
Au fost șl continuă să 
fie multe durerile și mo
tivele de neliniște pentru 
țărani. Acum, cind alții 
mai sînt cuprinși de fe
bra alegerilor ce au tre
cut sau care vor urma, 
țăranii, parcă uitați de 
soartă. Iși poartă grijile 
pămintului. gindind că a- 
nul e greu, că n-o să 
poată agonici cele necesa
re traiului lor și al celor pe 
carc-i întrețin. Se vede asta 
,-i după cum stau, pentru 
că de mișcat nu prea e 
ro't. lucrurile acum în 
primăvară, cînd semăna
tul bate la ușă.

Greutățile ce-i frăinîntâ 
pe oamenii satului șl al 
pămintului răzbat și din 
multele scrisori ce ni le 
adresează, rugîndu-ne să-i 
sensibilizăm pe cel ce 
trebuie să le soluționeze 
problemele, să-i ajutăm 
să-șl primească drepturi
le co li se cuvin, deoare

Prea multe dureri au țăranii
ce nimeni nu prea e dis
pus să le ia în seamă ne
cazurile. Să vedem despro 
ce necazuri este vorba.

Subiectul cel mai des 
abordat îl reprezintă abu
zurile săvîrșite la lichida
rea fostelor C.A.P. Dato
rită incorectitudinii comi
siilor de lichidare, s-au 
făcut licitații mascate sau 
formate, stablllndu-se 
prețuri derizorii la mij
loacele vîndute. Au pro
fitat de aceste conjuncturi 
în special cel porniți pe 
afaceri, care nu au lu
crat niciodată în C.A.P. 
și nici nu au împărțit ne
cazurile cu săracii satelor, 
aceștia rămînlnd fără nici 
un fel de agoniseală, chiar 
și fără pensie. Ba mal 
mult, cei nevoiași n-au 
beneficiat de nici o des

păgubire din fondurile în
casate în urma așa-zise- 
lor licitații. Dar iată cî- 
teva exemplificări con
crete.

Cele relatate do dl Au
rel Mihuț, din satul Fă- 
gețel, comuna Dobra, par 
de domeniul incredibilu
lui, dacă o magazie sau 
un grajd au fost vîndute 
doar cu 26 000 sau 126 000 
lel(l). De asemenea, în 
comuna Bo.șorod — se 
spune într-o scrisoare a- 
dresată de dl N. Gruescu, 
în numele mal multor ce
tățeni — s-a distrus un 
saivan șl alte construcții, 
iar mijloacele mecanice 
au fost vîndute la prețuri 
simbolice, fostul primar 
Nlcolae Bîrceanu favorl- 
zînd asemenea nereguli.

Cu multă durere în su
flet, dl Ioan lane, din 
Ribița, ne spune că nu s-a 
ales cu nimic după des
ființarea fostei C.A.P., 
nici cel puțin cu un a- 
nlmal, în vreme ce alții 
au luat de toate. Bătrîn 
și neajutorat cum este, 
cum mal există și alți 
oameni în sat, el a rămas 
și fără pămînt, deoarece 
terenul cc-1 avea l-a ocu
pat E.M. Barza. De aceea 
se întreabă de ce comisia 
locală de împroprietărire 
nu î-a făcut dreptate, de 
ce inginerii plătiți pentru 
aceasta nu-șl fac datoria 
în lumina prevederilor 
Legii fondului funciar.

Probleme asemănătoare 
sînt aduse în discuție șl 
în scrisorile primite de 
la dl Nistor Nistorescu,

din satul Rîu Bărbat (co
muna Pui), dl R. Cioro- 
gariu din Ociu (Vața de 
Jos). A. Ionaș din Bretea 
Murc.șană — să ne refe
rim doar la cîteva cazuri 
ce atestă că cei porniți 
pe îmbogățire rapidă au 
nesocotit orice lege a bu
nului simț, călăuzindu-se 
în schimb după principiul 
„cinc-mparte, parte-și fa
ce".

Noile organe ale admi
nistrației locale își pot 
dovedi interesul față de 
grijile și nevoile oamenilor 
pe carc-i reprezintă numai 
dacă se implică în corec
tarea ilegalităților comise 
de către predecesori, da
că manifestă receptivitate 
în apărarea drepturilor 
ce Ii se cuvin țăranilor, 
ajutîndu-i acum. la în
ceput de primăvară, să 
pornească cu dreptul 
în cultivarea pămintului.
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.‘Meropa1* Hunedoara - în 
eclipsă

• Directorii pleacă, fabrica rămine ;
£ Capacitățile de producție — folosite m proporție 

de tKi la sută ;
Banii naduc fericirea, dar nici lipsa lor...

Întreprinderea de Trico
taje Hunedoara s-a trans
format, după revoluția din 
decembrie 1989, in socie
tate comercială pe acțiuni, 
luîndu-.și numele „Meropa". 
Ca ți celelalte unități din 
domeniu, ca de altfel din 
întreaga economie româ
nească. și această fabrică 
de tricotaje, din Hunedoa
ra, care avea o activitate 
pozitivă, eficienții, a intrat 
in impas : produc' a scă
zut considerabil, exportul
— îndeosebi în Rusia șl in 
S.U.A. — a fost stopat, u- 
nii salari.iți (138 din 930
— n n.) au fost disponibi- 
lizați, iar ■ râmași, cei 
mai mulți dintre ei, își

iau salarii de a dreptul 
mizere. In ultimi vreme, 
stările de lucruri din în
treprindere au atins cote 
explozive. Primul director 
de după revoluție, tinârul 
inginer Marius Brișcuț, s-a 
retras, cu decență, la timp. 
A fost numit la conduce
rea unității — de la cen
tru. fără consultarea și 
adeziunea colectivului, sau 
măcar a unora dintre spe
cialiștii de aici — ingine
rul Dumitru Spătarii, fost 
șef de secție .și apoi direc
tor comercial în unitate.

DUMITRU GJIEONEX

(Continuare în pag. a 2-a)

Ope //
— îți plac plimbările lungi, domnule 

l’opcseu
— O. da, domnișoară ' .
— Ei bine, nu te rețin...

( atcdrala Ortodoxă din Orăștie.

Primarul ? Să fii» 
vrerea, inima și 

suHetnl sătenilor!
— Mai intii, stimate die 

prof. Ioan Vințan, vă adre
săm felicitări. Ați fost a- 
les primar al comunei C'cr- 
teju de Sus, m unanimii: 
le, la primul tur de scrutin, 
din 9 februarie a.e. In ziua 
alegerilor „vă pindeau» ce
va emoții

— Bineînțeles ! l-iresc ! 
I’c lista candidaților erau 
mulți oameni de vază ai 
comunei. Sătenii mei ii 
cunoșteau. Votul lor a ho 
tărît piuă la urmă. I.e sînt 
recunoscător, dar le spun 
că avem mari greutăți. 
Greul abia începe pentru 
locuitorii din satele comu
nei noastre și pentru mine 
ca primar.

— I.a constituirea eonii 
liului local ce probleme 
s-au dezbătut ?

— I.c-am luat pe rinei, in 
ordinea priorităților. îna
inte de toate, agricultura. 
Sătenii noștri sint buni lu
crători ai pămintului. să
răcăcios cum este el în zo
nă, buni crescători de ani
male. Aici, la Certcju de 
Sus, la Bocșa Marc și Bocșa 
Mică, Hondol, Măgura ți 
Săcârimb, Toplița și Văr- 
maga, cetatenif cresc ani
male, lucrează pămîntul.

