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■ LONDRA, — Viitorul 

coloniei britanice Hong 
Kong și problema respec
tării drepturilor omului in 
( bina au fost două dintre 
principalele subiecte abor
date in cadrul discuțiilor 
de la Londra, intre mi
nistrul chinez de externe. 
Qian Qichen, și primul- 
miiiislru britanic, John Ma
jor.

| BONN. — Germania 
va impar'ăși experiența 
sa în privatizarea fostei 
R.D.G. tuturor țărilor est- 
europene, în cadrul unei 
conferințe ce se va des
fășura la Berlin, in zilele 
de 2G și 27 martie. Con
ferința, la care au fost in
vitate 28 de state (toate 
statele est-europene, toate 
republicile fostei U.R.S.S., 
republicile iugoslave și 
Mongolia), este organizată 
de agenția germană pen
tru privatizare, organism 
creat in ultimele luni de 
existență a fostei R.D.G.

și care, pînă în prezent, 
a vindut sectorului pri
vat aproximativ jumătate 
din cele 11 000 de întreprin
deri est-germane, pe care 
lc-a moștenit. Ideea unui 
colocviu asupra privatiză
rii economiilor centralizate 
a fost avansată în 1991, în 
cursul unei întrevederi a 
fostului președinte sovietic, 
Mihail Gorbaciov, cu mi
nistrul german al finanțe
lor, Theo Waigel.

■ SOFIA. — în pofida 
unor aspecte defavorabile, 
Bulgaria răspunde condi
țiilor impuse aderării sale

la Consiliul Europei, Ia 
5 mai a>c» a declarat la 
Sofia Miguel Rodrigucz, 
vicepreședintele Comisiei 
economice de pe lingă A- 
dunarea Parlamentară a 
Consiliului Europei. La o 
conferință de presă el s-a 
arătat impacientat de „pro
funda divizare a țării" 
în două tabere politice, 
Partidul Socialist (P.S.B., 
fost comunist), și alianța 
anticomunistă a Uniunii 
Forțelor Democratice 
(U.F.D.). „Fiecare dintre 
ele refuză celeilalte drep
tul de participare la pro

cesul democratic*, a esti
mat el.

■ BELGRAD. — Lide
rul opoziției sirbe, Vuk 
Draskovici, a chemat la o 
grevă generală și la o pa
ralizare totală a vieții so
ciale în Serbia, pentru a 
obține demisia președinte
lui Slobodan Miloșcvici șl 
a guvernului său, în cursul 
unei manifestații reunind 
aproape 70 000 do persoa
ne la Belgrad, potrivit or
ganizatorilor, și 30 000, po
trivit agenției Taniug.

■ MOSCOVA. — Gu
vernul rus al lui Boris 
Elțîn se confruntă cu pri
mul său conflict social de 
anvergură, după liberaliza
rea prețurilor în ianuarie, 
in regiunea de cărbune din 
Kuzbali, în Siberia Occi
dentală, unde sindicatele 
au decretat o grevă gene
rală nelimitată, înccpind 
de miercuri.
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la moartea acad.
Silviu Drajțomir

Un savant, un 
om pentru țară!

S-au împlinit 'a sfirșitul 
lui februarie 30 de ani de 
la moartea acad-emicianu-

VREI EA
ARĂTURILOR 

Și A 
ÎHSĂ' hlȚĂR LOR

De rut.iți, n ;- aj ți și ne- 
mpu ai că nu peste tot 
.-au lămurit problemele 
privind împărțirea pămin- 
tului .1 pu.'-.-rc.i in pos.-sie, 
vrind-ne iriO'.l. I,'rănii iri 
pun multe intre iri la a- 

•. in< ep’.lt dc primăvară 
l’i rir vrea s.i ciștigc pariul 
u agricultura. dar mai in- 

timpină multe greutăți. U- 
nii n-nu semințe de cali
tate, lor i le lipsesc trac- 
• >nre' ■ i ingrășămintele. 

■ i nu mai vmrbim de bani, 
.■ căror lip-a exprimă sta- 

, gr iv.i de sărăcie.
utn, la vremea arătu

rilor și a semănatului, 
mulțj ț ir.ini sc întreabă și 
ne int; . >b.i despre prețuri
le și tarifele practicate de 
către Agromec-uri pentru 
lucrările agricole efectuate. 
Nc-ain interesat despre 
toate acestea la dl ing. 
loan M.miguțiu, director 
cit mecanizarea la Direcția 
Generală Județeană pentru 
Agricultură si Alimentație. 
Iată ce am reținut din dis
cuție

fn baza Notei de nego- 
< icre intre Ministerul Eco
nomici și Finanțelor și Mi
nisterul Agriculturii și Ali
mentației au fost determi
nate noile tarife, lilindu-se 
in considerare toate ele
mentele de influență (pre
țul carburanților, pieselor 
de schimb i transporturi
lor, majorarea ratei dobin- 
zii la credite, indexarea

I

I
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*
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I
I
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Odată cu încheierea ce
rnitelor alegeri locale, 

mai parcurgem o filă din 
cartea democrației 
care o dorim atit de

l'n prim gind ele prie
tenie se 
cei aleși 
ceprimari 
pe ca ,?-i 
cum am f.r.mt-o și 
cazia depunerii 
tului. învestitura domnii- 
lor-lor eu un mandat de 
patru ani, prin alegrii 
libere pe bară de vot se
cret. constituie, pe lingi 
râspund 'rc.i față de con
știința pro; o ra-pun-

pe 
mult.

că '. re
ci

îndreaptă
— primari, 
și consilieri 
felii it.ni așa

cu o- 
iurămin-

dure fața dc cetățeni, fa
ță de societate. Încrede
rea și speranțele cetățe
nilor intr-o îmbunătățire 
a vieții nu trebuie deza
măgite. In fiecare loca- 
Iita-e. problemele sint 
mu '.e și grele. Găsirea 
c;-' or de rezolvare a a- 
c slora, (: sirca surselor 
financiare constituit o a- 
d'-văratâ arta. In multe 
căutări de soluții, ame
najări. dizvoltăii, antre
narea cetățenilor răminr

cficicntă și utilă. De ma
re utilitate rămine, de 
asemenea, și cooperarea 
cu instituțiile și cu a- 
genlii economici din lo
calități, cu sindicatele, cu 
formațiunile ș 
țiile politice 
lice.

Pc cei aleși 
sa rețină că,
lumea noastră, 
omenia, priceperea, dărui
rea, cm ițenia sufleteasigb 
dreptatea, hărnicia și m-

săși munca, nu au culoa
re politică. în numeroase 
locuri din lume, oamenii 
descoperă la ora actuală 
diferențieri de natură re
ligioasă, etnică sau de 
rasă și, de aici, dușmănia 
dusă uneori pină la cri
mă. înțelept este să con
știentizăm că interesele 
și aspirațiile comune sint 
mult mai numeroase de-

ii rugăm 
nicăieri in 

cinstea,

A I EX XNDRU I’OI'.
Sllbpi ■. feet

al jad, țiilui Hunedoara

(Continuare in pag. a 2_a)

(f oiilmuai • in pag. a 2-a)

1 dariilor. amortismentul
illil.ij*-|<<r ; ricolc ș.a ),

l'otrivil .acestor calcule
roziilt i < a ' irif Ic maxime
uracti'at- 1., principalele
i i'-âii ag'i<r,|<.. • <■ ijn ha.
-înt urmaf/sm le : pentru
c. .i'm â g ' anat la cm.

