
FLASH!
0 SPECTACOL FOLCLORIC. 

La Ghelart a avut loc un aplau
dat spectacol folcloric oferit de 
artiștii Clubului „Siderurgistul" 
din Hunedoara, membri ai an
samblului „Ardeleana". Au fost 
prezentate suite de dansuri pă- 
durenești, din Ardeal, Oaș și Ma
ramureș, montate de coregraful 
Petru Pruneanu, suite de taraf 
(dirijor Volcu Stăncscu), precum 
și frumoase evoluții ale soliștilor 
vocali și instrumentiști : Alin 
lenciu Lorena Istratc, Mariana 
Mic, Petrică Lupaș (taragot),

Cristian Eftene (cimpoi, fluier, 
solz de pește, ocarina), precum 
și tinăra Mariana Risipitu (țam
bal). (M.B.)

0 GRIUL ȘI DROJDIA. Prin 
lăudabile eforturi, S.C. „Panicor" 
Hunedoara iși procură drojdia 
necesară in procesul de produ
cere a piinil din import. Ultimele 
cantități sosite sînt din Turcia. 
Este o drojdie foarte bună. Dar 
pîinca este, in general, de slabă 
calitate. De ce ? Pentru că griul 
este... românesc ? Nu dar cali
tatea sa este slabă, deci și făina, 
si pîinca, ni s-a spus. Poate... 
fD.G.)

0 MARMURĂ LA EXPORT. 
La S.C. „Marmosim" S.A. Sime- 
ria s-a încheiat pregătirea a trei

loturi de marmură care, in cu- 
rind, vor lua drumul beneficia
rilor externi din Italia, Elveția 
și Germania. Drum bun și noi 
succese la export marmurei „de 
Simeria" I ID.G.)

0 SPECTACOL DE VARIE
TĂȚI. Stagiunea permanentă de 
spectacole de la Clubul ..Sidcrur
gistul" din Hunedoara a progra
mat un recital de varietăți pen
tru tineret, purtind genericul 
„Flori de primăvară". La întil- 
nirea cu cei tineri, dornici de 
clipe de destindere, au fost pre
zente si de această dată, in ton 
primăvăratic, muzica ușoară, 
dansul și umorul, aduse în sce
nă de apreciatele formații ale 
instituției. In deschiderea spec
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In’crviu cu poetul IOAN ALEXANDRU, 
deputat in Parlamentul României
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Intenția de a purta o discuție cu poetul Ioan Ale 
xandru, d putat țărănist in Parlamentul României, 
este mai veche. A devenit, insă, fapt la revenirea 
domniei-sale de la Chișinău, unde a participat la 
Congresul Trontului Popular din Moldova, botezat" 
cu acest prilej „Creștin și Democrat". Am fost inte
resați atit de activitatea Consiliului Național al Unirii 
— constituit la Inși, in 21 ianuarie curent — cit și 
de activitatea f rontului din Moldova.

IDăN ALEXANDRI;; Trăim un moment istoric, 
identic celui din 1918. A nu lucra acuma, fiecare după 
puteri, ar fi o greșeala de neiertat pentru sute de ani. 
p<ate. Consiliul Național al Unirii reprezintă, in con
test. o culme.

REPORTER. Care este menirea Consiliului Unirii ?
I.A. Reîntregirea neamului, înainte de restructu

rarea Comunității Statelor Independente intr-un nou 
imperiu. Aceea de a pune temeiuri pentru un viitor | 
guvern. Sintem organizați in 16 departamente de lu- » 
cru, incluzind specialiști din ambele părți ale I’rutu- I
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lui, cu preocupări de economie, învățămînt, culte.. 
Sa numesc doar citeva personalități : Mircea Druc — 
președinte, părintele Galeria, poeta Leonida Lari.

REP. Vorbiți de reîntregire ! Se parc insă că nu 
întreaga populație de dincolo aderă la ideea de unire.

IA. Nu este așa ! In vremuri postrevoluționare, 
cum spunea I’urvan, lumea este inertă și fără nici 
o părere Ea se duce intr-acolo unde o duc oamenii 
conștienți

l ua dintre roadele inițiativei private. Dintr-o 
pivniță veche, intreprinză lorii particulari din Brad 
au realizat o moderna uni tatc comercială — crama 
„Danciu ",

ÎN ZIARUL^ DE ASTĂZI ;

• Soluția șomajului : serviciul social • 

S.U.T. Deva — o emblemă tradusă în servicii, 

utilități, temeinicie • Prono i concursul din 

22 martie • Publicitate.

pe //
DE ZIUA SOȚIEI :
— Cinc-i la ușă ?
— Eu.
— Tu și mai ce ?

zV consemnat 
N ITALIA VASIU

tacolului, au evoluat două vedete 
remarcate la recent încheiata e- 
diție a Il-a a Festivalului Inter
național de Dans Sportiv de la 
București — cuplul coregrafic al
cătuit din Valentin Ileș și Ma
riana Minișan. (M.B.)

0 MAGAZIN „COMTIM" LA 
HUNEDOARA. Ieri, in cartierul 
Micro V, la parterul blocului 2D, 
din municipiul Hunedoara, s-a 
deschis un magazin alimentar 
pentru desfacerea cărnii și pre
paratelor din carne, acesta fă- 
cind parte din cunoscuta rețea 
de profil organizată de „Com- 
tim" 'Timișoara, Fiind bine apro
vizionat. magazinul s-a bucurat 
încă de la deschidere de o mare 
afluență de cumpărători. (NT.)
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Un loc sfințit, 
pîngărit de 
inconștienți
După revoluția din de

cembrie 1989, numeroși 
creștini .și-au îndreptat fața 
către Dumnezeu. Aceasta 
pentru că in vremea dicta
turii exista temerea omu
lui de a-și manifesta des
chis credința. Acum, cind 
pericolul de sancționare a 
Celui „vinovat' dc a fi uii 
bun creștin și a fi frec
ventat biserica a dispă
rut. cind există libertatea 
individului de a crede in 
Sfinta Biserică, spațiile 
destinate aci sleia au de
venit insuficiente. Astfel, 
intre locurile din Deva, 
destinate amplasării de 
biserici ortodoxe, este și 
cel din Micro 15, deosebit 
de binevenit datorită fap
tului că in zonă nu există 
un lăcaș simt, atit dc ni 
cesnr acestei aglomerații.