GII. I. NEGREA

(Continuare in pag. a 2.a)

FLASH!
© 67 activi-

IU'Alls. l'oța este cunoscută nu 
aumal prin apele termale, el ți, 
prin meșteșugurile ca se practi
ca in zonă. I’i ivatizarea a adu ., 

din acr.t punct de vedere, re- 
■’gorara in economia comunei. 
La l'oț/j rin .1 ,î,it per pCl tlve 
cric pe !ru d< • hid'-re'i unui a- 

tl-ț'cr prh-ol de mobd'i ' binale 
/ C I", c. - , f j„ .
rtli, i'iit,- de im pieil'u, ’
d’ I I ,i . .■ ijr, ‘ii m> lli, .
0 a't i i năm'it si tăiat <i<i- 
m> ri 1',-nlre ,,, păți

s-au emis autorizații șt s-a procu
rat o marc parte din utilaje. (I.C )

0 SIMPO7.IOM. La clubul 
„Sldorurglstul", din Hunedoara, 
s-au desfășurat, timp de doua 
zile, lucrările sinifuizlonulul pe 
tema calității produ. clor realizate 
da S.C. -Siderurgloa" S.A. Refe
ratele prezentate și dezbaterile 
purtate pe marginea lor au evi
dențiat o serie de rezultate pozi
tive, dar țl unele di g>onfb/li!ăți 
de îmbunătățire In continuare, a 
produselor sldci urgiei hunedore- 
nc (D.G.)

0 t \iiti:’,i.i IȚII I A/.* I A/Z. 
\l R. ''a nou produs țientru copil 
oferii firma „Karmn" prin maga
zinul de.ihls recent in orașul

Brad. Alături de acc. tca, o mul
titudine de produse — electroni
ce, îmbrăcăminte, încălțăminte, 
dulciuri, sînt oferite cu căldură șl 
profesionalism celor care trec 
pragul magazinului. (C 1‘.)

0 NOITAȚl LA „CORVl- 
iVf'I," HI’NIsDOARA Conduierea 
clubului hunedorean face o (plă
cută și așteaptă cu mult interes) 

irpriză suporterilor I Au fost 
transferați șl nu drept de Joc 
Sedecaru, fundaș central de la 
Steaua, șl mijlocașul ofensiv flo
rei Nifii, de la I’.C. Drobeta Tr. 
Severin, care vor ridica valoarea 
de ansamblu a echipei (S.C.)

0 I vrti/tl /I l a 11 cut de 
Irta Di va, -a organizat luni.

sub patronajul l-'ilialei Județene 
de „Cruce. Roșie" o expoziție de. 
desene realizate de copil. Cele 
mai reușite lucrări au fost pre
miate (V.R )

0 Si /iV l. In zona de pășune 
a ritului iS'ojag comuna Certeju 
de Sus, inccpe zilele acestea a- 
menajarca unei nine. Sătenii din 
împrejurimi, cunoscuțl va buni 
crescători de ol, vor avea un lă
caș bun și. credem, vor crește tot 
mai multe ol. In folosul lor, in 
folosul nostru. (Gh.l.N.)

FLASH!

■ BEIJING. La Beijing 
a avut Ioc o intilnirc intro 
Jiang Zemin, secretar ge
neral al C.C. al P.C. Chi
nez și gcneral-colonclul 
Viktor Samsonov, șeful Sta
tului Major General al For
țelor Armate Unite ale Co
munității Statelor Indepen
dente, aflat in vizită In 
China. In timpul convor
birii — relatează agențiile 
Xinhua și Itar-Tass — in
terlocutorii au sublinia! câ 
„dezvoltarea relațiilor de 
prietenie dintre popoarele 
și forțele armate ale Chi
nei și C.S.I. răspunde in
tereselor fundamentale alo 
țărilor respective".

■ LONDRA. Marea Bri
tanic a anunțat un program 
de acțiuni (evaluat la mai 
multe milioane de lire ster
line) pentru a ajuta Rusia 
să distrugă mii de arme 
nucleare.

Ministrul britanic al a- 
părării, John King, a in
format că Londra va pune 
la dispoziția Moscovei 250 
de containere speciale pen
tru transportul armelor nu
cleare și 20 de vehicule 
blindate speciale ce vor fi 
folosile in acest scop.

In același timp. Marea 
Britanic va trimite experți 
in Rusia, pentru a da spri
jin speciahștilor ruși in 
domeniul siguranței nuclea
re, al depozitării materiale
lor nucleare și curățirii 
mediului.

I’c de altă parte, experții 
britanici vor evalua opțiu
nile pentru convertirea li- 
raiiiului și pluioniului CU 
un grad mare de radioac
tivitate, din focoasele nu
cleare, in combustibil nu
clear ce poate fi utilizat 
la reactoarele centralelor 
nucleare.

■ (OI’HNII \G X. Re tra
gerea trupelor canadiene 
clin Europa Occidentală, in
tenție anunțată de guver
nul de la Ottawa, va impu
ne întărirea uniunii Eu
ropei Occidentale (l’EO) 
ca pilon european al Alian
ței Nord-A llanticc, a afir
mat ministrul danez de 
externe, l’ff Ellemann-Jen
sen.

Intr-un interviu acordat 
unui post de radio danez 
și citat de Reuter, Ellc- 
mann-Jensen a opinat Că 
„rolul ce ii re vine Europei 
in cadrul N XTO trebuie sa 
fie jucat intr-o măsură lot 
mai mare de către* euro
peni".

Dulia ce Canada a anun
țat că va retrage, piuă la 
sfirșitul anului 1991, cei 
7 1)1)1) de* militari pe caro 
ii are in Europa, in cadrul 
planului său de reducere a 
cheltuielilor militare, minis
trul de cxtbriK! danez și-> 
reafirmat punctul de ve
dere, anume că U.E.O. tre
buie să joace un nou rol, 
iar Danemarca trebuie să 
adere la această organi
zație.

■ ROMI’RES. Ministrul 
francez al economiei și fi
nanțelor. I’ierre Beregovoy, 
a anunțat majorarea cu 
doi la sulă a salariului mi
nim le-gal, măsură care va 
intra in vigour'* la 1 mar
tie. Persoanele cari- vor 
beneficia de această majo
rare reprezint! II la suta 

dili ansamblul salariaților 
din 1 ranța și cei mai mulți 
dintre <i lucrează in co
merț și transporturi.

FAX
*• ♦
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„Meropa“ Hunedoara - 
în eclipsă

(l'rmarc (lin pag. 1)

Dar situația nu s-a ame
liorat, dimpotrivă, s-a în
răutățit mai mult. Directo
rul a intrat în conflict cu 
colectivul, cu colaboratorii 
apropia^. cu sindicatul. 
„Nu a reușit (directorul 
Dumitru Spătaru — n n.), 
nu s-a străduit să facă e- 
chipă unita cu ceilalți 
membri ai consiliului de 
administrație, nu s-a inte
resat de gravele probleme 
de aprovizionare și desfa
cere, nu s-a apropiat de 
oameni, de doleanțele lor, 
salariile multora dintre noi 
devenind simbolice. Ca ur
mare. sindicaliștii i-au ce
rut demisia. După analize 
și anchete, consiliul împu- 
terniciților statului l-a eli
berat din funcție. Acum se 
așteaptă numirea unui nou 
director. în care ne punem 
mari speranțe".

Cele de mai sus ne-au 
fost relatate de electricia
nul Toader Sccăreanu, li
derul sindicatului din în
treprindere și au fost con
firmate de alți interlocu
tori, oameni cu experiență 
și autoritate în colectiv.
Dar ce se întimplă acum 

la S.C. -Meropa-’ S.A. Hu
nedoara ? Lucruri îngrijo
rătoare. alarmante, în po
fida faptului că anul 1991 
a fost încheiat cu un be
neficiu nu chiar de negli
jat. Fabrica nu mai are 
director „plin", nici conta- 
bll-șef. nici jurisconsult. 
Nu există materie primă, 
nu există comenzi suficien
te ; se lucrează cu 60 la 
sută din capacitatea totală 
de producție ; se iau sala
rii sub pragul sărăciei, 
mulți muncitori aflindu-se, 
și anul trecut și în ianua
rie ac., în șomaj tehnic.

