfășurat meciul de 
fotbal F.C. Corvinul — 
Selecționata Diviziei C — 
faza județeană, formată din 
jucători de la echipele din 
localitățile de pe Valea 
Mureșului. Această partidă, 
organizată de clubul F.C. 
Corvinul în colaborare cu 
Asociația Județeană de 
Fotbal, s-a vrut a fi un 
test pentru unii jucători 
ce s-au remarcat în turul 
actualului campionat și ca
re sînt de mai mult timp 
în atenția antrenorilor, ar
bitrilor și a unor conduceri 
de cluburi, pentru promo
varea lor la alte echipe.

Așa cum era de așteptat, 
partida s-a desfășurat în 
fața cîtorva spectatori o- 
cazionali, dar și a numero
șilor antrenori, arbitri și 
alți oameni de fotbal. Cea 
mai surprinzătoare și plă
cută prezență a fost cea 
a profesorului Ion V. lo- 
nescu, salutat cu respect și 
multă amabilitate de prie
tenii fotbalului, de cunos- 
cuți. Bineînțeles că toți 
cei prezenți pe teren (și 
în afara lui) au înțeles i- 
mediat că renumitul antre
nor ar putea reveni la 
Gorvinul — echipă ce sub

conducerea sa a obținut ce
le mai bune rezultate, 
după plecarea lui Mircea 
Lucescu — deși marile va
lori ale echipei hunedore- 
ne plecaseră în alte părți. 
Cu competența, flerul ,te 
nacitatea cunoscute, pro
fesorul Ionescu a descoperit 
tineri fotbaliști și i-a pro
movat cu încredere și cu
raj. Revenirea la Hunedoa

iar antrenorul selecționatei 
Diviziei C, Dumitru Gălan'. 
echipa : Tiliban I, Fartuș- 
nic, Neagu, Asaftei, Chira; 
Tănase, Rădos, Matache, O - 
colișan, Danciu, Sidorak. 
La Corvinul au mai jucat 
Căprărescu, Sterean, Rus. 
Bozga, Andone, Drăghici, 
iar la selecționata județului: 
Tiliban II, Costea, Bote- 
zan, Berindei, ManolUche,

DUPĂ MECIUL CORVINUL -- SELECȚIONATA 
DIVIZIONARA C — FAZA JUDEȚEANĂ

ra se va decide în aceste 
zile. Sîntem convinși ca 
și conducerea clubului și 
a suporterilor hunedoreni, 
că prezența la timona Cor
vinului a Iui Ion V. lo- 
nescu ar fi de bun augur 
pentru revitalizarea fot
balului hunedorean.

La intrarea pe teren a 
celor două echipe, antre
norii Corvinului — Romu
lus Gabor și Virgil Stoica 
— au trimis în teren for
mația : Ioniță, Bordean, Te 
tileanu, Toader, Balint, Bar- 
dac, Chezan, Crăciun, E 
Marian, Mitrică, Păcurar

Sicoe.
A fost un meci frumos, 

în care fiecare jucător a 
încercat să arate cît mai 
mult, să dovedească faptul 
că nu a fost selecționat în- 
tîmplător. în ambele re
prize, cele două echipe au 
jucat deschis și cu toate 
schimbările (masive) pe
trecute în repriza a II-a, 
acțiunile erau îndreptate 
spre poarta adversă, ceea 

ce a relevat predilecția mul
tor jucători spre un joc a- 
vîntat, cu pase rapide, în 
adîncime Selecționata, în 
trimită pentru prima oară,

fără nici tm antrenament 
comun, a pornit din start 
handicapată de lipsa omo
genității, dar s-a descurcat 
destul de bine pînă ' în 
min. 20, cînd Corvinul a 
înscris primul gol. In fi
nal. scorul a fost de 6 -2 
în favoarea gazdelor, pen
tru care au înscris Bardac 
(2), Mitrică (2), Păcurar și 
Banc, iar pentru selecțio
nata Diviziei C, Danciu și 
Sicoe.

Se pare că scopul desfă
șurării acestei partide s-a 
atins. Urmează ca în con
tinuare conducerile clubu
lui și cea tehnică de la 
Corvinul să concluzioneze 
asupra jucătorilor, urmînd 
sâ-i mai verifice șl, dacă 
aceștia confirmă, să-i pro
moveze în lotul Corvinu
lui. Sînt cîțiva care au do
vedit reale calități pentru 
fotbalul de performanță. 
Dar, mai trebuie lucrat nu 
glumă. Și asta se poate rea
liza Ia Corvinul în timpul 
pregătirilor pentru retur. 
Vom vedea și vă vom in
forma.