■n coadiiji <l„ parcelare.
a 'ă i umiditate, la sol
’ din i l( i. iar la

■ '1 11' i 1' ■ h i . arătură
t’r.ia.it l,< 1' < ni la sol

ir.r.'.li’i Fi lei și (><)30
la sol K-, i , dcsțel nit la
23 cm I., tfi.'-diu - 1 l.'tfi
Ici și Ș r‘i i i la sol gleu ;
h rtiliz ir , tu iucrii' uninte
''limit o ' l.-i i r cu

NK Ol XI 1 iltț OB

Vcnind în întimpinarca nevoilor de utilaje ale ță
ranilor, ..Agromcc" Ilia confecționează șl livrează cul
tivatoare cu tracțiune animală, precum și alte utilaje.

l oto : l’AVEI, I-AZ.A

fUSH!
O /iV.S/7.’f/I/,’E. hi organiza

rea Prefecturii județ udai i nostru, 
a amil loc instruirea primarilor 
st a secretarilor consiliilor lo
cale )><• terne rlc administrație 
locala, re-pc.ctare a legilor, rea
lizare a '.talului de drept, pro
bleme financlar-contabilc, ame
najarea teritoriului și urbanism, 
hivcslițil vi finalizare a lardl 
fon tulul funciar.

O MISS C 1/./1V ’.02, hilr-o 
atmosferă tinerea 4, 1<1 Casa (Ic

• *

Nu ne vindem țara
Marmură, da!

d I a Marmosim", viitorul a început ieri ; 
9 Utilaje moderne, valori ficarc superioară ; 
0 Plata — după muncă

Pe drumul tranziției la 
economia de piață, condu
cerea S.C. ••Marmosim" S.A. 
Simeria s-a orientat spre 
o producție de înalt ran
dament și calitate, a in
vestigat piața externă și a 
găsit parteneri de afaceri 
serioși, interesați de mar
mura românească. „Pe bi
nevoitorii care ne îndem
nau să nu ne vindem ța
ra, afișînd nostalgia trecu
tului și acuzîndu-nc că 
intră cam mulți străini în 
unitate, i-am liniștit prin 
însuși modul de abordare 
a producției, în condițiile 
liberalizării prețurilor și 
instalării democrației în 
România — a ținut să pre
cizeze dl ing. Petru I’op, 
directorul comercial al S.C.

și realizări 
„Marmosim 
C'e secrete 
nc-ar putea

DI MITRU GI1EONE.X

S.A. Nimeri.i. 
de fabricație 

fura italienii.

(Continuarc în pag. a 3-n)
• • •
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Cultură a Sindicatelor din Călan 
a avut loc spectacolul — concurs 
„Miss Călan ’92", In final, ju
riul a stabilit drept câștigătoa
re pe Monica Andrei, elevă in 
clasa a Xl-a la Grupul Școlar 
Industrial din localitate. (T. M.).

0 SE. IMP Aid'll l'AMiNTUh 
Clil.OR IN DREPT. In satele 
Plopi, llrelea Română, Covragt, 
Maieu șl Vilcclclc Rele, aparți
nătoare comunei llretea Româ
nă, .se acționează cu spor la 
împărțirea pămintulul noilor 
proprietari. Acțiunea e tc coor
donată îndeaproape de primă
rie. (TR. R )

lui Silviu Dragomir, fiu
al satului Gurasada, cu
care noi toți ne mindrim. 
Ne mindrim pentru că a 
fost un savant, un om pen
tru țară, „. a făcut pirJ? 
așa cum alit de elocvent 
evidențiata intr-un sili li.i 
avocatul C onstantin I’rc.la, 
din pleiada oamenilor ce 
au făurit România Ma.e, 
a. ind doar de suferi' 
X ial.i sa — d. partc de a 
fi fost un privilc iu — s a 
caracterizat mai degraba 
ca o datorie pe care și-a 

1 ' • . i o rugăciuni .
cu minte i coborită în ini
mă, astfel, mcit, referin- 
du-ne la sfir.itul săli tra
gic din 23.0:'.Itn'iJ și para 
frazindu-l pe Octavian Go
li".
va 
ța 
sau 
re Firesc, pentru Neamul 
Românesc clin care a o- 
drâslit, ca pe o binecuvân
tare. zicem noi, cei ce îi 
supraviețuim. In ce-1 pri
vește, ca pc un blestem 
de care nu s-a putut apă
ra. ca de propria-i umbra".

ne întrebam : — cum 
primi posteritatea via- 
>.i ? ca pe un blestem 

ca pe o bineciiv mta-

MINEI BODE X

(( onlinuare în pag. a 3-a)

utții pe /T
— Domnule director, cum vă imaginați 

secretara ideală ?
— Să aibă virsta de 21) de ani și 30 de 

ani vechime în specialitate...

• • • • • *•*•*•*•«•*•*•*•*•

0 REPROFILĂRI. In cadrul 
Cooperativei „Moțul" din Prad, 
au acut loc mari convulsii. în 
final, cooperatorii au hotărî! ca 
vechea structură să se împartă 
fn trei. Astfel, au fost create: 
Cooperativa „Horea" Brad, pro
filată pe timplărle, încălțăminte 
(le Iul și comandă, confecții de 
scrie, broderie, olarii’, argasito- 
rie, auto-moto, patiserie ; Coope
rativa „Moțul" Hrad, profilată pe 
prestări de servicii către popu
lație : coafură, frizerie, croito
rie șl Cooperativa „Moțul" 
llaia de Cric, profilata pe 'încăl
țăminte (le serie si reparații 
(A!,. J.)

0 P.I APă .ICDP.ȚI I V. ț 1 l 
l>(».\ din cadrul campionatului 
național a! juniorilor l și II 
este organi-.ată in Sala Sporturi
lor din Deva, intre 11—Iii martie 
ac., de ciifrc Oficiul Județean 
pentru Sport și .1 .', âl/nc.r/or 
Deva, l’arlicipă boieri de la 
Metalul și Construi torul Hune
doara. Minei for Deva, cluburile 
Minerul din l'uâav D.lii ■• l.u- 
peni (b.C)

fusm

r.ia.it
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LISTA consilierilor aleși la 9 februarie 1992 în consiliile
locale ale municipiilor și orașelor

DEVA 21. Fulger Petre w 8. Coiculescu Aristică M.E.R.
22. Filip Ioan M.E.R. 9. Siara Dan P.R.I.R.

1. Alexa Mircea C. 1). 23. Dabuleanu Ion P.R.I.R. 10. Pătescu Teodor P.D.A.R.
2. Străuț Nicolaic C. D. 11. Gabrovcann Ioan F.S.N.
3. Boca V irgil C. D. ANINOASA 12. Aida Petru F.S.N.
1. Ifrinr. Dumitru C. D. 13. Costca Ioan ■t
5. Cocoș Iosif C. D. 1. Manolc Gheorghe F.S.N. 11. Ișfan Ionel ft
6. Dragotă Tiberiu < D. *> Cardoș Gheorghe 1» 15. Ioncscu Gheorghe ft
7. Opreau Marian C. D. 3. Covacs Ioan !• 16. Dragomir Mircea Vasilc ind.
8. Chirilă Mircea F.S.N. 1. Saucă Petru I» 17. Moga Gheorghe Mircea ft
9. Peptan Constanții» F.S.N. 5. Dmnitraș Nicolac »» 18. Anca Aurel ft

io. Igna G. l.inilian F.S.N. 6. Mirza Florin ft 19. Cornea Ioan Ind.
11. Bobora Mircea Florin F.S-N. 7. PciriJean Gheorghe P.R.I.R.
12. Popa Alexandru F.S.N. 8. Crișan Feodor It LU PENT
13. Ilieș Florin Marin F.S.N. 9. Petrescu Mircea ft
1 1. Stănilă Ioan P.R.M. 10. .Alexa Cornel ft 1. Boroș Alexandru U.D.M.R.
15. Ilașa Gligor P.R.M. 11. Sav Dumitru 2. lakab Alexandru
16. Girleanit Radu M.L.R. 12. Constantin Ilic c.’d. 3. Bucur Nicolac C. D.
17. Duma Sigismund M.E.R. 13. Malea Pantelimon 4. Moraru Viorel ••
18. Borbely Martin U.D.M.K. Vasilc 5. Săcări'4» Dumitru 11