Au fost făcute toate dc 
mersurile necesare. Respec
tiv, s-a obținut decizia 
Prefecturii privind apro
barea studiului dc ampla
sament, hotărirea dc atri
buire a terenului de către 
Primăria municipiului De
va (nr. 1965/2 martie 1999) 
și extrasul de Carte Fun
ciară. In baza acestor do
cumente. Prefectura a emis 
autorizația de execuție a 
lucrărilor (nr. 175/321:1/21 
august 1990). Apoi, Pre
fectura a retras autorizația, 
in vederea perfectării po
ziției canonice, aprobată 
ulterior prin avizul De
partamentului pentru Ur
banism și Amenajare a 
Teritoriului și Sectorului

Preot It'll\N POPA, 
Parohia Deva III

FAX
■ BUCUREȘTI. Miercuri, 

la ora 10,30, l;l sediul gu
vernului au fost reluate 
negocierile dintre repre
zentanții guvernului și o 
parte a liderilor sindicate
lor miniere, sosiți in cursul 
zilei de marți la București, 
Cil o listă <le revendicări 
economice.

în deschiderea ședinței, 
dl Mihu Biji a explicat că 
sporirea salariului minim 
la nivelul revendicat dc 
sindicate va atrage după 
sine o creștere nccontrola- 
bilă a inflației, ceea ce va 
afecta stabilitatea economi
ci. Domnia sa a mai ară
tat că majorarea salariu
lui minim nu poale fi de
terminată decit prin creș
terea productivității mun
cii și folosirea celorlalte 
pirghii economice de efi
ciență a producției. Dl Biji 
a arătat că în prezent c- 
xislă o tendință dc creș
tere a prețurilor din par
tea agenților economici 
pentru acoperirea slabei 
gospodăriri a unităților e- 
conomice, fapt care se răs- 
fringe asupra salariilor.

în ce privește pe repre
zentanții sindicatelor, a- 
Ceștia au cerut să se pro
cedeze la o corelare a sa
lariului minim cu costul 
„coșului" zilnic, coș menit 
să asigure un minimum de 
2 100 de calorii pentru fie
care salariat.

Negocierile continuă.

H BUENOS AIRES. Un 
atentat cu bombs a distrus, 
marți după-amiază, amba
sada Israelului de la Bue
nos \ircs. Potrivit preșe
dintelui Argentinei. Uarloș 
Menem, explozia a provo
cat moartea a cel puțin 10 
persoane si rănirea altor 
95. Președintele Menem a 
mai afirmat că se parc că 
este vorba de „un atentat 
terorist venit din exteri
or".

Montatul a fost revendi
cat seara la un canal *e 
televiziune locală de „na
ziști", iar mai tîrziu, la un 
post de radio, o voce cu 
accent străin afirma că a- 
tentatul ar aparține unui 
giup „pentru Palestina li
beră".

COMUNICAT 
PRIMARUL 

MUNICIPIULUI 
DEVA

A N U N Ț A
Pentru buna servi

re și aprovizionare a 
cetățenilor din mu
nicipiul Deva cu bu
telii dc gaze lichefia
te, precum și pentru 
asigurarea securității 
Depozitului „PECO“ 
Deva, preschimbarea 
buteliilor se va efec
tua numai la domi
ciliul cetățenilor caro 
locuiesc în blocuri 
sau în locuințe fără 
instalații de gaze na
turale. (821)
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Un toc sfințit, pîngărit de inconștienți
(Ui marc din |>ag. I)

de Stat pentru Culte (nr. 
18/31 ianuarie 1991). Pre
fectura emite o nouă auto
rizație (nr. 2(1/902/1 martie 
1991).

în urma tuturor aprobă
rilor . in septembrie 1991, 
terenul destinat construirii 
bisericii a fost sfințit de 
către episcopul dr. Timotcl 
al Ardealului, plantindu-sc 
o cruce pe locul unde va 
fi amplasat altarul. Lu
crării» do construcție, insă, 
nu pot fi demarate, deoa
rece amplasamentul n de
venit in prezent o platfor
mă de moloz și pămînt rc 
zultat din săpături, de alte

reziduuri. Basculante ce 
vin din strada Minerului 
descarcă benele supraîncăr
cate pe acest loc sfințit (a 
se vedea fotografia de mai 
jos).

Facem un apel tuturor 
celor care se simt vinovați 
— persoane particulare, a- 
genți economici sau socie
tăți comerciale de con
strucții — să ridice molozul, 
pentru a putea începe tur
narea fundației și apoi 
construcția. Gindiți-vă, oa
meni buni, care deversați 
aici gunoaiele, că acel loc 
a fost sfințit, iar pedeap
sa dumnezeiască poate să 
fie marc și cu urmări tra
gice.

Toți cei interesați în 
ridicarea sfîntului lăcaș de 
cult sînt rugați să spriji
ne materia) și spiritual a- 
ccastă lucrare, contribuind 
cu sume în contul 15110861 
CEC Deva, precum și la se
diul Parohiei din str. M. 
Emincscu, nr. 41, zilnic în
tre orele 8—12 și 16—18. 
Să nu uităm că biserica 
este și rămînc peste vea
curi locul unde omul gă
sește liniște și pace sufle
tului său. Vă mulțumim 
tuturor pentru bunăvoința 
și jertfa adusă în'Ioririi 
ortodoxiei strămoșești. 
Dumnezeu să răsplătească 
fiecăruia după faptele 
sale !