 ..--------
Pagină realizată d«

SABIN CERBU
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35-18 
33-20 
13-14
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19-15
24 25
23-26
30-20
28-26 
17-15
22-22 
19-26
21-24 
28 36
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28-29 
23-30 
23-43 I

VINE VREMEA FOTBALULUI... 
ÎN SALĂ

lucepind cu anul 1981, 
s-qu organizat primele 
meciuri de mini fotbal în 
sală, sfidindu-se, atât de 
către, jucători cît și de 
către spectatori,' zăpada și 
frigul de afară. S-a ini
țiat cunoscuta competiție' 
„Cupa Cetății" la care au 
participat-, pînă acum, un 
mare număr de echipe de 
copii de la grupele mică 
și mare de la echipele 
divizionare A și B, C și 
din județe, care, pun un 
mare accent fși bine fac.) 
pe creșterea propriilor 
vlăstare cu talent, în fo
losul direct al formațiilor 
de seniori. Se cheltuiește 
incomparabil mai puțin 
decît să se dea bani grei 
pe jucători cumpărați.

Ne bucurăm să Subli
niem că în această com
petiție organizată în Sa
la Sporturilor din Deva 
fi-au remarcat, de-a lun- 

anilor, 'zesi și zeci 
de tineri fotbaliști, în- 
eintind cu fentele și dri
blingurile lor sală în
treagă. (întotdeauna plină), 
fremătînd laolaltă cu pă
rinții și frații micilor fot- 
baliștî. Dintre aceștia îi 
reamintmi pe Tffateuț și 
Hatălner (Corvinul), Ba-

A —A — A — A—A—A — A —

dea. Zamfir, Olarii (U. i 
C>'aiova), Filipescu (Stea
ua), Kilin (Inter Sibiu), 
Rădos și Tănase (Mure
șul Deva) și mulți alții, 
fotbaliști cunosculi. Tot 
așa nu putem uita ,,miu- 
le.le", în zilele de iarnă, 
ale unor cunoscuți fot
baliști de la Corvinul, 
Jiul, Aurul Brad, Mure
șul Deva etc., care ne de
lectau eu tehnica lor

Memorialul „Ion Ș'tefă- 
nescu" s-a inițiat prin 
transformarea tradiționa
lei întreceri „Cupa Cetă
ții" în această nouă com
petiție, ca urmare, a de
cesului pre.matur al iniția
torului ei, I. Ștefăhescu. 
I nițiat'iva aparține S.C 
Fotbal „START ’91", De
va — Centrul de iniție
re și pregătire a copiilor 
la fotbal, condus de an
trenorul Dumitru Cojoca
rii, care cu sprijinul O- 
ficiului județean de sport 
și al sponsorilor, va or
ganiza în acest ah, între 
18—20 decembrie, prima 

ediție a Memorialului ,,Ion 
Ștefan eseu" , la care par
ticipă echipe de copil din 
multe oraș? ale țării. 
Vom reveni.

Iw-Ar—«A--A—A—A—A—A—A —W—A—*
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Investițiile - la semafor»
(Urmare din pag. 1)

tru milioane de lei, pe 
care i-am direcțional inte
gral la lucrările de. la fun
dația noului centru admi
nistrativ al orașului, am
plasat pe locul fostei pri
mării, unde tronează de 
multă vreme o groapă a- 
preciabilă. Au investit aici 
și alte instituții care vor 
fi găzduite în această vii
toare impunătoare clădire, 
respectiv : ADAS, CEC, 
CAR ș.a. Eu spun că' ata
carea ei este un pas po
zitiv. N-avem decit să con
tinuăm

Cit privește construcția 
de locuințe, aceasta bate 
pasul pe loc. Nu s-a făcut 
nimic de trei ani. Adică 
s-a făcut și se face, totuși, 
un bloc, nr. 3, cu 16 apar
tamente, la intrarea în Ha
țeg, dinspre hanul Bucura, 
îl realizează „Condor" De
va, in beneficiul Filialei

Electrocentrale Hațeg, care 
îl finanțează, Cine nu are 
bani stă și-așteaptă.