19. Eriiș Francisc U.D.M.R. 11. Sichitiu loan F.R.N. 6. Tellmann Iosif «t
20. Văduva Simioi» P.U.N.R. 15. Lingurar Samir A.R. 7. Oprișa Mihai tt

21. Gherman Mihai I’.N.I ,-A.T. 8. Resiga Gyorgy M.E.R.
22. .Ardelean Muntean BR \D 9. Staiculescu Dumitru tt

Nicolae P. R. 10. Maier Nicolae F.S.N.
23. Adam I.iviu P.O. A.R. 1. Cliiș Virgil F.S.N. 11. Dânilă Dan F.S.N.

2. Stan Marin Ioan ft 12. Duban Antonin 11

III NFDOARA 3. Roșu I laviu Dănilă It 13. Dietrich Minerva 11

1. Pisc Constantin tt 11. Stepanescu Hie ft

1. Răscoleau Palei 1 .S.N. 5. Vcrdeș Grigorc fl 15. Filip Estera ff

2. Gaița Doru F.S.N. 6. Costina Mihai ( . D. 16. Geamânu Tudor it

1. Maghcru I.iiiu F.S.N. 7. Hlejan Constantin •• 17. Stiba Mircea • t

1. Basarab Gheorghe F.S.N. 8. Almășan Vasilc tt 18. Căldăraru Florian U.G.R.R.
5. Muntcar.u C-tin F.S.N. 9. Bolcu Ovidiu •t 19. Mamară Vasile Ind.
6. Prvjban Isidor F.S.N. 10. lx-ucian < ristian Serafim P. K. 20. Lungu Mihai Ind.
7. Jianu Vasilc F.S.N. 11. Moga Nicola»- if 21. David Mihai Ind.
8. Renta Gheorghe C. D. 12. Socol loan Marcel ■e
9. Doboli Danii C. D. 13. Faur Ioan ll’.d. ORÂȘTIE

10. Dăscăliță Ștefan C D. 1 I Băda Viorel Ind.
11. Babcț Ovidiu C. D. 15. Vulturar Viore) P.U.N.R. 1. Moldovan Ioan M.E.R.
12. Nagy Francisc Moisc C. D. 16. Minișan I.iviu M.E.R. 2. lvașcu Ioan M.E.R.
13. Buzău Gheorghe C. D. 17. Ceai» Matei Viori i P.D.A.R. 3. Munteanu Alexandru If

1 1. Koncz .Adalbert M.E.R. 18. Bânțu Gheorghe Ind. 1. Roman Cornelia ft

15. Leonhardt Adalbert M.E.R. 19. Repede Ștefan P.L.S. 5. Sauchca Albu Moisc tt

16. Urdă Ion P.R.M. 6. Nistorcscu Silviu ie

17. Păcurar Constantin P.N.I..-A.T. < U. IN 7. Romoșai» Ioan
18. Moraru Iacob P.D.A.R. 8. Diudeal Petru 1 .S.N.
19. Scurtu Ovidiu I*. R. 1. Roman Diniosti'iie P.U.N.R. 9. Radu Cătălin 1 .S.N.
20. Hoiczan Ion Ind. 2. lonescu Gruia Benone P.D.A.R. 10. lancu I ilisan tt

21. Ilcrcpcan loan Ind. 3. Braicu Nicolac F.S.N. 11. Sîngiorzan Octavian
22. Vinolea l’etru Ind. 1. Cotuțiu Ioan 12. Bo(a Cornel tt

23. I arcaș l adislau Ind. 5. Spătăceanu loan F.S.N. 13. Ilategan Viorel (’ 1).6. Dobrei Lidia 1» Ii. Cugcrean Viorel
PITI ROȘ ANI 7. Mareș Viorel 15. Gheorghiu Tiberiu If

1. Bntulescu V aii riu I.S.N.
8. Muntean Iosif P.R.M. 16. I iitop I uliana 11

9. Dumulcscu Octavian C. D. 17. Popovici Hortensia If

2. Dniaius Iosit I .S.N. 10. Samșudean Iacob It 18. Lotia Marius Adrian C. I).
1. Marian Nicola.' F.S.N. 11. Bal Corneliu 19. Bibocar Dorin P.D.A.R.
1. Petrescu Sorii» F.S.N. 12. Ștefan Mațius Vlexand ru C. D. 20. Bulz Dionisic P. R.
5. .Ana Glicorglic 1 S.N. 13. Muntean Dorin < . D. 21. Mailat Vasilc 1 il).l{.
6. Stcrca Ioan Monel 1 .S.N. 14. Tliirt loan M.E.R.
7. Varasct Ioan Mihai F.S.N. 15. Ilorvat Traian Ind. PETRII A
8. Ilotaru Ștefan F.S.N. 16. Saplelei 1 lorian ft
9. Bujorescu Mircea 1 .S.N. 17. I'rcnțoni Doimi 1. l’araschiv Ioni» P.R.I.R.

10. Tica Ioana Raima C. D. 18. Negru Marcel 2. Kineses Adalbert 1 .D.M.R.
11. Vladislav Milu
12. Kovacs Fincric

< . I).
1 .D.M.R. 19. Cliira V muc - 3.

1.
Iszlai Attila 
.litra Păun Marell M.ER.

13. Gurka Rudolf 11 \TEG 5. Bordianu Ionel Răducu F.S.N.
11. I’uscas Ioan P,X.l ... I’.A.t .. PER.

U.D.M.R.
6. Răscoleau Ncgoi Diimitrn »

15. Udelhauser Ioan 1. Kașler Pavel 7. Albulescu Doina
I .S.N.Richard P.N.l .. P. A.C.. P.I .R. 2. Faza Ovidiu < . D. Paraschiva

16. Rotunjanii Hie P.S.D.R. 3. Popa Octavian It 8. Jurca Ioan ..
17. Popianos Dumitru P S.D.R. 1. Marian Mircea ft 9. Tecar Edmund ft

18. Sucmanarii Ștefan P.L. 5. Deinian Ioan H 10. Bălan Ioan Dan ii

19. Diinitrachc Gabriel P.L. 6. Timiș Nicolae P.S.D. 11. iM.nrhan Gheorghe ..
20. Serban Hie P.R.M. 7. Gheincș Mărcii M.E.R. 12. Siszmann Emilian Petru 11

13. Gui loai» Nicolae ff
11. Puiu Horea ,«
15. Cercei Doina P.S.D. H
16. Preda Ionel i»

17. Jura Dimitrie f«
18. Popa I. Gheorghe < D.
19. Dărâmuș V. Victor tt
20. Brujan I. Constantin ♦t
21. Josan Nicolae

SIMERI.A

iHfl.

1. I’ienar Petru F.S.N
2. Tomoni Vizante D-tru F.S.N.
3. Stoica Gheorghe ••
4. Bcrzovan Nicolac ••
.■>’. Socaciu Nicolae i*
6. Mureșan Mircea M
7. Boaru Petru M
8. Benca Pompiliu Virgil «
9. Bădilă I.iviu P.N.L.