! S. U. T. DEVA |

;O emblema tradusă;
în • servicii • I 

utilități «temeinicie *
I Fosta Stație de Uti

laje și Transport din 
cadrul fostului Trust 
<lc Antrepriză Genera
lă pentru Construcții- 
Montaj Hunedoara— 
Deva este astăzi una 
dintre filialele de ba 
ză ale Societății Co
merciale „Condor- 
Societate pe Acțiuni

Deva. Adică — ace
leași unități, aîlatb in 
r-celeași raporturi și

PUNERE ÎN TEMA

cu același obiect de 
aitivitate, ușor diver
sificat și îmbunătățit 
față de acum 2—3 ani

și cu o eficiență ceva 
mai ridicată, in pofi
da greutăților și a ne
ajunsurilor cu care se 
confrun'ă, ca de altfel 
intreaga viață econo- 
mico-socială româ
nească.

Dar să vedem, con
cret. ce mai face S.U.T. 
Deva.

Producție și prestații
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„Am intrat în vinovăție !"
(I rmarc din pag. 1)

REI’. Președintele Sne- 
gur amenință cu un refe
rendum pe tema unifică
rii.

1.1. Este dovada lașită
ții. Si c,te o greșeală po
litică. Referendum, ple- 
breit. pentru ce-i al 
no.tru !

REP. Cum vedeți, in 
acest context, atitudinea 
pr. ședintelui Iliescu și a 
Guvernului român ?

I. 1. Nu-.și fac datoria !
REP. Cunoașteți decla

rația Ucrainei indepen
dente !

LA. Ucraina n-a a- 
vut niciodată pămînt 
românesc! Trebuie 
deci să cedeze ce a 
luat cu forța ! Rămîne de 
văzut dacă o țară are 
drept asupra teritoriilor 
străine. Tn acest scop, e 
nevoie să le amintim ve
cinilor, zi de zi, că stă- 
plnesc ce nu-i al lor. „Pî- 
nă acum n-au fost voie
vozi ți domni atit de ti
căloși Incit să vîndă pă- 
mfntul țării" — spunea 
Eminescu. Doar n-om fi 
noi generația vinzătorilor 
de țară ! Cit timp a e- 
xistat U.R.SS., care nu se 
dezisese de pactul Molo
tov—Ribbentrop, n-am a- 
vut vină. Acum. insă, am 
lo'iat in vinovăție. Pova
ra nedreptății nu mai a- 
pasă asupra Rusiei. Am 
luai-o noi, asupra noas
tră. făcind să vieze odio
sul tratat, în loc să-l În

lăturăm consecințele.
REP. Și totuși Moldo

va a cerut independența, 
și nu alipirea la Româ
nia. Considerați normal 
ca tratativele să Ic poarte 
Moldova, nicicind țară, ci 
doar parte de țară — și 
nu România ?

LA. Independența a 
fost un pas pozitiv. Dar 
ea este doar un inter
mezzo spre unire, inter
mezzo ce nu trebuie pre
lungit. La început, eveni
mentele s-au succedat cu 
repeziciune. Apoi, au fost 
stopate. Clipa nu trebuie 
înmărmurită. Independen
ța a fost necesară pentru 
ca U.R S.S. să nu mai 
aibă drepturi asupra noas
tră. Acum, însă, clnd Ru
sia reîncepe să-și exer
cite influența, indepen
dența devine periculoasă. 
Am sperat ca sărbătorile 
de lamă să ne găsească 
uniți. Iată, însă, că oa
menii s-au obișnuit cu a- 
ccastă stare periculoasă.

REP. Tot Moldova a 
cerut — ți a obținut — 
recunoașterea la O.N.U.

I.A. Există ți aici un 
aspect pozitiv. Recunoscu
tă de O.N.U., Moldova nu 
mai poate fi revendicată 
de nimeni. Și nimeni nu 
se poate opune unirii a 
două state românești.

REP. Minoritățile Mol
dovei vor opune rezisten
ță? (N R. — discuția s-a 
purtat Înainte de izbuc
nirea singeroaselor eve
nimente in curs).

LA. Nu. Lucrurile s-au 
limpezit. La Cliișinău am 
fost martorul unui fapt 
emoționant : au venit co
munitățile rusești și au 
aderat la Front. Mulți 
ruși sînt în căsătorii mix
te. Iar țara noastră e bo
gată. Sînt în măsură să 
ofer date veridice, pre
zentate la O.N.U. : Dacă 
în Rusia venitul pe locui
tor este de 2 dolari lu
nar, iar în Moldova de 3, 
in România el este 
de 60 de dolari. Deci, în 
România se trăiește de 20 
de ori mai bine decît în 
Moldova. Calculul ii cu
nosc și ei. In vreme ce 
la noi sărăcia scade, la 
ci se adînce.ște. Există și 
alte garanții pentru în
țelegere : atit găgăuzii, cît 
și rușii, și moldovenii, 
sint creștini.

REP. Atributele ■•Creș
tin și Democrat" nu con
feră, oare. Frontului din 
Moldova tenta parti<1 uIui 
pe carc-l reprezentați ?

LA. Nu. Acesta este 
momentul crucial al de
venirii lor, cînd ci aderă 
la ce arc Europa mai 
profund și mai sta
bil : INTERNAȚIONALA 
CREȘTIN-DEMOCRATA, 
mișcarea mondială cea 
mai influentă la această 
oră. Aderarea frontului 
la creștin-dcmocrațle are 
o influență copleșitoare 
asupra populației, cărcia-l 
conferă siguranța nonvio- 
lcnțci și a nonagresiunii.

1

Mai iutii să spunem că 
S.U.T. Deva iși desfășoa
ră activitatea intr-un pe
rimetru vast, in localită
țile de pe Valea Mureșu
lui — respectiv Orăștie, 
Simcria, Deva, Ilia, Do
bra, dar și in Hațeg și 
Brad. Pentru informarea 
celor interesați, să men
ționăm că acest destoinic 
colectiv, cu oameni de 
inaltă competență profe
sională, așezați fiecare la 
locurile potrivite, prestea
ză servicii diverse, de ca
litate și la prețuri acce
sibile, in domeniul con
strucțiilor, atit societăților 
comerciale, cit și ageriți- 
lor economici particu a < 
tuturor persoanelor dor' 
toare.