în secția confecții am 
fost asaltați de muncitoa
re. Le-am notat numele cî- 
torva : Ana Țecu, Bodica 
Bârgău, Terezia Morar, I- 
rina Ghebrea, Eugenia Du- 
mitrache, Minodora Costin, 
Iuliana Cornea. Le sinte
tizam acuzele, doleanțele, 
părerile, motivațiile, rosti
te pe un ton mai mult sau 
mai puțin ridicat, mai mult 
sau mai puțin calculat .șl 
argumentat, dar. în cea 
mai mare parte, justifica
te. „Nu avem de lucru de- 
cît pentru cîteva ore pe 
zi...“. „în consecință, luăm 
salarii de 2600—3000 de lei 
pe lună. Se poate trăi cu 
atiția bani la preturile ha
lucinante de azi ?". „Atît 
cîștigăm noi. muncitoarele 
direct productive, de la 
mașini, pe cînd personalul 
auxiliar — maiștri, maga
zineri, lansatori, mecanici 
— primesc salarii de 
10000—15000 de lei pe lu
nă, ca și personalul TESA. 
Este inadmisibil". -Vă ru
găm să scrieți să vină gar
da financiară să vadă ma
fia de ia „Meropa" Hune
doara". „Noi lucrăm în a- 
cord individual, după nor
mative din 1985 ; nu inai 
sînt valabile". „Ne îngro
zesc spectrul șomajului, a- 
menfntările că vom fi date 
afară".

Tinăra ingineră Mariana 
Mihordra. șefa secției con
fecții. este dezolată. ..Nu 
știm cum s-o mai scoatem 
la capăt, ne spune Femei
le au dreptate că nu le 
putem asigura materia pri
mă pentru acoperirea celor 
opt ore do mun. i și nici 
comenzi pentru întreaga 
producție, f it privc-.e di
ferențele de salarizare in
tre personalul dire-t pro
ductiv și cel auxiliar, ele 
nil motivații in faptul ca 
primii .inf nF-titl nenfrn 
produsul realizat, iar cei

lalți pentru timpul efectiv 
de lucru. Așa este stipulat 
în contractul colectiv de 
muncă".

Aceste aspecte, ca și al
tele ce țin de disciplina de 
producție, de productivita
tea redusă, de calitatea 
produselor, de consumuri, 
trebuie știute și explicate 
muncitoarelor de către con
ducătorii compartimentelor 
producție, de către maiștri, 
de către liderul sindical. 
Pentru că doar a face front 
comun la acuzații și cerin
țe, dar nu și la obligațiile 
pe care le au muncitorii și 
la înțelegerea realităților 
crude prin care trece țara, 
nu este avantajos pentru 
nimeni.

— Eu sint conștientă că, 
în general, muncitoarele au 
dreptate. Nu putem, deo
camdată, să asigurăm can
titățile necesare de materie 
primă și materiale — re
levă dna ing. Doina Stoica, 
director comercial ;il uni
tății. Datorită blocajului 
economic, nu avem bani 
pentru aprovizionare, iar 
pe promisiuni nu te mai 
ajută nimeni. Nici comenzi 
suficiente nu avem. Ne 
străduim însă, insistăm Ia 
beneficiarii tradiționali, 
căutăm noi parteneri. Chiar 
în această săptămînă vom 
participa la > întilnire de 
contractări. Trebuie să pri
vim însă realist toate po
sibilitățile și să înțelegem 
că este nevoie de reorga
nizarea activității, de re
structurarea colectivului la 
strictul necesar, incit să 
existăm, să muncim mai 
bine, mai economic, să pu
tem asigura tuturor ciști- 
guri corespunzătoare.

Am zăbovit mult la S.C. 
„Meropa" S.A. Hunedoara. 
Am discutat și cu alți sa- 
lariați. Le-am ascultat pă
surile, le-am receptat gin- 
durilc, le-am cîntărit drep
tatea pe care, indiscutabil, 
o au. dar. din păcate, noi 
n-avem de unde să lc-o 
dăm. Rezolvarea tuturor 
problemelor, redresarea 
producției .și ameliorarea 
situației materiale a sala- 
riaților stau efectiv in mii- 
nile colectivului. în înche
ierea documentării, am no
tat și opiniile dnci ing 
Mariana Maiorcscu. direc
tor tehnic al S.C. „Meropa" 
S.A. Hunedoara, subliniate 
cu discernămint, cu res
ponsabilitate. ca speranță.

— Lucrăm de mult în 
acest colectiv și avem obli
gația să-1 salvăm. Sperăm 
ca, în curind. să alcătuim 
o conducere solidă, unita
ră, să ne reanalizăm cu 
toată obiectivitatea întrea
ga activitate — raportata 
ferm la actualele realități 
ale întreprinderii. în con
textul realităților generale 
ale economici românești, 
ale societății noastre —, să 
purtăm un dialog deschis 
cu sindicatul și să stabilim 
împreună cele mai viabile 
masuri care să susțină deo
potrivă producția și inte
resele vitale ale muncito
rilor. Primul asemenea act 
va fi chiar contractul co
lectiv de muncă, pe caro 
îl tom negocia în zilele ur
mătoare și ale cărui cri'e- 
rii și prevederi se ccr con
siderabil îmbunătățite și 
neabătut aolicate. Sncrăm 
ca ..Meropa" sa iasă cu
rind din eclinsă, chiar da
că va mai trece prin ho- 
puii șl dureri.

în ce ne privește, vom 
consemna cu plăcere ase
menea schimbare la față. 
Si. cu cît mai repede, cu 
atit mai bine pentru acest 
<-nit tiv muncitoresc, ale 
cărui produse contribuiau, 
rână a.| ,|o nmlt )a f.ila
Hunedoarei.

O zi prin comerțul din Vulcan, 
Lupeni și Uricani

Ce înseamnă o zi prin 
unități comerciale din Vul
can, Lupeni și Uricani ? Ce 
se poate cumpăra, cum și 
la ce prețuri ? Iată doar 
citeva întrebări la care 
vom încerca să răspundem 
în rîndurile de față, pe 
baza unor date puse la dis
poziție de dl Ioan Barbu, 
șeful Corpului de Control 
Comercial al Prefecturii. 
Menționăm că toate aceste 
informații sint rezultatul 
unei singure zile de acti
vitate, din a doua jumăta
te a lunii ianuarie. Sîn- 
tem, deci. într-o zi de 
miercuri...

...în care în localitățile 
amintite „se menține o sla
bă aprovizionare a popu
lației cu produse alimen
tare de bază : ulei, zahăr, 
orez, ouă, brinzeturi. sa
lam...". Lista produselor 
este insă mult mai lungă. 
Iar cel mai bine o știu 
cumpărătorii. Cei care, in
diferent că vor să cumpe
re de la magazinele alimen
tare nr. 10 .și 30 Vulcan, 
6 și 4 J upeni, sau de la 
cele de legume-fructe nr. 
18 Vulcan. 49 și 24 Lupeni, 
ori de la altele — se lo
vesc de aceleași lipsuri și 
rafturi goale.

Desigur, aceste lucruri 
sint îndeobște cunoscute. 
Ele nu sînt deloc noi și, 
probabil, vor dura, încă, 
in timp. Cită vreme, insă, 
numai Cel-de-Sus poate ști. 
Certă este tendința furni
zorilor de preparate din 
carne de a livra cantități 
mici de produse subvențio
nate de stat, îndeobște sa
lam de vară, parizer și pui 
congelați. Ceea ce nu se 
întimplă cu alte preparate,

S.C. „METALOTEX" S.A-DEVA 
FABRICA. ZAR AND” BRAD

BRAD-sir. MINERILOR nr.5-7 Oud HUNEDOARA

BRAD 

Produce și livrează ;
• UMBRELE pentru copii, adolescenți și 

adu Iți ;
® UMBRELE <le terasă și plajă;
• CONFECȚII textile pentru copii și adulți;

• ARTICOLE DE SI’ORT-TURISM (lin 
rclon și lercot pentru toate sczoanele ;

• ARTICOLE METALO-CIIIMICE (truse 
școlare, truse de uz. casnic și gospodăresc) ;

• ARTICOLE DIN S1RMA (coșuri pentru 
grădini, coșuri pentru magazinele cu autoser
vire și pentru biciclete, suporți de capace, su
porți fiare de călcat, botnițe pentru animale, 
colilii pentru păsări.