10. Bozdog Mircea
11. Popa Ovidiu Emil B

12. Kaluza Francisc N
13. Matiș Nicolac ft
14. Borcan loan C. D.
15. Ștefan loan tt

16. Manea Dorin tt
17. Petruș Emil M.E.R.
18. Resign Horea «i
19. Dara Avram

l RIC.AM

P.U.N.R

1. Tutor Etnii F.S.N.
2. I lorănesc Iosif F.S.N,
3. Tudor Aurelia n

4. Creții Petrache jf
5. Gruian Visalon
6. Popescu Dumitru tt

7. Pîrvan Ilie ii
8. Sirbu loan ••

9. Huruban Gheorghe tt

10. Dobroiu Ecaterina tt

11. Slancău loan •«
12. Grădinaru Constantin tt

13. Fluieraș Miron C. D.
14. Sloi Gheorghiță C. D.
15. Frenț Miron Viorel tt

16. Oprișa Mihai tt

17. Udrca Petre tt

18. Sanda Sorin M.E.R
19. Manolachi A’ichi

\ UI.CAN

M.E.R.

1. Uifălcanu loan F.S.N.
2. Todor Alexandru F.S.N.
3. Avramescu Traian ii
1. Nulboc Eugen ft

5. Giurgiulescu Vasile ft

6. Durnea Dumitru
7. Bușu loan li

8. Pantiloi Stănilă ff

9. Vlaic Aurel 11
10. Pirvu Mihai H
11. Pirvulcscu Vasilc F.S.N.
12. Brabovcanu Dumitru <•. D.
13. I'odor Andrei Endrc ft
1). Gavrilaș llodel Mircea
15. Avram Victor
16. Păpădie Ion M.ER.
17. Stoincscu Iustin
18. Peter Rodica P.R.I.R.
19. llatcgan Ion Ind.
20. Oltean Viluț Ind.
21. Bădeliță Voichița Ind.
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VREMEA ARĂTURILOR SI A INSĂMiNTĂRILOR Gânduri de prietenie
(Urmare din pag. I)

orga, ice — 191)6 Joi ; <lis- 
'•'jit. grupat ți nivelat — 
1330 lei : lucrare cu com
binatoriii — 870 lei ; tăvă
lugii — 510 Ici ; semănat 
păioase — 1325 lei ; semă
nat porumb la 70 cm între 
rinduri — 1072 Ici ; semă
nat sfeclă — 1152 Ici ; se
mănat prășitoare pe 1 rîn- 
• luri — 1280 ici ; plantat 
■■artofi — 1875 ici ; erbi- 
< irl.it - - 388 ici ; stropit la 
cultura maro — f)4G lei ; 
stropit pomi — 783 lei. La 
transportul eu două ro-

morci — 975 lei/oră, iar 
cu o remorca — 880 ici/ 
oră. Pentru dislocări trac
tor ți mașină agricolă ta
riful este de 7<i0 lei/oră.

Ordinul nr. 4 al M.A.A. 
prevede că, pentru parti
cularii posesori de trac
toare, prima alimentare cu 
carburanți se face la pre
țul de 90 lei/J, la care se 
adaugă cota parte de clwl- 
tulcli de aprovizionare și 
dobînzilc aferente, unnind 
ca ia o altă alimentare să 
se prezinte, de ia primărie 
ți ocol») agricol, justifica
rea pentru folosirea com
bustibilului la efectuarea

lucrărilor agricole, pentru 
ca în continuare alimen
tarea să se facă prin Agro- 
mcc la prețul de 53 lei/i, 
plus cota de aprovizionare.

Timpul C bun do lucru, 
dar este ți foarte scurt 
pentru efectuarea volumu
lui mare de lucrări res
tante. De aoccâ, pentru n 
nu rămtne suprafețe nclu- 
cratc, beneficiarii sînt 
așteptați In secțiile Agro- 
moc, cane le stau la dis
poziție, urmînd ca plata 
sfi fie făcută direct «ic că
tre sollcitanțl sau prin 
contractare cu unitățile in
tegratoare.

Ib
I*

<1 rmmv din pug. I)

’ cit deosebirile care ne 
| .despart.
* Un al doilea gind de 
j prietenie se adresează cc- 
» tățonilor fiecărei iocall- 
| Uiți. Să-i sprijinim, să-i 
» stimăm ți să-i ajutăm în 
| acțiuni pe col aleși I Să 
î colaborăm cu primăriile 
I și să venim către nccs- 
' tea cu toată contribuția 
I de eforturi, intrucit cola- 
v borarca se va răsfrîngc

tot awrpra confortului 
J vieții noastre. Cetățenii 
I ce vor să dea o față nouă
* localităților lor sub as-

t t t

poetul curățeniei, al 
parcurilor, al amenajări
lor verzi, al străzilor sau 
al cartierelor, fac corp 
comun cu primăria ți cu 
nsociațiilc de locatari in 
toate acțiunile specifice. 
Multe degradări dc zone 
amenajate sc produc sub 
ochii noștri. Cum tot sub 
ochii noțtrl zac mormane 
dc gunoaie; sc întind 
șanțuri săpate și ncaco- 
perite; există balcoane 
șl logii închise fără so
luții estetice Există. do 
•ifcemenc.i, probleme do 
cixilizație a comerțului 
dc calitate a asistenței 
medicale, a învățămîntn- 
lul și a culturii, proble

me dc șomaj, dc privați 
zare a agriculturii, d< 
sprijinire a micilor pro 
ducători cu credite avan l
ta joase. Și lista poat 1
continua... Un lucru estz >
sigur. Fără sprijinul ți 1
colaborarea cu cetățenii, 
primăriile nu pot ni< i '
rezolva și nici rcdr'sa 
viața localităților.

Rcluind glodul dc p> ic 
tenie către oei aleși, le | 
vom spune: Să vă dea 
Dumnezeu putere de mun | 
oă. sănătate, pricepere i 
colaborare rodnică eu ce | 
tățenii, spre a vă res 
pecia juiamintui ți spre | 
a avea cit mai multe rea 
lizări t
M t • >9^ » 99" 9 —
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documentelor care 
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Cu -i-.-rctar al Marii A- 
dunări de la 1 Decembrie 
1918 dc la /\lba Iul ia a 
contribuit decisiv la alcă
tuirea
au realipit 
Ardealul la 
— România 
membru in 
Coroană, s-a 
tat irunotriv.i smulgerii din 
trupul țării a unei părți 
însemnate din Trnn.ilva- 
nia, fapt impus p.-int.’-un 
arbitraj perfid dc către 
principalele puteri fasciste 
ale Europei, care au de
clanșat și cea <le a doua 
marc conflagrație mondia
lă care a dus la nimicirea 
a milioane de vieți ome
nești și a atitor valori a- 
le umanității. 1 Cum nu

JVWM*

it

la

'imalr 
I

il.

n
ului 
3|i

I

dr

HAITA(1

i
i 
I
I 
i 
I 
i
i 
i 
i
i
i
i 
i 
i
i 
i
i

i
t

Ouăle si
1

prețurile 
ilegale

»
parastas, urmate dc 
simpozion organizat 
Inspectoratul Județean 
pentru Cultura, la care vor 
participa cunoscute perso
nalități ale vieții noastre 
cui tura l-științifice, între 
• are prof. univ. Mircea 
l’ăeiirariu (hunedorean de 
origine) — rectorul Insti
tutului Teologic din Sibiu, 
dr. Ghcorghc Bodea, Ște
fan Matei — directorul 
Muzeului din Cluj-Najxxm, 
Petru Poantă — consilier 
șef al Inspectoratului Ju
dețean pentru Cultură din 
Cluj-Napoca, loan Sicoe — 
inspector .șef al Inspecto
ratului Județean pentru 
Cultură Hunedoara. Să 
participam și noi cu toții 
la aceste manifestări pen
tru a-1 omagia |K? marele 
academician din Gurasn- 
da !

pămintul in
văzut acest

care

.-râpat 
doua cind 
<>m eă idcc-a pentru 
a militat o viață și la ma
terializarea căreia a contri
buit cu toate forțele sale, 
pe care a văzut-o consfin
țită la Alba lulia, avea să 
se spulbere peste cițiva 
zeci de ani, cind trupul 
țârii a fost din nou spul
berat.