Mai concret, unitatea 
efectuează, cu mijloacele

de transport și cu oi .»- 
jele proprii, specifice ac
tivității de construcții 
(excavatoare, buldozere, 
macarale, pompe de tur
nat betoane etc.), servicii 
diverse, atit subuni ăților 
S.C. „Condor" S.A. Deva, 
cit și altor beneficiari, din 
județ, dar și din afara sa.

In același timp, produ
ce și livrează bene icia- 
rilor, pe bază de comenzi 
ferme, la termenele sta
bilite și in can' o-
licitate, urm o-
duse fizice :

9 betoane : e m • iare ; 
e prefabri"ate din beton 
— inclus v araci de vie, 
plăci și stilpi pentru îm
prejurimi . 9 agrega*»1 de 
balastieră e confecții 
metalice i’i’eri'e — pen
tru hale, dar și garduri,

uși. porți, grilaje etc. ; 
9 blocuri de zidărie din 
zgură expandată.

De asemenea, S.U.T. 
Deva închiriază unită'ilor 
economice și întreprinză
torilor particulari, pe pe
rioade de timp de’ermi- 
nate, diferite mijloace de 
transport — inclusiv trac
toare cu remorci și plu
guri pentru agricultură 
— și utilaje de construc
ții : buldozere, excavatoa
re, macarale, autonomoă 
de lurnat betoane pen'rn 
exec itia de locuințe indi
viduale și altele.

Pcntm toate produsele 
și servjgiile amintite mai 
sus. preturile se pot ne- 

g^cm cu conducerea S U T. 
Deva, ele fiind, oricum, 
avantaioase pentru ambe
le părți.

Calitate, opera iv.taie, pr».fan accesioiie
— Am reținut, sper cu 

exactitate, obiectul de 
activitate al unității șl 
perimetrul de desfășura
re, gama largă a presta
țiilor și a produselor in
dustriale pe care le eie- 
cutați alte preocupări in
teresante ale colectivului. 
Vă caută lumea, die di
rector ?

— Aș vrea să spun, mai 
intii, că noi lucrăm, in 
principal pentru filialele 
S.C „Condor" S.A Deva 
a cărei unitate componen
tă sîntem. Insă capacită 
țile de producție și efec 
tivele ne permit să vin 
dem produse si să pres
tăm servicii și alto" so
cietăți comerciale, între
prinzători economici, per 
soane particulate în 199», 
circa un sfert din acti
vitatea noastră s-a Ic.» a- 
lizat în sfera de interes 
a unor beneficiari din a- 
fara societății.

— Prin ce că Impuncți 
produsele și serviciile ?

— Prin operativitate, 
calitate și prețuri accesi
bile. li așteptăm în con
tinuare pe beneficiarii 
noștri tradiționali pe toți 
cei care doresc să lucre-

Interviu cu dl ing.

JOAN GALEA,

directorul S.U.T. Deva

ze cu noi asigurindu-i că 
prețurile, negociabile, vor 
fi avantajoase de ambe
le părți.

— Și oamenii de la 
S.U.T. Deva sint, proba
bil, o garanție...

— Fără îndoială. Am 
rămas ceva mai puțini, 
dar sintem mai uniți și 
mai puternici în relațiile 
interne și cu colaborato
rii. Un fapt pozitiv : an- 
gajații noștri înțeleg din

ce în ce mai mult că, da
că unitatea există, ei au 
un loc de muncă și un 
salariu corespunzător asi
gurat, că es’c bine să fa
cem și la noi ceea ce ne 
place să vedem la alții, 
câ drumul ireversibil spre 
privatizare, spre economia 
de piață spre condiții 
mai bune de muncă și de 
viață demnee în primul 
și în ultimul rînd de fi» 
care dintre noi si de to'i 
laolaltă.

— Ce căutări, probleme, 
opțiuni mai frămîntă co
lectivul ?

— Asigurarea de cit 
mai multe comenzi, con
tinua diveiwificare a pro
duselor și serviciilor, in- 
cît să putem da de lucru 
tuturor angajaților, să <>- 
cunăm Integra) și Ia pa
rametri superiori capaci
tățile de producție, am
plificarea eforturilor pen
tru creșterea nivelului 
calitativ și do eficiență 
al întregii activități.

ASOCIAȚIA NAȚIONALA A VETERANILOR DE RĂZBOI, 
FILIALA JUDEȚULUI HUNEDOARA

Face cunoscut membrilor săi că în ziua do simbătă, 28 martie 1992, 
ora 10, are loc adunarea generală pentru analiza activității filialei. Adu
narea își va desfășura lucrurile la Casa do Cultură a municipiului Deva. 
Colegii participanți sînt rugați să aiba asupra lor legitimația do veteran.

COMITETUL ASOCIAȚIEI VETERANILOR 
DE RĂZBOI

V î N Z A R I

Prin reorganizarea și diverși 
I ficarea gamei de prestații și a 
| producției, S.U.T. Deva are dis- 
ț ponibile o serie do utilaj'e do 
i construcții, pe care Io vinde ce-

lor interesați, la prețuri accesi
bile.

Orice relații pot fi obținute 
la sediul unității din Deva, strada 
Depozitelor, nr. 21, sau la tele
foanele 21175 și 26157.
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Soluția șomajului: 
serviciul social

* a «

Șomajul este un fenomen 
specific societății indus
triale în care trăim. El 
constituie o problemă du
reroasă și. indiscutabil, 
greu de soluționat. Deși 
aspectele lui cele mal gre
le au fost depășite In sta
tele democratice tradițio
nale șomajul se impune, 
totuși, ca cel mai puter
nic și mai de efect act cri
tic De care partidele de 
extremă stingă, neocomu- 
niste. II propagă împotriva 
pait’delor democratice, con- 
siderindu-le incapabile de 
a rezolva problema.

Regretabil, dureros și 
condamnabil este pentru 
poporul nostru, dacă doar 
de teama șomajului se mai 
acordă credit și se mai 
tolerează în viața publică 
autorii celor mai înfioră
toare crime din istoria po
litică a Europei și care au 
adus țara la stadiul com
promițător de înapoiere e- 
conomică și de decădere 
spirituală.