— N-avem încotro, banii 
sînt peste tot puțini — 
relevă dl loan Gabrovea- 
nu. în funcție de... finanțe, 
la anul ne-am propus să 
construim un bloc cu 64 
de apartamente, pe strada 
Tudor Vladimirescu. Este 
importantă, desigur, con
strucția de locuințe. Insă, 
în primul rînd, noi la Ha
țeg, trebuie să asigurăm 
oamenilor apă și căldură, 
să gospodărim mai bine și 
să înfrumusețăm orașul, să 
le asigurăm locuitorilor săi 
serviciile de care au ne
voie.

Perfect adevărat. Deși 
pentru toate sînt necesari 
bani. însă și construcției de 
locuințe, investițiilor în 
genera], trebuie""să li se 
dea cale liberă. Poate noul 
guvern va găsi modalitățile 
potrivite în acest domeniu.

cu sediul în Piața Unirii, nr. 4

S.N.C. CRĂCIUN
& CO DEVA

Vă pune la dispoziție cu ocazia sărbă
torilor de iarnă

PACHETE - CADOURI
la diferite prețuri, împreună cu un bogat sor
timent de produse prin magazinele proprii. 

(1383)

S.C.Top Tceh s.r.I. DEVA
Tcl./Fax 095/613984

AUTHORIZED
DHA1 ER
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SOCIETATEA COMERCIALA 
„CORVINTRANS" S.A.

cu sediul în Hunedoara, str. Stufit, nr. 2 
Vinde din stoc en gros și en detail 
• ZAHĂR — la prețul de 190 lei/kg.
Relații suplimentare la telefonul 713330. | 

(1350)
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S.C. „ARDELEAN" SRL DEVA 
VIILE NOI

Vinde in două rate :

Star) 
b)

LICITAȚIE I
J CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI fcRAD | 

Organizează, potrivit art. 10—15 din Legea I 
nr. 50/1991, 6 licitație publică în vederea con
cesionării a 3 terenuri situate în orașul Brad,, 
pentru realizarea următoarelor obiective din 

, documentațiile de urbanism aprobate potrivit 
legii :

• magazin universal cu parter și 2 etaje 
și birouri cu parter și 4 etaje, pe un teren în 
suprafață, de 1 225 mp, situat în strada Repu
blicii, nr. 8 ;

• punct comercial pe parter, pe un teren 
în suprafață de 458 mp, situat în strada Viață 
Nouă;

• 4 locuințe individuale cu partdr și un 
etaj pe un teren în suprafață de 1176 mp, îm
părțit în 4 parcele (din care trei a cîte 292 mp 
și una de 300 mp), situat în strada Viață Nouă.

Taxa anuală minimă de concesionare este 
de 396 lei/mp/an pentru clădirea cu magazin 
universal și birouri, 173 lei/mp/an pentru 
punctul comercial și 100 lei/mp/an pentru par- [ 
celele de locuințe. <.

Concesionarea terenului se face pentru pri
mele două obiective pe 99 ani iar pentru lo
cuințe pe durata existenței acestora.

Documentele licitațiilor se pot ridica con- 
tracost de la sediul Consiliului Local al orașu
lui Brad, camera 23, incepînd cu data de 10. 12. 
1992.

Ofertele se depun pină la data de 22. 12. 
1992, ora 14, la sediul Consiliului Local al ora
șului Brad, str. Republicii, nr. 18.

Garanția de participare la licitație este de 
20 000 lei pentru clădirea magazin universal și, 
birouri, 8 000 lei pentru punctul comercial și 
3 000 lei pentru parcelele de locuințe.

Informații suplimentare și consultarea plan- 1 
șelor se pot face zilnic între orele 12—16 la 
sediul Consiliului Local al orașului Brad, ca- i 
mera 23, telefon 95/650880, începînd cu data , 
de 10. 12. 1992.