A scris cărți și studii 
de căpâtii despre istoria și 
religia românilor din Ar
dea], a condus reviste, di
verse alte publicații pen
tru care posteritatea îi este 
recunoscătoare, pentru că 
au devenit documente pen
tru noi, pentru țară.

Intr-un remember al re
cunoștinței și mindrici, 
duminică in satul său na
tal. Gurasada, va avea loc 
o slujbă dc pomenire și

.1
un 
dc

'.•.W.'.W.

hU NE VINDEM ȚARA. MARMURA DA!
(I rmare din pag. 1)

să le facă, 
reciproc", 
acest mod. 
contractat

prclucra- 
construc- 
«i monu- 

vorbcsc 
mai con-

Din discuțiile purtate la 
S.C. „Marmosini" S A. Si- 
meria am mai reținut că 
activitatea productivă a 
fost așezată pe baze soli
de, in funcție de capacită
țile de producție și de efec
tive, că s-a pus ordine in 
disciplina muncii, că sala
riile se dau in baza efec
tivă a rezultatelor obținu
te. Iar calitatea și eficien
ța au devenit coordonatele 
diurne ale întregului co
lectiv. atit ale celor ce lu
crează în carierele de la 
Ruțchița și I’odcni-Cluj, 
Moncasa și Căprioara-Arad, 
Cârpiniș, Gcoagiu, Alun, 
Pietroasa-) luncdoara, cit și 
ale celor ce execută pla
caje, elemente sculpturale, 
șemince, vaze, măsuțe din 
marmura ele.

— In același scop — a) 
creșterii productivității, ca
lității ți gradului de va
lorificare a marmurei —, 
nc-a spus în încheiere dl 
ing. Petru Pop, avem in 
atenție constituirea unei 
societăți mixte, cu o firmă 
străină, sau încheierea u- 
nui contract pe termen 
lung, cu o țară europeană, 
in vederea retchnologizării 
proceselor tehnologice — 
dc la extracție ți prelu
crare, pe întreaga filieră 
a procesului productiv. In 
orice caz, noi nu ne vin
dem țara, însă ceva mar
mură trebuie să vindem. 
J'ără colaborare cu parte
neri străini, fără valută 
forte, șansele de progres 
ale României silit extrem 
dc limitate.

S-au dat amenzi peste 
aincim. 
bugetul 
mari dc 
Se parc 
figurilor ilegale din vin- 
zarea ouălor la supra- 
preț este marc, din mo
ment ce persistă aceas
tă practică. Pentru azi, 
doar cîteva exemple 
semnalate dc Corpul de 
control comercial al Pre
fecturii. S.C. -Realcom" 
S.A. Petroșani comercia
lizează 71 045 dc ouă cu 
13 lei bucata, față de 
11.50 legal. Deci, 106597 
Ici venit necuvcnit ; S.C. 
„Divertiscom" SIIL, pa
tron Costel Călugăriță, 
a vindut doar 28 600 dc 
ouă la același preț. A 
pus și el ceva „deopar
te" ; magazinele 18 și 46 
legumc-fructe din Vul
can slut mai modeste : 
3 930 ouă la 12 lei bu
cata și, respectiv, 5 790 
ouă la... 15 lei bucata ! ? 
Numai de la aceste u- 
uități au intrat în bu
getul statului 157 397 de 
Ici. (X .N.)

S-au vărsat la 
statului sume 
bani. Degeaba ! 
că tentația ciș-

de pildă, cind lucrăm dc 
atiția ani cu utilaje și in
stalații .Made in Italia ? !" 
Dar se pare că pe unii 
dintre noi ne urmărește 
încă duhul rău al trecu
tului, adică doar ceea ce 
știam și ce făceam. Insă a 
lucra cu investitori străini 
nu înseamnă nicidecum că 
ne vindem țara, ci înseam
nă a face afaceri cu oa
menii care știu 
avantajul fiind

Acționind in 
.Marmosim- a
unele utilaje cu o firmă 
italiană — adică dintr-o 
țară cu tradiție de invidiat 
in exploatarea și 
rea marmurei, iar 
țiile. arhitectura 
mcntclc Italiei 
cum nu sc poate
cludent despre acest lucru 
—, cu efecte pozitive asu
pra gradului <le valorifica
re și punerii în operă a 
marmurei, a nivelului de
corativ și estetic al lucră
rilor >lin marmură.

Aceste avantaje au fă
cut ca marmura de Sime- 
ria ă fie tot mai solici
tată și apreciata de bene
ficiari externi, care vin a- 
cum deopotrivă din Unga
ria, Italia. Germania. Elve
ția, Anglia. Franța. Pri
mele luturi pentru testarea 
mărfii au fost deja expe- 
di it- in țările respective.

N O 1 A

De ce oameni buni?
Din Subci talc, domnul 

I. Florin ne scrie cu nă
duf : „Oameni buni, vc- 
niți 
lor 
Nu 
nu 
nat 
trebui să ne bucurăm și 
noi do un bec care să 
function' zc noaptea, mă
car in fața școlii, a

.Oameni buni, 
in ajutorul cetâțeni- 
localilății Subcctatc ! 
av> m cinematograf, 

beneficiem dc ilumi- 
electric public. Ar

minului cultural. Ar tre
bui să ne bucurăm și noi 
de un film, dc un spec
tacol. Nimic I înainte, pc 
Vremea odiosului SC pu
tea. Luminau și becurile 
noaptea, rulau și filme la 
căminul cultural. Acum, 
nimic ! Apropo, dc ce 
Deva arc un singur ci
nematograf ? ! Strigător

că- la cer !" (M.B.)

Concursul din

X.
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21 7 116 23—23 25 ( | 1) 

se gin'le;>s*’â i’um, sp> în- 
îm.fi Roma este o e.'bifUt

1. s.

7.

15 martie 8.
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x. 2.

I) \( I 1 BRAlI.A (I I) 18
— STEAUA (2) 18
Meci greu pentru gaz/l 
piardă.
Pronostic :
LS.A. (17)
- „L“ < H A IOV A (4) 18
Oltenii au in« r-put cu stingul. Sa o Încaseze .. din 
nou ?
Pronostic : 1,

r>

1 ( AGL1ARI (14) 21 4 9 II 20—30 17 (-’>)
1 — ATAI.ANT,1 (11) 21 7 10 7 21—21 24 ( '»)• S-.irdinicnii par hol ârlți in a evita retrogradarea,
1 ci neputindu-și permite ., să m; ti „dea" CCVJI.
* Pronostic : 1, x.
1 4. ( REMONESE (17) 21 3711 15—33 13 (-11)1 — JUVENTUS (2) 24 15 « 3 31—14 38 ( 1 1'»)
I Torinczii nu se vor pripi (ca ți Verona, sau .1 A’alanta), în obținerea victoriei.