Dacă, in actuala perioa
dă de tranziție, șomajul 
este inevitabil, nu ne ră- 
mine dccit să-l analizăm 
și să-1 soluționăm. Partide
le istorice au condus țara 
in cele mai grele condiții 
.și au dovedit capacitate, 
reducînd șomajul la pro
porții minime Acum, ba
zați pe experiența noastră 
-a a altora din trecut, pro
punem o soluție nouă și 
radicală, cu caracter pre
ventiv șj curativ : serviciul 
social. Teoretic, această 
instituție a fost integral 
concepută de celebrul nos
tru --iciolog Dimitrie Guști, 
fost ministru al Invățamîn- 
tului in guvern național- 
țârănist Practic, a fost 
parțial aplicată In 1939.

Evident nu e nici timpul 
•i nici spațiul pentru amă
nunte, ci pentru o confir
mare a înfăptuirii efecti
ve a înlăturării temerii 
prin măsuri concrete — 
căi da absorbire totală a 
șomajului. Acestea ar fi 
următoarele activități : în
treprinderi noi în baza 
materiilor prime proprii,

școli speciale de recalifi
care pentru profesii noi 
pe întreg cuprinsul țării. - 
credite masive și chiar 
împroprietărirea agronomi
lor și muncitorilor agri
coli. pentru acțiuni pro
ductive în mediul rural. 
Apoi, drumuri noi și asfal
tarea celor vech-, ateliere 
particulare, societăți tu
ristice, gospodărirea mo
dernă a orașelor, asisten
ță socială și medicală co
piilor, bătrinilor și bolna
vilor lipsiți ; administrarea 
la nivel onorabil a inter
natelor școlare a cămine
lor studențești și a azi- 
lelor de bătrini : instituții 
speciale de educare pentru 
reducerea criminalității și 
delincventei ; institute ex
tinse de cercetări pentru 
toate sectoarele științifice, 
cît mai multe burse de 
specializare In străinătate 
pentru studenți și munci
tori, la care se adaugă o 
parte din obiectivele pre
văzute în statutele servi
ciului social.

Scepticilor și motivelor 
de îndoială privind posi
bilitatea finanțării tutu
ror celor prevăzute in ve
derea instaurării serviciu
lui social, spre absorbirea 
șomajului, le oferim două 
dovezi concrete de valoare 
verificată și incontestabilă :
1. Serviciul social s-a 
putut finaliza și organiza 
în perioada grea a susți
nerii celor mai mari chel
tuieli de înarmare și a 
construirii de fortificații.
2. La intrarea în război, 
Statul Român s-a dovedit 
capabil a mobiliza și a 
întreține înarmați două 
milioane de oameni ieșiți 
din producție. Or. serviciul 
social cc-1 propunem va 
solicita mult mai puține 
subvenții.

Aceasta fiind situația, 
consider că, străduindu-ne 
cu multă chibzuință și 
adăugind puțin curaj, șo
majul devine o problemă 
rezolvabilă.

\ ICTOR 1SAC

Angajează prin concurs inginer sau eco
nomist in următoarele condiții :

• cunoscător al limbii maghiare la nivel 
de traducător

• bărbat, vîrsta maximă 40 dc ani
• să cunoască piesele auto
• să posede cunoștințe generale pentru 

exploatarea microcalculatoarelor per
sonale P.C-AT-286.

Concursul va avea loc in 27 martie 1992, 
ora 10, la sediul societății din Deva, str. Horea, 
nr. 12—14.

Informații suplimentare la compartimen
tul cconomic-tehnic, telefon 956/12160. (314)

INFORMAȚII C.E.C.
Economisirea la C.E.C. constituie o modalitate 

practică și eficientă de păstrare și sporire a economii
lor bănești. In scopul alegerii libretului de economi
sire care să corespundă cel mai bine intereselor 
dumneavoastră, vi le prezentăm in continuare :

LIBRETUL DE ECONOMII CU DOB1NDA 
LA VEDERE

Se emite pentru o depunere de cel puțin 500 de 
Iei, costul unui libret fiind dc 25 dc lei.

Pentru sumele păstrate pe acest libret se acordă 
o dobindă dc 18 la sută pc an.

LIBRETUL DE ECONOMII CU DOB1NDA 
PE TERMEN

Depunerea minimă pe acest libret este de 25 000 
dc lei, fiecare depunere constituindu-sc ca un depo
zit separat pe o filă a libretului. Costul unui libret 
este dc 25 de lei.

Depunerile pc acest libret se efectuează pentru 
o durată minimă dc păstrare la C.E.C. de un an, a- 
cordindu-sc o dobindă dc 25 la sută pe an. In cazul 
restituirii sumelor inainte dc împlinirea unui an nu 
se acordă dobindă (pentru sumele depuse după 1 ia
nuarie 1992).

CONTUL CURENT PERSONAL
Se deschide la cererea persoanelor majore. Ia 

oricare sucursală sau filială C.E.C. din țară, pc baza 
unei depuneri inițiale de minimum 500 dc Ici.

La sumele depuse in cont, se acordă titularilor o 
dobindă de 18 la sută pc an.

OBLIGAȚIUNI C.E.C. CU CIȘTIGURI
Obligațiunile C.E.C. sint instrumente dc economisi

re „La purtător", emise in valoare de bază de 200 
de lei.

La depunerile pe obligațiuni C.E.C. se acordă o 
dobindă dc 12 la sută pe an, care se atribuie inte
gral sub formă de ciștiguri in numerar, prin trageri 
la sorți lunare.

Sc acordă lunar 5 113 ciștiguri, in valoare totală 
dc 11 690 000 de lei. (315)
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Concursul 
din 22 
martie

7 5 7
15 1 0
liderul

22—25 
47— 9 
va fi

7.