Licitația va avea loc în data de 23 decem
brie 1992, ora 9,30, la sediul Consiliului Local 
al orașului Brad. (1388)

S.C. CLC AGRICOLA BRETEA SA 
(fost IAS Călan) 

cu sediul în Bretea Strei, nr. 10 
Vinde prin licitație publică :
• tractor U 650
9 mașini agricole j
• autobenă tip SAVIEM «
Licitația va avea Ioc în data de 14. 12. 1992,

ora 10, in Bretea Strei. Lista cu mijloacele fixe 
disponibile se poate consulta la sediul societății. 
__ _____________________________________ (1377>

* copiatoare MITA pină la format A3 cu editare,
copiere in două culori, copiere automată pe ambe
le fețe (duplex), mărire/micșorare intre 48% și 
205%, viteza de copiere p’-" oc -

‘copiatoare format A2 : 
tomata cu hîrlie;

‘consumabile și service în garanție și post- ga
ranție;

‘«produse de papetăric și de proiectare RO- 
TRING, PELIKAN, SKREBA, ELBA si SWAN;

* mașini electronice de scris PANASONIC;
‘centrale telefonice de secretariat KARELL , 

modele 2/6,4/8, 4/12 si 6/18; .

lină la 85 copii/min;
si A0, cu alimentare au-

*

I

*

n
L

E

mașini de spălat
mașini de cusut 
aragaze
televizoare alb-negru (44 cm —Silver- |

*I
*I
*I
*1I
*I

Vinde si următoarele produse : ,

«
e

SANATORIUL TBC BRAD

Angajează prin concurs
• asistentă medicală laborator.
înscrierile se fac pină la data de 18 de

cembrie 1992.
Relații Ia telefoanele 651050 si 651051. 

(1386)
congelatoare 
frigidere 
combine frigorifice 
răcitor 
articole uz casnic. 
detergenți 
zahăr și alte produse• zahăr și alte produse 

Cumpără apartament la parter, zonă centrală.
Informații și oferte se primesc la magazi- | 

nul din Deva, cartierul Viile Noi, tel. 618879. 
(9152)

c)

ULEIURILE B.P. (BRITISH PETROLEUM)

sînt folosite de peste 30 000 000 de automo- 
biliști din întreaga lume.

Ele se găsesc in România la prețuri acce
sibile.

Corespund clasificărilor A.P.I. (Institutul 
American al Petrolului).

Sînt uleiuri multigrad, care se comportă ca 
uleiuri subțiri cînd e frig și uleiuri groase la 
căldură, ceea ce face inutilă schimbarea de Ia 
ulei subțire iarna la cel gros vara.

Noi dispunem de uleiuri B.P. pentru orice 
tip de automobil.

Prețurile practicate includ in ele un adaos 
comercial de pină la 10 la sută.

Se pot procura orice cantități.
Sunați Ia telefon : 097/622880, S.C. „PECO" 

Argeș S.A., la orice oră. (1390)
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S.C. „BADPS“ S.A. DEVA,
cu sediul în Deva, str. Em. Gojdu, nr. 79 

Invită toți agenții economici interesați a 
obține materiale de la noi să depună la biroul 
MARKETING al societății specificația necesa
rului de aprovizionat în anul 1993.

Prin aceasta ne ajutați să aducem în de
pozitele S.C. „BADPS“ S.A. Deva sortimentele 
și cantitățile ce vă sînt necesare din următoare
le categorii de mărfuri : *

• profile, tablă, țevi, șină CF ;
• materiale pentru construcții și instalații 

(var, ciment, bolțari, traverse lemn, traverse 
beton);

• lemn de mină, cherestea ;
• piese auto (Dacia, Aro, Saviem, 

Belaz);
• piese de schimb pentru uzine de prepa- J

rare, perforatoare, mașini de încărcat, excava- î 
toare, buldozere ; J

• reactivi de laborator, flotație ;
— produse electrotehnice (corpuri de ilu- . 

minat, curele trapezoidale, acumulatoare); |
• materiale textile, echipament de protec- |

ție. !
Putem aproviziona orice produs, fără res- | 

I tricție, tratind în egală măsură orice solicitări. » 
Asigurăm transportul la destinație cu mij- | 

| loacele proprii la tarife avantajoase.
Mulțumim pentru promptitudine! 
Contactîndu-ne vă asigurați șansa

I provizionări rapide, complete și la cele 
I duse prețuri.

Iîn așteptarea dv.,
VA MULȚUMIM!

Baba,

i

i

Societatea Comercială
sriBeom

va oferă

Ia numai 175 lei/kg /
din Constanta ’

/tel: 0916/13590 mt. 213

I
unei a- » 
mai re- J

I 
(106) i

i sau la 185? lei/kg 
/ din București
/tel: 614.39.63Ț 615.18.10.

sti \

NOTĂ : Numărul corect de, la Constanța este 
0916/14696, interior 210/211.