Pronostic : 2.
1 5, FIORENTINA (12) 24 7 8 9 30—26 22 (-2)• — ASCOI.I (18) 24 3 5 1« 11—16 11 (-15)

li.

12.

Ca de obicei, Ascoli va fi victimă sigură gazele 
lor, mult mai e*|wrlmrntate.
Pronostic : 1
IOGG1A (I I)
— ROMA <9)
Gaz/Me ar Irrl.m
'T'fnrt e.inpiun nul 
ambiți-onA
Pronostic

io.

11.

Lupii atată numai in 
haită, fiindu-le frică si a- 
tace victima de unul sin
gur. Aidoma procedează, 
in cele mai multe cazuri, 
și tilharil, numai așa a- 
vind curajul să dea in cap 
ailor oamoii și să-șl însu
șească ce găsesc asupra lor.

Cornel Constantin, A- 
drian Picu, Dorcl Mihoc, 
Joan Moldovan și Liviu 
Mihai, toți din Vulcan, au 
alcătuit o astfel de bandă 
(a se citi haită) și au ieșit, 
intr-o scară tirziu, la til- 
hărit. Era aproape de mie
zul nopții, cind au ajuns 
în stația din centrul ora
șului, unde un om aștepta 
autobuzul.

— 11 . 
Castan 
căpătii, 
sumase

— Pe 
lalți.

Toți cinci s-au apropiat 
și s-au sfătuit citeva clipe. 
Apoi Liviu M. s-a apropiat 
de individul singuratic, fi
nind o țigară 
tre degete.

— Vă rog 
dați un foc.

Omul n-a 
și a întins țigara aprinsă 
spre celălalt. In vreme ce 
Liviu M. pufăia cu sete, 
Castan C. s-a apropiat pe 
la spate și l-a lovit puter
nic pe C.P., doborîndu-l la

atacăm ? a întrebat 
C., un individ fără 
recidivist, ce-și a- 
conduccrea bandei, 
el, au răspuns cei-

neaprinsă în-

frumos să-mi

bănuit nimic

pămint. Ceilalți au lăbsrit 
pe cl șt in citeva minute 
l-au lăsat fără geantă, ceas 
de mină, portmoneu, pan
taloni, fular șa., lăsindu-l 
pe om aproape fără nimic. 
Apoi toți cinci au dispărut 
<a măgarul in ceață.

lată-i, o vreme mai tir
ziu, la capătul podului de 
peste Jiul de Vest, pe care 
venea un alt om singura
tic. la acra oră tbzle. A 
urmat aceeași figură cit 
solicitarea unui foc, dobo- 
rirea la pămint și jefui
rea. I-au luat bietului om 
2 800 de lei, pantalonii, 
pantofii și ceasul, apoi au 
dispărut.

Haita și-a inchciat vînă- 
toarea de noapte cu un a- 
t.ac asupra unui alt om sin
gur, dc la care n-a luat 
decît o geacă int/rueft a- 
ccsta a reușit să fugă.

Tirziu. spre dimineață — 
cei cinci s-au adunat aca
să la unul dintre el să-și 
impartă prada și să-șl săr
bătorească victoria. Cind 
tocmai se aflau foarte ocu
pați cu aceste treburi, în 
ușă s-au auzit bătăi puter
nice și s-a auzit o voce !

— Deschideți, poliția!
Ce a urmat acestei .fit- 

vitații" c ușor de bănuit. 
Duși in cătușe, lupii-tîlharl 
s-au transformat in mielu-

TRAIAN IJONDOR

BRADla „AURUL
intervenția zlaru- 

Cuvintul labor", prin 
nota publicată la 18 fe
bruarie a.c., mai mulți ci
titori nc-au dat telefoane 
iar alți iubitori ai fotba
lului nc-au scris, cerin- 
ilu-nc să intervenim din 
nou, prin puterea cuvântu
lui scris, pentru ca echipa 
dc fotbal „Aurul- Brad să 
beneficieze dc ajutorul cu
venit in vederea pregăti
rii sale pentru retur. Echi
pa, conducerea tehnică se 
confruntă eu lipsa acuta 
a mingilor, echipamentu
lui și a ghetelor, a con
dițiilor adecvate de refa
cere după efort ț.a. Cu 
toate acestea, fotbaliștii, 
antrenorul Marin Ivan 
n-au dezarmat. Invingin-

21 7 1') 7 30—26
21 6 5 13 15—32

x.

X. 2.
24
21 

la un

21
17

Dc

(0) 
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aceea.

16 8 0 47—1J
4 9 11 17—28 1

recital al lui Van

21118 5 41
24 7 13 4 2(

nu mai „visează 
nevoiți să vina

24 9
24 8

9 6
9 7

10 ( 1 IC)
17 (— 9)

i Hasten ?

.10
27

(I «1 
(13) 

Cupa 
de ia

25—17 27
29—29 25

I.AZK) (10)
— VERONA (16)
Verona nu mai arc nimic dc pierdut, 
trebuie să mizeze pe cartea atacului.
Pronostic : 1,
MILAN (1)
— BARI (11)
Să asistăm iarăși 
Pronostic : 1.
NAI’OI I (3)
— INTER (7)
„Ncrro-azzuri"
UEFA, ci fiind 
Napoli.
Pronostic :
SAMPDORIA (6)
— GENOA (8)
Fiind un derby local, ambele echipe dau 
pot, dar SAMP joacă.. „ncasa". 
l’ronostic : 1, x.
TORINO (I)
— PARMA (5)
Ambele echipe 
)c-ar mulțumi. 
Pronostic : x.
MODENA (15)
— ANCONA (2) 
Oaspeții nu pierd 
nu prea dștigă). 
Pronostic : x.
UD1NESF (4)
— BRESCIA (1)
Liderul joacă ambițios
Iul Udinese îți va Hpunc
Pronostic: 1, x.

24 9 10 5 23—13 28
24 9 10 5 25—22 28 
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i deplasare așa ușor (insă nici
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cuvîntul.

* 
I *
IK
I*
I 
I*
I 
I % 
I*
I*
I*
I 
I
6

I*
I
I* 
I*
I

du-și propriile necazuri, au 
făcut multă risipă de efort, 
întregul lot fiind apt dc a 
începe returul. Din păca
te, echipa a disputat pu
ține jocuri amicale, dc an
trenament. Dc unde bani, 
mijloace dc transport ?

Va ieși „Aurul" Brad din 
această grea situație finan
ciară cu o bază materială 
sportivă sub posibilități, in 
condițiile in care, unicul 
și importantul său spon
sor, Exploatarea Minieră 
Barza, se confruntă cu 
destule greutăți ? E greu 
de afirmat .și, după discu
țiile ce le-am avut cu unii 
suporteri ai echipei bră- 
denc, dar și cu dl ing. Ni- 
colac Moga, noul primar 
al orașului și ing. Grigorc 
Vcrdcș, din conducerea clu
bului, una dintre soluțiile 
viabile ar fi, așa cum am 
sugerat ți noi, unirea spon
sorilor potențiali din Brad 
pentru a sprijini cchijxi dc 
fotbal. Nu de mult s-a 
încercat o intilnire a spon
sorilor brâdcnl. Surpriza a 
fost foarte neplăcută. S-a

prezentat conducerea clu
bului, reprezentantul E.M. 
Barz.a, sponsor serios, ata
șat echipei, dar în rest... 
nimeni !