INTER S. (9)
— DINAMO (1) 
Este puțin probabil 
Sibiu.
Pronostic : X, 2
F.C. BRAȘOV (II)
— RAPID (12) 
După cum au început 
mari favoriți, dar Rapidul ar 
egal.
Pronostic : 1, X 
GLORIA B. (7) 19 8 3 8
— F.C. PLOIEȘTI (3) 19 11 2 6 
Ploieștcnii au ca obiectiv locul 
gurc participarea în Cupa UEFA. Ei 
vîndă scump pielea la Bistrița.
Pronostic : 1. X 
ANCONA (2)
— Ll (T HESE 
Pe terenul din 
Insă oaspeții, 
victime sigure. 
Pronostic : 1, X1 
BKESC IA (1)
— TARANTO (19) 
Acest meci pare un solist dc 
In mare criză de puncte, poate 
„puncte slabe™ ale liderului.
Pronostic : 1. X 
CASERTANA (20)
— VENEZIA (18) 
Un derby al «Mferințel, in care ambele echipe 
dau tot re (mai) pot Dar...
Pronostic : X
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26 9 15 2 35—20
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1", dar 
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26 1 13 9
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33 ( | 7)
22 (—6) 
Taranto, 
de uncie
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21
22
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13.

CESENA (9) 26
— UDINESE (6) 26
Udincse se vede acum 
titlu. Ea trebuie să vină 
dacă mai speră la
Pronostic : X
LECCE (II)
— MESSINA (13)
Majoritatea partidelor de divizie
lin sc încheie la egalitate. De ce nu s-ar încheia 
și aceasta ?
Pronostic : X
MODENA (15) 26 8
— REGGIANA (I) 26 10 10 6 26—21 30 (-J-2)
Oaspeții n-au abandonat ideca promovării, dar 
Modena încă n-a
Pronostic : X
PADOVA (10)
— BOLOGNA (5)
Bologna, încct-lncct, 
fruntaș și 
la Padova.
Pronostic :
PESCARA
— PALERMO (17) 26
Gazdele pornesc ca favorite, dar o eventuală în- 
fringcrc a sicilienilor !e-ar 
tuația. Așa că...
Pronostic : 1, X
PIACENZA (12)
— ( OSENZA (8) 
Fiind un meci 
echipe... își vor 
Pronostic : X
PISA (7)
— AVEI.UNO
Gazdele dau multe
lor. Oaspeții pot obține punctul mult dorit. 
Pronostic : 1, X
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F.U.P.S. SIBIU

societate comercială specializată iu utilaje 
pentru industria alimentară, produce:
9 utilaje și accesorii pentru abatoare ;

• piese dc schimb pentru mașini dc tocat 
mărunțit carne ;

* r

I

Iw
I
%

• utilaje și accesorii pentru secții dc preparate I 
din carne ; »

I
transport carne și preparate din *

bazine, cazane din oțel inox î |

* cărucioare 
came ;

* rccipicnți.

• dispozitiv manual dc îmbuteliat și capsulat I 
sticlo sucuri;

k

9 bazin mecanizat de spălat sticle sucuri. |
Utilajele și accesoriile sînt executate din oțel * 

inox sau din materiale acceptate in industria all- I 
montară.

8
Informații sc pot obține la sediul societății, str.« 

Griului, nr. 27, Sibiu, telefoane 11033, 14034. teles I 
69252. (296) •

__________________________  I* 
FIRMA !

TAVI-TOURS — REISEN |
*

Execută curse rapide și mesagerie pc ruta I 
DEVA — GERMANIA, I

cu trecere prin orașele Koln — Diringshau- j 
sen, Siegen, Frankfurt, Mannheim, Heilbronn, I 
Nurnberg.

Plecarea se face din Deva, stația C.F.R. J 
Informații suplimentare — Deva, telefon.

17987. (1408) I

I
1_,r - • ,r *

I
C.A.P. BANPOTOC

i
Vinde la licitație publică, in data de 22 » 

martie 1992, grajd, șoproanc, magazie, patul| 
porumb, incubator capacitate 10000 buc. ouă. î

(1404) I

I
LICEUL TEORETIC HAȚEG j

Vinde la licitație un cal, în data dc 27 mar- j 
tic 1992, Ia fermă. (313)

% ---------------------------------------------------------------------------t

SEVEN-PINK
FILIALA HUNEDOARA

Vinde la Preț cu amănuntul :

• TV color Orizont, telecomandă
(rusesc) — 90 000

• TV color Goldstar, indigen — 99 000
• TV color Goldstar (Coreea) — 103 000
• TV color Samsung (Coreea) — 106 000
• TV color Kitt (Japonia) — 115 000
• TV color Sanyo (Japonia) — 125 000
• TV color J.V.C. (Japonia) — 175 000
• Video recorder Samsung — 100 000
• Video recorder 3 sisteme — 110 000
• Video recorder multisistem — 125 000
• Cuptor cu microunde Samsung — 62 000

Informații, Hunedoara, telefon 957/12206. 
(1106)

I

*
I
I*
I 

lei ] 
Ici 1 
lei’ 
!“l 
tel 9 
Ici | 
lei* 
Ici | 
ici: 
lei I 4 *
I<1)

CENTRUL DE INFORMATICA MINIERĂ I
DEVA I

Organizează, inccpînd cu data dc 23 mar- I 
tie 1992, cursuri dc inițiere în utilizarea cal- | 
culatoarclor IBM — PC. »

Durata cursului este de 5 săptămîni, iar | 
programul dc desfășurare este între orele 11— • 
14 sau 16—19. I

I Relații sc pot obține la telefon 13915. Z
(218) I

I i
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CUMPĂRĂRI

• SC BRÎMDj ■ \
din Sibiu, telefon 921/ 
43395, vinde pe bază 
de comandă frigidere, 
congelatoare, acumu
latoare Bosch. In
formații Deva, tele
foane 21718 și 16327, 
intre orele 17—21, zil
nic. (1710)

• VlND Aro 243
Diesel, an fabricație 
1987. Deva. telefon 
25046. Preț convena
bil. (1765)

• VÎND vacă cu lapte
și junincă 1 an. Roșcani, 
nr. 63 sau Deva, telefon 
16080. (1782)

• VlND sintetizator po
lifonic. clape mari. Hune
doara, telefon 957/11766.

(1447)

• VÎND apartament 4
camere, garaj, boxă (lei 
sau valută), et. 1. cartier 
Bălcescu, Deva, telefon 
23863. (1768)

• \ ÎND convenabil ga
raj. Deva, telefon 26034.