MARCA FABRICII „ZARÂND” BRAD — 

O GARANȚIE A C ALITĂȚII ȘI COMPETITI- 

\ ITAȚIJ !

Produsele marca „Zarand” se desfac prin 
magazinele din orașul Brad si din celelalte 
orașe ale județului.

cu prețuri mari, liberali
zate. în principal, este vor
ba de S.C. „Decebal" S.A. 
Deva și „Avicola- Deva. 
Poate nu ar strica să știe 
și domnii de la cele două 
societăți comerciale că, în 
localitățile nominalizate, 
cererea populației la n- 
ceste produse nu este aco
perită decit aproximativ 20 
la Sută.

Iată și o veste îmbucu
rătoare : față de perioade
le anterioare, calitatea pli
nii s-a îmbunătățit. Se 
mențin, însă, deficiențe în 
aprovizionarea ritmică a 
magazinelor de desfacere. 
Practic, S.C. „Spicul" S.A. 
Petroșani a desființat apro
vizionarea de noapte. De 
ce, oare ? Se nasc însă și 
alte întrebări legate de pîi- 
ne. Și acest lucru deoarece 
la magazinul nr. 8 Vulcan, 
al amintitei societăți co
merciale, la franzelele „Bu
curești", deși proaspete, s-a 
constatat, în medie, o lipsă 
la gramaj de 53 gr la bu
cată 1 înmulțiți și dumnea
voastră această cifră cu 
citeva mii de bucăți... Păi 
ce facem, domnilor ? De 
altfel, lipsă la gramaj s-a 
constatat și Ia magazinul 
de pîinc nr. 22 Lupeni.

Dar, iată, pe scurt, și 
alte constatări : • La Lu
peni, aprovizionarea cu 
lapte se face în jurul orei 
prînzului, în timp ce oa
menii așteaptă la coadă 
incă de la deschidere • 
La magazinul alimentar nr. 
30 Vulcan, gestionara Vic
toria Pali dosise 500 de 
pachete de țigări Top. Pre
țul unui pachet era de 15 
lei, față <le 22 de lei, pre
țul legal. Mai avea puse
*

TELEX: 72215COD post; 2775 

deoparte pungi de cafea 
și de supă concentrată. 
30000 amendă pentru doam
na ! • Se pare că în topul 
afacerilor cu țigări Top, 
magazinul alimentar nr. 10 
Vulcan deține supremația. 
S-au găsit aici 2 000 de 
pachete care se vindeau la
21 de lei pachetul, față de
22 de lei. Gestionarii uni
tății au justificat această 
situație prin faptul că na 
au fost incunoștințați de 
conducerea S.C. "Unic" de 
existența prețurilor legale. 
Chiar așa să fie ? • Dar 
ce nu se dosește Ia Vul
can ? Pină și piinea nea
gră I Aproape 100 de bu
căți erau puse deoparte la 
magazinul nr. 8. Pe lîngă 
aceasta, franzela „Bucu
rești" pusă în vînzare era 
neprețuită. Adică nu avea 
prețul afișat. Și aici s-a 
aplicat legea • Aproape 
4 000 de ouă au fost vîn- 
dute cu prețul majorat ile
gal, la magazinul legume- 
fructe nr. 18. Și dl Marcel 
Dincscu, gestionarul unită
ții, a fost amendat cu 
10 000 de lei, iar stocul de 
ouă — pus în vînzare la 
prețul legal • 217 la sută. 
Acesta era adaosul comer
cial practicat pentru pro
dusul „Cola" de asociația 
familială „Belvedere" Vul
can, patron Mariana lor- 
dache. Menționăm că le
gea stabilește adaosul ma
xim practicat de 30 la sută.

Desigur, constatări au 
fost multe. Rău este că 
ele sînt, in majoritate, ne
gative. Și acestea, doar în
tr-o singură zi. Dar in mai 
multe ?

VALENTIN NEAGU

T LEF 956/51209-,
956/51580,956/51219

Noul magazin „Zarand" din orașul Brad, strada 
Minerilor, nr. 5, amenajat cil forț<- proprii și dat de 
curind ii» folosință. l oto I. ARON
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SA FIE VREREA, 

INIMA ȘI SUFLETUL 
SĂTENILOR !

(Urmare din pag, 1)

De la pensionari, pină la 
copii. Noi ii vom sprijini. 
Cu pășune, cu îngrășămin
te, semințe și erbicidc. 
Vom organiza și un centru 
pentru repararea utilajelor 
agricole.

— Die primar loan Vin- 
țan, comuna în fruntea că
reia sînteți se află tot mai 
pronunțat pe calea Urbani
zării.

— Așa este. Sintem re
ceptivi la înființarea de 
noi societăți comerciale. 
Sprijinim acțiunile de pri
vatizare. în curînd va in- 
cepe să producă o nouă și 
modernă brutărie, care va 
satisface cerințele de pîi
nc. De fapt, întreaga rețea 
comercială va cunoaște o 
modernizare și, mai cu 
seamă, o mai bună aprovi
zionare. Vom începe anul 
acesta construirea unui nou 
sediu al primăriei, iar în 
centrul comunei va fi a- 
menajată o piață agroali- 
mentară. Avem multe gîn- 
duri bune pentru' rezolva
rea trebuințelor sătenilor 
noștri în ramura asigurării 
asistenței medicale, mai 
cu scama in satele îndepăr
tate. Apoi, ne vom ocupa 
de întreținerea drumurilor, 
de bunul mers al activită
ții din școli, de ajutorarea 
bătrînilor și a familiilor cu 
mulți copii.

— Este greu la început 
de drum pentru consiliul 
local, pentru primar...

— Orice început de drum 
este greu. Dar cu sătenii 
mei buni și destoinici, har
nici și întreprinzători, avem 
garanția că vom răzbate...
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OUP X ROMÂNIEI

LA FOTPAL

Corvinul -
F.C. Brașov

3-2
l*/<vi așteptat cu interes 

de către suporteri și con
ducerea tehnică a Corvlnu- 
lut, dorind să vadă cum 
vor trece acest examen 
hunedorenii, cum se inte
grează in jocul echipei noii 
veniți — fundașul central 
Sedecaru de la Steaua și 
mijlocașul ofensiv Tița de 
la Drobeta Tr. Severin. Ri
nă la urmă, cîștig de cau
ză a avut Corvinul, intr-o 
partidă destul de animată. 
Oaspeții s-au dovedit a fi 
mai omogeni In atac, un
de r mul acțiunilor a fost 
accelerat in fața porții, cre- 
l:d )tie lucrate cu inteli
gență de Marcu, Mandoca, 
Ch. Marian sau Sâvoiu. 
Atacanții, bine sprijiniți de 
mijlocași, au scăpat nu mai 
puțin de patru ori pe poar
ta hunedorenilor și, marc 
noroc, loniță a fost imba
tabil ! Dacă oaspeții s-au 
dovedit a fi periculoși pe 
atac, este tot atit de ade- 

ărat ■ ă hunedorenii și-au 
dezvăluit unele slăbiciwi 
in apă-a'f vide ori'e ar 
moții a articnorii, s-cu 
creat spatii grea largi pen
tru adversarL

In acest meci, Hanganu 
șl-a doved'l clasa mar ind 
două goluri hotăritoi e 
pentru soarta partidei. Pen
tru Corvinul. a mal înscris 
Bordeanu, iar pentru oas
peți Pirvu de două ori, din 
lovitură de la 11 m. Sede
caru s-a remarcat prin 
precizia și decizia inter
vențiilor sale, fiind de un 
real sprijin in apărare, Tița 
promite să devină om de 
bază la mijloc.