Sc înecarea organizarea 
unei noi intilniri între 
sponsori și conducerea clu
bului. Facem și noi un 
apel către consiliile de 
administrație ale societăți
lor comerciale din Brad, 
directori, agenți economici 
și întreprinzători particu
lari să vină lingă echipă, 
să o sprijine, fiecare du
pă posibilități, pentru a sc 
putea prezenta cuin sc cu
vine la meciurile din re
tur, a izbuti clasarea pe 
locurile 1—4 și promova
rea in Divizia B. Altfel, 
echipa va ajunge în... cam
pionatul județean, ceea ce 
ar fi foarte neplăcut pen
tru prestigiul orașului (ce 
se numără printre prime
le orașe din țară în fot
balul divizionar B) și iu
bitorii fol balului din Brad. 
Așteptam vești bune.

CAMPIONATUL JUDEȚEAN
SAHIN CERBI)

DE 1 OTBAI.

martie 1992 : Me- 
Pctroș.ani 5—0;

Rezultatele etapei a 16-a, din 8 
taloplastica Orățtic — Utilajul 
E.G.C.L. Călan — Min. Vulcan Teliuc 4—0; Construc
torul Iluned. — Min. Ghelari 2—0; 
Brazi — Jiul l’etrila 2—0; Voința Min
Ccrtcj 0—3 ; Favior Orăștic — Metalul 
Min. Bârbăteni •— Min, Aninoasa ?.—0.

Aninoasa
Valea dc Brazi
Ghelari 
Bărbfitcni

CLASAM
Mclaloplastica
Min. Ccrtcj 
Constructorul Iluned. 
Min. 
Min. 
Min. 
Min.
Metalul Crișcior 
Voința Min. Brad 
Favior Orftștie 
Min. Vulcan Teliuc 
Jiul Petrila 
Utilajul l‘etr«r^lni 
E.G.C.L. Călan
Tractorul Bârflști

E NT U 1
ll>
15 
lli
15 
II)
16
16
16 
Ui
IU
10 
lli
15
16
15

14
10
10
10
9
II
n
5
7
ti
5
I
5
3
3

1
4
o
2 
o
1
0
4
0

1
2
o
0
1
0

Min. Valea dc 
Brad — Min.
(‘fișelor 1—1;

I 
l
4
3
5
7 
H
7
9
9
9

10
10
12
12

76—15
59—23
02—16
39—17
33— 17
37—28
24— 31
34— 30
26- 50
25— 30
23—35
27— 39
27—65
19—44
22—94

29
21
22
22
20
17
16
14
14
13
12
10
10
7
6
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PUBLICITATE
VÎNZARI — 
CUMPĂRĂRI

• VlND apartament 2
camere. Informații Deva, 
bdul Decebal, blocul R, 
scara B, apartament 16, 
după orele 18. (692)

• VÎND Dacia 1 310,
51 000 km. Deva, telefon 
21635. (1563)

• VÎND Ford Taunus
1 600 cmc, combi, an fa
bricație 1981 și miere al
bine en gros. Deva, tele
fon 17508. (1561)

• VÎND apartament 2 
camere decomandate, cen
tral. Deva, telefon 11857.

(1389)
• VlND apartament trei

camere, garaj, boxă, sir. 
1 Decembrie, bl. C1, sc. 
A, etaj 1, ap. 3. Simeria, 
telefon 60778. (1388)

• CUMPĂR cas.l cu gră
dină in Orăștie. Telefon 
47217. (1557)

• VÎND ma.ină de spă
lat Automatic, sigilată, și 
D.,c«a 1 '• i De », telefon 
r£*3. (1343)

• \ IND videocameră 
ni'jj Tensai TCC-2 \HS- 
C Hunedoara, telefon 957/

(1511)

• VÎND garaj cu trifa
zic șl grădină cu pomi, str. 
A. Vlaicu, nr. 99, Deva. 
Posibilități de construcție 
și introducere gaz. Infor
mații la telefoanele 956/ 
16992 sau 18755, (1327)

• VÎND apartament 2 
camere, etaj 1, ultracen
tral, proprietate, orgă 
Crumar, stație 200 W El- 
katone. Hunedoara, tele
foane 12234 sau 12243. (428)

• VÎND apartament 2
camere și Dacia 1 300. In
formații Hunedoara, str. 
G. Enescu, bl. 4, ap. 21. 
Zilnic 15,30—20. (430)

• VÎND videorecorder 
japonez, nou, marca San- 
suy, două viteze. Hune
doara, telefon 38278.

(431)

• VÎND casă cu 5 ca
mere, beci, garaj, cu în
călzire centrală pe bază 
de gaze, dependințe, loc 
de extindere a construc
ției. Informații Hunedoara, 
telefon 957/20486, după ora 
16. (433)

• \ IND ladă trei sertare
cu congelator, preț nego
ciabil (90 000 lei). Hunedoa
ra. telefon 11005. (437)

• VlND remorcă pentru 
autoturism. Hunedoara, te
lefon 15840, după ora 16.

(136)

ÎNCHIRIERI

• ÎNCHIRIEZ garsonieră
mobilată în Deva. Infor
mații la telefon 41004, du
pă ora 13,00. (694)

• AGROMEC S. A. DEVA
închiriază la prețuri nego
ciabile și avantajoase auto
macara AMT-125 — 12
tone. Informații telefon 
22195, str. Depozitelor, nr. 
10.

• SOCIETATE Comercia
lă închiriază spațiu pen
tru sediu. Deva, telefon 
24624. (1567)

OFERTE DE SERVICII

• S.C. ARA S.A. Brad, 
str. Vânătorilor, nr. 57, te
lefon 51310, încadrează ur
gent prin concurs contabil 
șef. Testarea va avea loc 
în data de 16 martie 1992, 
ora 9, la sediul societății.

(1560)

o FIRMA „Transil
vania» Holidays" SRI, 
transportă persoane in 
Germania. Informații 
la telefon 24950, între 
orele 19—22.

(1035)

ființă Asociația Familială 
„Madarîn", cu sediul în 
Hunedoara, reprezentată 
prin Izdrăilă Dorin Vasile, 
avînd ca obiect de activi
tate comercializare en 
gros șj cu amănuntul a 
mărfurilor, industriale. In
digene șl Import Intrate 
legal in țară. (1381)

PIERDERI

• PIERDUT carnet de
membru, Banca de Credit 
„Decebal Deva, pe nume
le Suciu Ana. îl declar 
nul. (1561)

• PIERDUT legitimație
de serviciu, eliberată de 
S. C. Farmaceutica „Reme
dia» S. A. Deva, pe numele 
Laszlo Cornelia. O declar 
nulă. (1555)

• S.C. CORA S.A. Hune
doara (Piața Libertății, nr. 
13) declară nule chitanție
rele cu scria nr. 10865 — 
10866. (434)

• PIERDUT legitimație 
serviciu, pe numele Mo- 
raru Elvira, eliberată de 
Mcropa S. A. Hunedoara 
O declar nulă. (138)

COMEMORĂRI

FIRMA TOPAZ S.R.L.

HUNEDOARA

Vinde la prețuri foarte avantajoase, cn 
gros și cn dctaille, combine muzicale cu tele
comandă, marca MEKOSONIC, și bere la 
ambalaj de GGO ml, SPLUGEN — Austria.

Informații Hunedoara, telefon 17982. 
(794)

DIVERSE

• \ IND -.prun 'au ma- 
t . de construcție (bol
ții ; t '. lemn, cărămida). 
r>ri, i IflWon 42926.