(1769)
• VÎND motocicletă CZ

175 cmc Des >, Micro 15, 
bl. 81, ap. 56. (1770)

• VlND apartament 2 
camere și căsuțe camping 
in Deva, telefon 22433.

(1771,

• VlND cazan țuică de
200 litri. Informații Deva, 
telefon 14970, intre orele 
14—17. (1777)

• VlND griu și ovăz în 
cantitate mare. Rai Victor, 
Bretea Murcșană, 99. (1779)

• VlND bicicletă cu mo
tor. Devă, telefon 11923.

(1780)

• VlND Aro 213 și mi
crobuz VW Diesel. Deva, 
telefon 27479, între orele 
20—22, (1608)

• VÎND apartament pro
prietate personală cu 2 ca
mere. Deva, telefon 21008

(1801)

a VÎND Ford Taunus și 
separat, un Ford Taunus 
in stare de funcționare 
pentru piese. Deva, telefon 
24787, între orele 16—21.

(1783)

• C.A.P. Bretea Română
vinde la licitație un grajd 
nou de cărămidă, cu tocă
toare furaje și un finar, în 
datele de 25 și 27 martie 
1992, ora 16. (1785)

• VlND antenă satelit 
completă, preț informativ 
100 000 lei. Deva, telefon 
24237 după ora 16. (1792)

• VlND urgent Dacia 
1360. stare bună. Deva, tc- 
icfon 14502, după ora 15.

(1786)

• \ ÎND aparat de sudu
ră electric cu tub de gaze 
C(T> și cumpăr autoturisme 
vechi Dacia 1300, Da
cia 1100, pentru piese de 
schimb. Deva, telefon 18916.

(1787)

• \ ÎND covor persan
nou, din lină, 4x3. Deva, 
telefon 12010. (1790)

e VÎND suprafață intra
vilan în Hunedoara, tele
foane 14085 sau Boj 1-10.

(1461)

• VÎND bloc motor Da
cia 1300 standard. Hunedoa
ra, telefon 957/13987. (1462)

• CUMl’AR bonuri ben
zină. Hunedoara, telefon 
937/15841. (1460)

• VlND parchet de ste
jar. Crjșcior, telefon 56417.

(1794)

• FIRMA Mobilux vinde
mobilier din răchită, fo
tolii, canapele, mese, aba
jururi, coșuri rufe etc. Cîr- 
nești, telefon 117, (1796)

o VÎND caroserie Dacia, 
an fabricație 1989 (lovită 
spate). Săulești 61 (1802)

• VÎND casă, str. Mâ- 
rășești, nr. 3. Informații 
Deva, la aceeași adresă.

(1646)

ÎNCHIRIERI

pe numele Gărdean Samoi- 
15. O declar nulă.

(1772)

• PIERDUT autorizație 
de dulgher, scria A, nr. 
115392, din 1986, eliberata 
dc Primăria comunei Cer- 
tej, pe numele Lnpu Vasi- 
le. O declar nulă.

(1784)

DIVERSE

• CU autorizația nr. 
3700. din 4 martie 1991, e- 
liberată de Prefectura ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă Asociația Familială 
cu sediul în Deva, repre
zentată prin Rădulesc Ma
riana. avînd ca obiect de 
activitate comercializare 
blugi. încălțăminte, cafea, 
țigări, ciocolată, mărfuri 
indigene și din import in
trate legal în Iară.

(1767)

COMEMORĂRI

SOCIETATEA COMERCIALĂ
„MERCUR CORVTNEX" S.A. HUNEDOARA

Anunță că în municipiul Hunedoara func
ționează următoarele centre de achiziții a sti
clelor și borcanelor de la populație :

• unitatea nr. 61 — Hala Obor
• unitatea nr. 62 — Micro VII
9 unitatea nr. 63 — Micro VI
• unitatea nr. 66 — Micro IV
• unitatea nr. 68 — Micro I
• unitatea nr. 69 — Micro V

(318)

COOPERAT'D A „CONSTRUCTORUL" DE\ A 
cu sediul în Deva, str. A. Iancu, bloc HI, 

scara D, parter, telefon 17629 
Execută pentru persoane fizice și juridice 

următoarele lucrări :
•

• CA.I’ Nudă știa de 
fos vinde la licitație în 
data de 2b martie 1992, 
ora 8, mijloace fixe. (1774)

. • VlND casă și grădină
in str Traun. Deva, tele
fon 17185. după ora 17.

(1775)

• VlND butcii;- aragaz. 
Informații Deva, telefon 
11361, intre orele 17—19.

(1’76)

• VlND autocamion 8 
tone, stare perfectă de 
funcționare, preț convena
bil Telefon 957/77309.

(1761)

• \ ÎND Dacia 1300. Si- 
nicria, telefon 60046. (1799;

• VÎND orgă electronică, 
două manuale CTumar, am
plificator 200 W Elka, a- 
partament 2 camere (bilul 
Corvin, ultracentral, et. 1). 
Hunedoara, telefon 12234

(1159)

• ÎNCHIRIEZ casă ga
ze, dependințe societăților 
comerciale particulare sau 
întreprinzătorilor particu
lari pentru depozit en gros 
sau alte activități private. 
Informații Deva, str. Ba
lata, nr. 16 (peste calea 
ferată). (1766)

• CAUT pentru închiriat
apartament 2 camere sau 
garsonieră. Deva, telefon 
17029. (1778)

OFERTE DE SERVICII

• SOCIETATEA Co
mercială RESTOROM SRL 
Deva caută contabil socie
tate (pensionar). Informații 
telefon 12518. orele 8—15, 
19—23. (1788)

• S.C. ATLAS ROM SRL 
Deva angajează menajere. 
Relații la telefon 13756, zil
nic, între orele 16—22.