A arbitrat. < u . căpări I. 
Crâciunescu Hm. Vilcca.

CORVfMJL: loniță —
Bardac, Bejenaru, Sedcca- 
ru Ti-nr.i eanu Crăciun 
(Dobrc), Tița Bordcan. 
Hanganu, Mitrnâ, Marian 
iBanc).

l.C. BRASOV: Bazici 
țT.n. , — lndrriv It, Moldo
van. Muresan (TilcOsi), 
Pui dea. Pin (, Sâvoiu, (î. 
Marian, Dragau, Mandoca, 
Mar u.

S. < ERHG

REZl I T \TELE
IN ( I I’ \ ROMÂNIEI

I \ I OTH \L

Constr. (îaiova — I’iiiv.
Craiova I Dunăre;: ( ă- 
lărași — Glori.i Bistrița 
3—2 : f’rogr Buc. — Rapid 
fi—7 ; (iaz Motan — Farul 
( ta 'i - j ; Mureșul Toplil'1
— Dacia Ln. Brăila 0--1 ; 
V.s'ofil Bu Elcefropu- 
tcrc 1 — 3 ; Șt. Mec. Huși
— Petrolul 1- Minerul 
Mâtă ari It.b.A. Eh-ctro- 
putore o- f .> R. Timi
șoara — Inter abili 9—8; 
Unirea Seini - l’oli Timiș. 
i>—t . Unirea D< , Steaua 
ti—I; El'<;tr f orai Brebii

— Dinamo 1—3; Unirea 
A.f -- FC. Argeș 1 3 Sp.
Stud. — 1 f Ba< in 1-0; 
Cr iî.'I :iil F' Oțelul
Galați 0 ...

LA JIUL PETROȘANI

Ultimele „retușuri" pentru... retur
Ne place să credem că pregătirile fă

cute cu otita sirguință de lotul Jiului con
duse de cuplul de antrenori Dumitru Marcu 
și Puiu Benea vor da roadele scontate. Con. 
ducerea clubului sprijină cu tot ce poate 
buna desfășurare a preparativelor pentru 
retur, lotul fiind întărit cu tineri din pepi
niera proprie, dor și cu fundașul central 
Gașpar de la Tîrgu Jiu, atacantul Dicuț de 
la Caracal și Ștefoni de Io Haber Hațeg. 
Cert este că Jiul poate forma, din actualul 
lot, două echipe de valoare apropiată, Nu 
intîmplător, in meciul din deplasare cu Poli 
Timișoara, Jiul a folosit două formații : Ghi- 
țon - Buruntia, Gașpar, Huza.Cămărășanu, 
Militaru, Stăncic, Crislescu, Radu, Stancu, 
Dicuț; Ciobanu - B. Popescu, Călugărița, 
Cioabă, Dodu, Radu, Stoica, Răducu, Oprea, 
Henzel, Popoviciu. Mulți dintre ei sînt foarte 
cunoscuți, de cînd activa Jiul in Divizia A. 
Sint insă și cițiva tineri, de perspectivă.

In asemenea condiții, cînd pe fiecare post

există doi jucători de valoare apropiată, se 
produce o adevărată luptă pentru prinderea 
locului in echipă. Și există efervescență în 
rîndurile jucătorilor, o arzătoare dorință 
pentru afirmare. In meciurile de pregătire, 
Jiul a dovedit că se află pe un drum bun. 
Conducerea tehnică a echipei a insistat mult 
pe pregătirea fizică și tactică, reușind să 
creeze o concepție de joc adecvată compo- 
nenților lotului. Deși rezultatele au contat 
mai puțin, ele demonstrează totuși că forța 
de joc a crescjt, apărătorii sînt mai siguri 
pe ei, iar acțiunile spre poarta adversă sînt 
mai aîndit elaborate și se soldează cu go
luri. Și, ceea ce e demn de luat în conside
rare, întregul lot dorește afirmarea, adică, 
promovarea în Divizia A. Există cu totul 
altă mobilizare pentru creșterea calității 
jocului și implicit a angajării superioare a 
fotbali șt lor în teren.

C. SANDU

REZULTATELE

CONCURSULUI

PRONOSPORT

DiN 1 MARTIE 1992 :

Cagliari - Verona 1

Crcinoncsc - Bari x

Fiorentina - Inter x

Foggia - Torino x

Juventus - Genoa 1

Laxio - Romo x

Milan - Atalanta 1

Napoli - Ascoli 1

Sampdoria - Parma 1

Bologna - Cesena 1

Pescara - Pisa x

Piaccnxa - Venexia x

Reggiana - Avcllino x

Fond de cîștiguri provixo- 
riu : 36 083 464 lei.

HANDBAL FEMININ

REMIN DEVA — IARAD 18—18 (8—8)

Meci de mare angajament fizic dar ți psihic, mi
nute în șir din ambele reprize scorul fiind mereu 
egal, foarte strîns atunci cînd una dintre echipe lua 
chiar ți pentru un timp scurt conducerea, dar la o 
diferență minimă de 1—2 goluri.

Ambele echipe au dorit mult victoria ți au luptat 
fiecare la rindul său, cu „armele" ce le-au avut la 
îndemînă. în sală se spunea că oaspetele au fost 
una dintre echipele ce au făcut cel mai bun joc din 
acest campionat, in Sala Sporturilor din Deva. Ară- 
dencele cunosc bine jocul pe apărare, unde au fete 
robuste, în stare -să închidă" bine drumul spre 
poartă, iar la înaintare fazele sint cursive, inteligent 
lucrate ți se desfășoară cu multă repeziciune. în 
plus, au o trăgătoare de excepție, pe Florica Buda, 
ce arc forță în șut dar și precizie. Gazdele nu reu
șesc să-ți pună în aplicare tactica de joc preconizată 
de antrenor. Echipa, în plină refacere, suferă în con
tinuare de lipsă de coeziune în apărare ți atac. Dar, 
de această dată, Cristina Buza și-a făcut mai bine 
datoria în poartă, iar la înaintare, șuturile lovesc 
prea mult portarul ți puțin spațiul porții.

Cu toate acestea, Remin putea obține victoria. 
N-au vrut, însă, arbitrii. Mai precis dl ilie Matachc, 
ajutat de dl C-tin Dclcu (Ploiești). Cu un minut îna
inte de sfîrțitul partidei, scorul era 18—17 și Remin 
se afla în atac. Se execută o lovitură de Ja 9 m în 
favoarea gazdelor, se efectuează doar 3 pase, arbi
trul dictează joc pasiv (!) .ți imediat, la faza de atac 
a-oaspeților, elimină cu ușurință o jucătoare de la 
De va, arădcncclc egalînd scorul, spre profunda ne
mulțumire a întregii săli, la adresa arbitrajului iri
tant ți slab.