S.E.T.T.P.P.L. DEVA (IFET) 
str. 1 Decembrie, nr. 30, telefoane 611660, 

611661, fax 612628
Produce și vinde en gros la j>reț negociat 

FARA ADAOS agenților economici privați, cu 
capital mixt și majoritar de stat, următoarele 
produse din lemn:

• bușteni carpen, mesteacăn, salcîm, a-* , 
nin, tei, cer etc.;

• mangal de bocșă vrac, in saci sau pungi;
• lemn rotund pentru construcții;
• rumeguș industrial;
• elemente rezistență rășinoase;
• bile manele;
• cherestea, toate speciile, sortimentele și l 

dimensiunile;
• semifabricate din fag și alte esențe ;
• ulucă;
• lăzi pentru sticle, borcane și orice alt<

sortiment, la comandă ; s
• lambriuri; i
• traverse normale, speciale și înguste;
• paleți de uz general; ,
• boxpaleți din cherestea rășinoase, fag, 

diverse esențe ;
• panouri construcții;
• cozi mătură ;
• panouri gard;
• stelaje pentru faianță ;
• sicrie
Livrarea

tru cantități
Plata în

țic de plată.

din rășinoase, fag, alte esențe, 
se face pe bază de comandă (pen- 
mari se încheie contract), 
numerar, cu CEC sau cu dispozi- 

(1389)
i
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• VÎND garaj demon-
tabil din azbociment. De
va, tel. 611060. (626)

• V1ND mașină înghe
țată. fabricație germană. 
Deva, tei. 616862. (523)

• CUMPĂR garsonieră, 
zonă centrală. Tel. 618117»

(604)
• VÎND Skoda 1000 MB.

Tel 628604, -orele 6—12, 
17—09 (537)

• FIRMA „Topaz“ SRL
oferă en gros șampanie 
B.B. — 4 sortimente. Vodcă 
— două sortimente, jucării 
de toate tipurile. Angajează 
traducător pentru limbile 
engleză și germană. închi
riază două garaje cu căl
dură. Informații tel. 095/ 
717982 (9450)
• VÎND Aro 10 (Ungaria), 

fabricație- 1990. bicicleta 
Pegas — Comoda, nouă, 
seini curs ieră franceză. Re
lații Deva. tel. 612120.

(467)

• \1ND autoturism 
Uidti ÎS0O, stare ex 
cepțională. Informații 
Deva, intre orele 8 — 
16, tel 626”94. și 
6213111 (536)

• VÎND rulotă^ stare per
fectă, pentru scop comer
cial, preț negociabil. In 
formații zilnic 17 -20, tel. 
093/542600. (609)

• V’ÎND porc gras. Deva, 
V. Babes, ,nr. 9, tel. 620286. 
orele 10—12, 16 -20. (610)

• VÎND IMS cu remorcă,
preț negociabil. Informații 
Deva, tel. 623590. (612)

• VÎND căței brac ger
man, cu păr scurt, din 
părinți vînători, cu acte. 
Preț negociabil.. Tel. 096/ 
134321. (613)

• VÎND .video player cu
înregistrare, Akai, nou 
Deva,. tel. 627764.. (608)

• VÎND player Funai,
nou. Tel. 618675, după ora 
17. (624)

• VÎND Video Panaso
nic nou, Deva, tel. 622137.

• VÎND dublu caset, nou.
Deva, tel. 624842. (110)

• VÎND casă; localitatea 
Burjuc. Informații Deva, 
cartier Dacia, bloc 23, scara 
II, apartament. 27 sau Mi- 
cănești, familia Gogoașă.

(9974)

• VÎND urgent mașină 
de spălat cu' storcător și 
radiocasetofon nou, preț

negociabil. Deva, tel. 629543. 
(9975)

• VÎND casă cu 
grădină și curte , (900 
ma) posibilități apă, 

gaze, central, Eminescu, 
Inf. Deva, tel. 625493 

și 614156. (9973)
, - , - .-•

• VÎND Renault-Fuego,
fabricație 1985, 4000 mărci. 
Tel. 650120. (615)

• VÎND televizor color
Funai, sigilat. Deva, tel. 
617218. (618)

• VÎND apartament 4
camere în Simeria, ocupa- 
bil imediat. Tel. 661590. 
' (619)

• VÎND apartament 3
camere, decomandate, că
rămidă, gaze, etaj 1, str. 
Minerului, bl. 41, sc. B, 
Deva, tel. 620857. (620)