(1552)

• \Ir.TJ televizor color 
_ unken. 7:1 f|00 lei. De-

Ă tNjrfgn 26' .1. (1556)

n Vi ND 4u ovine cu
OjSK-lui pe bucată.
T ■ f i■rmații <i>175. Cazan
r>. . muil. (1393)

• \ IND 3 capre cu iezi.
Satul l’ojoga, nr. 113, co-
niuna Zam (1350)

• \ IND doi boi .i o 
min: < 4 ani. Satul \lin.>-u 
Sec. omuna C irjiți. nr. 
92 iic-va, U ii-fon 16693.

(1366)

• CUMPĂR mobilă an
tică, argintărie, obiecte din 
bronz, ceasuri ,.i tablouri 
vechi, piața in lei sau va
luta. Inform Oii telefon 
11912. (1390)

• S.N.C. C'liiorean Pop
vinde camioane marca I.iaz 
— Turbo. Kamaz. Wolivo S 
10 și S 12, cauciucuri 1000 
x 20, 1100 x 20, 1200 x 20 și 
frigidere. Cluj-Napoca, te
lefon 95/112076. (135)

• VlND I. .da 1 200 sta
re peif-tâ Hunedoara, 
telefon 21280. după ora 
16. (693)

SCHIMBURI

DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament 
proprietate, 2 camere, oraș 
Halș. zona centrală, cu 
similar Deva. Informații 
Deva, telefon 13708.

(1391)

• SCHIMB apartament 
2 camere cu apartament 
3—1 camere. Hunedoara, 
telefon 21677, după ora 16

(130)

• CU autorizația nr.
3676, din 25 februarie 1991, 
eliberată de Prefectura ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă Asociația Familială 
„Cireșica", cu sediul în Hu
nedoara, reprezentată prin 
Moldovan Daniela Felicia, 
avind ca obiect de activi
tate producere și comercia
lizare ingluțată, răcoritoa
re, gogoși, ciocolată de 
casă, in chioșc și ambu
lant. (1565)

• Ci autorizația nr. 
<>127, din 10 ianuarie 1992, 
eliberată de Prefectura ju
dețului Hunedoara, a luat

o SOȚUL Gheorgbc, co
piii Nuți și Fănel, ginerele 
și nora, frații, cutnnații și 
nepoții anunță cu deosebită 
durere in suflet că în 12 
martie 1992 se împlinesc 
6 luni de cînd moartea ful
gerătoare ne-a despărțit 
pentru totdeauna de cea 
care a fost

MARIA IIOREN’CIVC

Dumnezeu s-o odihnească 
in pace 1 (1553)

• HÂȚU Constanța 
dorește să mulțumeas
că tuturor acelora 
care în ziua de 10 
martie, in Deva, au 
petrecut pe ultimul 
drum ].c aceea care 
a fost scumpa mea 
soră,

AVIIOItt IIĂȚU
Fic-i țarina ușoară! 

(1568)

REGI \ AUTONOMA MUNICIPALA
DE GOSPODĂRIE COMUN ALA ȘI LOC A I D A

HUN E D O A R A

SOC IETATE \ C OMERCIALĂ

„I.C.S.H." — S.A. HUNEDOARA

Str. Dr. P. Groza, nr. 8

Este firmă licențiată in evaluări, organizări 
și conduceri de licitații Ia vînzarca de active 
ale societăților comerciale cu capital de stat, 
conform Legii 58/1991 și I!.G. nr. 631/1991.

Informații la telefoanele 957/11496, inte
rioare 1 !0, 232 si 957/12603, zilnic, intre orele 
7,00 și 15,00.
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,,MACON” — S.A. DEVA

str. Sintulialm, nr. 1

\ alorifică prin licitație mijloace fixe, 
«lupă cum urmează :

C atelier reparații utilaje — I buc.
• instalație electrică forță — 1 buc.
Mijloacele fixe se găsesc in localitatea 

Mediaș, str. Podului, nr. 1.
Licitația va avea loc in data de 19 martie 

1992, ora 10, in localitatea Mediaș, str. Po
dului, nr. 1. (271)
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DIRECȚIA DES TELECOMUNICAȚII 
HUNEDOARA — DEVA

A N U N Ț A
în data de 17 martie 1992, in sala de șe

dințe a Direcției de Telecomunicații, str. 22 De
cembrie, bl. 33, va avea loc o consfătuire 
avind ca temă dezvoltarea și modernizarea 
telecomunicațiilor in orașul Deva.

Sint rugați să participe toți președinții sau 
administratorii asociațiilor de locatari din ora
șul Deva. (261)
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PRODIMPEX—COM S.R.L. DEA \
str. Libertății, bloc L I, parter,

OI ERA SPRE V1NZARE :
• mese si scaune din plastic (culoare 

bă) — ITALIA ;
• drujbe, bormasini BD-202 — CERMA 

NIA ;
• combine frigorifice 280 I :
• țigări ROYALi:;
• gumă de mestecat, bomboane 100 gr, 

c iocolată 100 gr — UNGARIA ;
• televizoare color „BEkO", 

56 cm ;
• pantofi (piele) pentru femei.
• frigidere, congelatoare
Informații telefax 956 121 15

doar.i. telefon 957/15213.

diagonala

si Hllne- 
(257)
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A N U N Ț /\ i
Organizarea licitației directe, in ziua de 30 

martie 1992, la sediul unității, pentru indii- • 
rierea următoarelor spații cu altă destinație :

■ spațiul din str. Avram lăncii, nr. 16 
(parter);

■ spațiul din bdul Dacia, nr. 23, bloc 
C« 3 (parter).

Relații suplimentare se pot obține la sediul 
regiei, din bdul Republicii, nr. 5, sau la telefon 
I 1554, Hunedoara. (269)

SOCIETATE \ COMERCIALA 
SARMISMOB S. A, DEVA

cu sediul în Deva, bdul 1 Decembrie, nr. 21 
Organizează în ziua de 20 martie 1992 , 

CONCURS pentru ocuparea postului de
■ jurisconsult sau consilier juridic.

Condițiile de angajare și salarizare sini | 
cele prevăzute in legislațiile in vigoare. I

Informații suplimentare la sediul societă
ții sau la telefoanele 11999, 16121 sau 14026.

(270)

J/20/618/199I
Con! : 307O.~nCiOl H.C. l)< vn__

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: 
2 700 Deva. sir. 1 Decembrie, 35, 

]u<le|ul Hunedoara
Tclefonne : 11275, 12137, 11269 

Telefon Tipografie : 25901 
r.ix : 18061

SOCIETATEA COMERCIALĂ

PE ACȚIUNI „ALIMENTARA"

D E V A

cu sediul in Deva, bdul 1 Decembrie 1918, nr. 30

ORGANIZEAZĂ

In data de 25 martie 1992, ora 9, la sediul 
societății, darea in locație de gestiune, in con
dițiile H. G. nr. 140/1991, a următoarelor ges
tiuni :

• MAGAZINUL NR. 1 DEVA — ampla
sat la etajul I, corpul A ! C din ca
drul complexului comercial „Central", 
avind ca profil desfacerea mărfurilor 
ncalimcntarc ;

• MAGAZINUL NR. 3 DEVA — ampla
sat in Piața Victoriei, nr. 1 (bloc turn 
centru), profil mărfuri alimentare ;

• MAGAZINUL NR. G DEVA — amplasat 
in complexul comercial „Ulpia”, de
misol ;

• MAGAZINUL NR. 9 DEVA — amplasat 
in str. Horea, bloc 4, parter.

(217)
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întreaga răspundere pentru conținutul J 
articolelor publicate o poartă 

autorii ocestora,
___________________________ i 

TIPAlll’L:
S.a „Polldava” S.A.

Deva, str. 22 Decembrie 257