S. BRAIIEANU

WAWW. -’ZZZVZZ.WAWJZ.W.WW/WWAV.WA'.VW.VAW.'.WWA

Cu cine pleacă hunedorenii la drum ?
După meciul de cupa cu 

l .C. Brașov, Corvinul iși 
concentrează întreaga aten-

Consecventa mai vechiu
lui sau principiu, de a pro
mova tineri talcntați din

Președinți' «Ic onoare al Clubului 
„Cort inul" : MIRCEA ROȘCCLEȚ

Președinte salariat : IOAN SOCOL 
Vicepreședinți : IOAN PASCIJ si 

CONSTANTIN SGURT,U
Director tehnic : ROBERT COSMOC
Antrenor primipal : VIRGIL STOICA 
Antrenor secund: ILOREA \ AETl'S 
Medic : dr. IO \N V A1DA
Mascur : IO AN BONE

tic spre 1‘tturiil < iinpiona- 
tuhii, farindu șj loț f. Iul 
de calcule. mm ar putea 
etila ri.a.rog, ad.u i a. Spe
ranțele au renă'.. ut mai 
ales rlupă |i gitiiivn-i a lui 
Sedr ii și Tița, primul 
dmd o iguranfa mult mai 
marc apai ăi ii, iar al doi- 
.. . fiind un jucător teh
nic, . u disponibilități do 
< i "’dll' a! or al jo' i iii ii p> ■ 
■•ltd'-.

propria pepinieră, la an
trenamente și jocurile de 
pregătire au participai ș.i 
viitorii componenți ai echi
pei. .Așa mm subliniam în 
articolele anterioare, con
ducerile clubului și cea 
tehnică au în<a probleme 
cu unii jucători care se 
sustrag de la efort, -se 
d.'i'i" aceirh ntați, simulează 
tot felul de dureri. Dar, 
iată, paharul s-a umplut,

conducerea clubului fiind, 
în sfirșit, decisă sa nu mai 
facă compromisuri și să 
ia cuvenitele măsuri. Dc- 
cit cu jucători care nu 
sint dispuși să facă efort, 
care au doar pretenția de 
a-și incasa drepturile ca 
oricare jucător care iși 
face datoria in teren, mai 
bine fără ei. .Și cînd te 
gindeșli că ei sînt crescuți 
la Hunedoara. Oare ce îi 
determina pe aceștia să 
nu țină la culorile echipei 
lor, la pregătire, sînt cînd 
„gripați", cînd au dureri 
ia un picior sau altul, dar 
(iot pierde timpul seara, 
noaptea, aiurea ț Ar fi bi
nd, așa cum ne-a promis 
conduce rea clubului, să le 
facem publice numele, să 
le cunoască și siinpatizan- 
lii echipei hunedorene.

(,’orvinul pleacă la drum 
cu lotul < unoscut din tur, 
minus Cocan și Hleșan, ilar 
cit <*<*i doi noi veniți ș.i cu 
conducerea clubului publi
cata in caseta al iturată.

SMIIN CERHU
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sediul in Deva, Piața Victoriei nr. 8

SOCIETATEA COMERCIALA

„ARDEALUL" S. A. DEVA

cu !
Scoate la licitație, pentru închiriere, spațiul* 

comercial (fost restaurant FAVORIT) în prezent | 
Patiseria „ALUNIȚA", bdul 22 Decembrie * 
bloc 11, parter.

Licitația va avea loc în ziua de 16 martie,» 
ora 10, la sediul societății „Ardealul".

Solicitanții vor depune o garanție de 30 000 | 
de lei, la casieria societății, înainte cu trei zile * 
de licitație. I

*

Societato Comercială 
ROMÂNO-GERMANĂ I

*
I 
I
*
I

I
Ml
I 

I 
*1
I

Societatea româno-germană STEELCO SRL, 
cu sediul în DEVA, bdul DECEBAL, bloc R, par
ter, caută pentru aciivitate de construcții în Eu
ropa de Vest ingineri (subingineri) constructori, 
cunoscători ai limbii germane.

Doritorii sînt rugați să se adreseze în scris 
firmei noastre, prezentînd următoarele i

— xerocopie djpă diplomă
— prezentarea, pe scurt, a activității de pe 

șantiere sau din proiectare
— locul de muncă în prezent
— adresa și numărul de telefon la domiciliu |

și serviciu. J
Deoarece problema este de acută urgență, I 

rugăm pe cei interesați să ne comunice cele de 
mai sus în cel mult zece zile de la apariția aces
tui anunț. (190)

DIRECȚIA MUNCII 

Șl PROTECȚIEI SOCIALE

*
I
*
I
*
I
*
I
*
I

I 

I
*
I
*
I

I
*
I

Are posibilitatea de a plăti agenților eco
nomici din județ cheltuielile de școlarizare în ve
derea calificării sau recalificării șomerilor și a 
altor persoane din evidență, în următoarele me
serii și specialități : operatori-calculatoare-PC, 
analist programator, montator reglor și depana
tor RTV, manichiurist, cosmetician, croitor, elec
tromecanic, reparator obiecte uz casnic, frizer, 
tinichigiu-carosier, mecanic auto, tîmplar, bobi
nator, fochist etc. ; precum și alte meserii speci
fice ramurilor industriei, construcții (locuințe și J 
drumuri), transporturi, tehnică publicitară, con- I 
fecții și tricotaje, gospodărie comunală, aliment, 
tație publică. *

în acest sens, Oficiul Forței de Muncă șî k 
Șomaj solicită oferte concrete de calificare (re- ! 
calificare] din partea agenților economici din | 
județ, care se vor depune la D.M.P.S. Deva, str. • 
1 Decembrie nr. 12, telefon 17048 sau la puncte- | 
le de plasare șomaj din localitățile Brad, Sime- * 
ria, Orăștic, Hunedoara, Călan, Hațeg, Petro
șani, pînă la data de 7 martie 1992. (191)

S. C. CO1MBOR S. A. ORĂȘTIE •
(FOST F.N.C.)

îni lieie contracte ferme, conform II. G. 51/7 fe
bruarie 1992, cu orice fel de proprietari de terenuri 
agricole, achitind in avans 50 la sută din valoarea 
producției contractate, fără a percepe dobindă pen- 
Iru înființarea cuRurilor de porumb, orz, orzoaica, 
ovăz, trițicalc și mazăre boabe, iar diferența sumei 
rămase se va achita la predarea cantităților rtc 
cereale contractate

De asemenea, achiziționează 
de achiziții in vigoare, achitind
cestora în bani, la predare sau la 
combinate, însăcuite sau in vrac.

Informații suplimentare la telefon 
sediul unității, din sir. Luncii, nr.

cereale la prețurile 
contravaloarea a- 

siliimb furaje

123511 sail
3, Orăștic.
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ANIVERSARI
• I.A mulți ani cu să

nătate. pentru bunul meu 
prieten, la a 42-a aniver
sare. Cornel. (1123)

• LA împlinirea frumoa
sei virste <le 18 ani. părinții 
și surorile Mariana și I.eti 
urează dragului lor Mar
cel Pușca, din Peștișu Ma
rc, un călduros „I a multi 
•mi ' (388)

VlNZARI - 
CUMPĂRĂRI

• VlND cristalin artifi
cial dioptrie -Ț20. tip Feo- 
dorov. D< .a. telefon 23785

• Vi ND aoartament 2
camere, cu gaz, in Orăștie. 
Informații Orâștie, str. Mu
reșul ii, bl. 10, sc. C, ap. 
26. (1087)

• CUMl’AR butelie ara
ta.- normală. Informații te
lefon !M’> 131*163, Timișoara.

(1081)
• \ IND televizor Sirius,

nou, video recorder Toshi
ba, in -tare bună. Orăștic, 
telefon 41110. (1107)

» VlND sufragerie Lu
xor. nouă. Deva, telefon 
22087 (1110)

• ND microbuz VW 
Diesel. \RC 213 D. D ra. 
tele - ' 7479, intre o ele 
20—2.

• VlND doi junei mari.
Bălatn. nr. 87 (1134)

• VlND I’.C. AMSTRAD, 
cu imprimantă TANDY și 
dischete cu progr me utili
tare . mașină de scris e- 
lcctrică ; planetare Glcnt- 
zer (Dacia 1 390), Deva, 
telefon ?4fc după ora 17.

(1137)
• S.C. MERCOM (Izvo

rul Veseliei) vinde frigide
re 180 litri, garanție 2 
ani, service la domiciliul 
clientului. Telefon 17793.