• VÎND garsonieră, zona
Dacia, preț 950 000 lei. 
Tel. 624590 (569)

• VÎND baloți paie. Ser
bau Mihai, Sîntuhalm, nr. 
132. (621)

• VÎND urgent autotu
risme Mazda 929 break, O- 
pel Kadet 1.3. Deva, .tel. 
619007. (622)

• VÎND casă în Zam. 
Informații Deva, tel. 611771

(623)
• VÎND televizor color,

telecomandă, teletext, mul- 
tisistem, sigilat. Tel. 618675, 
după ora 17. (624)

• VÎND (valută) caro
serie Mercedes 200, mo
del 1974, completă, acce
sorii diferențial, direcție, 
sistem frînare. Tel. 617531, 
după ora 18. (631)
• VÎND casă, dependințe,

curte, grădină. I.uncoiu de 
Jos, nr. 76. (629)

• VÎND porci grași. De
va, tel. 622305. (632)

• VÎND accesorii tip 
,.Nisan", motor Diesel, cu
tie viteze cinci trepte față, 
grup cardanic complet, par
brize față-spate, uși, ca
pote. Tel. zilnic, 660621, O- 
rele 10—18 sau 
după ora 18.

• VÎND Dacia
stare perfectă, preț 
venabil. Deva, tel. 620796.

(634)
• VlND convenabil țuică

din prună și butelie de 
gaz rusească. Deva, tel. 
626786. (635)

• VÎND apartament 2 
camere, Minerului, et. 1, 
bl. 26, ap. 28, tel. 629786.

X.
• CUMPĂR video 

corder, 
sau dolari, mărci. 
612908.

• VÎND 
de albine, 
Hațeg, tel.

• VÎND 
ment 2 camere, zona 
tru. Hunedoara, tel. 717136.

(9456)
• VÎND telefax japonez

și receptor satelit Grun
dig, telecomandă. Tel. 
718109. (9457)

• VÎND magnetofon
Kasthan. I, nou, radiocase
tofon Sony, 2 difuzoare, 
60 W, orgă Cassio CT 395. 
Informații Hunedoara, str. 
Transilvaniei, bl. 2 A, ap. 
24. (9458)

• VÎND Aro 243 Die
sel, motor Brașov, stare ’ 
excepțională. Hunedoara, 
tel. 713550; - (9459)

• VÎND garsqnieră conf. 
I, zonă centrală, preț ne
gociabil. Tel 713578. (9462)

• VÎND Dacia 1310 TLX, 
fabricație 1988. Relații la 
tel. 622466, fam. Urzică.

(645)
PIERDERI

642800, 
(633) 
1310, 
con-

(637) 
re

marcă prestigiu,
Deva,

(638) 
en gros miere

preț negociabil. 
770906. (640)
urgapt aparta- 

tea-

• PIERDUT cîine 
lup, răspunde la nu
mele „LORD". Găsi
torului i se oferă re
compensă. Tel. acasă 
625135, serviciu 616190.

(547)

★★*-«r*ir********* A ** -j

SOCIETATEA DE ASIGURARE 
ROMÂNO-GERMANĂ „UNITA“ SRL 

SUCURSALA DEVA

Caută urgent agenți generali și ocazionali 
pentru încheierea asigurărilor facultative și în
casarea primelor de ăsigurâre în toate comunele 
și orașele județului. Informații, zilnic: Deva, 
str. Zamfireșcu, cămin 2, camera 12—13, tel. 
625945 ; Hunedoara, str. Ștefan cel Mare, nr.' 
1, tel. 715824, interior 54 ; Petroșani, str. Șt. O. 
Iosif, bl. 2 C, ap. 65, tel. 544695; Brad, str. 
Horea, nr. 9, tel. 651329; Orăștie, str. Mureșului, 
nr. 13, ap. 55. (i387)

SOCIETATEA COMERCIALĂ AGRO TRADING LTD. 
SRL HUNEDOARA

str. Pictor Grigorescu, nr. 7, tel. 713487, cu o- 
bicctul de activitate înregistrat: import-export, pro
ducerea și comercializarea produselor agricole, agro- 
alimentare de origine vegetală și animală și a mate
rialelor și mărfurilor industriale și bunuri de larg 
consum. Comercializarea se face en gros și en detail 
prin magazine și. unități proprii cît și ambulant. Va
loarea mijloacelor fixe proprietatea societății este de 
52 milioane lei.