(1803)

PIERDERI

• PIERDUT adeverință 
ile primire .și plată, nr. 
207579, din 8 iunie 1991, 
lină. 28 kg — 2 395 lei, e- 
libcratâ de D.C.A. Hațeg,

• SE împlinesc 7 
ani de cinci nc-a pă
răsit pentru totdeau
na aceea care a fost 
o bună soție și mamă

I l'CREȚIA ROȘC \

(CIIEȚI)

Anunțăm pe această 
cale că slujba de po
menire va avea Ioc 

simbătă, 21 martie 1992, 
ora 10, la Catedrala 
din Deva. Fie-i țarina 
ușoară și Dumnezeu 
s-o odihnească in îm
părăția lui. Familia.

(1756)

instalații sanitare interioare 
alimentări cu apă 
rețele dc canalizare 
instalații încălzire 
montat centrale termice 
confecționat cazane încălzire 
zugrăveli și vopsitorii interioare 
și exterioare 
aplicat tapet
instalații electrice de forță și lumină 
automatizări 
confecții metalice diverse

Lucrările de mai sus le executăm cu ma
terialul cooperativei sau cu materialul clientu
lui ; plata lor se va face cu C.E.C. sau la ca
sieria unității, cu numerar.

De asemenea, angajează de urgență :
9 zidari calificați categoria 2—6, inclusiv 

pensionari angajați cu contract pentru lucrare. 
(316)

I

CONSILIUL MUNICIPAL DEVA 
ANUNȚĂ

In perioada 30 martie — 15 aprilie 1992, 
in municipiul Deva arc loc acțiunea de dera
tizare, care are ca obiectiv:

• incintele tuturor agenților economici și 
instituțiilor ;

• imobilele de locuit ;
• subsolurile, magaziile și anexele gospo

dărești de toate profilurile din cartiere, străzi 
și alte zone de locuit ;

• parcurile, piețele ;
• canalele termice, platformele gospodă

rești, rețeaua de canalizare, rețeaua de termo- 
ficare ;

• cimitirele.
Deratizarea este obligatorie, ncexecutarea 

lucrării sancționindu-se cu amendă de la 200 
la 1 000 lei pentru cetățeni și 2 000 la 6 000 lei 
pentru agenți economici și instituții. (322)

CAMERA DE} COMERȚ Șl INDUSTRIE} 
A JIJDEȚULUI HUNEDOARA 

împreună cu societatea comercială C’OMSER 
SRL Hunedoara 

distribuitor autorizat al firmei 
RANK XEROX

V ă invită să luați parte la expoziția cu a- 
paratură RANK XEROX ce are loc în peri
oada 17—21 martie 1992, între orele 9—17, la 
sediul Institutului de Proiectări Deva, din Pia
ța Victoriei nr. 2. (302)

"V A. ▼ A. ▼ .A. ▼ A. ▼ A/

• MW » * MW t 9 9 9 f f 99—f 9

SOCIETATEA COMERCIALĂ |
5 „UNIVERS" S.A. DEVA
| Organizează in data de 30 martie 1992,1 
• ora 8, licitație
| 1991 privind :
J S închirierea spațiului pentru depozitare ]
I (la magazinul „Practic", în suprafață de 52,58 .
I mp) — sir. Al. Emincscu, bl. B, parter.
J * vinzarea a una remorcă acoperită pen- • 
| tru tractor, capacitate 4 tone, în stare bună. | 
J Înscrierile pentru participarea la licitație ’ 
I $c fac pină la data de 27 martie 1992, la se- I 
! diul societății. J

, conform II.G. 1228/1990 și 1 10/ I

ȘCOALA DE} ȘOFERI AMATORI 
COMO TIMIȘOARA -r- FILIALA DEVA 
Anunță începerea înscrierilor pentru seriile | 

I martie—aprilie 1992, la probele de teorie și practică | 
în vederea obținerii permisului de conducere, catcg. | 

I H.
■ Sediul din Deva — str. Mărăști, complex, parter, I 
I telefon 26115, orele 9—15; telefon 21837, orele 18—21.1

Sediul din Brad — Casa de Cultură, telefon 51611. I 
(1398) I

J 
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la Clubul „Side- \ 
rurgistul", intre orele 8—15 și 18—20.

I.P.H. DEVA — S.A.
Deva, Piața Victoriei, nr. 2,

Face cunoscut celor interesați că în cadrul 
Institutului de Proiectări Hunedoara—Deva, pe 
lingă elaborarea proiectelor pentru locuințe, 
garaje, alimentări cu apă, canalizări, încălzire, 
gaze naturale, reparații și amenajări etc. se 
efectuează tranzacții imobiliare pentru orice 
imobile și bunuri mobile.

în acest scop, se primesc cereri pentru pu
nerea in vînzarc sau cumpărare de astfel de 
bunuri. Tranzacția se efectuează contra unui 
mic comision și se asigură o discreție totală.

înscrierile se pot face zilnic la sediul insti
tutului, între orele 7,30—15, sau la telefon : 
12130, interior 166. (309)

S.C. FARES S.A. ORĂȘTIE (fost Plafar) 
ANGAJEAZĂ :

• îndrumător achiziții, zona Hațeg — 
V alea Jiului.

Relații suplimentare se pot obține de
biroul personal al societății, telefon 41940, in
terior 16. (312)

la

CLUBUL „SIDERURGISTUL" 
HUNEDOARA

ANUNȚA.

cu
D< ;schiderea următoarelor cursuri, ineepînd 

data de 1 aprilie 1992 :
■ ospătari-barmani
■ stcno-dactilografic
■ contabilitate
■ croitorie
■ cofetari-bucătari
I gimnastică acrobatică

— durata 3 luni.
înscrierile se fac zilnic,

— durata
— durata
— durata
— durata
— durata
— fete 5-14

3
6
6
6
6

luni 
luni 
luni 
luni 
luni 
ani

(278)
__ I
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Informații suplimentare lu telefon 16015. J

.1/20/618/1991
Cont : 307050601 B.O. Devei

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA:
2 700 Deva. sir. I Decembrie, 95, 

judelui Hunedoara 
Telefoane: 11275. 12157, 1I2G9 

Telefon Tipografie: 25901 
Fox : 18061

întreaga răspundere pentru confinutut 
articolelor publicate o poavtâ 

autorii acestora.

TIPARUL:
S.O. „Polidova** S.A.

Deva, str. 22 Decembrie 257
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