(1145)
• VlND apartament 2 

camere, confort I sporit, 
central. Deva, telefon 11680.

• VlND urgent Dacia
1310. fabricație 1981. De
va, telefon 21133. (1149)

• S.C. COMTOUR l.O-
WE SRL angajează cofe
tari. patiecri. bucătari și 
ospătari cu specialitate in 
domeniu. Informații tele
fon 21113. (1118)

• VlND pavilion albine, 
stare bună. 41 familii. In
formații Brad. str. Frunză 
Verde, nr. 46, după ora 16.

(11'1)
• VlND caroserie Dacia 

I 300 completă, bloc motor 
ARO Câmpulung, mașina
Dâlat automată — import. 

Deva, telefon 18120, după 
ora 19. (1113)

• VlND casă nouă cu 
grădină in Bretea Murcșa- 
nâ Deva, telefon 27078

(1111)

• VlND garsonieră con
fort I. sporit, et. I. Deva, 
telefon 27234. între orele 
15—21.

• VlND remorcă pen
tru tractor. Orăștic, str. 
Cloșca, nr. 16 A. (1138)

• VlND urgent biblio
teca lemn masiv, furnir 
nuc. canapea. 2 fotolii, mă
suță, garnitură hol, radio 
Bucur cu 7 lungimi de 
undă și boxe, cuier hol și 
diferite cărți (romane și 
tehnice). Deva, telefon 
15990, între orele 17—19.

(1139)
• VÎND urgent cisternă

Steyer Tigrotto. capacitate 
-1 500 litri, stare perfectă, 
cu instalație de absorbție 
— refulare. Simcria, tele
fon 60643. (1089)

• VlND tele vizor color
Samsung, nou. Deva, te
lefon 20589. (1132)

• SR L. MONTANA Li-
vadia vinde cherestea ru
șinoase. (1129)

• VlND combină mu
zicali! Universum, cu tele
comandă. Deva, telefon 
22850, între orele 15—17.

(1127)
• \ 1ND motocicletă NT

• VlND rulotă Mobil —
Bar, spațiu aferent în gara 
Simcria și Renault 18. Hu
nedoara. telefon 12685, după 
ora 17. (390)

• VLND apartament 2 
camere, decomandate, etaj 
I (zona Dunărea). Hune
doara, telefon 21757.

(389)
• S.C. INTERNATIONAL

Multiprcst Deva vinde, la 
cele mai avantajoase pre
țuri din județ, en gros șl 
cn detaillc, televizoare co
lor, video și alte pro
duse electronice. Oferim 
garanție 6 luni. Bdul De- 
cebal, bl. C-parter, telefon 
23488. (850)

• FIRMA MAGNET 
vinde televizoare co

lor Japonia (ANITECH) 
sigilate, garanție regla
re automată, diagonala 
51 cm. Deva, cartier 
Oituz, bl. 3, telefon 
20998. (1159)

10, cu ataș, nouă, 650 cmc. 
Devii, telefon 11631.

(1126)
• \ (ND autocamion Ra- 

ba. convertor TV japonez 
satelit, motocicletă Dnepr 
650 cmc cu ataș. Informa
ții Deva, 16123.' (1118)

• C A P, Clopotiva 
vinde la licitație pu
blică, în data de 10 
martie 1992, ora 10, 
fermă zootehnică mo
dernizată, sediu cu e- 
taj (zonă turistică).

(1153)
u MAGAZINUL ,.Royal", 

Deva, bdul Dccebal, nr. 
23, vinde cu amănuntul : 
video recorder, mașini 
Automatic, TV Samsung, 
la preturi minime. (1120)

• ViND fin și otavă,
producție 1991. Hunedoara, 
telefon 29208. (394)

• VlND medicamente 
străine : Chaparral, Allo
purinol. Thioridazin, Anti- 
aritmice, hipertensive, diu 
rctice. colesterol, circulație 
cerebrală, ulcer, reumatism, 
bronșită, varice, micoze, 
prostată, sedative. Hunedoa
ra, telefon 957/13080.

(395)
• VlND Talbot Horizon, 

televizor color, cumpăr 
motor Mercedes Diesel. Hu
nedoara, telefon 21911.

(393)
• VIN’D Lada 1 300 S, fa

bricație 1981 stare excep
țională. Hunedoara, telefon 
2o957 (str. l’anait Cerna, 
7). (392)

• VlND ARO 211 cu 
remorca, stare foarte bună. 
Hunedoara, telefon 11984.

(391)

• VlND motocicletă Ju
piter 3 cu ataș. Relații 
Deva, telefon 26590.

(671)
• VlND apartament două 

camere, Micro 5. Hune
doara, telefon 20815,

(397)
• VlND televizor color

și video recorder, stare ex
cepțională. Deva, telefon 
21871. (1157)

DIVERSE
• ȘOFER profesionist,

ofer serviciile la firme par? 
ticulare. Hunedoara, tele
fon 17085. (373)

• CU autorizația nr. 5531, 
din 16 septembrie 1991, c- 
liberată de Prefectura jude
țului Hunedoara, a luat 
ființă asociația familială cu 
sediul în Hunedoara, re
prezentată prin Răcean Ion, 
avînd ca obiect de activitate 
comercializarea mărfurilor 
alimentare, prcambalate, 
nepcrisnbile, indigene și 
import, ncalimcntare, in
trate legal în țară. (1099)

• CU autorizația nr. 3702,
din 25 februarie 1991, elibe
rată dc Prefectura județu
lui Hunedoara, a luat fiin
ță asociația familială cu 
sediul în Călan, reprezen
tată prin Lăcătuș Maria și 
Lăcătuș loan, avînd ca o- 
biect dc activitate confec
ții din material plastic, bi
juterii, gablonzuri, obiecte 
de plajă, consignație, ali
mentație publică, producere 
și desfacere băuturi alcoo
lice, cafea, răcoritoare, ți
gări. (1113)

• CU autorizația nr. 5943, 
din 4 noiembrie 1991, eli
berată de Prefectura jude
țului Hupedoara, a luat 
ființă asociația familială 
„Forum", cu sediul in Orăș
tic, reprezentată prin Dan 
Dumitru, avind ca obiect

de activitate videotccă, ser
vicii de alimentație publi
că. dcsfacero produse ali
mentare și nealimentare, 
consignație. (1104)

• CU autorizația nr. 3741,
din 25 februarie 1991, eli
berată de Prefectura jude

țului Hunedoara, a luat fiin
ță activitate independen
tă „59 Albatros", cu sediul 
în Hunedoara, reprezenta
tă prin Alic Lucia, avînd 
ca obiect de activitate ali
mentație publică și desfa
cere produse patiserie, în
ghețată. țigări, ziare, pro
ducere și desfacere răco
ritoare. (H33)

• CU autorizația nr, 6066,
din 2 decembrie 1991, eli
berată de Prefectura jude
țului Hunedoara, a luat 
ființă asociația familială 
„Anda". cu sediul în Deva, 
reprezentată prin Mihăilă 
Maria, avind ca obiect de 
activitate comercializare 
produse alimentare, indus
triale. indigene și import 
intrate negai în țară, flori 
și zarzavaturi. (1121)

• CU autorizația nr. 6238,
din 4 februarie 1992. eli
berată de Prefectura ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă Activitate Indepen
dentă, cu sediul în Deva, 
reprezentată prin Savu Si
mona Monica, avind ca o- 
biect de activitate bazar 
cu mărunțișuri. mărfuri a- 
limentare și industriale, in
digene și import, intrate 
legal in țară. (1105)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB garsonieră
confort unu. sporit, cu a- 
parlamcnt 2-3 camere, zonă 
centrală. Exclus M.cro 6, 
7. Hunedoara, telefon 18798, 
între orele 16—20 (str G 
Enescu 11/5). (396)