Societatea oferă la vinzare acțiuni pînă la valoa
rea de 20 milioane lei, acționarii avînd dreptul în
ființării unor secții sau întreprinderi independente în 
cadrul societății.

De contactat personal sau telefonic, intre orele 
7—9 și 17— 22, la adresa de mai sus. (408)

)

j

*
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*

i 
I
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• PIERDU» legitimație
serviciu 384 eliberați de 
R.AJG.G.B. Deva, pe nu
mele Filip Marian. Se de
clară nulă.________ (636)

schimburi 
DE LOCUINȚB

• SCHIMB apartament S 
camere, Eminescu, «u gar
sonieră, bucătărie mare, 
zona Miorița (pvjferabO 
bloo nr. 4 sau 41). TeL 
613285, după ora IT. (MD

ÎNCHIRIERI
• 0AU® garsonieră sau 

cameră decomandată pen
tru închiriat. TeL 615822, 
orele 18—20.

• OFER cameră de în
chiriat, preferabil 
fete. Deva, tel. 613103. (630)

OFERTE 
DE SERVICn

• S.G. Golux SRL orga
nizează excursii în Polonia, 
Turcia, Germania șl inter
mediază obținere de vau- 
chere, la cele mai avan
tajoase prețuri. Informații 
tel. 627263, între orele 17— 
20. (625)

• REGIA Autonomă de
Transport Persoane Hune
doara, str. Rotarilor, nr. 
140 bis, angajează 3 șoferi 
posesori ai permisului ca
tegoriile B, @, D, E pentru 
transportul în comun de 
persoane. -Relații la tel. 
712040. (9461)

• INCOTĂ ATLAS REI- 
SEN efectuează transport 
persoane și pachete pe ru
ta Sibiu — Deva — Pra- 
ga — Nurnberg — Heil
bronn — Stutțgart, 9, 16, 22 
decembrie. Înscrieri, infor
mații la telefon 618882, o- 
rele

(627)

două
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I 
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l văzute în documentațiile de urbanism aprob» 
| te, după cum urmează î 
b * K ww . _ , w . •

I 

b 
I

b I 
b I
* ___________ ~ —____ —
| de 49 de ani pentru obiectivele de la amplasa- | 
J mentul 1, 2 iar pentru obiectivele de la ampla- j 
1 samentul 3 pe durata de 5 ani. I

i
hI 
i3

I 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI î 

PETROȘANI |
str. Republicii, nr. 90 I

Organizează in condițiile articolelor 10—! 
15 din Legea nr. 50/1991, o licitație publică in| 
vederea concesionării unor terenuri pentru am-' 
plasarea de spații de producție Și comerț, pre-1

î

1) Brutărie pe un teren în suprafață de ț 
330 mp situat în str. Decebal.

2) Cofetărie pe un teren în suprafață de |
95 mp, situat în str. Aviatorilor. •

3) 10 chioșcuri comerciale cu 4 mp de te-1
ren pentru fiecare, pe amplasamentul situat în ! 
str. Venus. |

Concesionarea terenului se face pe durata *

— Taxa minimă de concesionare este de: ■
• 60 lei/mp/an pentru amplasamentul 1J
• 120 lei/mp/an pentru amplasamentul 2 |
• 1000 lei/mp/lună pentru amplasamentul !

- Informații suplimentare și consultarea plan- j 
| șelor, zilnic între orele 14—15,30, de luni pînă | 
* vineri, începînd cu data de 8 decembrie 1992, S 
I la serviciul amenajarea teritoriului din cadrul I
k 
I
b
I

I' nicipiuiui x*eiroșani, serviciul amenajarea te- 
ritoriului, zilnic de luni pînă vineri, începînd

| cu data de 8 decembrie 1992.
J — Garanția de participare la licitație
I fi de : x.

• 19 800 lei pentru amplasamentul 1 
| • 11 400 lei pentru amplasamentul 2

• 10 000 lei pentru un chioșc de la ampla- 
| samentul 3

Ofertele se depun la sediul Consiliului Lo- ■ 
I cal al municipiului Petroșani, prin registratu- ’ 
' ra generală, pînă la data de 24 decembrie 1992, 

ora 15.
Licitația va avea loc in ziua de 28 decern- 

x brie 1992, ora 9, la sediul Consiliului Local al 
municipiului Petroșani — Casa căsătoriilor. 

(1391)

Consiliului Local al municipiului Petroșani. 
Documentațiile licitației se pot ridica con 

tracost de la sediul Consiliului Local al mu
nicipiului Petroșani, serviciul amenajarea te-

* 
■!

b

I
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va

(427)16—21.
DECESE

SÎNTEM alături 
și Dorina

de 
Mihuț la 

greaua încercare pricinuită 
de pierderea unui tată și 
soț iubitor. Familia Zas- 

' loți. (639)
• Familia Bobei mul

țumește rudelor, prieteni
lor, colegilor și vecinilor, 
tuturor celor ce i-au fost 
alături la greaua încercare 
pricinuită de dlspariț a ce
lui care a fost

PETRE BOBEI, 
minunat soț și părinte.

Adi

DIRECȚIA GENERALA A FINANȚELOR t 
PUBLICE SI CONTROLULUI FINANCIAR i 

DE .STAT A JUDEȚULUI HUNEDOARA [ 
Aduce la cunoștința agenților economici, persoane i 

juridice, cu sediul în mediul rural, că în perioada ! 
9—15 decembrie 1992 are loc distribuirea „Certifica- ) 
telor de înregistrare fiscală” (codul fiscal), la sediul 1 
percepțiilor rurale, după următorul grafic : 
Percepția 
Percepția 
Percepția 
Percepția 
Percepția 
Percepția

l

dec. 1992 'I 
dec. 1993 
dec. 1992 | 
dec. 1992 
dec. 1992 | 
dec. 1992 | 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

(CEC) |

S.C. „INFOMIN" S.A. DEVA j
(fost Centrul de informatică minieră Deva) ’ 

Efectuează, la prețuri avantajoase, pe cal- i 
culatoare de tip IBM-PC, lucrări de evidență ț 
contabilă pentru societățile comerciale cu capi- | 
tal privat sau de stat. ț

)' Relații suplimentare se pot obține de la : i 
| telefon 095-613915, fax 095-614718. (1357) j

rurală Orăștie 9—10
rurală Brad 9—10
rurală Deva 9—10
rurală Ilia 14—15
rurală Hațeg 14—15
rurală Hunedoara 14—15

S.C. SEVEN — PINK 
filiala Hunedoara 

str. A. lancu, nr. 16, telefon nr. 712206 
Livrează en gros $i en detail, pentru săr

bătorile de iarnă, în orice cantitate :
• confecții, îmbrăcăminte China (jachete 

puf de pinguin)
• îmbrăcăminte piele
• îmbrăcăminte copii
• răcoritoare la 1,5 1 și la doză
• dulciuri, jucării, felicitări.
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| tre orele 12—02, la Restaurantul „TRANSIL-
| VANIA", recent redeschis — aparținînd S.G.- - - - ~ - — - -- - - -
i

b
I

b
I

b
I

I

b
I

j anunță pentru data de 11. 12. 1992 concurs < 
J pentru ocuparea unui post de economist în | 
| specialitatea financiar-contabilitate. J

I Condiții: studii superioare economice și I 

I vechime minimă in specialitate de 5 ani. j 

î Relații suplimentare la telefoanele 612430,} 
I interior 125 sau 611932. (1376) |

b
-1

b
I

XI' 
1992 eliberează „Cartea Verde" pentru 5, 10,1 
15, 20, 30 de zile sau o perioadă.mai lungă, pî- j 
nă la un an, la birourile din DEVA, BRAD si ’ 
PETROȘANI. j

Prețuri avantajoase ! !
Informații la telefoanele : DEVA — 612822, | 

BRAD — 651234, PETROȘANI — 342345.
(1363) |

b
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S.C. ROMAG-COM S.R.L. DEVA 
Vă invită să petreceți momente plăcute, în-

Ardealul S.A. Deva —, unde zilnic veți găsi 
un bogat sortiment de produse culinare, bău
turi alese, muzică și dans.

De asemenea, organizează la cerere mese | 
festive, nunți, botezuri etc. »

Informații la telefon : 612518. (1368) |
b 

----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------1 

b

I.P.H. DEVA — S.A. !
Cu sediul în Deva, Piața Victoriei, nr. 2, }

i’

AUTOMOBIL CLUBUL ROMAN 
Anunță membrii săi eă începînd cu 27
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