’ SCHIMB garsonieră 
din Deva cu similar sau 
aoartament Timișoara. In
formații Timișoara, telefon 
96/111330. (1072)

ÎNCHIRIERI
• MEDECINS du Mon

de caută, pentru închiriat, 
un apartament dc două ca
mere, mobilat, cu telefon, 
de preferință la parter 
sau etaj inferior. Deva, te
lefon 13871. (1130)

pierderi
• PIERDUT ochelari

vedere, joi. 27 februarie 
1992, piața centrală. De
va. „Găsitorului" eventual 
cumpărător ocazional ofer 
recompensă în valută. De
va, telefon 17835. (1146)

OFERTE DE SERVICII
• S.C. PRESTSERV — 

Tanigeco SRL, str. Al. Pă
cii. bl. K 3/13, telefon 12165 
sau 16772, Deva, execută 
următoarele : instalații dc 
încălzire centrală, instala-

ții sanitare, confecții meta
lice diverse, confecții mo
bilier metalic. (1098)

• ECO TOURS DEVA
organizează excursii tn Po
lonia — luni, 9 martie 1992, 
Iugoslavia — miercuri, 4 
martie 1992 și vineri — 
6 martie 1992. Informații la 
telefon 15790. (1154)

• COOP. „Prestarea" Si
mcria, cu sediul în Simc
ria, str. Cloșca, nr. 2. or
ganizează concurs pentru 
ocuparea postului de con
tabil șef (de preferință băr
bat), în data de 10 martie 
1992, ora 10, la sediul coo
perativei. Relații supli
mentaro la telefon 60281.

(1122)
• CAUT femeie pentru 

îngrijire copil și menaj 
ușor. Deva, telefon 15345.

(1136)

COMEMORĂRI

• S-AU îmDlinit 9 ani de 
cind solul meu.

GIIEORGI1E IIOTEA, 
a trecut hotarul veșniciei. 
Dumnezeu să-1 odihnească 1 
Soția. (1004)

• SOȚUL Nicula Gheor- 
gho mulțumește rudelor, 
colegilor de serviciu, prie
tenilor și vecinilor care au 
fost alături dc el la greaua 
Încercare pricinuită de 
decesul celei care a fost 
o bună soție,

CLARA NICULA.
(1147)

• COLECTIVUL Sta
ției C.F.R. Hunedoara 
este alături de Gulea 
Cornel ia greaua du
rere pricinuită de de
cesul mamei sale și 
transmite sincere con
doleanțe familiei în
doliate. (11G6)
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j A M DEȚI LUI HUNEDOARA

1MPREI NA CU I IR.MA MAGHIARA
1 \ IHARSAROK KIT I

\ă invită să luați parte la expoziția de llti- |
■ laje dc înghețată și utilaje pentru restaurante, «
■ ce va arca loc la cofetăria LIDO «lin Deva, în | 
| perioada 1—6 martie, intre orele 1)—18.
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Oferă prin magazinul din HI NEDOXRA, 
str. Libertății nr. 3 (lingă cantina Sidernrgistul):

• televizoare color SAMSUNG, diagonală 
51 cm ;

• aparate audio-video ;
• cintare electronice ;
• calculatoare de birou și dc buzunar ;
• calculatoare PC XT, AT-286. 386 ;
• jucării electronice. (778)
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SOCIETATEA COMERCIALA 
„COR VINUL" S.A. HUNEDOARA

Organizează iu dala de 19 martie 1992, ora 
10, la sediul societății, licitație cil vîuzare (li
rei tă a următoarelor mijldace auto:

• 2 tractoare UI 650 cu remorcă, neamor- 
tizate ;

• I autodubă TV I E — amortizată.
Iu situația iu care acestea nu vor fi adju

dicate, se t;i reorganiza licitație în data dc 25 
martie 1992, ora 10.

Taxa dc participare și garanția de 10 la 
suta din \aloarea mijloacelor de transport se vor 
depune in numerar la casieria societății.

(213)

.1/20/618/191)1
Cont : 3O7O5OGO1 ll.C. Deva

RI-DXCTIA si ADMINIM R \ 1 I t •
2 701) Deva. sir. I l)c( einbrlc, tă, 

iudcțtil Hunedoara 
Telefoane: 11275 12157, 1 1209

Telefon Tipografic ; 25901 
Fax : 18061

• SERVICIUL ener
getic din cadrul „Si
derurgica" S.A. Hune
doara aduce lin pios 
omagiu la împlinirea a 
6 săplămîni de la dis
pariția fulgerătoare a 
celei care a fost o bu
nă și stimată colegă, 

ing.
DESI’INA BUN

Dumnezeu s-o odih
nească in pace I

(386)

• CU adincă durere 
în suflet, familiile Bu- 
ciu și Simina Ion a- 
nunță Încetarea din 
viață, după o lungă și 
grea suferință, a celui 
care a fost un bun soț, 
tată și bunic,

TEODOR BUCIU 
înmormîntarca are 

loc astăzi, 3 martie 
1992, in comuna Po- 
joga, ora 13. Nu te vom 
uita niciodată !

(1151)

• UN ultim omagiu 
din partea familiilor 
Gâlcă și I’loscariu, ce
lui care a fost un bun 
prieten,

TEODOR BUCIU
Sincere condoleanțe 

familiei îndoliate.
(1152)

(
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DECESE

• COLEGII Societății 
„I’olidava" Deva sint a- 
lături de colega lor Sabău 
Dolina în clipele grele ale 
despărțirii de bunul ci ta
tă

SABAU ONISIM 
și transmit familiei sin
cere condoleanțe. (673)

• CUTREMURAȚI de 
durere, soția și părinții a- 
nunță cu profundă durere 
moartea fulgerătoare a iu
bitului lor

(OȘTEA TUDOR.
înhumarea — miercuri, 4 

martie, în satul Bacea, co
muna Ilia. Chipul tău 
blind și bunătatea ta vor 
rămîne veșnic în aminti
rea noastră. (672)

• UN pios omagiu celui 
care a fast bunul nostru

ILINESCU ION
Sincere condoleanțe so

ției ncmîngîiate. Nașii — 
familia Suciți. (674)

• COLEGII de ser
viciu de la Sectorul in
stalații energoconstruc- 
ția Mintia anunță cu 
durere încetarea din 
viață a celui care a 
fost up bun coleg și 
un suflet nobil

TEODOR Bl’C IU
Sinteni alături de 

familia îndoliată. Dum
nezeu să-1 odihnească !

(11G0)

• SOȚIA Elena mul
țumește rudelor, cu
noștințelor și tuturor 
celor care i-au fost a- 
lături la greaua pier
dere suferită prin de
cesul fulgerător al 
distinsului soț,

ILINESCU ION
îi voi păstra veșni

că amintirea Fic-i ța
rina ușoară !

(
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S.C. MICRO MEGA COMPUTERS SRL 
Comercializează, în calitate dc distribuitor 

al firmei
M B L COMPUTERS SRL 1

COMPUTERLAND BUCUREȘTI
• calculatoare MBL-AT 286, 386, 486, 

imprimante EPSON, rețele de calculatoare, 
telefaxnri AUDIOVOX, accesorii și consuma
bile pentru tehnica de calcul.

Telefon 13525. (187)

S. C. BANC POST S. A. DEVA 
cu sediul in Deva, bdul Dccebal, 

bloc P (mezanin)
Oferă servicii bancare agenților economici 

și persoanelor fizice, incepind cu data dc 4 
martie 1992. Programul de lucru cu publicul : 
8,00—12,00.

Relații la telefoanele: 19591, 11901, 19590. 
(208)

întreaga răspundere pi nlril conținutul 

articolelor publicate o poait.r 
autorii acestora.

TIPARUL:
S V „Polidava" S.A. 

Deva. sir. 22 Decembrie 2ăî

<


